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مع التطورات احلاصلة يف العامل وبروز العديد من املشاكل املختلفة، أدرك العديد من القادة السياسيني يف 
خمتلف األنظمة السياسية ضرورة حل تلك املشاكل اليت متس املواطنني و االستجابة ملختلف مطالبهم من أجل 

عامة، ولقد حضي موضوع السياسة العامة حتقيق أهدافهم ضمن برامج وخطط متكاملة أو ما يعرف بالسياسات ال
والنظام السياسي باالهتمام الكبري من طرف الباحثني األكادمييني والقادة السياسيني وأصبح كحقل معريف يتقاطع 

  .مع خمتلف العلوم االجتماعية من سياسة واقتصاد واجتماع

الذي ميس كافة جوانب احلياة يف  وتتميز السياسة العامة اليت يقررها النظام السياسي بالتنوع والشمول
تمع، والسياسة العامة هي عملية سياسية يف املقام األول تتميز بالصعوبة والتعقيد، وختتلف طبيعة إجراءات  ا
صنعها يف من دولة إىل أخرى تبعا للنظام السياسي ودور األجهزة احلكومية وغري احلكومية وتتمثل األجهزة 

  .والتشريعي) اإلداري(ي والبريوقراطي احلكومية يف اجلهاز احلكوم

) برملاين، رئاسي خمتلط(كما ختتلف عملية صنع السياسة العامة باختالف طبيعة النظام السياسي
تمع املدين يف النظام، باإلضافة إىل اإلمكانيات املادية واملوارد املتاحة  مادية (وباختالف املنظومة ومكانة ا

  .للدولة) وبشرية

والتحوالت السريعة واملتالحقة اليت حدثت يف الدولة أثناء مرحلة الدولة املتدخلة عندما كانت  إن التطورات
هي الفاعل الرئيسي يف صنع السياسة العامة، وممثلة للمجتمع يف تقرير هذه السياسات ووضع اخلطط والربامج 

للمشروعات ومسئولة عن حسن ومتابعة تنفيذها، ووسيط بني الفئات والطبقات يف حل املنازعات بل ومالكة 
ا، وعن توزيع الدخل وتقدمي اخلدمات وعادلة يف توزيعها بني الفئات االجتماعية، بعد كل هذا أصبحت  إدار

  .جمرد شريك من بني شركاء أو فواعل غري رمسيني متعددين يف صنع السياسة العامة وإدارة عملية التنمية

لتعددية السياسية وانتهاجها للرأمسالية، فقد ظهرت العديد من نفس الشيء حدث يف اجلزائر بعد إقرارها ا
الفواعل غري الرمسية، حتاول التدخل يف الشؤون السياسة، وتسعى للمشاركة يف عملية صنع السياسة العامة إىل 

  .جانب احلكومة

ه سواء رمسية وغري ونظرا لتشعب موضوع النظام السياسي والسياسة العامة وتعدد الفواعل املسامهة يف صنع      
رمسية، فإن الرتكيز سيكون على دراسة حالة اجلزائر من خالل دراسة املؤسسات املسامهة يف صنع السياسة العامة 

تمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص   .الناجتة عن التنظيم السياسي السيما منظمات ا
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ما إذا كان هلما دور يف صنع وتوجيه السياسة  باعتبارمها من أبرز القوى الفاعلة يف النظام السياسي، وتبيان
تم ببلورة السياسة العامة، مع حماولة  العامة يف اجلزائر من خالل التدخالت والتفاعالت والعالقات والشراكة اليت 
إعطاء بعض التوصيات اليت ميكن إتباعها من أجل حتقيق سياسة عامة رشيدة حتقق مصاحل املواطن والدولة على 

  .حد سواء

  : أهميــــــة الموضوع  .1

تكمن أمهية دراسة هذا املوضوع أساسا يف معرفة أمهية الفواعل الرمسية يف اجلزائر وكذا دورها يف صنع 
السياسة العامة، خاصة وأن مشاركتها يف ذلك يضمن احلرية وحيقق الدميقراطية، ألن السياسة العامة هي نتاج 

  .الرمسية والنظام السياسيتفاعل بني خمتلف الفواعل الرمسية وغري 

   :اإلشكالية والفرضيات .2

هو دور الفواعل الرسمية وغير الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر وكيف للنظام  ما"
   "السياسي أن يوفر بيئة عادلة لقيام هذه الفواعل وتحرير نشاطها سياسيا؟

   :ومن خالل اإلشكالية ميكن صياغة الفرضيات التالية

 ان هناك سيطرة أكرب للنخبة احلاكمة على رسم السياسات العامة وصياغتها، كلما أبعدت كلما ك
 .املؤسسات الفاعلة أكثر عن عملية املشاركة يف صنع تلك السياسات

  كلما كانت الدميقراطية حقيقية تعترب اهلدف الرئيسي األساسي ألي دولة تسعى إليها فإن حتقيقها ال
 .شاركة الفعلية للفواعل يف عملية صنع السياسة العامة يف اجلزائريتم إال عن طريق جتسيد امل

  : مبررات اختيــــــــــــــار الموضوع .3
يعترب املربر الرئيسي الختيار املوضوع، نتيجة لرغبة شخصية يف دراسة السياسة العامة : مبررات شخصية .1

كبري لدى العديد من الدارسني   وحماولة معاجلة مثل هذه املواضيع املعاصرة اليت ال تزال حمل جدل
 .والباحثني يف حقول العلوم السياسية
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 : تتمثل يف :مبررات موضوعية .2
  نقص مواضيع جمال الدراسات املتخصصة املتعلقة حبقل السياسة العامة، باعتبار أن هلا الدر األساسي يف

لدراسات وتنبؤات عن مستقبل توجيه وصنع السياسة العامة للدولة، باإلضافة حلداثة املوضوع وحمدودية ا
 . السياسة العامة بعد التغريات السياسية اليت حدثت يف اجلزائر مؤخرا

  حماولة مقارنة ما يتم تناوله نظريا حول السياسة العامة، وما جنده يف أرض الواقع وذلك للدور احلساس
تمع  .الذي تقوم به السياسات العامة يف حتقيق الشؤون ا

 رادة للتغري وحتسني نظام السياسة العامة الذي أظهرته الفواعل يف السياسة العامة اليت اإلشارة إىل اإل
وأصرت على تغيري النظرة والتعامل معها الذي كان سائدا يف  2019فيفري  22خرجت يف حراك 

مع  نظام بوتفليقة القدمي وحماولة رسم نقاط قوية ال ميكن أن حييد عنها النظام السياسي إثناء التعامل
تمع املدين والقطاع اخلاص إىل أداة لتقوية النفوذ والبقاء يف  هذه الفواعل ومن أمهها احملاباة وحتويل ا

 . السلطة على حساب مصاحل املواطنني
  تمع املدين والقطاع اخلاص واليت تؤثر على دوره تسليط الضوء على خمتلف املشاكل اليت يعاين منها ا

وبالتايل تؤثر على االستجابة ملطالب املواطنني يف اجلزائر وحماولة اإلشارة إليها  يف صنع السياسة العامة،
 . فيفري 22بغية تفاديها أو تغيريها مع التغريات السياسية اليت حتدث منذ حراك 

 : أهداف الدراسة وصعوبتها  .4
  :تتمثل أهداف هذه الدراسة يف: األهداف )1
 ال املعريف للنظام الس  .ياسي اجلزائري من خالل إطار مفاهيمي كاملحماولة إثراء ا
 ال املعريف ملوضوع السياسة العامة  .حماولة إثراء ا
  يسمح للفواعل واملؤسسات  2019فيفري  22اإلشارة إىل نية انطالق نظام سياسي جديد بعد حراك

 .ببناء سياسة عامة قوية وراسخة حرة ونزيهة 
 تمع املدين والقطاع اخلاص يف عملية صنع السياسة العامة  حتديد الدور احملوري الذي تلعبه مؤسسات ا

يف اجلزائر وكذلك الكشف عن العالقة بني هذه املؤسسات وصانعي السياسة العامة ومعرفة مدى تأثري 
هذه املؤسسات يف توجيه السياسة العامة عرب مراحلها خاصة وأن مثل هذا املوضوع من القضايا احلديثة 

 .شابك والتعقيد والتفاعل واليت تستدعي الدراسة والتحليلاليت تتميز بالت
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  الكشف عن التحديات اليت تواجه هذه املؤسسات وتقدمي سبل وطرق ملواجهتها خاصة بعد بداية
 .2019فيفري  22راك اسي جديد بعد حتشكل نظام سي

  تمع املدين 2019فيفري  22تقدمي رؤية مستقبلية خاصة بعد حراك  والقطاع اخلاص لدور مؤسسات ا
ألجل حتقيق الصنع اجليد للسياسة عامة يف اجلزائر وتفادي كل التجاوزات اليت حدثت أثناء النظام 

  .السابق
 : مناهج ومقتربات  الدراسة .5

منهج دراسة املنهج التارخيي واملنهج املقارن و هم هج و على ثالث منا االعتمادفيما خيص مناهج، فلقد مت 
  احلالة، 

التطورات السياسية اليت عرفتها البالد، نهج للتعرف على جممل التحوالت و أعتمد هذا امل: التاريخي المنهج -أ
أهم العوامل اليت ساعدت على بروزها أو اختفائها، معرفـة جذورها التارخيية و داث و فانطالقا مـن تفسري األح

انتمكن من حتديد طبيعـة الفواعل و  نوعية السياسات املنبثقة عالقات فيما بينها و حتليل الأو ضعفها و  أسباب قو
  عنه

باالنتقال من  ،االقتصادينينات حتوال يف منهجها السياسي و عرفت اجلزائر مع بداية الثما:المنهج المقارن - ب
حيان لذلك كان لزاما علينا يف بعض األ.التعددية احلزبيةة احلزبية إىل النهج الليربايل و األحاديالنهج االشرتاكي و 

االختالف يف طبيعة الفواعل املشاركة يف رسم السياسة هاتني الفرتتني ملعرفة التشابه و عقد نوع من املقارنة بني 
دف معرفة إن كان هناك تغيري فعلي يف طرق و كيفية صنع السياسة العامة، أم ال   . العامة ،

ا  دف اإلحاطة نات املتعلقة بوحدة ماألن منهج دراسة احلالة يقوم على مجع البيا:منهج دراسة الحالة -ج
حتديد طبيعة العالقات بني أجزائها، فقد مت استخدامه يف هذه رة فيها و عرفة أهم العوامل املؤثمإدراك خفاياها و و 

احلقائق املتعلقة بالظروف احمليطة بعملية صنع السياسة العامة يف لغرض احلصول على أهم املعلومات و الدراسة 
معرفة العوامل املتشابكة،و اليت ميكن االرتكاز عليها لوصف و تفسري العملية السياسية اليت تنشأ بفعل و  اجلزائر

غري الرمسية، مـع حتديد طبيعة هذا التفاعل هل يستند باألساس على ائم بني خمتلف الفواعل الرمسية و التفاعل الق
  .الصراع، أم االئتالف، أم املساومة، أم اهليمنة
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ل  نتاج املؤسسات اليت تستطيع أن تؤثر بشكإينظر هذا املقرتب للسياسة العامة على : رتب املؤسسايتاملق -د
اهلدف من و .للفواعل باعتبارها مؤسسات أيضالقد مت االعتماد عليه يف دراستنا كبيــر يف العملية السياسية، و 

ويكمن . اخلي هلا،و توزيع األدوار فيهالدالتنظيم امراحل تطورها، ووسائل عملها، و ذلك هو معرفة تكوينها و 
طبيعة التفاعالت قوة تأثريها، و تساب قدرة على حتديد فاعليتها، و الغرض األساسي من وراء ذلك فـي اك

 .القائمة بينها

 :ادبيات الدراسة .6

، لذلك مت الاالرتكاز على أدبيات سابقة تصب يف نفس ان إقامة دراسة من دون االعتماد و ال ميك
  :و من أمهها جند.عتماد يف هذه الدراسة على بعض األدبيات اخلادمة ملوضوع الدراسة أو ذات عالقة بهاال

سي برتمجته الذي قام الدكتور عامر ا لكبي: للمفكر األمريكي جيمس آندرسون "صنع السياسة العامة "كتاب -أ
لتحليل عملية صنع هذه  ، بعرض إطار عاملهاحتليق فيه مدخل صنع السياسة العامة و الذي طبإىل اللغة العربية، و 

لقد توصل املفكر يف األخري إىل ، و ةية يف الواليات املتحدة األمريكيإجـراء مناقشة تفصيلية هلذه العملالسياسة و 
ــــي ــ    :استنتاجات أساسية تتمثـل يف التالــ

، مث ختضع للتعديل أو التغري لتحل حملها تقوميها، مث حىت تبدأ عملية تنفيذها تعلنالسياسة العامة ما إن تقر و  -
 .سياسة أخرى

معقدة لتعدد اجلهات املشاركة يف هذا ات التعددية احلزبية تكون صعبة و صنع السياسة العامة يف النظم ذ -
 .اخمرجاهلا تأثريها يف حمتوى السياسة و  الصنع إىل جانب تدخل عوامل أخرى يكون

احلقائق حول طبيعة النظام السياسي مة يكشف عن مدى توفر املعلومات و احتليل صنع السياسة الع -
 .العمليات السياسية فيهو 
 .غري املقصودة من السياساتعلى التحكم يف اآلثار املقصودة و عدم القدرة  -
  .طريقتهجهته و تعطي حلقل السياسة العامة و السلوكية ميكنها أن تسهم و الكمية و كل االجتاهات التقليدية و  -

: للدكتور أمحد مصطفى احلسني -مدخل جديد للتخطيط يف األنظمة احلكومية –حتليل السياسات " كتاب - ب
يتمثل هــذا ، و دراسة أكادمييةي و يد للتخطيط احلكومي كنشاط عملالذي حاول من خالله تقدمي منظور جد

  .يف جمال العلوم االجتماعيةاملنظور يف مدخل حتليل السياسة العامة الذي يعترب حقال جديدا 
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الذي  :"-التحليلو  منظور كلي يف البنية–السياسة العامة " يف كتابه "فهمي خليفة الفهدوي"دراسة الدكتور -ج
ــا، وأن املعرفة اجليدةق احلكومة يف التعبري عن فعلها و يــرى أن السياسة العامة هي طري تكون من  نشاطها ووجودهـ

ظروف قواعد صناعتها، و ، و اا وحتليالكل متغريا، و اإشكاال، و اآلياأسرارها، و املها، و خالل اإلحاطة مبع
ا تنصب يف تمعي وأن دوافع عمليااالعامة يكمن يف تفاعلها البيئي و ، خاصـة وأن قوام السياسة اخمرجا

 .خارجها بأكثر مما تنصب يف داخلهـا
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ـــد    : تمهيـ

تعترب املفاهيم من العناصر األساسية يف أي دراسة مهما كانت واليت يتوجب علينا حتديدها حتديدا دقيقا       
وجتسيدها عن غريها من املفاهيم ويف هذا الفصل حندد مفاهيم السياسة العامة واقرتاب معانيها ومفاهيمها يف 

قة بني مفاهيم موضوع الدراسة وغريها من املفاهيم املرادفة هلا ، فالتحديد هو حني سيكون الغرض من ذلك التفر 
  .السبيل الوحيد الستيعاب موضوع الدراسة وفهمه بشكل أفضل 

كما سنتطرق أيضا يف هذا الفصل إىل مفهوم النظام السياسي وذلك عن طريق اإلحاطة مبفاهيمه األساسية،        
السياسي وأهم أنواع األنظمة السياسية ، كل هذا سيكون من خالل املباحث  حبيث سنشري إىل تعريف النظام

  :التالية

  

  مدخل مفاهيمي للسياسة العامة : المبحث األول

  النظام السياسي الجزائري: المبحث الثاني

  صناعة السياسة العامة في الجزائر : المبحث الثالث
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  مفهوم السياسة العامة: المبحث األول

ا        االت، إذ سنتطرق إىل نشأ تعد السياسة العامة من أكرب املواضيع تداوال نظرا لطبيعتها وارتباطها بشىت ا
ا ومناذجها    .ومراحل تطورها والتعاريف اليت قدمها املفكرين والباحثني هلذا املفهوم ومستويا

  نشأة السياسة العامة وتطورها : المطلب األول

واليت متيزت بدراسة احلكم والسياسة  19التقليدية هي السائدة حىت النصف الثاين من قرن كانت الدراسات        
يف نطاق الفلسفة األخالقية بالرتكيز على السياسة املوضوعية من طرف احلكومة واملؤسسات السياسية، والرتتيبات 

وصفية ظاهرة بعيدة عن التحليل  اهليكلية واملربرات اهليكلية والفلسفية للحكومة هذا األمر جعل من الدراسات
السيما فيما خيص السلوكيات والتصرفات املصاحبة لصنع السياسة العامة يف حني أن حمتوى السياسة العامة بقي 
بعيدا عن الدراسة والتحليل هذا الوضع بقي على حاله إىل غاية استقالل علم السياسة عن الفلسفة األخالقية 

م االجتماعية وبذلك أصبح بنظر السياسة العامة على أنه وجه للقانون والعالقات وحتول إىل فرع من فروع العلو 
املتفاعلة بني املؤسسات عن طريق جمموعة القواعد اليت حتكم بينها من جهة وأن هذه السياسة متثل جزءا ال يتجزأ 

كن شرح ذلك سلسلة من التطورات مي فمفهوم السياسة العامة عرف 1من النشاط االجتماعي من جهة أخرى
  :التطور عرب مراحل

ا ال تزال ضمن  :المرحلة التقليدية -1 تم بالسياسة العامة أل ا ومل  واليت اقتصرت على دراسة السياسة ذا
اإلطار الفلسفي، لكن بعدها بدأ تبلور علم السياسة واستقل عن الفلسفة األخالقية ويالحظ على اجلهد 

ر بالسياسات اليت تنتجها احلكومات واإلشارة إىل القوى اليت تسهم يف بلورة التقليدي إظهاره االهتمام املنحص
تمعات من خالل التطرق للبناء املؤسسي والرتكيز على التربيرات الفلسفية للحكومة  السياسات وتأثريها على ا

اهلياكل الرمسية  الفدرالية، فصل السلطات، املرجع القانوين، صالحيات: ودراسة الرتتيبات اهليكلية هلا مثل
ا   ... وإجابا

ا، فبقيت وصفية ظاهرية مل تغص أو تتعمق       وبالتايل اقتصرت هذه اجلهود التقليدية على السياسة يف حد ذا
يف تناول املؤسسات والقطاعات احلكومية غوصا حتليليا كما تعمد إىل فهم وحتليل السلوك السياسي ال التصرفات 

واملالزمة لصنع السياسة فأغفلت ترتيب العالقات اهلامة واالتصاالت القائمة بني وال العمليات املصاحبة 
                                                             

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج  العوامل السیاسیة ودورھا في صنع السیاسة في الجزائر،عزیزة ضمبري،   1
  . 09ص. 2008-2007لخضر، باتنة، 
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املؤسسات، وترتب على ذلك إبقاء حمتوى السياسة العامة بعيدا عن البحث والتناول أو اجلهد الوصفي ملا بقي 
  1غامضا وسطحيا

يل املربرات الفلسفية والسياسة لسلطات لقد كان االهتمام الرئيسي منصبا على التكوين املؤسسي للدولة وحتل      
احلكومة نتيجة هلذا التوجه الرئيسي، فقد ركزت أطروحات الفالسفة واملفكرين السياسيني على اإلطار الدستوري 

التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث متيزت الدراسات بالطابع : للدولة، ومهام املؤسسات الدستورية الثالث
  .  2ال يهتم بتحليل سلوك الفاعلني والسياسيني والعمليات املصاحبة لصنع السياسات الوصفي والشكلي الذي

أن حقل حتليل السياسات ترجع جذوره إىل النمو اهلائل الذي حدث يف  "آالن شيك"يف هذا السياق يرى       
األزمة االقتصادية ( قرن  دور احلكومة األمريكية وليس إىل التطور الفكري للعلوم االجتماعية فمنذ حوايل أكثر من

جند أي توسيع يف دور القطاع احلكومي قد صاحبه طلب وعرض متزايد ) م وظهور االقتصاد الكنزي 1929
للمعلومات الضرورية لصنع السياسات وحتليلها فإن كانت احلكومة قد تطورت وتوسعت فإن احلاجة لتحليل 

  . 3كوماتالسياسات قد تطور بنفس الصورة اليت توسعت فيها احل

بإضفاء النظرة " جوانب جديدة يف دراية الواقع السياسي"يف كتابه  Chales Meriemوقام تشالز مريام       
، ويف الواليات املتحدة األمريكية 4السيكولوجية يف حتليل الواقع السياسي، واستخدام أدوات مجاعات املصاحل

ت يف حتويل االهتمام يف العلوم االجتماعية من تقليدية سامه 1929توسع دور احلكومة فبعد األزمة االقتصادية 
السياسة العامة واإلدارة العامة إىل االهتمام بعمليات صنع السياسة العامة واليت اعتربت من طرف األكادمييني 

  .5السبب الرئيسي لتلك األزمات وتلك االنتكاسات ملعظم الدول

جتاها واضحا يف العلوم االجتماعية يتجاوز حدود التخصصية أن هناك ا Lasswellويقول هارولد الزويل       
لتلك العلوم املختلفة، وهلذا االجتاه وجهان، ففي الوجه األول هناك اهتمام وتركيز على احتياجات عملية صنع 

                                                             
   27ص  2001یرة دار المس: طبعة األولى عمان منظور كلي في البیئة والتحلیل،: السیاسة العامةفھمي خلیفة الفھداوي،  1
  . 56ص  2000القاھرة دار الثقافة للنشر الدولة العصریة دولة مؤسسات، حسین أبشر الطیب،   2
ص 1994، اإلمارات، سلسلة الدراسات االجتماعیة1،طمدخل جدید للتخطیط في األنظمة الحكومیة: تحلیل السیاساتأحمد مصطفى الحسین،   3

30 .  
   4. 87-89ص  1997دار الجامعة الجدیدة : اإلسكندریة نظریة السیاسیة المعاصرة العادل فتحي ثابت عبد الحفیظ  

  .  31أحمد مصطفى الحسین، مرجع سابق ص   5
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السياسات من املعلومات، وهو يركز على عملية صنع السياسات وتنفيذها، أما الوجه الثاين والذي يهتم بتطوير 
  .  1توى املعلومات وتفسريها لصانعي السياسات فإنه يقع خارج نطاق العلوم السياسيةحم

وهنا يتضح أن هدف الزويل وصفي وذلك حملاولة توحيد معطيات العلوم االجتماعية كأساس لعلوم صنع       
  .امةالسياسات، أي استخدام أدوات البحث االجتماعية يف دراسة وسائل صنع وتنفيذ السياسات الع

يف هذه املرحلة تطور مفهوم السياسة العامة تطورا مرحليا، جراء : المرحلة ما بين الحربين األولى والثانية -2
شيوع إنتاجات وجتارب املدرسة السلوكية وبروز التوجه السلوكي لعلم السياسة احلديث فانتصرت النظرة املتأملة ويف 

 هذه العقبة، وأصبحت تشري إىل انتقال االهتمام من وصف الدراسات وأطروحات فكر السياسة االجتماعية يف
املؤسسات من أفعال وعمليات وأمناط للسلوك إىل أعمال احلكومة وحتليلها، ودراسة القواعد النفسية واالجتماعية 
لسلوك األفراد واجلماعات ودراسة حمددات التصويت يف االنتخابات والنشاطات السياسية األخرى ووظائف 

ت املصلحية واألحزاب السياسية األخرى، وقد اعتمد هذا املدخل على آلية واضحة لوصف عمليات اجلماعا
السياسية العامة والشرح من خالل حتليل أثر القوى السياسية واالقتصادية واالجتماعية فضال على تقومي نتائج 

تمع املتوقعة والغري متوقعة   .2السياسة العامة على ا

ا وبعد احلرب ا       لعاملية الثانية ازداد االهتمام مبوضوع السياسة العامة ومت الرتكيز على مفهومها وكيفية بلور
والتبصر يف أهدافها ومضامينها وحىت أساليب تنفيذها ضمن إطار حتليلي حبسب األولويات واإلمكانيات املتوفرة 

  .3"وي للقيمعلم التخصص السلط"وحتول من كونه علم القوة أو الدولة والسلطة إىل 

بعدها توالت األحباث و التطورات، وبرزت دراسات عدة تويل اهتمام باملؤسسات السياسية والسلوك       
السياسي واملؤثرات االجتماعية والشخصية على السياسة، فضال على بنية املؤسسات احلكومية وممارستها ودور 

سة العامة، خاصة عندما حصلت تغريات يف دور الدولة، املؤسسات السياسية غري احلكومية واألفراد يف صنع السيا
وتزايد أدورا الشركات متعددة اجلنسيات واملنظمات الدولية واحلكومية وغري احلكومية، يف صياغة أولويات السياسة 
ا، أدى إىل ظهور كتابات تؤكد على دور الفاعلني اجلدد يف السياسات العامة وعن دور  العامة وحتديد مسارا

                                                             
  . 31أحمد مصطفى الحسین، مرجع سابق ص   1
   28فھمي خلیفة الفھداوي، مرجع سابق ص   2
القاھرة المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر النظري نظریة المجتمع، النموذج المعرفي: ابستولوجیا السیاسة ، المقارنةمحمد نصر عارف   3

  260،ص 2002والتوزیع 
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، فأصبحت السياسة العامة ما هي إال  1ركات الكربى، ومنظمات حقوق اإلنسان يف بعض السياساتالش
ــ    .2Policy Notworkالشبكة السياسية "مصلحة للتفاعالت الرمسية وغري الرمسية وهذا ما يطلق عليه بـ

بعدها إىل املقارنة بني خمتلف كل هذا أدى إىل تنامي دور السياسة العامة وانتقاهلا من الوصف إىل التحليل       
الدول والنظم السياسية ولكن يضل دور السياسة العامة املستقبلي أكثر أمهية خاصة وأن القرن احلادي والعشرين 
يتسم بإنطالقة سريعة، لذلك جيب أن يواجه التغريات والتوجهات اجلديدة يف ظل العوملة واخلاصية وتكنلوجيا 

  . 3واألزمة املالية العاملية تاملعلومات واحلروب والنزاعا

  مفهوم السياسة العامة وخصائصها  : المطلب الثاني

يعترب حتديد ماهية أي مصطلح أو مفهوم يف أي حقل من العلوم االجتماعية معضلة رئيسية يعاين منها      
التجريبية، فقد تضافرت الباحثون يف حقل العلوم السياسية، باعتبار هذا احلقل حديث النشأة من الناحية العلمية و 

جمهودات العديد من املفكرين والسياسيني يف حتديد مفهوم السياسة العامة وتوضيح خمتلف عناصرها وخصائصها، 
  : وميكن عرض ذلك فيما يلي

  : تعريف مفهوم السياسة العامة  -أوال

جتماعية من حيث عدم وجود ال خيتلف مفهوم السياسة العامة عن كثري من املفاهيم األخرى يف العلوم اال     
  . 4تعريف واحد له، إذ رصد أحد الباحثني حنو أربعني تعريف للمفهوم

كما ربط الباحثني من علماء السياسة واإلدارة العامة واالجتماع، مفهوم السياسة العامة بقضايا الشؤون       
ا، اليت تتمثل باملطالب والقضايا، فضال عن ا تمعية العامة وجماال ال العام، ا ختالف آرائهم حول تعريف ا

بأن األنشطة تصبح عامة، حني تتولد عنها "  J.Deweyجان ديوي،"الذي رأى فيه الفيلسوف األمريكي، 
  .5نتائج يتعدى تأثريها نطاق األفراد واجلماعات املرتبطني فيها بصورة مباشرة

                                                             
  . 31-30فھمي خلیفة الفھداوي ، مرجع سابق ص   1

2 David Hazlehurst, « Network and policy Making », Discussion paper N° 83, Australian national 
htt//www.crawforord .anu.edu.au/degree/pogo/discussion/pdf. page web consulted: 01 /03/2020. 

  . 32فھمي خلیفة الفھداوي، مرجع سابق ص   3
  .294حسن أبشر الطیب، مرجع سابق ص   4
  31فھمي خلیفة الفھداوي، مرجع سابق ص   5
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حملاوالت ضبط من قبل الباحثني، ولضمان اإلحاطة وألن مفهوم السياسة العامة ال يزال حلد الساعة، خيضع      
ا اليت متثل  الوافية هلذا املفهوم، سيتم تقدمي عدة تعاريف للكتاب الغربيني وبعض كتاب العرب، حبسل منطلقا

ا من الباحثني والداعني هلا   .توجهات أصحا

 " : Power"السياسة العامة من منظور ممارسة القوة .1
ا شخص ما للتأثري على األفراد واجلماعات إن السياسة يف         نظر هذا االجتاه تعين القوة اليت حيظى 

والقرارات بشكل متيزه عن غريه نتيجة إلمتالكه واحد أو أكثر من مصادر القوة املعروفة مثل اإلكراه، املال، 
  .  1املنصب، اخلربة، الشخصية

أوسنت "من خالل التحكم واالحتكار لوسائلها فعرفها  وحاول فريق من علماء السياسة توضيح معىن القوة     
ا " ريين ، أما ماكس فيرب فعرفها من 2)عالقة التبعية والطاعة من جانب والسلطة والسيطرة من جانب آخر( بأ

ا  احتمال قيام شخص ما يف عالقة اجتماعية بتنفيذ رغباته رغم مقاومة اآلخرين : ( زاوية التأثري على اآلخرين بأ
  .3)غض النظر عن األساس الذي يقوم عليه هذا االحتمالب

ا      من حيوز على ماذا؟ مىت؟ وكيف؟ من : (وانطالقا من مفهوم القوة، عرف هارولد الزويل السياسة العامة بأ
جتماعية خالل نشاطات تتعلق بتوزيع املوارد، املكاسب والقيم واملزايا املادية واملعنوية، وتقاسم الوظائف واملكانة اال

تمع من قبل املستحوذين على مصادر القوة   .4)بفعل ممارسة القوة أو النفوذ والتأثري بني أفراد ا

عملي خيضع لعمليات األخذ –كما عرفها كل من مارك ليندنبريك و بنيامني كروسيب، من منطق براغمايت       
ا  ية متحركة، للمبادلة واملساومة وللتعبري عمن عملية نظامية حتظى مبيزات ديناميك(واجلذب واملساومات من أ

  .5)حيوز على ماذا؟ ومىت؟ وكيف؟ كما تعرب عن ماذا أريد؟ ومن ميلكه؟ زكيف ميكن احلصول عليه؟

وهلذا فالسياسة العامة ميكن أن تكون انعكاسا ألصحاب القوة والنفوذ، الذين يسيطرون على النظام      
  .6السياسي وخمتلف مؤسساته

                                                             
  . 32فھمي خلیفة الفھداوي، مرجع سابق ص   1
  . 121-120ص  1994ر غریب للطباعة والنشر،القاھرة داعلم السیاسة،نصر محمد مھنا،   2
  .121نصر محمد مھنا، مرجع سابق ص   3
4  Lawrance J.R.Herson, politique publique ausc.ETATS-UNIS ; théorie et pratique, (l’obio, département, de 

sciences politique, 2000), p. 6.  
  . 33فھمي خلیفة الفھداوي، مرجع سابق ص   5

6 Thomas R. Day,. Op cit, p. 3.    
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لكن رغم هذه التعاريف إال أنه مل يسلم من االنتقادات من قبل العلماء الذين ال يؤمنون بأن القوة وحدها        
قادرة على تفسري كل العالقات وخمتلف النشاطات اليت تتضمنها السياسة العامة،إضافة إىل تداخل كل املضامني 

  .سياسة العامةالسياسية وغري السياسية للقوة دون التمييز بينها يف جمال ال

 " :System Analysais"السياسة العامة من منظور تحليل النظم  .2
لقد وصف العديد من علماء السياسة النظام بشكل عام باعتباره جمموعة من األجزاء تشكل فيما بينها نسقا      

دافيد "اه أمثالمن العالقة املتبادلة يف إطار تلك الوحدة الكلية، وعلى هذا األساس يويل أصحاب هذا االجت
تمع من منطلق تفاعلها " استون اهتماما بالسياسة العامة أي من وجهة حتليل النظم كنتيجة وحمصلة يف حياة ا

الصحيح مع بيئة شاملة اليت تشكل فيها املؤسسات واملرتكزات والسلوكات أصوال للظاهرة السياسية اليت يتعامل 
ا تمع بطريقة سلوطية آمرة، من ) احلاجات املادية واملعنوية(زيع القيم تو : ( معها النظام السياسي فيعرفها بأ يف ا

خالل القرارات واألنشطة اإللزامية املوزعة لتلك القيم، يف إطار عملية تفاعلية بني املدخالت واملخرجات والتغذية 
  . 1)العكسية

مة عن التفاعالت حمصلة عملية منظ(أملوند أن السياسة العامة متثل ويرى جابريال      
للتعبري عن أداء النظام السياسي يف قدراته االستخراجية والتنظيمية ") قرارات سياسية"املخرجات+دعم+مطالب(

  . 2)والتوزيعية والرمزية واالستجابة الدولية من خالل القرارات والسياسات املتخذة

ا " بربارة مكلينان"أما       والتوجهات النامجة عن العمليات احلكومية، النشاطات ( تعرف السياسة العامة أ
  .3)استجابة للمطالب املوجهة من قبل النظام االجتماعي إىل النظام السياسي

يستخلص من هذه التعاريف أن السياسة العامة هي نتيجة من نتائج النظام السياسي، تتفاعل مع بيئته      
ا ال تكون فعالة ما مل ترعى الظروف  االشاملة ذلك أل   . البيئية احمليطة 

لكن بالرغم من أمهيته يف تفسري وتوضيح السياسة العامة، إال أن منظور حتليل النظم تعرض اىل بعض      
العمومية يف طرح بعض القيم دون ربطها بشكل مباشر بإطار السياسة العامة كما أغفل : االنتقادات ومنها

ريات العملية السياسية بشكلها الدقيق داخل  اجلوانب الغري رمسية يف التأثري على القرارات السياسية وكذا إغفاله 
                                                             

  .35ص  2006القاھرة وكالة المطبوعات،مقدمة في مناھج وطرق البحث في علم السیاسة،  كمال المنوفي،  1
  . 272ص  1996،بنغازي منشورات جامعة قاریونس إطار نظري: السیاسة المقارنةمحمد زاھي بشیر المغیربي، مترجما   2
3  Frank Fischer, Gerald J.Meller, Maras.Sidney, Handbook of public policy analysis: Théory, politics, and 

Methods (CRC press, Taylor & Francis group, 2000), p. 35.  
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النظام السياسي، فضال عن كون منظور املدخالت واملخرجات يغايل يف كون احلكومة تستجيب هلذه املطالب، 
تمع بعيدا عن فكرة املطالب   .غري أن الواقع يؤكد يف كثري من األحيان أن النظام يفرض سياسته على ا

  خصائص السياسة العامة  -ثانيا

ا ومعاملها       إن خصائص السياسة العامة توضح نقص وغموض تلك التعاريف، مما يساعد على فهم مدلوال
  : األساسية وتتمثل يف

حيث مبجرد إقرار سياسة عامة معينة من قبل صانيعيها، البد من : السياسة العامة ذات سلطة شرعية .1
ا أو   .مرسوم اصدار قانون بشأ

ا قانونا أو قرارا  .2 ا مؤسسات احلكومة، وتصدر بشأ السياسة العامة تشمل الربامج واألفعال اليت تقوم 
 . 1حيدد  أهدافها بشأن سياسة ما وبذلك فهي تعرب عن توجهات احلكومة األيديولوجية والعلمية

رفات العشوائية والعفوية اليت السياسة العامة تشمل األعمال املوجهة حنو أهداف مقصودة وال تشمل التص .3
 . 2تصدر من بعض املسئولني أو األشياء اليت حتدث آنيا 

السياسة العامة قد تكون اجيابية يف صياغتها أو سلبية فهي قد تأمر بالتصرف باجتاه معني وقد تنهي  .4
ا أو عدم التزامها بالتصرف إزاء ظواهر معي نة مبثابة توجه بالقيام بتصرفات غري مرغوبة، أو قد يعد سكو

 .   3سياسة عدم التدخل أو رفع اليد إزاء ظاهرة معينة أو يف ميدان ما: ، فاحلكومة قد تتبىن مثال 
السياسة العامة حتتوي على أسلوب معني من اإلجراءات احلكومية اليت ينفذها أشخاص رمسيون بدال من  .5

متثل ما تقوم احلكومات فعال بتطبيقه مثل  قرارات مل تصل إىل مرحلة االنتهاء من تنفيذها، وبالتايل فهي
، وليس ماتنوي .....القضاء على مشكلة البطالة، أو احلد من التضخم أو مشكلة السكن أو الصحة 

 . 4احلكومات القيام به
دف إىل حتقيق املصلحة العامة وليس املصاحل اخلاصة أو الشخصية ألن  .6 السياسة العامة متتاز بالشمول و

 .مة تقتضي استفادة عدد أكرب من اجلمهور املقصود من وراء السياسة املطبقةاملصلحة العا

                                                             
  . 37حسین أبشر الطیب ،مرجع سابق ص   1
ه في التنظیم السیاسي واإلداري قسم العلوم السیاسیة جامعة رسالة دكتورانموذج الجزائر،: تحلیل السیاسات التعلیمیة العامةنور الدین دخان،   2

  . 23، ص 2007الجزائر 
  . 16، ص 1999، عمان دار المسیرة صنع السیاسات العامة عامر الكبیسي،  3
  .118ص  2007عمان دار الشروق ھیكلة األجھزة وصنع السیاسات وتنفیذ البرامج الحكومیة،: اإلدارة العامة محمد موفق حدید،   4
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ا خالصة التفاعالت املختلفة داخل البيئة  .7 السياسة العامة هي توازن بني الفئات واجلماعات املصلحية أل
 من أحزاب ومجاعات مصاحل ونقابات، مما جيعلها حمال للصراع واملساومة والتفاوض بغية حتقيق أكرب

 . املكاسب واملنافع لصاحل فئة دون أخرى 
السياسة العامة متتاز باالستمرارية مبعىن أن ال يقوم صانعوا السياسة بإعداد برامج جديدة متاما، وإمنا  .8

، وهذا ما جنده خمالفا 1يكتفون بإدخال تعديالت جزئية على ما هو مطبق فعال من سياسات وبرامج
ا جاءت حكومة ألغت سياسات احلكومة اليت قبلها، وهذا يؤدي إىل للسياسة العامة يف اجلزائر، فكلم

تمع، باإلضافة إىل االستمرارية  انقطاع السياسة العامة وعدم استمرارها وبالتايل عدم حتقيق مطالب ا
البد أن متتاز السياسة العامة بالتجدد من خالل التكيف مع كل املتغريات الظرفية اليت ممكن أن حتدث 

 ....وارث الطبيعية، والكوارث البيولوجية واحلروب مثل الك
أي أنه البد أن تقيم السياسة العامة قبل املباشرة يف : السياسة العامة تعكس ما يسمى باجلدوى السياسية .9

تنفيذها، حيث متثل اجلدوى مؤشرا هاما من مؤشرات جناح السياسة العامة وذلك بطرح تساؤالت حول 
، إن توفري كل تلك اخلصائص يف السياسة العامة 2ة من قبل تلك السياساتالنتائج واألهداف املرجو 

لكن عند استقراء هذه اخلصائص على أرض الواقع يالحظ أن ) املثايل(جيعلها قريبة من النموذج الرشيد
 .3بعض اخلصائص مغيبة كصعوبة تنفيذ بعض السياسات فتبقى جمرد حرب على ورق

  العامة ومستوياتهاأنواع السياسة : المطلب الثالث

بعد حتديد مفهوم السياسة العامة وحتديد خمتلف عناصرها وخصائصها، كان من الضروري معرفة أنواعها      
ا كما يلي   : والتطرق ملستويا

  : أنواع السياسة العامة  -أوال

ا احلكومة، ض      ا، سيتم الرتكيز على أنواع السياسات العامة يف ضوء األفعال اليت تقوم  تمع املعين  من ا
والوقوف عند نتائجها وآثارها، وذلك لكون هذه السياسات ترتجم العالقة العملية والتطبيقية بني املعنيني 

تمع ا، سواء عند صانعيها أو املتلقني هلا من أفراد ا   : ، وتتمثل يف أربعة انواع4بالسياسة العامة املعمول 

                                                             
  .32ص  2004عمان دار المجدالوي  النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة،تامر كامل محمد الخزرجي،   1
  .112ص  2002، القاھرة مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة تحلیل السیاسات العامة في الوطن العربيسلوى شعراوي جمعة،  2
  .33ص. 2006الكویت الردمك یل السیاسة العامة،رسم وتقییم وتحلمحمد قاسم القریوتي،  3
  .73فھمي خلیفة الفھداوي، مرجع سابق ، ص   4
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ل النظم السياسية سواء كانت بسيطة أو معقدة، تقوم باستخراج ك: السياسة العامة اإلستخراجية  )1
املوارد البشرية من بيئتها يف شكل اخلدمة العسكرية واخلدمات العامة اإللزامية من أجل توظيفها 
واالستفادة منها، وتعترب الضرائب من أهم أنواع االستخراج للموارد يف الدول املعاصرة، فهي تعين 

تمع لألغراض احلكومية، دون أن يتلقوا منفعة فورية أو مباشرةاستخراج النقود من  ، وتنقسم 1أفراد ا
 : بدورها إىل قسمني

 : الضرائب المباشرة  .أ 
وجند أن اليابان أقل   2تتمثل يف الضرائب على دخل الفرد واألصول الرأمسالية، والرتكات والعقارات سنويا    

فقط من الناتج اإلمجايل ويبلغ متوسط  %14دخل احلكومي الدول املتقدمة فرضا للضرائب حيث يبلغ ال
ويرجع ذلك إىل صغر امليزانية الدفاع واملشاركة احملدودة للحكومة يف برامج الضمانات  %17اإلنفاق 

من الناتج  %50االجتماعية، فحني يصل الدخل احلكومي للواليات املتحدة األمريكية إىل أكثر من 
  .   3القومي اإلمجايل

 : ائب الغير مباشرةالضر   .ب 
رسوم املنتوجات ) الصادرات والواردات(تتمثل بالضرائب على السلع واخلدمات كالرسوم اجلمركية     

  .الصناعية، والضرائب على املبيعات واملشرتيات
واملالحظ أن الدول املتقدمة، تعتمد على الضرائب الغري مباشرة أكثر من الدول املتخلفة، ففي أملانيا    
، يتكون معظم الدخل احلكومي من دفعات وأقساط التحويل وضرائب الدخل، )بريطانيا(ملكة املتحدة وامل

  .4أما البلدان النامية فتحصل على خمتلف دخلها احلكومي عن طريق الضرائب غري مباشرة

 : السياسة العامة التوزيعية وإعادة التوزيع )2
ال، والسلع واخلدمات وتوزيعها على األفراد هي ختصيص الوكاالت احلكومية مبختلف أنواعها لألمو 

تمع، من أجل االستفادة منها مثل توزيع القروض إلقامة مشاريع صغرية واملنح  واجلماعات يف ا
  .  5واالمتيازات اليت تقدم للطلبة اجلامعة، باإلضافة إىل اإلعتمادات املوجهة للصحة والتعليم والدفاع

                                                             
  . 283محمد زاھي بشیر المغیربي، مرجع سابق ، ص   1
  . 73فھمي خلیفة الفھداوي، مرجع سابق، ص   2
  .286-285محمد زاھي بشیر المغیربي، مرجع سابق ص  3
  . 286-285سابق ص محمد زاھي بشیر المغیربي، مرجع   4
  .288محمد زاھي بشیر مغیربي، مرجع سابق ص   5
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سات العامة، من خالل مقارنة كمية التوزيع للقيم مع املنافع اليت حتصلت ويقاس األداء التوزيعي للسيا   
تمعات اليت حصلت على املنافع   . 1عليها القطاعات البشرية يف ا

 : السياسة العامة التنظيمية )3
 اخل، وتطور سبل األعمال وتزايد أنشطة...نظرا لتعقد احلياة وتزايد املشاكل يف الصحة، املرور، السكن      

تمع إزدات احلاجة إىل مثل هذه السياسات واملتمثلة يف ممارسة النظام السياسي لعمليات  احلكومة يف ا
الضبط والرقابة ملختلف األنشطة والسلوكيات لاللتزام بدواعي املصلحة العامة وتطبيق القانون مبا يضمن عمل 

تمع أو عدم عمله وفرض العقوبات الالزمة عند حصول أي جتاوز  مثال متنع شركات " شريمان"،فالئحة 2اتا
  .3األعمال من االحتكار وتقيد احلرية التجارية، وهذه التحرميات تعزز بأفعال ضد املخالفني

 : السياسة العامة الرمزية  )4
دف من ورائها النظم السياسة تعبئة اجلماهري ورفع محاستهم الوطنية من خالل       وهي السياسة اليت 

سياسيني عن تاريخ األمة وعن القيم واإليديولوجيات املتمثلة يف املساواة والدميقراطية والوعد حديث القادة ال
م واإلميان برباجمهم  دف هذه الشعارات إىل حتسني نوايا املواطنني يف قاد باإلجنازات ومكافآت مستقبلية، و

قلل من معارضة النظام، أي قبول شرعية السياسية، مما جيعلهم يدفعون الضرائب بطواعية وإطاعة القوانني مما ي
  .  4احلكومة وسياستها العامة

  : مستويات السياسة العامة -ثانيا

ثالث مستويات للسياسة العامة، تبعا ملستوى املشاركة يف اختاذها وتبعا لنطاقها " جيمس أندرسون " قدم     
  : وطبيعة موضوعها وهي كاآليت 

 : السياسة العامة الكلية .1
هي تلك السياسات اليت حتظى باهتمام أكرب من املواطنني ذلك ألن بعض القضايا تبدأ على املستوى        

اجلزئي مث تتسع وتتعقد لتصبح من موضوعات املستوى الكلي فتصبح بذلك قضايا كلية تستقطب األحزاب 

                                                             
  288محمد زاھي بشیر مغیربي، مرجع سابق ص   1
 .164ص ،  مرجع سابقعامر الكبیسي،   2
  .301محمد زاھر بشیر المغیربي، مرجع سابق ص   3
  .201-199ص ) 1997عمان دار األھلیة،(السیاسة المقارنة في وقتنا الحاضر ھشام عبد هللا،  4
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يعرب كل واحد عن رأيه ... السياسية، أعضاء الربملان اإلدارات احلكومية وسائل االتصال ومجاعات املصاحل 
  .   1إزاء القضايا اليت متثل السياسة العامة

 : السياسة الجزئية  .2
متتاز السياسة اجلزئية باخلصوصية واحملدودية، أي قضايا ليست عامة فهي تشمل غما فرد معني أو شركة     

ل جمموعة من األفراد على أو منطقة صغرية، املطلوب هو قرار ينتفع به قلة من األفراد أو املتأثرين مثل حصو 
  .قرض إلقامة بعض املشاريع تعود عليهم بالفائدة 

لكن ميكن هلذه السياسة العامة اجلزئية أن تتسع وتتحول إىل سياسة عامة كلية، إذ كلما تنوعت برامج         
تمع، أدت إىل تزايد املنافع اليت حتدثها الواجبات اليت  ا يف ا تفرضها على األفراد احلكومة وازدادت نشاطا

  .2واجلماعات واملناطق

 : السياسة العامة الفرعية  .3
تسمى أيضا الوحدات احلكومية الفرعية أو السياسات التحالفية، وهي سياسات ذات طابع تنظيمي        

  .اخل ... وظيفي، تركز على القطاعات التخصيصية كاملوانئ، الطريان 

ا كما تعرب على أن موضوعات السياسة وهذه السياسات تعرب عن الواقع        يف كيفية حدوث األشياء وبلور
تمع ألن التنوع يف االهتمامات والتخصصات هو احملور  العامة ليست بالضرورة على الدوام تثري مجيع أفراد ا

  .  3االساسي لوجود السياسات الفرعية 

  .مراحل صنع السياسة العامة : المطلب الرابع

ا متر بعدة خطوات  إن عملية       صنع السياسة العامة هي عملية يف غاية األمهية، ومتتاز بالدقة والتعقيد، لذا فإ
  : أو مراحل سيتم توضيحها فيما يلي

  

  

                                                             
  .  72، ص  عامر الكبیسي ، مرجع سابق  1
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  : تحديد المشكلة -أوال

ا        تمعات من تزايد وتعقد املشاكل، مما جيعل هذه املرحلة من أهم املراحل اليت جيب االهتمام  يف تعاين ا
  : عملية صناعة السياسة العامة، وحتديد املشكلة يتضمن جمموعة من العناصر 

 : تعريف مشاكل السياسة العامة  .1
ا ترتبط بقضية أو مبوقف معني، أو حاجات مطلوبة وبالتايل هي ظاهرة حمددة هلا        ميكن تعريف املشكلة بأ

  .1يف إطار املقومات البيئية أغراضها آثارها املباشرة وغري مباشرة، وهي قابلة للحل

ا متثل جمموعة املطالب واحلاجات        فاملشكلة العامة هي اليت تدفع صناع السياسة العامة للتحرك بسرعة أل
  . 2والقيم اليت جيب االستجابة هلا، وصفة العمومية هي الصفة األساسية يف حتديد مشاكل السياسة العامة

 : خطوات تحليل المشكلة .2
  :  3تم عملية حتليل املشاكل خبطوات عدة هيت      

 .تعريف املشكلة ومتييزها .1
ا وأهدافها  .2  .اخل ... حتليل املشكلة من خالل معرفة أسبا
 .إعداد قائمة باحللول املمكن إتباعها حلل املشكلة .3
التكلفة،  املهارات املطلوبة ، املوارد املادية والبشرية،(تقييم احللول حسب املعايري املالئمة، وتشمل  .4

 ).املخاطر ومراعاة البيئة والقيم
 .حتديد اخليار األفضل واختاذ القرار .5
 .وضع خطة للتنفيذ .6
 . ملعرفة جناح وفشل التنفيذ: املتابعة والتقييم .7

  :األجندة السياسية وجدولة األعمال -ثانيا

تمعية، لكن ال تستطيع أن حتل كل تلك      املشاكل، مهما كانت  تواجه احلكومات العديد من القضايا ا
تمع يف جدول  ا تقوم بإدراج أهم القضايا واملطالب العامة األكثر طلبا عند ا ا املادية والبشرية وهلذا فإ إمكانا
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يسمى جبدول األعمال السياسة العامة أو ما يسمى بأجندة سياسة احلكومة، اليت تتطلب عملية مناقشة فعلية 
بني نوعني من جداول " كوب و أيلدر"ة مناسبة لتلك املطالب املطروحة، ومييز يرتتب عنها اختاذ قرارات رمسي

األعمال األول نظامي و الثاين حكومي، األول يظم املسائل اليت تتبناها السلطة وتستدعي تدخل السلطات 
ا، أما الثاين فهو مبثابة جدول للنقاش يكتفي عادة باملستوى  ا واختصاصا احلكومي الثالث وفقا لصالحيا

ملعاجلتها، وما جتدر اإلشارة إليه أن جدول األعمال السياسية يتميز بغياب التفاصيل فيه وعدم الوضوح 
وموضوعاته حمل جدال دائم، أحيانا قد تدرج املشكلة يف األجندة احلكومية لكن هذا ال يعين انتقاهلا إىل مراحل 

ضايا تدخل األجندة وتبقى عالقة أو تزول بسبب ظهور أخرى متقدمة يف السياسة العامة، وهناك العديد من الق
  . 1مشاكل أكثر أمهية وإحلاحا على الساحة

  : بلورة وصياغة السياسة العامة  -ثالثا

بعد حتديد املشاكل ووضعها يف األجندة السياسية البد للحكومة من بلورة األفكار والسياسات املمكن       
االقتصادية : ولوية وهذه العملية تأيت حمصلة لتفاعل عوامل عدة منهاإتباعها للتعامل مع املشاكل ذات األ

والسياسية واالجتماعية فمثال يف الواليات املتحدة األمريكية كانت السياسات تسري وفق آلية اخلطأ و الصواب، 
  .2اخلهالتنتقل إىل االعتماد على آلية اخلربة والكفاءات مث االنتقال إىل دور البيئة والقوى املؤثرة د

  : تبني وإقرار السياسات العامة - رابعا

يتم يف هذه املرحلة اختاذ قرار أو إصدار تشريع أو قانون جيسد األهداف املراد بلوغها ويشمل هذا تبين       
مقرتحات بعينها أو تعديلها أو رفض أو قبول بديل آخر هذا يعين أن هذه املرحلة تكتفي باختيار أو تفضيل بديل 

بل اختيار قرار حول بديل معني، وهذا القرار يتعلق بالسياسة العامة وليس قرارا روتينيا، إن إقرار السياسة ما فقط 
العامة مير مبراحل عديدة تقدم يف البداية على شكل مشاريع قوانني للسلطة التشريعية، حيث تسلمها األمانة 

لس األمة أو جملس النواب حسب االختصاص يف كل دول ة لدراستها لتحال فيما بعد على جلنة قانونية العامة 
لس جمتمعا للتصويت عليه ويف حالة  تعد تقريرا بشأن املشروع لوضع اللمسات النهائية عليه، ليقدم بعدها إىل ا

                                                             
  . 82عامر الكبیسي، مرجع سابق ، ص   1
  .241-240فة الفھداوي، مرجع سابق ص فھمي خلی  2



 اإلطار النظري للسیاسة العامة وماھیة النظام السیاسي                              :الفصل األول
 
 

22 
 

قبوله يرفع إىل رئيس الدولة للمصادقة عليه لينشر فيما بعد يف اجلريدة الرمسية ليصبح ساري املفعول بعد أجل 
لس ثانية للمراجعة يف حالة املوافقة عليه مرة ثانية ليصبح نافذ املفعولحمدد، و    .1يف حالة رفضه يرجع إىل ا

  : مرحلة تنفيذ السياسة العامة - خامسا

بعد انتهاء مرحلة تبين السياسة تصبح املقرتحات مؤهلة ليطلق عنها سياسة عامة، بالرغم من وجود صعوبة       
تفصل بني العمل التشريعي والتنفيذي وهنا تعترب عملية تنفيذ السياسة العامة استمرار يف حتديد املرحلة اليت 

ا وتتمتع بسلطات تقديرية  ملختلف العمليات السابقة واليت ينتقل العمل فيها إىل سلطة تنفيذية مبختلف مستويا
امليادين، مما يعطيها احلق يف إصدار واسعة أثناء التنفيذ وذلك لتمتعها باخلربة الالزمة والثقة والتجربة يف كافة 

  .اللوائح والتعليمات الالزمة بتفاصيل تنفيذ السياسات العامة

كما أن التطبيق اجليد هو الذي جيسد السياسة العامة يف أرض الواقع وبناءا على ما تقدم، إن جناح عملية        
  :ذتطبيق السياسة العامة يتطلب توفري مجلة عوامل متحكمة يف التنفي

 رصد األموال واملوارد الالزمة للتنفيذ. 
  دراسة إمكانية التنفيذ ورصد الكفاءات الضرورية لذلك. 
 حتديد األهداف بدقة وإيضاحها للمسئولني عن التنفيذ. 
 إعطاء الشرعية املناسبة للسياسة جبلب أكرب عدد من املؤيدين. 
 السياسات نفسهااحلرص الشديد على التنسيق بني أجهزة التنفيذ والصياغة وبني . 
كل ما سبق ذكره جيعل االعتقاد بأن احلكومات حتاول أن تكون سياستها مبنية على العقالنية وتسعى        

لضمان التنفيذ اجليد للسياسات، غري أن الواقع يؤكد أن تنفيذ السياسة العامة يتم يف ظروف خمتلفة يغلب عليها 
ا القيادة العليا طابع اجلمود يف القوانني وقلة اإلمكانيات   . 2الالزمة لتجسيد السياسات اليت قرر
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  : مرحلة تقويم السياسة العامة  -سادسا

حتتوي هذه املرحلة على جمموعة من النشاطات املتسلسلة فالسياسة العامة ال تكون فعالة بعد االنتهاء من       
لة يف غاية األمهية، هي عملية التقومي وسيتم إعدادها وتنفيذها، بل البد من أن تصاحب هاتني العمليتني مرح

ا   .تعريفها وحتديد أنواعها معايرها ومستلزما

 : تعريفها  .1
ا " هاتري" عرفها        عملية منظمة تستهدف تقييم النشاطات احلكومية حىت تقدم معلومات متكاملة عن ( بأ

  .1)اآلثار بعيدة وقريبة املدى للربامج احلكومية

ملية التقومي عملية أساسية وذلك لتشخيص وقياس آثار السياسة العامة، من أجل التوصل إىل معرفة إذا فع      
نتائج السياسة العامة كما ميثل التقومي طريقة نظامية للتعليم واستخدام الدروس املستفادة من النشاط اجلاري يف 

  . 2ءمتها وقبوهلا لدى مجيع األطراف املعنيةاملستقبل، من خالل حتليل خمتلف برامج السياسة العامة من خالل مال

 : أنواع التقويم .2
  : للتقومي عدة أنواع يف السياسة العامة، ميكن اختصارها فيما يلي       

  التقومي السابق للتنفيذ يتم االهتمام فيه جبدوى السياسة قبل تنفيذها. 
 سني عملية األداءالتقومي املالزم للتنفيذ ويضم دراسة التكلفة، التشغيل، تطوير وحت. 
 التقومي الالحق للتنفيذ حيدد جناح أو فشل السياسة. 
  دف حتقيق الفاعلية يف التنفيذ، حيث ميكن إدخال التعديل على السياسات لردم التقومي االسرتاتيجي 

 .اهلوة بني األداء والتخطيط من جهة والنظرية والتطبيق من جهة أخرى
 اسة أو الربامج على حتقيق األهداف تقومي الفاعلية أي مدى قدرة السي. 
  تقومي الكفاءة أي احلصول على أقل نفقة ممكنة. 
 تقومي النتائج واآلثار من حيث السلبية واالجيابية. 
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 : معايير التقويم  .3
ا وسائل للتحقق من حتقيق السياسة العامة ألهدافها وتشمل         :1تعد املعايري أمر مهم يف عملية التقومي، أل

 يؤكد على التقليل من اإلنفاق احلكومي ومن عيوبه عدم متكن احتساب زيادة : عيار االقتصاديالم
 .االنفاق واملنافع اليت تتخلى عنها كنتيجة خلفض اإلنفاق

 تعين مستوى االجناز أو النتائج مقاسا باملقارنة باملدخالت ويشمل التعريف على مواصفات  :الكفاءة
 .إجنازهامعينة لألشياء اليت سوف يتم 

 تقيس املقدار املنجز من األهداف  :الفعالية. 
 من حيث التوزيع العادل للمنافع بني خمتلف الشرائح وتستخدم عدد من املقاييس يف كيفية  :العدالة

 .توزيع املوارد والثروات
 من حيث مطابقة هذه السياسات إىل تشريعات والقوانني واللوائح املنظمة لتلك  :الشرعية القانونية

 .  السياسات أو الربامج
 : مستلزمات التقويم .4
ا ويتم ذلك وفق هذه        تتطلب عملية التقومي يف السياسة العامة مستلزمات عملية وإجرائية يف سبيل القيام 
  : 2املراحل

  حتديد احتياجات واهتمامات صانع السياسة العامة وإدارة الربامج يف عملية التقومي. 
  أهداف السياسة العامة املراد تقييمهاحتديد جمال التقومي و. 
 تطوير املعايري واملقاييس الشاملة لغرض قياس أهداف الربنامج اخلاضع للتقومي. 
غموض األهداف ضعف آثار : لكن بالرغم من أمهية عملية التقومي إال أنه تواجه العديد من التحديات منها      

  .تعميم نتائج التقوميالسياسة العامة وعدم استقرار السياسات وصعوبة 

لذا فعملية التقومي تعد مرحلة هامة، مالزمة جلميع مراحل صنع السياسة العامة، ال ميكن االستغناء عنها،       
ألن السياسة العامة من خالهلا تستطيع أن تتجنب خمتلف الصعوبات و املشاكل اليت تعرتضها خاصة أثناء 

ذا حتقق نتائجها بالصورة ا   . ليت خطط هلاتنفيذها، و
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  النظام السياسي الجزائري : المبحث الثاني 

يف هذا املبحث سنتطرق إىل مفهوم النظام السياسي وذلك عن طريق اإلحاطة مبفاهيمه األساسية، حبيث       
النظام : سنشري إىل تعريف النظام السياسي وأهم أنواع األنظمة السياسية وهذا حبصرها يف ثالث أنظمة رئيسية هم

  .لربملاين، نظام الرئاسة ونظام حكومة اجلمعية النيابيةا

كما سنتطرق إىل تاريخ النظام السياسي يف اجلزائر ومكوناته واملتمثلة يف املؤسسات الرمسية واملؤسسات الغري        
  . رمسية

  تعريف النظام السياسي : المطلب األول

اسي يكون عن طريق الرتكيز على مراحل منهجية ختدم لعل حماولة إعطاء تعريف دقيق وواضح للنظام السي      
  .املصطلح املراد حتديد معناه، ومن أبرزها املعىن اللغوي و االصطالحي

  التعريف اللغوي للنظام السياسي  -أوال

فهي  Politeiaترتيب األمور على حنو معني لتحقيق هدف معني أما لفظ : معىن النظام السياسي لغة       
ا عند العرب الرئاسة، كما كانت تعين صفة مشتقة م املدينة اليت كانت  La Politiqueن السياسة، واليت يراد 

تثري يف األذهان أمر تنظيم العالقات بني الناس سواء كان حكاما أو حمكومني وهو التعريف املعتمد يف اللغة 
  .اليونانية

رب على معىن السياسة حيث تنقسم إىل مقطعني مها هو املع  Pollicyأما يف اللغة االجنليزية فاملصطلح       
Polic وCity ما مايلي   : ويقصد 

Polic ،وتعين احلضارةCity و تعين املواطنني الذين يكونون يف املدينة وقد عربت الكلمة عن معاين متعددة منها
  .  1البلدة، املقاطعة، النظام السياسي

  

  
                                                             

مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق  أثر الفساد اإلداري على أبعاد التنمیة المستدامة في الجزائر،ي، كنزة الوازان  1
  . 30ص  2015والعلوم السیاسیة، جامعة جاللي بونعامة خمیس ملیانة 
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  : التعريف االصطالحي  -ثانيا

يف اللغوي للنظام السياسي خيتلف عن التعريف االصطالحي والذي سوف نشري إليه، أين اعتمدنا يف التعر       
  : تعريفنا هذا على آراء العديد من الفقهاء ومفكري القانون والعلوم السياسية ولعل أبرزهم 

  ملوجهة لكل جمموعة من اإلجراءات اخلاصة بالقرارات ا: يعرف النظام السياسي بأنهجون ويليام البيار
موعة اخلاصة بالعالقات السلطوية سواء كانت  تمع سواء ما تعلق بتنظيم أو تنسيق العالقات بني ا ا

 .1مشرعة أو قهرية
 ذلك اجلهاز الذي يقوم برسم السياسات اليت تستهدف : يعترب النظام السياسي هو دفيد ايستون  أما

راته مبا يتمتع به من سلطة وتكون قراراته ملزمة للمجتمع  تنظيم وتوزيع املوارد والذي يتبع سياساته وقرا
ا ملزمة تمع بقبول هذه القرارات وتلك السياسات على أ    . 2ككل أي أن يكون هناك شعور عام يف ا

  تمعات : النظام السياسي بأنه غابريال آلموند يف حني يعترب نظام التفاعالت املوجودة يف كافة ا
لع بوظيفتني، التكامل والتكيف داخليا وخارجيا عن طريق استخدام أو التهديد املستقلة اليت تظط

 .3باستخدام اإلرغام املادي املشروع
جمموعة من القواعد واألجهزة املرتابطة فيما : وانطالقا من التعاريف السابقة يتضح لنا أن النظام السياسي هو      

  .ف ممارستها ومركز الفرد فيها وضماناته من قبلها بينها مبينة نظام احلكم والسلطة ووسائل وأهدا

  أنواع النظام السياسي: المطلب الثاني 

يوجد عدة تصنيفات لألنظمة السياسية وختتلف باختالف املعايري اليت تعتمد يف عملية التصنيف، لكن       
حيث يسمح لنا هذا املعيار  املعيار الكالسيكي لتصنيف األنظمة السياسية يقوم على مبدأ الفصل بني السلطات،

  : 4بالتمييز بني ثالثة أنواع من األنظمة السياسية وهي

ويقوم على أساس الفصل التام واملطلق بني السلطتني، أي عدم وجود عالقة تعاون : النظام الرئاسي
  .ورقابة متبادلة بني السلطات
                                                             

، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم  )الجزائردراسة حالة (أثر الثقافة السیاسیة على أداء النظام السیاسي لرزیقة روابحي،   1
  . 45، ص 2014السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد بوضیاف المسیلة 

راه في أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتو النظام السیاسي في الجزائر ودوره في تفعیل قیم المواطنة واالنتماء لدى الشباب،أسماء بن تركي،   2
  .53ص  2003علم االجتماع، كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

  .203،ص 05،2015مجلة الباحث العدد التطور المؤسساتي للنظام السیاسي الجزائري،یوسف جحیش،   3
   304، ص  2002بیروت دار الجامعیة،،)مقارنة.د(األنظمة السیاسیة حسین عبید،   4
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السلطات، أي وجود عالقة تعاون  والذي يقوم على أساس الفصل املرن والنسيب بني :النظام البرلماني
  .متبادلة بني السلطات

لسي والذي يوجد يف سويسرا فقط         .وهناك نظام احلكومة اجلمعية أو النظام ا

  : النظام الرئاسي  -أوال

التشريعية، التنفيذية، ( يقوم النظام الرئاسي على أساس الفصل التام بني السلطات العامة يف الدولة       
حبيث تكون كل منها مستقلة استقالال كامال عن بقية السلطات يف ممارستها لوظيفتها احملدودة يف ) قضائيةوال

  .الدستور

كما يقوم النظام السياسي الرئاسي من ناحية أخرى على أساس مجع رئيس اجلمهورية لرئاسة الدولة ورئاسة        
سه أو عن طريق ما خيتارهم من وزراء لكي يساعدونه يف احلكومة لكي ميارس مجيع مظاهر السلطة التنفيذية بنف

 .1ذلك

واملعيار الذي يسمح لنا بوصف النظام الرئاسي ليس ما يتمتع به رئيس اجلمهورية من صالحيات، وليس إىل       
يكية لعام أولوية الرئاسة على اهليئات السياسية األخرى، وإمنا إىل شكل السلطة التنفيذية، فالسلطة الدستورية األمر 

واليت أوجدت النظام الرئاسي رفضت إعطاء صالحيات واسعة لرئيس اجلمهورية يف املقابل أعطت أمهية   1787
  . 2كربى للربملان

وتعترب الواليات املتحدة األمريكية مهد النظام الرئاسي واملثال التقليدي البارز الذي يضرب هلذا النظام ومنها       
  .3العامل انتقل إىل العديد من دول

  : مبادئ النظام الرئاسي

يقوم النظام الرئاسي على مبادئ خمالفة متاما للنظام الربملاين، فهو يتأسس من ناحية أوىل على ركن فردية       
السلطة التنفيذية اليت يتوالها رئيس اجلمهورية وجده، ويتأسس  من ناحية ثانية على ركن الفصل التام أو املطلق 

  .لتنفيذية والتشريعيةبني السلطتني ا

                                                             
  . 37ص  2013دار المنھل : لبنان ) دراسة مقارنة(األنظمة السیاسیة حسین عبید،   1
  .147، ص 2010، بیروت دار المعارف للمطبوعات، القانون الدستوري والنظم السیاسیةجواد الھنداوي،   2
  .365ص  1999بیروت دار النھضة النظم السیاسیة عبر العصور،محمد سعیود عمراني،   3
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 : فردية السلطة التنفيذية وتركيزها في يد رئيس الجمهورية  .أ 
يتمثل األساس األول للنظام الرئاسي يف وجود رئيس مجهورية منتخب جيمع بني صفة رئيس الدولة 
وصفة رئيس احلكومة، ويالحظ أن النظام الرئاسي ال يصلح للتطبيق إال يف الدول اجلمهورية فهو ال 

  .1شى مع النظام امللكييتما

كما يالحظ أن الشعب هو الذي ينتخب رئيس اجلمهورية وليس اهليئة النيابية وبذلك يقف        
  .رئيس اجلمهورية على قد املساواة مع الربملان ألنه ينتخب مثله بواسطة الشعب

ويف نفس الوقت وأخريا يتوىل رئيس اجلمهورية رئاسة الدولة ورئاسة احلكومة يف نفس الوقت،       
يقوم باختيار الوزراء الذين يساعدونه يف ممارستها، وله حق إعفائهم من مناصبهم وخيضع الوزراء 

  . 2لرئيس اجلمهورية خضوعا تاما وينفذون السياسة العامة اليت قام بوضعها ويألون أمامه عن اعماهلم

 :الفصل التام أو المطلق بين السلطات   .ب 
ي على ركيزة ثانية هي الفصل التام بني السلطات الثالث التشريعية، يقوم النظام الرئاس      

التنفيذية والقضائية إذ تستقل السلطة القضائية ملمارسة وظيفتها ويتم اختيار القضاة عامة عن طريق 
االنتخاب ومن ناحية أخرى تستقل السلطة التشريعية عن التنفيذية إذ ال ميلك رئيس الدولة باعتباره 

  .سلطة التنفيذية حق دعوة الربملان لالنعقاد أو فض دورته أو حلهرئيسا لل

وأخريا تستقل السلطة التنفيذية اليت يرأسها رئيس اجلمهورية عن الربملان عضويا ووظيفيا، فمن       
جهة ال جيوز اجلمع بني عضوية الربملان وأحد مناصب الوزارية، كما ال جيوز حماسبة الوزراء عن 

م مسئولون أمام أعماهلم أمام  الربملان عن طريق توجيه األسئلة أو االستجوابات أو سحب الثقة أل
  .3رئيس اجلمهورية فقط

  

  

                                                             
  .93ص  2013عنابة دار العلوم )أشكال الحكومات،األنظمة السیاسیة المعاصرة، النظام السیاسي الجزائري(النظم السیاسیةة،عادل قران 1
  .38- 37ص  1986بغداد مطبعة جامعة بغداد األنظمة السیاسیة والدستوریة،حسن محمد شفیق،   2
  .369ص  2011قافة عمان ،دار الثالوجیز في النظم السیاسیة، نعمان احمد الخطیب،   3
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  النظام البرلماني ونظام حكومة الجمعية النيابية  -ثانيا

إن النظام الربملاين هو صورة من صور النظام النيايب وهو نوع من أنظمة احلكم تنقسم فيه السلطة بني       
هيئتني، أحدمها احلكومة أو جملس الوزراء وثانيهما الربملان الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب مباشرة ومنه 

  .1تنبثق احلكومة

ويقوم النظام الربملاين على أساس التوازن واملساواة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، واذا كان النظام       
 تاما فإن النظام الربملاين يتأسس على قاعدة الفصل املرن أو النسيب بني الرئاسي فصل بني السلطتني فصال

  .السلطتني حبيث تقوم عالقة مساواة وتعاون فيما بينهما

وجيب اإليضاح أن تسمية هذا النظام الربملاين ال يعين أنه يتميز جبودة برملان، ألن وجود الربملان منتخب من       
ا النظام الربملاين بل هو أساس مشرتك لكافة األنظمة النيابية فال يوجد نظام الشعب ليس خصيصة أو ميزة ين فرد 

  .نيايب دميقراطي أيا ما كانت صورته بدون برملان منتخب من الشعب

والواقع أن ما مييز النظام الربملاين هو أسلوب الفصل بني السلطات ليس فصال مطلقا جيعل كل سلطة       
  .  2السلطة الدستورية، بل يكون الفصل بني هاتني السلطتني فصال مرنا ونسبيامستقلة ومتباعدة عن 

  : مبادئ النظام البرلماني 

ثنائية السلطة التنفيذية، والتعاون واملرونة يف العالقة القائمة : يقوم النظام الربملاين على دعامتني أساسيتني مها       
  .بني السلطتني

اين على اخلصوص هو مسؤولية السياسة للحكومة أمام جملس النواب ويف مقابل ذلك وما مييز النظام الربمل      
 .قابليته للحل من طرف السلطة التنفيذية 

 : ثنائية الجهاز التنفيذي  .أ 
  : السلطة التنفيذية يف هذا النظام تتكون من عنصرين مها

                                                             
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق جامعة العوامل المؤثرة في الدستور والنظام الجزائري، یاسین بوخریصة،   1

  17،ص 2011الحاج لخضر بباتنة 
  . 284، ص 2002بیروت ، الدار الجامعیة،  النظم السیاسیة،عبد الغني بسیوني ،   2
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ن رئيس الدولة ال يتوىل سلطات رئيس الدولة غري مسؤول سياسيا حيث أن القاعدة يف النظام الربملاين أ )1
تنفيذية فعلية وال يعترب مركز ثقل يف تسيري دفة احلكم يف البالد، وهلذا ال تقع على عاتقه أي مسؤولية 
سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية، ويرتتب على هذه القاعدة نتيجتان، األوىل تتمثل يف عدم جواز 

وألن الوزارة هي املسؤولة والثانية وجوب توقيع الدولة ألن األوامر انتقاد رئيس اجلمهورية النعدام مسؤوليته 
 . 1الصادرة عنه ال ختلي الوزارة من املسؤولية

وزارة مسؤولة سياسيا أمام الربملان حيث أن الوزارة يف النظام الربملاين هي عضو الفعال يف السلطة  )2
ورية للسلطة التنفيذية، وتعد املسؤولية التنفيذية فهي اليت متارسها فعال وتزاول االختصاصات الدست

ا يفقد النظام جوهره وتتغري  السياسية للوزارة حجر زاوية يف النظام الربملاين والركن األساسي يف بنائه وبدو
 . 2طبيعته، ويسأل الوزراء فرديا أو تضامنيا أمام الربملان

 :تشريعيةالتعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة ال  .ب 
الركن الثاين ملهام النظام الربملاين هو أنه ذلك النظام الذي يأخذ مبفهوم مرن ملبدأ الفصل بني 
السلطات فهو يتميز بإقامة عالقة متبادلة بني السلطة التشريعية والتنفيذية وتلك العالقة املتبادلة 

يتني، هلذا يقال بأن النظام الربملاين تتمثل يف عالقة تعاون ورقابة متبادلة بني هاتني السلطتني الدستور 
  . 3يطبق فصال مرنا أو نسبيا بني السلطات

  : 4ومن اهم مظاهر التعاون والرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية هي

جواز اجلمع بني عضوية الربملان وشغل الوزارة، مبعىن انه ميكن للنائب عضو الربملان أن يشتغل منصب  )1
 .دون أن يفقد عضويته يف الربملان  الوزير

 .حيق للوزراء دخول الربملان وذلك لشرح سياسة احلكومة والدفاع عنها )2
 .للسلطة التنفيذية حق اقرتاح القوانني أمام الربملان  )3
 .كذلك الوزارة تقوم بإعداد مشروع امليزانية، والربملان من ناحيته يتوىل مناقشة املشروع وأحيانا تعديله )4

  
 

                                                             
  . 41ص  2010الجزائر دار الخلدونیة  العالقة بین السلطات في األنظمة السیاسیة المعاصرة،عمار عباس،  1
  . 67ص  2011عمان دار الثقافة ) خصائص عامة(النظم السیاسیة عصام علي، الدبس   2
  . 79، ص 1999،بغداد ب د ن ، األنظمة السیاسیة صالح جواد الكاظم،علي غالب  3
  .214-213ص  2015الجزائر دار بلقیس القانون الدستوري والنظم السیاسیة،یدان،مولود د  4
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 ) النظام المجلسي(حكومة الجمعية النيابية نظام  .ج 
إن نظام حكومة اجلمعية النيابية هو نظام حمدود التطبيق يف الدول الدميقراطية، وال يقارن بالنظام 
لسي يتميز خبضوع السلطة  الربملاين أو الرئاسي ومها األكثر انتشارا وذيوعا إىل حد بعيد فالنظام ا

لتشريعية فال مساواة بني السلطتني وال توازن وإمنا العالقة بينهما هي التنفيذية وتبعيتها للسلطة ا
لس النيايب وفقا ملبدأ أن السيادة  عالقة خضوع وتبعية، وحبيث تركز السلطة السياسية كلها يف يد ا

لس املنتخب هو الذي ميثل الشعب فيتوىل الوظيفة التشريعية   .   1ال تتجزأ أو ال تقبل التجزئة وأن ا

لسي جمموعة من اخلصائص هي   :  2للنظام ا

تركيز السلطة بيد الربملان، حيث يعد جتميع السلطتني التشريعية والتنفيذية بيد الربملان أهم خاصية متيز  )1
 .هذا النظام عن بقية األنظمة النيابية األخرى

نفيذية واليت تكون عبارة تشكيل احلكومة من طرف الربملان، إذ يتوىل الربملان اختيار أعضاء السلطة الت )2
ا  .عن هيئة مجاعية خاضعة للربملان وتقوم بتنفيذ ما يقرره وهو من حيدد صالحيا

تبعية السلطة التنفيذية للربملان، على خالف النظام الربملاين الذي يقوم على مبدأ التعاون بني السلطات،  )3
نظام اجلمعية يقوم على خضوع والرئاسي الذي يقوم على مبدأ الفصل املطلق بني السلطات، فإن 

 .  السلطة التنفيذية خضوعا تاما للسلطة التشريعية
 مكونات النظام السياسي : المطلب الثــالث 

يتكون النظام السياسي من مؤسسات حكومية رمسية ومؤسسات غري رمسية، فاملؤسسات احلكومية ميكن       
لقضائية، أما املؤسسات الغري رمسية فهي متعددة وتشمل حصرها يف السلطات الثالث التنفيذية، التشريعية وا

تمع املدين   .3األحزاب السياسية ومجاعات املصاحل وا
  المؤسسات الرسمية  -1

إن املؤسسات الرمسية اليت حتتل املراكز السياسية يف عملية رسم وصنع السياسة العامة انطالقا من       
  :وتنحصر هذه املؤسسات يف 1القوانني الدستوريةالصالحيات الواسعة اليت متنحها إياها 

                                                             
  . 16یاسین بوخریصة مرجع سابق ص   1
  . 19/03/2020تاریخ الدخول  http\\research.blogspot.comمن موقع ) سویسرا نموذجا(نظام الجمعیة،إیمان العباسي،   2
تاریخ الدخول  http\\:Ahmed wahaban. com./afrerùm/vietopicعن موقع مكوناتھ، مفھوم النظام السیاسي وعبد العزیز ناصر،  3

25/03/2020  
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 :السلطة التشريـــعية. 1-1

السلطة التشريعية هي إحدى السلطات الثالثة يف الدولة وتقع على عاتقها مسؤولية التشريع ووضع القوانني       
ردة للجميع   .2أي القواعد العامة ا

دي بل وتنظم أيضا اهليئات العامة يف الدولة فهي اليت تضع هذه القواعد العامة ال حتكم فقط النشاط الفر       
  .  3القوانني املنظمة هليئات السلطة التنفيذية واحملددة الختصاصات السلطة القضائية

وحتتل السلطة التشريعية مكانة هامة يف األنظمة السياسية املعاصرة، وإن اختلفت يف كيفية تنظيمها       
ىل الظروف والتقاليد السياسية لكل بلد، فمنها من اخذ بنظام الغرفة الواحدة، ومنها وتشكيلها، وذلك بالنظر إ

من اخذ بنظام الغرفتني على مستوى التنظيم، ومنها من اعتمد على أسلوب االنتخابات يف حني مجعت أخرى 
  .4بينهم وبني التعيني يف تشكيل الربملانات

ــــذية . 1-2 ــة التنفي  : السلطــ

ردة   إذا       فإن ) التشريعات(كانت املهمة الرئيسية للسلطة التشريعية تنحصر أساسا يف وضع القواعد العامة ا
وظيفة السلطة التنفيذية تنحصر يف وضع هذه القواعد موضع التنفيذ وعلى هذا األساس النظري يعترب دور السلطة 

ا، أما التنفيذية تابعا لدور السلطة التشريعية، ألن السلطة التشريعي ة هي اليت تعرب عن إرادة األمة ممثلة يف برملا
  . 5السلطة التنفيذية فيقتصر دورها على تنفيذ ما يقرره الربملان

  السلطة القضائية . 1-3

إذا كانت السلطة التشريعية ختتص بوضع القوانني، والسلطة التنفيذية تتوىل تنفيذها فإن اجلهة القضائية       
  .6ى ما يعرض عليها من منازعاتتتكفل بتطبيقها عل

                                                                                                                                                                                              
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة كلیة الفواعل السیاسیة ودورھا في صنع السیاسة العامة في الجزائر،عزیزة ضمیري،  1

  . 15ص  2008العلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر باتنة 
  .295مصر دار الكتاب القانونیة ب س ن ص الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء،إبراھیم محمد حسنین،   2
  73، ص  2009االسكندریة دار المطبوعات الجامعیة،مبادئ األنظمة السیاسیة، مصطفى فھمي ،  3
  .136عمار عباس، مرجع سابق ص   4
  .197دار الفكر العربي ص  6طالسلطات الثالثة في الدساتیر العربیة المعاصرة في الفكر االسالمي،الطماوي، سلیمان محمد   5
  . 31ص  2010دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر  11طالقانون الدستوري والنظم السیاسیة، سعید بوشعیر،   6
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والقضاء هو الذي يضع مبدأ حكم القانون موضع التنفيذ واالحرتام وليس هناك من ينكر قيمة حكم       
القانون كمتطلب أساسي يستلزم تطبيق الدميقراطية يف أي جمتمع سياسي، إذ يف ظله يصبح املواطنني مجيعا وبال 

  .استثناء أمام القانون سواء 

ويرتكز االختصاص الوظيفي للسلطة القضائية يف حماولة توفري العدالة احلقيقية لألفراد والعمل على حسم       
  .1النزاعات بني هؤالء األفراد أنفسهم أو بينهم وبني هيئة من اهليئات

ـــة .2 ــر رسميـ  : المؤسســــــات الغيــ
تمع، وهي غري معرتف هلا قانونا هي اهليئات واملنظمات اليت متثل القوى السياسية معين       ة وملموسة يف ا

تمع    .بصنع قرارات ملزمة لكل ا

تمع       وميكن حصرها يف  2أو هي كل القوى اليت هلا نشاط سياسي يتعلق بصورة مباشرة بالسلطة العامة يف ا
  :  

  : األحزاب السياسية. 2-1

ا        موعة السياسية بأ من الناس ذوي االجتاه الواحد واملبادئ املشرتكة حياولوا أن حيققوا جمموعة : "عرفتها ا
م ووسائل  ا ويرتبطون ببعضهم البعض وفقا لقواعد تنظيمية مقبولة من جانبهم حتدد أسلو األهداف اليت يؤمنون 

  .عملهم

رغبات الشعب إىل من ومتثل األحزاب السياسية مهزة وصل بني املواطنني والسلطة احلاكمة فهي اليت حتمل       
ا من ناحية أخرى هي اليت متهد الطريق للجماهري لإلحساس بالتوحد مع  ميسكون بأيديهم اختاذ القرار، كما أ

  . 3السلطة، ومن مث فهي تزيد من شرعية النظام السياسي وتزيد من قدرته على التصرف

  

  

                                                             
  .203مصر دار النھظة ص في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،االلتزامات السیاسیة للحاكم والمحكوم إبراھیم عبد هللا،  1
تاریخ الدخول  http\\rkbrave  heart.Blogspot.com./2011/orgعن موقع المؤسسات السیاسیة الغیر رسمیة،حسن الخطیب،   2

26/03/2020   
  . 78-77ص  2006الجزائر دار الخلدونیة أحكام السلطة السیاسیة،الطیب مولود،   3
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  : الجماعات الضاغطة . 2-2

تنظيم قائم للدفاع عن مصاحل معينة وهي متارس عند االقتضاء ضغط : اميكن تعريف مجاعة الضغط بأ      
دف رعاية املصاحل اليت متثلها ومحايتها وتعزيزها أم بغية احلصول  على السلطات العامة ودوائر صنع القرار سواء 

ا خدمة هذه املصاحل وتطورها   .1على قرارات وتعهدات من شأ

  : 2ة على أي تنظيم جيب أن يستلزم ثالث شروط على األقلولكي ينطبق وصف مجاعات ضاغط      

 .وجود عالقة ثابتة بني أعضاء اجلماعة مبعىن وجود تنظيم   .أ 
 .توفر الشعور بالوحدة بني أفراد اجلماعة من اجل الدفاع عن مصاحلها  .ب 
 .قدرة اجلماعة على ممارسة الضغط على السلطات العامة لتحقيق مصاحلها  .ج 

  : دني المجتمـــــع الم. 3-2

م بعيدا عن        تمع املدين هو جمال مستقل للحركة مرتوك للمواطنني يتمتعون يف ظله باحلرية يف تنظيم حيا ا
ا، وهو رابطة اجتماعية تقوم على احلرية واالختيار الفردي يدخل فيها األفراد طوعية دون  حتكم الدولة أو سيطر

م احلرة اليت جتعلهم يلتزمون مببادئها، إجبار، ويقومون بإنشاء منظمات أو ينضمون  إىل التنظيمات القائمة بإراد
دف خدمة مصلحة أو قضية أو التعبري عن رأي مشرتك ملتزمني يف ذلك  ويسامهون يف أنشطتها بشكل طوعي 

  .مببادئ االحرتام والتسامح واحلل السلمي للصراع

تلفة وتنشط يف جماالت متنوعة منها الدينية والتعليمية هذا وتتخذ هذه التنظيمات االجتماعية أشكاال خم      
 .3واملهنية والثقافية كالنقابات واالحتادات العمالية واملهنية واجلمعيات اخلريية

  طبيعة النظام السياسي الجزائري : المطلب الرابع

، ويؤكدون على أن مثة يفيد كثري من الباحثني أنه من الصعب جدا حتديد طبيعة النظام السياسي اجلزائري      
مفارقة حقيقية، فأحيانا يبدو أنه تنصل عن طبيعته التسلطية وبدأ خيطو حنو الدميقراطية، فإن شواهد وقرائن كثرية 

                                                             
  . 243ص  2007القاھرة النظم السیاسیة في العالم المعاصر،سعاد الشرقاوي،   1
رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  الجماعات الضاغطة في مكافحة الفساد،محمد على بقاوي،   2

  .10ص  2018جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 
أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في علم االجتماع ) دراسة میدانیة لجمعیات مدینة بسكرة(قع المجتمع المدني في الجزائر واجھید شاوش،   3

  .28ص  2015كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة محمد خیضر بسكرة ،
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، إذ تقرر يف هذا الشأن ازدواجية طبيعة النظام السياسي اجلزائري، بينما اجلوهر يعرب عن 1تقول عكس ذلك
لطي الذي كان سائدا منذ االستقالل وإىل اآلن حىت وإن خفت هلجته، أو الثبات الوظيفي وظيفة النظام التس

ا   .تنوعت واختلفت الطرائق واألشكال اليت يعرب 

وألجل حتديد طبيعة النظام، يعتقد أن االعتماد فقط على بىن وهياكل ومؤسسات النظام يف التحليل قد       
فعلية له لذا البد أن يكون التحليل بنيويا وظيفيا، يتخذ من تؤدي إىل نتائج مضللة كما انه ال يعكس احلقيقة ال

الطابع الرمسي أو الشكلي للنظام مدخال مث يرصده ميدانيا أو واقعيا، وبالتايل ربط البنية بالوظيفة، إن هذا يساعد 
كما انه على الفهم األعمق لطبيعة النظام زيادة على انه يتيح كشف مكامن العطب واخللل يف أبنيته وأجهزته  

  .يشكل يف الوقت نفسه أداة تعقيمية له

 : الطبيعة الشكلية للنظام السياسي الجزائري .1
جيب االعرتاف بأن الوضع احلايل جيد له امتداد كبري يف املاضي، وبالتايل فإن فهم وتفسري ما جيري حاليا ال       

ما النظام بد أن ميتد إىل اإلحاطة حبقائق املاضي وعلى هذا األساس فإنه ميكنن ا متييز مرحلتني أساسيتني مر 
اجلزائري، مرحلة األحادية السياسية اليت اهتم فيها النظام ببناء مؤسسات تستجيب لطابع الواحدي يف تسيري 
تمع قاصدا بذلك بناء دولة مركزية قوية تنشد التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية،أحادية اقتضت  الدولة وا

 على شخصنة السلطة جيسدها الرئيس يف تربعه على خمتلف السلط وتقلده ملناصب عدة،بلغت يف االتكاء أوال
عهد بن بلة تسعة مناصب كاملة، وثانيا احلزب الواحد واملتمثل يف جبهة التحرير الوطين اليت اعتربت املؤسسة 

يف النهاية هي الفاعل السياسي  ، أحادية اتسمت كذلك بأن تكون الدولة2الرمسية األوىل وتتصدر بقية املؤسسات
تمع املدين ومرحلة التعددية السياسية اليت 3الرئيسي والوحيد بالنسبة لكثري من الفضاءات ، وعلى رأسها فضاء ا

  .اعتربت فيصال بني مجهورية أوىل ذات طابع اشرتاكي ومجهورية ثانية على طريق اللربالية

عدم ضرورة التعددية السياسية للنظام السياسي اجلزائري مباشرة بعد وإذا اختلف الباحثون حول ضرورة أو       
تمع كليهما لقد بات من  ا وصفة اخلالص لكل ما يعانيه النظام وا م يتفقون اآلن على أ االستقالل فإ

رص أمام الضروري االجتاه حنو تداول السلطة وتغيري النخب احلاكمة مبعىن تعدد مراكز القوة والتأثري وإتاحة الف

                                                             
ع بذاتھ عن المجتمع المدني في المغرب العربي دار توبقال في كتاب وعي المجتمقطیعة أم استمرار؟:النظام السیاسي الجزائريمحمد ھناد،  1

  . 84ص .  1998 1للنشر،ط
  .50، ص1997، نوفمبر 225العدد الدولة وطبیعة الحكم في الجزائر،المستقبل العربي،علي بوعناقة وعبد العالي دبلة ، 2
  202ص االنتقال، المجتمع المدني بین األزمة و:النظام السیاسي الجزائري عبد الناصر جابي،  3
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تمع املدين من أحزاب ونقابات وأندية الرأي والفكر والرأي العام ومجاعات حقوق  التطور املستقل ألبنية ا
  . اخل.....اإلنسان 

  :ويف هذا استكملت اجلزائر إجراءات التحول إىل الدميقراطية عن طريق      

س التعددية احلزبية يكر ) 1989فيفري  03(تعديل الدستور ، حيث مت اعتماد دستور جديد .1
 .والسياسية

 .رفع احلظر عن تشكيل أحزاب سياسية جديدة  .2
 .إجراء انتخابات على أساس التعدد احلزيب  .3

كان فاحتة لتجسيد عهد التعددية فإن هناك من الباحثني من يذهب إىل ان   1989وفيما يبدو أن دستور       
سلطته إذ ال ميكن نعت ما قام به إال بالدميقراطية  النظام هدف من كل ذلك إىل جتسيد نفسه، واإلبقاء على

، الذي تظهر فيه التعددية مقيدة 1الدفاعية، وتقرتب التعددية يف اجلزائر من منوذج التعددية السياسية املقيدة
  .بقوانني كثرية ال جتعلها متارس العمل السياسي بسهولة 

لنسبة للجزائر حيث أنه يف ثالثني سنة اليت عقبت فيما خيص مسألة تداول السلطة، نالحظ تطورا إجيابيا با
 1999إىل  1992االستقالل تداول ثالث رؤساء على احلكم فيما شهدت الفرتة املمتدة بعد ذلك أي من 

  .تعاقب أربعة رؤساء على احلكم

  

 :الطبيعة الوظيفية للنظام السياسي الجزائري .2
ا حنو  على الرغم من التغريات والظروف اجلديدة اليت       مست العديد من األنظمة التسلطية يف العامل وقياد

ا التكيف مع هذه  ا وترفض قياد الدميقراطية فإنه مينكن موقعة النظام اجلزائري ضمن اليت ال تزال تراوح مكا
ء الظروف اجلديدة وأقصى ما تفعله أو تبديه هو أشكال من االنتخابات وظيفتها إعادة إنتاج نفس النظام وإبقا

هدف كل حاكم هو حتقيق متعة السلطة " نفس األشخاص ليتحقق بذلك ما كان يقوله ميكيافيلي من أن 
  . 2بغض النظر عمن يكون احلاكم فردا أو مجاعة" واحلفاظ عليها

                                                             
  .79ص  2002جوان  02،مجلة العلوم االنسانیة العدد النظم السیاسیة العربیة بین سلبیة الثبات وایجابیة التغییر عمر فرحاتي،  1
  .107، الجزائر دار المعرفة د س ط صالجزائر في دوامة الصراع بین العسكریین والسیاسیینلونیسي رابح ،   2
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وتبقى إشكالية الشرعية اليت ال تزال مطروحة رغم اجتاه النظام حنو الشرعية الدستورية أو املؤسساتية إن هذه       
اإلشكالية اليت مل تكن مطروحة بقوة يف الستينات والسبعينات بدأت تطفو إىل السطح مع بداية الثمانينات أين 
بدأ خيبو بريق الشرعية الثورية والتارخيية نظرا ألن جيل الثمانينيات بعيد نوعا ما عن الثورة وكذا فشل النظام يف 

أحد مظاهر هذا  1988م األوضاع وكانت أحداث أكتوبر عمليتيي التنمية والتحديث الشيء الذي أدى إىل تأز 
فرباير  23التأزم ودفعت فيما بعد إىل البحث عن منط جديد للشرعية القانونية واملؤسساتية من خالل دستور 

1989.  

ويتفق أغلب الباحثني على ضرورة املطابقة بني الشرعية الدستورية والتجسيد امليداين هلا وأن أي تضاؤل يف هذه 
  : 1لشرعية أو قصور يف فعاليتها يؤدي حتما إىل عدم االستقرار السياسي من خاللا

 .ويتضمن ذلك أساسا ظاهرة عدم االستقرار احلكومي : عدم استقرار املؤسسات السياسية  .1
مبعىن شيوع عدم التكامل بني النخبة احلاكمة واجلماهري فضال عن عدم التكامل : التفكك السياسي .2

ت  .مع حيث تربز قضايا الوالءات اجلهوية واإلقليمية على مستوى ا
تمع والقوى السياسية واالجتماعية : العنف السياسي .3 ويتضمن العنف احلكومي املوجه إىل ا

الناشطة فيه من جهة والعنف الشعيب الذي يتمثل يف جلوء القوى السياسية واالجتماعية واجلماهري 
الوسائل العنيفة بقصد التأثري على احلكومة، أو إضعاف غري املنظمة يف شكل عام، إىل استخدام 
ا كلية من جهة أخرى  .  مواقفها أو اإلحاطة 

إذا ميكننا مراوحة النظام السياسي اجلزائري بني ال دكتاتورية ختص اجلانب الشكلي للنظام وال دميقراطية       
وكذلك املراكز اليت تتوالها من ناحية ومن تعكس طبيعة الوظيفية، وهذا ينعكس على عملية صنع القرار ككل، 

ناحية أخرى تبقي القيود والضوابط اليت ميكن أن حتد من الدور املتزايد لصانع القرار يف السياسة اخلارجية ضعيفة 
  .وعدمية الفاعلية 

   

  

        

                                                             
  .108ابق ص لونیسي رابح ، مرجع س 1
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  صناعة السياسة العامة في الجزائر: المبحث الثالث

ع السياسة العامة هي متعددة وخمتلفة الوظائف فتلك العملية غالبا ما إن اجلهات اليت تتوىل عملية صن      
تتضمن مجيع صناع السياسة الذين يعملون ضمن ميدان العمل احلكومي وخارجه وهذا الوضع املوقفي للجهات 

جلهات املعنية ، حيث متثل هذه البيئة تارخييا ا1وزميله باسم البيئة األوىل" تاكامورا"الصانعة للسياسة العامة أمساه 
بصنع السياسة العامة وممثليها فاحلكوميون هم الذين ميثلون السلطات الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، أما 
غري احلكوميني وهم األشخاص أو الفئات البارعة يف عملية صنع السياسة العامة، وكبيئة سياسية هامة من الناحية 

ا جتسم ما يعززه املع   : نيون واملشرعون من خالل صانعي السياسة احلكوميني الرمسيني وهم التقنية فإ

  المشرعون : المطلب األول 

تعترب السلطة التشريعية من أهم السلطات يف الدولة ومهمتها األساسية هي عمل القوانني أي تشريع القواعد       
لقانون هو من عمل السلطة التشريعية وحدها العامة اليت تنظم خمتلف أوجه احلياة االجتماعية يف الدولة وعليه فا

، وتعد الوظيفة التشريعية هي الوظيفة األساسية 2يف حني يعترب املرسوم بقانون من اختصاص السلطة التنفيذية
  .لس األمة حيث أن السلطة التشريعية هي صاحبة االختصاص 

ضع الدستور وتعديله وكذا الوظيفة ومن أهم أدوار ووظائف السلطة التشريعية هي سن التشريع وو       
االنتخابية، الوظيفة املالية، الوظيفة التنفيذية الوظيفة القضائية ووظيفة التحقيق والنشر والكشف عن املعلومات، 
إذا فالسلطة التشريعية تؤدي جمموعة واسعة من الوظائف واملناقشات ميكن أن تساهم يف عمليات التأهيل 

النخبة واملواطنني ليس بالنسبة للقضايا السياسية فحسب بل أيضا بالنسبة لقوانني  االجتماعي وتبلور تصورات
وإجراءات النظام السياسي كما ميكنها أن تلعب دورا رئيسيا يف توظيف النخبة خاصة يف النظام الربملاين، حيث 

م السياسية وقد تكون جلسات االستماع  يف اللجان واملناقشات يكتسب رئيس الوزراء أعضاء وزارته عادة خربا
يف قاعة اجلمعية التشريعية مواقع هامة لتوضيح املصاحل وجتميعها خاصة يف غياب سيطرة حزب األغلبية أو ممارسة 

  . 3هلذه السيطرة
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وتربز العالقة يف كون األخرية تقوم بوضع التشريعات والقوانني واخلطط يف رسم سياسة معينة ويتباين دور       
يعية يف السياسة العامة تبعا للتباين واالختالف بني األنظمة والسياسة وال يقتصر االختالف على املؤسسة التشر 

أداء السلطة التشريعية ادوارها يف السياسة العامة على صعيد املقارنة بني نظامني سياسيني أو أكثر وامنا على صعيد 
ليت تتطلب تشريعات وقوانني تكون ملزمة للسلطة النظام السياسي الواحد وذلك تبعا لنوعية القضايا املطروحة وا

التنفيذية أوال كجهة منفذة لتلك التشريعات ولكي يساهم الربملان بدوره الفعال يف عملية صنع السياسة العامة 
  : عليه أن يعمل على

  تمع املدين والقطاع اخلاص لضمان املشاركة خاصة وأن التشريعات هي األكثر متثيال التشاور مع ا
 .للحكومة

  حتقيق األهداف املرسومة باملشاركة مع أفراد الشعب. 
 فعلى هياكل األجهزة التشريعية أن تتمكن من مناقشة نظرة شاملة لتنفيذ سياسة ما: الشمول. 
  حبيث أن الربملان هو اجلهاز الذي يظم العديد من الفاعلني السياسيني : موازنة املصاحل السياسية

ليت ختوهلم حق الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية ميكنه موازنة املصاحل ذوي السلطة الدستورية ا
 .السياسية للحزب احلاكم يف صياغة سياسة عامة ما 

  ضمان استمرار تنفيذ السياسات على املدى القصري والطويل بإشراك الربملان يف وضع إسرتاتيجية
 .  1ة امليزانيةمنذ البداية قبل احلصول على املوافقة عليها وقبل دراس

  التنفيذيون : المطلب الثاني

السلطة التنفيذية هي اهليئة اليت تقع على عاتقها تنفيذ القوانني اليت تصدرها السلطة التشريعية واختاذ       
، فهي تضم األفراد العاملني 2اإلجراءات الالزمة حلفظ األمن وإدارة خمتلف املؤسسات واملصاحل العامة يف الدولة

مية املتنوعة اليت غالبا ما تصطلح بتنفيذ السياسات العامة غري أن دورها يف رسم السياسات العامة ال ميكن احلكو 
إخفاءها بأي حال من األحوال فإذا كانت املهمة األوىل للسلطة التنفيذية يف تنفيذ القوانني واإلشراف على اإلدارة 

يف غالبية األنظمة السياسية واضح ومؤثر فإليهما ترجع  وليس من مهمتها أن تصنع سياسات الدولة إال أن دورها
ائية للقرار من خالل رئيس السلطة التنفيذية  وقد ) رئيس الدولة،رئيس الوزراء(عملية اختاذ القرار باعتبارها مرحلة 
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ما تكون إننا نعيش مرحلة يطلق عليها مرحلة اهليمنة التنفيذية، وفي: إىل أمهيتها فقال " جيمس أندريون"أشار 
  .1فعالية احلكومة معتمدة كليا على القيادة التنفيذية يف رسم وتنفيذ السياسة العامة

وخيتلف تكوين اهليئة املوجهة هلذه السلطة من دولة إىل أخرى ففي النظام الرئاسي يعتمد على مبدأ فردية السلطة 
 يكون هذا التوجيه بيد رئيس الدولة وجملس الوزراء التنفيذية ومباشرة رئيس الدولة للسلطة الفعلية أما النظام الربملاين

  .فالنظام الربملاين يقوم على عنصر ثنائية السلطة التنفيذية 

ا  ويتجلى دور التنفيذيني يف عملية صنع السياسة العامة من خالل اقرتاح السياسات العامة اجلديدة بتطبيقا
ام السياسي تعتمد على قدرة التنفيذيني ملهامهم يف اختاذ وحماسبة التابعني على أدائهم رمسيا وأن فاعلية النظ

  .القرارات احلامسة واملركزية ومواجهة األزمات الداخلية واخلارجية

للسلطة التنفيذية األمهية األوىل يف اجناز العملية السياسية فهي تعد أهم بنية يف صنع السياسة فالتنفيذية عادة 
قسيم السلطات بني التنفيذية والتشريعية يكون هلا جزء عام تتبناه وتشرف تباشر سياسات جديدة واعتمادا على ت

  .2السلطة السياسية التنفيذية أيضا على تنفيذ السياسات وميكنها أن حتاسب املسؤولني التابعني على تنفيذها

وتنفيذ السياسات هناك أنظمة سياسية يف الدول النامية بقيت السلطة التنفيذية فيها هي املهيمنة يف عملييت رسم 
العامة فشكل رسم السياسة بقي متأثرا بقوة برتكيز السلطة يف يد احلاكم السياسي والطريقة الشخصية اليت متارس 
فيها السلطة تعين أنه ليس لدى القطاعات املؤسساتية سوى قدرا ضئيال نسبيا من االستقاللية وليس هلا دورا 

ا وال متثل األحزاب واهليئات التشريعية مستقال قويا تلعبه يف العملية السياسية  فاملركز احليوي للدولة هي الرئاسة ذا
حتديات هامة لذلك يتوجب على مؤسسة الرئاسة نفسها اختاذ معظم القرارات املهمة وحتتاج إىل أن تكون لديها  

دىن من املتطلبات كادرا من التقنيني األكفاء واملساعدين املخلصني للرئيس الذين ميكنهم من توفري احلد األ
  .3اإلدارية الضرورية للنجاح
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  األجهزة اإلدارية : المطلب الثالث

هي تلك املنظمات اإلدارية واملؤسسات العامة واإلدارات احلكومية البريوقراطية اليت تظم أعدادا من املوظفني 
تمعاحلكوميني الذين ميتلكون مهارات وخربات مرتبطة بتأدية مهام اخلدمات املدنية وامل   . 1صلحة العامة يف ا

وعلى الرغم من أن مهام األجهزة اإلدارية وموظفيها مرتبطة أساسا بعملية تطبيق وتنفيذ السياسة العامة والقوانني 
والقواعد واللوائح املمثلة هلا، لكن تلك املهام تؤثر بصورة كبرية على عمليات صنع السياسات العامة حيث أن 

العامة ال ميكن تطبيقها إال من خالل قيام املسؤولني اإلداريني بوضع لوائح تفضيلية  معظم التشريعات اجلديدة
وتوضيحية لتشريعات السياسة العامة ومدها مبجموع التغريات املطلوبة اليت هلا أفضل تنفيذ ممكن حمقق للهدف 

  .2األساسي

يعة ختتلف من جمتمع آلخر فالبريوقراطية وقد يقف اجلهاز اإلداري عالقا أمام تنفيذ السياسة العامة للحكومة وطب
اليابانية مثال هلا دورا هاما يف رسم السياسة العامة، ولعل ذلك يعود للتقاليد اليابانية اليت عززت من هذا التوجه 
الذي الذي أعطى للبريوقراطية نفوذا قويا نسبيا حيث جعل جزءا كبريا من املشاريع اليت يدرسها الربملان مقدمة يف 

وهذا ) الربملان(صل من الوزارات عن طريق جملس الوزراء بدال من صياغتها عن طريق جملس الدايت القومي األ
التفويض الكبري للوزارات يف صياغة التشريعات جعلها تستخدم ما يسمى بــالتوجهات اإلدارية وهي أداة أكثر 

ية مبوجبها على إقناع القطاع اخلاص باالنصياع ذيبا لتنفيذ السياسة الوزارية وهي ممارسات تعمل الوزارات القوم
للسياسات مستخدمة يف ذلك التحذير بشكل ضمين أو علين عن عقوبات بناء على السلطة الواسعة اليت 

  .  3تفوضها هلا التشريعات

العالقة  أما اجلهاز اإلداري يف صنع السياسة العامة يف األنظمة السياسية للدول النامية فيعتمد على طبيعة ونوعية
تمع والنظام من جهة  بني املؤسسات السياسية بعضها مع بعض اآلخر من جهة وعالقتها مع مؤسسات ا
لس  أخرى، ان النجاح اإلداري يف تنفيذ السياسات العامة يتوقف على االلتزام باحلياد السياسي وخضوعه لرقابة ا

  . 4ن شأنه أن يولد مشاعر الوالء لدى املواطنالنيايب والرأي العام واإلخالص يف أداء املهام والذي م
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  المحاكم : المطلب الرابع

هي تلك األجهزة واملؤسسات القضائية والقانونية املعنية بوضع وصنع السياسة العامة القضائية ومهمتها       
ات، وعلى الرغم من  حتقيق العدالة وذلك بتفسري القانون وتطبيقه على الوقائع املعنية اليت تعرض عليها يف املنازع

م يشاركون مع املشرعني والتنفيذيني ومع رؤساء الدوائر اإلدارية يف ممارسة القوة  كون القضاة ليسوا سياسيني إال أ
  .   1السياسية اليت تتمخض عنها مسؤولية تكوين أو صنع السياسة العامة

دول ال سيما الربملانية منها فرعا خاصا من تعترب السلطة القضائية من الناحية السياسية يف الكثري من ال      
السلطة التنفيذية وقد لعبت السلطة القضائية دورا رئيسيا يف عملية صنع السياسة العامة يف الواليات العامة 
األمريكية خصوصا من خالل دور القضاة يف تفسري السياسات العامة أو من خالل مراجعة النصوص أو تعديلها 

مي املشورة سواء تعلق األمر مبضمون السياسة العامة أو بتطبيقها، وتكتسب احملاكم هذا حني تفرض عليهم تقد
الدور من خالل سلطتها القضائية فاملراجعة القضائية عادة هي من سلطات احملاكم اليت تقرر من خالهلا دستورية 

  .  2وشرعية النصوص وعدم تعارضها مع القوانني النافذة

من عملية تنفيذ السياسة العامة متثل ميدانا ملناقشة اآلراء املختلفة اليت متثل الناس كما أن احملاكم ض       
ا تلعب دورا يف التشريعات السياسية ومما ال شك فيه أن رقابة  واملطبقني لتلك السياسة وهذا كله يدل على أ

ا األجهزة احلكومية يف رسم السياسة العامة أو تنفيذها يعد صمام  القضاء الفعالة على التصرفات اليت تقوم 
ا اجلهات املعنية  حفة اليت اختذ األمان والضمانة احلقيقية إزاء التعسف اإلداري، وذلك بإلغاء القرارات اإلدارية ا

  .   3حبق املواطنني أو التعويض عن األضرار اليت جنمت عنها
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  :خالصة الفصل األول 

صناه لدراسة اإلطار املفاهيمي للسياسة العامة والنظام السياسي يف ان ميكن يف ضوء هذا الفصل الذي خص      
  :نستخلص ما يلي 

هناك مفاهيم عديدة وخمتلفة ملفهوم السياسة العامة ذلك أن حقل السياسة العامة كحقل علمي ال يزال يف       
ث يف جمال السياسة العامة يف بدايته وهو يف تطور مستمر من ناحية مفاهيمه ونظرياته ومناذجه، كما أن األحبا

  .تطور مستمر 

تطرقنا أيضا يف هذا الفصل  إىل مفهوم النظام السياسي وذلك عن طريق اإلحاطة مبفاهيمه األساسية، حبيث     
النظام : أشرنا إىل تعريف النظام السياسي وأهم أنواع األنظمة السياسية وهذا حبصرها يف ثالث أنظمة رئيسية هم

ظام الرئاسة ونظام حكومة اجلمعية النيابية وإىل تاريخ النظام السياسي يف اجلزائر ومكوناته واملتمثلة يف الربملاين، ن
  . املؤسسات الرمسية واملؤسسات الغري رمسية

كما استخلصنا أن مهام صانعي السياسة العامة الرمسيني وأدوارهم يف مشاركتهم يف عملية صنع السياسة        
  .اوتة بتفاوت قوة وسلطة كل صانع ومتداخلة بتداخل الوظائف واملهامالعامة جندها متف
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ـــد  ــــ   : تمهيـ

وُِّع أطيافهم، غري أّن         نـَ ، فإّن رؤية اجلزائريني ألوضاع بالدهم تتنوَّعُ بِتـَ مثلما هو الشأن يف كلّ جمتمع حيّ
ا وشعبها، وهم القا سم املشرتك الذي يظلّ يؤّلف بينهم مجيعا هو احلرص على سالمة اجلزائر وأمنها ووحدة ترا

لذلك يقابلون التحديات املاثلة على األصعدة السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية بالشعار الذي كان رفعه 
ان معركة التحرير أبائهم ّ  .حتيا اجلزائر وعقدنا العزم أن: وأجدادهم إب

قادرة على حترير البالد من كوابح » معركة إصالحية«وهم يتّفقون على أّن رفع هذه التحديات يتطّلب شّن       
يَّة، وال يفرضها الشارع  ِ ق رها النظام بطريقة فردية فـَوْ وضها املنشود، بفضل إصالحات حقيقية شاملة ال يقرّ

ة يف  اتيجيةإسرت بالعنف والفوضى، وإّمنا تكون مثرة  ّ ة القوى احلي يتمّ رمسها بصورة مجاعية مثّ تنفيذها مبشاركة كاّف
يف مرحلة ثانية، على » ميدانيا«يف مرحلة أوىل، مثّ صار » افرتاضيا«وقد جاء احلراك الشعيب الذي انطلق  ،البالد

ليؤّكد ما كنت   2019ي فيفر  10إثر إعالن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الرئاسية اخلامسة يف 
ز، من حيث خصائصه، بطابعه السلميّ اهلادئ والبعيد عن أّي شكل من أشكال العنف  ّ كتبته، حيث أنّه متي

يبّشر بأنّه   والفوضى، كما إنه، من حيث مطالبه، قوبل من النظام حّىت اآلن بتفاعل متدرّج لكنّه إجياّيب إمجاال، ممّا
اية املطاف ــركة بني األطـــراف املتقابلة تساعد على وضـــع اجلزائر ميكن أن يفضي، يف  ، إىل أرضية تفاهم مشتـ

 ...على طريق االنتقال املنشود يف كنف احلفاظ على أمنها واستقرارها، وباالعتماد على احلوار اجلدي والبناء

ــل هذا هو الذي جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يؤّكد يف الرسالة       وداعية املؤثّرة اليت حرص على ال  ولعـ
التماس «  أنّه مع 2019أفريل  2توجيهها إىل الشعب اجلزائري بعد إعالن استقالته من الرئاسة يوم الثالثاء 

الّصفــــح ممّن قَصَّر يف حّقهــم من أبناء وطنه وبناته، من حيث ال يدري، رغم بالغ حرصه على أن يكون خادما 
ــ يغادر الساحة السياسية وهو غري حزين وال خــــائف على » «ـزائريات بال متييز أو استثناءلكلّ اجلزائريني واجلـ

أّن املسرية الوطنية «ما يزال كله أمل يف » 2019فيفري  22رغم الظروف احملتقنة، منــذ «ألنّه » مستقبل اجلزائر
 ِ ا حنو آفاق التقّدم واالزدهار مول ف، وسيأيت من سيواصل قياد ا، وهذا رجاؤه، رعاية خاّصة لتمكني فئيت لن تتوّق ً ي

ــا على  مــ ـــاسية والربلـمانية واإلدارية، ذلك أّن ثقته كبيـــرة يف قدر نساء من الوصول إىل الوظائف السيـ الشباب وال
ـــه ـــاء مستقبل ـــات يف بن ـــن حتّديـ ــه الوطن مـ ـــواجـ ــغــالبة ما ي  .املســـامهة يف مـ

ع أن يكون للجزائر  وعلى       ا قريب، رئيس جديد يرجو أن يعينه اهللا على مواصلة «هذا األساس، فقد توّق عمّ
ا وأبنائها األباة اعتمادا على صدق إخالصهم وأكيد عزمهم على املشاركة اجلاّدة  حتقيق آمال وطموحات بنا

ة امللموسة ّ  .احلسي

ك باستمرار و        ن مبا سيؤول إليه، ألّن كلّ يوم جديد يأيت ومع أّن الوضع يف اجلزائر متحرّ قد يصعب التكهّ
ل أن يصل الشعب  بنصيب من التطورات اجلديدة اليت تغّري املشهد على الصعيدين امليداين والسياسي، فإنّنا نؤمّ
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اجلزائري إىل هذه املرحلة، يف أقرب وقت ممكن وبأيسر السبل، وحنن على قناعة بأنّه قادر على بلوغها وحلّ 
  ...اإلشكاليات اليت تعرتض طريق الوصول إليها

 22ومن خالل هذا الفصل سوف نتطرق إىل موضوع مستقبل صنع السياسة العامة يف اجلزائر بعد حراك       
من خالل رؤى وحتاليل العديد من اخلرباء السياسيني ونقوم بتقييم عام لكيفية تفعيل السياسة  2019فيفري 

  :القة بني الشراكة والصنع اجليد للسياسة العامة من خالل املباحث التالية العامة يف اجلزائر والع

  2019فيفري  22مستقبل النظام السياسي بعد حراك : المبحث األول 

  تحديات التأثير على صنع السياسة العامة في الجزائر: المبحث الثاني 

  مة العالقة بين الشراكة والصنع الجيد للسياسة العا: المبحث الثالث
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  2019فيفري  22مستقبل النظام السياسي بعد حراك : المبحث األول 

ا، أعاد إحياء الرؤية الثورية 2019شباط /فرباير 22مثَّلت اهلبَّة الشعبية يف اجلزائر، بتاريخ        ا استثنائي ، حدًث
نعزال السياسية عن واقع غري دميقراطي عاشته اجلزائر بعد للتاريخ السياسي اجلزائري بعد عقود من سيادة حالة اال

  .مرحلة العشرية السوداء، رغم حجم التظاهر اليومي والسلوك االحتجاجي الذي تعرفه اجلزائر منذ سنوات

  في الجزائر  2019فيفري  22حراك : المطلب األول 

بآليات تكرس السلطة الرئاسية التنفيذية، تعامل الرئيس املستقيل، بوتفليقة، منذ وصوله قصر املرادية       
وساعده يف ذلك الظرُف الدويلُّ الضاغُط يف سبيل مكافحة اإلرهاب، وكذا االرتفاع غري املسبوق ألسعار النفط؛ 

ا املالية وقد حتول بوتفليقة يف املخيال اجلمعي اجلزائري، خالل عهدته األوىل، إىل . مما جعل اجلزائر تسدد التزاما
املخلِّص خصوًصا بعد إقرار ميثاق السلم واملصاحلة وقانون الوئام املدين، وهي أمور ُجعلت يف حساب  الرجل

 .1999الرجل منذ 

ومع التعديل املمنهج للدستور وخوفًا من تداعيات الربيع العريب، كرَّس بوتفليقة سلطته املطلقة بإلغاء دور       
ٍن على قرارها، خصوًصا بعد تعديل الدستور لتربير ترشح الرئيس املؤسسة التشريعية وحتويلها إىل مؤسسة مه يمَ

نة بيد مؤسسة الرئاسة وحتديًدا بيد مستشار . لعهدة ثالثة ورابعة أضحت صناعة القرار السياسي يف اجلزائر مر
ق أختام زعيم العصابة وسار "الرئيس، شقيقه األصغر، السعيد بوتفليقة، الذي أضحى يوصف الحًقا يف اإلعالم بـ

ا الدور املشبوه الذي يقوم به يف صياغة القرارات ". الرئاسة وهذا ما جعل الساسة واملواطنني يتناقلون مهًسا وملزً
وتعيني املسؤولني وتزوير اإلرادة الشعبية االنتخابية، وصوًال إىل مترير العهدة اخلامسة بالقوة رغم اعرتاض الكثريين 

  .على ذلك

ذا الصدد حول من يقرر يف 2015دة الرابعة يف سنة ومنذ بداية العه       ، بدأ النقاش يزداد حدة ووضوًحا 
مت ! اجلزائر وبعد إقرار العهدة الرابعة، وصفت خمتلف التشكيالت السياسية التعديل الدستوري بالعبثي، وا

ا على م ً ال واسع ا بالسيطرة على القرار، وهو ما فتح ا صراعيه ملناقشة الفساد شخصيات غري خمولة دستوري
ال   .السياسي الذي ينخر الدولة، واخرتاق عملية صناعة القرار من طرف شخصيات ال متلك الصفة يف هذا ا

ا ما أصبح جماَال للتندر من اجلزائريني ومدعاة للسخرية؛ إذ كيف ميكن لرئيس مقعد مل        ومما زاد الوضع تفجرَ
ت إال بالرسائل املكتوبة أن حيكمها خلمس سنوات إضافية، وهو الذي قال خياطب شعبه منذ أكثر من أربع سنوا

قبل سنوات إنه انتهى زمنه وانتهى معه زمن الشرعية الثورية لتحدث االنتكاسة مرة ثانية بإقرار دستور على املقاس، 
يف جتمع  ،2019شباط /، ولتنتهي املسرحية برتشيح الرئيس لعهدة خامسة، يف فرباير2016آذار /يف مارس

مجاهريي بالقاعة البيضاوية وسط حشد ضخم أسهم فيه والة اجلمهورية ومجيع أحزاب التحالف الرئاسي بإنزال 
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الذي يرى أن السلطة ويف خضم غفلتها ) A. Richards(وزاري ضخم، وهو ما يذكِّرنا بكتابات أ ريشار 
سلطة، مبا فيها مجلة اإلجراءات واالسرتاتيجيات وفسادها، تربر لنفسها اعتماد مجيع ميكانيزمات احملافظة على ال

 .1اليت تسمح بتأسيس تقاليد للمحافظة عليها

 األخبار والنشرات الدولية األحداث واجهة تتصدر اجلزائر أضحت 2019 فيفري 22وبعد حراك       
 للشعب حاشد السلمي كباحلرا ابتدأت اليت اجلزائر يف السياسية فاألزمة والدولية، الوطنية السياسية والندوات
 للسلطة السلمي التغيري منها مطالب جبملة جاءت اجلزائر واليات كامل يف فيفري من والعشرين الثاين يف اجلزائري

 طاقم تغيري الدستور، واحرتام الرابعة، العهدة التمديد ورفض خامسة لعهدة بوتفليقة العزير عبد ترشح وعدم
 …للشعب ةاالجتماعي األوضاع وحتسني احلكومة،

 الرتشح عن بوتفليقة الرئيس عدول وهي املطالب من بسيط جزء مع ما حد إىل البداية يف السلطة جتاوبت      
 تشكيل مع املقبل أفريل عشر الثامن يف مقررة كانت اليت االنتخابات وإلغاء قادمة انتخابات أي يف خامسة لوالية

تمع أطياف كافة بني شامل حوار لفتح فةاهلاد شاملة وطنية ندوة وإقامة تكنوقراط حكومة  أرضية ووضع ا
 . جديدة رئاسية انتخابات بإجراء وتنتهي جديد دستور وضع مع املقبلة للمرحلة
 سيما ال الرئيس ملقرتحات رافضني املعارضة ومعه مليونية املظاهرات يف جمددا للخروج اجلزائري الشعب عاد      

ا  سياسي مستقبل على مفتوحة األمور جيعل ما يذكر زمين سقف وبدون دستوري أو قانوين سند دون تأيت ا
 رمسيا بوتفليقة بعدها استقالة حيث مجعة السادسة اجلمعة فكانت املنظور، املدى يف األقل على للبالد جمهول
 جمح زاد بل الرئيس باستقالة تنتهي مل الراهن يف التحديات ولكن العسكرية، واملؤسسة الشعب من بضغط

 جديدة مجهورية احلراك يريدها دولة يف مقبول غري أمر احلكم يف السابق النظام وجوه فاستمرار أكثر، الصعوبات
 ريب فساد، قضايا يف املتورطني االعمال ورجال املسؤولني مصري هو ما كذلك القدمية، الوجوه من خالية

 .االجتماعية العدالة لتحقيق وعقاب حقيقية حماسبة حمل احلراك يريدهم الذين البالد بثروات التالعب األموال،
 بشكل العمل اجلميع من تستدعي ودقيقة حساسة مرحلة اجلزائر يف الراهن الدميقراطي االنتقال مرحلة متثل      
 خطط عن بعيدا و اجلزائري الشعب طموحات لتحقق جديدة جزائرية مجهورية لبناء ومسؤول وفاعل جدي

  .اجلزائر والفوضى الفتنة وزرع احلراك استغالل على تعمل ليتا اخلارجية التدخالت
  : دوافع ومطالب الحراك الشعبي الجزائري - 1

 : 2يلي ما على فيفري 22 يف العيب احلراك بداية منذ اجلزائري الشعب مطالب تركزت      

 بوتفليقة العزيز عبد للرئيس اخلامسة العهدة رفض 
                                                             

   76، ص 2009قصي حسین، أركیولوجیا الفساد والسلطة، المكتبة الجامعیة، دار البحار، بیروت،  1
تاریخ الزیارة  ps://democraticac.de/?p=60134httالمركز الدیمقراطي العربي للدراسات اإلستراتیجیة ، االقتصادیة والسیاسیة   2 

25/01/2020   
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 اجلزائري للشعب واالقتصادية اعيةواالجتم السياسية األوضاع حتسني. 
 االنتخابات وتأجيل بوتفليقة للرئيس الرابعة العهدة والتمديد رفض 
 بوتفليقة للرئيس الفورية االستقالة. 
 اجلزائري والدستور اجلمهورية قوانني تطبيق احرتام 
 السلطة مصدر هو الشعب 07 املادة اجلمهورية، رئيس منصب شغور إلعالن تنص 102 املادة تطبيق 

 . للشعب ملك التأسيسية السلطة 08 املادة ،
 فيه الفاسدين بكامل السياسي النظام رموز كل رحيل. 
 االنتقالية الفرتة إلدارة القدمية الوجوه إعادة رفض. 
 تكنوقراطية جديدة بأمساء جديدة حكومة تعيني. 
 الشعب طرف من منتخب دميقراطي رئيس تعيني. 
 مصاحلها لتمرير بوتفليقة الرئيس مرض تستغل اليت الدستورية غري القوى حتييد. 
 ب فساد قضايا يف املتورطني املسؤولني حماسبة ريب و  .اجلزائرية الدولة أموال و
 اجلزائريني ختص ”عائلية مسألة”  داخلي طابع ذات اجلزائر يف االزمة باعتبار اخلارجية التدخالت رفض 

 .وحدهم

 :فيفري 22 منذ الجزائري الشعب الحراك مميزات -2

 من املاليني مث االالف خبروج وتطوراته بدايته منذ اجلزائري الشعيب احلراك متيز: وشاملة حاشدة مظاهرات 
 8 تظاهرات تصنف غيتس منظمة جعل ما متظاهر مليون 20 حدود اىل وصل االجتماعية الفئات كافة
ا مارس  كافة املظاهرات مشلت كربها عن الفض االخرية، سنة 20 منذ سلمية شبابية تظاهرة أكرب بأ

 .استثناء بدون والية 48ب عددها املقدر اجلزائرية اجلمهورية واليات
 على التكسري ، واحلرق والعنف التخريب أعمال عن البعد كل بعيد هادئ سلمي حراك انه أي: السلمية 

 بني تباكاتاالش بعض حدوث من بالرغم بفرنسا، الصفراء السرتات مظاهرات يف حصل ما غرار
 يف ايضا متثلت اجلزائري احلراك يف السلمية. السابعة اجلمعة يف العاصمة يف االمن رجال و املتظاهرين

 خاوة الشعب جيش”  مثل االخوة شعارات رافعني اجلزائري الشعب و الشرطة افراد بني التحيات تبادل
 محلة األمنية، والقوات املتظاهرين بني ربالش ومياه اجلزائرية واالعالم واحللويات الورود توزيع و ،”خاوة
 وتبنيه وطنه جتاه اجلزائري الشعب ومسؤولية وعي على يدل ما وهو …تنظيفها و االحياء املدن لتزيني
رت اجلزائري الشعب وسلمية السياسية، السلطة لتغيري سلمية اليات  و وشعوبا حكومات العامل ا

 مطالب كانت اليت 2011 بعد العربية الدول ا مرت يتال االزمات فبعد به، يقتدى مثاال أصبحت
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 الدول يف والعنف بالقوة مرتبط التغيري بان منطية فكرة هناك أصبح العنف و باحلروب مقرتنة فيها التغيري
 .عنف بدون بالتغيري يأيت و االستثناء بسلميته اجلزائري الشعيب احلراك يصنع العربية،

 سياسية أحزاب كانت سواء نقابية أو سياسية أطراف من موجها ليس اجلزائري راكاحل: والتــلـقائـية العفوية 
 رفض وقد واخلارج، الداخل يف كان طرف أي من موجها يكون ان يرفض انه بل عمالية ونقابات
 أي عن بعيدا يبقى وان هلا ومعارضني للسلطة وموالني أحزاب قادة اليه ينضم أن اجلزائري الشعب
 . خارجية وأجندات داخلية شخصية ملصاحل استغالل

 ألي تام غياب شهرين مدى على احلراك شهدت: العنصرية واأليديولوجية الفكرية الشعارات غياب 
 كافة بوحدة احلراك نادى بل فئة، حساب على لفئة اقصائية أو جهوية فكرية أيديولوجية شعارات
 لطيف موجهة ليست اجلزائرية ياسيةالس فاألزمة ،) … ، عرب ، امازيغ(  اجلزائري الشعب أطياف
تمع أطياف كافة من جيب و الوطن كل ازمة هي بل معني فكري  .وطنهم حلماية التوحد اجلزائري ا

 تمع أفراد كافة مع اجلزائري الشباب لعنصر فاعلة مشاركة  هم احلراك يف شاركت اليت الفئات أكثر: ا
م% 80 تقارب اجلزائري الشعب جمموع من نسبتهم الن الشباب  سياسات من متضررة فئة أكثر أل
م من بالرغم واالقصاء التهميش  جعلهم ما وهذا عليا، شهادات ميتلكون املعاهد و اجلامعات خرجي أ

 لبناء والبطالة الفقر من هروبا”  احلرقة”  أو شرعية غري اهلجرة وخيتارون بنفسهم خياطرون مضى فيما
 .أوروبا يف مستقبلهم

 ان يعين ما الشباب بني الشرعية غري للهجرة حاالت تسجل مل الشعيب احلراك فرتة طوال ان يالحظ 
 لتغيري احلراك يف املشاركة وفضل اهلروب خيرت فلم وطنه، داخل الفعلي بالتغيري مهتم اجلزائري الشباب
 .وطنه يف مستقبله وبناء بنفسه األوضاع

 على اجلزائر يف الشعيب احلراك أمجع: االشكال من شكل بأي اخلارجي التدخل رفض على شعيب إمجاع 
 احملتجون رفع وقد ، خارجية أو داخلية كانت جهة أي من ومضمونا، شكال اخلارجية التدخالت رفض

م يف  لفرض مواصلة وعدوه اجلزائر يف الوضع خبصوص وتصرحياته الفرنسي الرئيس بتدخالت تندد مسريا
 و لعمامرة رمطان السابق اخلارجية وزير زيارة احملتجون رفض ذلكك ، اجلزائر على االستعمارية وصايتها

 و اجلزائر يف مصاحلهم على احللفاء لطمأنة الصني و روسيا اىل االبراهيمي األخضر السابق الدبلوماسي
 شأن ذات السياسية االزمة الن مرفوض ناعم دخال احملتجني نظر يف وهذا أزمتها، يف معها وقوفهم
 .وحدهم ائرينياجلز  ختص داخلي

 شهر يف وخاصة اجلزائر يف الشعيب احلراك أسابيع مدار على: واالستقالل اجلزائرية الثورة رموز حضور 
. مارس 19 يف اجلزائر يف النصر يوم واعالن النار إطالق وقف فيه ومت الشهداء شهر يعد الذي مارس

 الثورة لشهداء صور اجلزائري الشعب محل وقد احلراك فعاليات مع املناسبات تلك احياء امتزجت وبذلك
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اهدون نزل كذلك ،…  بولعيد بن مصطفى منهم التحريرية  على كان و املسريات اىل لالنضمام ا
اهدة رأسهم  التحريرية الثورة مكاسب محاية ضرورة مفادها كبرية دالالت ذلك ويف…  بوحريد مجيلة ا

 .1اجلديدة اجلزائرية اجلمهورية ءلبنا مببادئها والعمل االبرار شهدائها وتضحيات

 :الجزائري الشعبي الحراك إنجازات-3

 واالقتصادية السياسية حقوقه بكامل واملطالبة واخلوف الصمت حاجز اجلزائري الشعب كسر 
 .واالجتماعية

 ىعل باحلفاظ مسؤوليته التعبري حرية نسبة وارتفاع اجلزائري للشعب واالجتماعي السياسي الوعي نسبة ازدياد
  .الوطن مكاسب

 التعليمية واملؤسسات واملدن الطرقات يف واصالح وتنظيف تزيني محالت انتشار. 
 تمع مكونات كل بني الوطنية الوحدة على البقاء  واهلويايت اجلهوية التقسيم عن بعيدا ا
 رجال نع فضال والوطنية التارخيية بثوابت والعابثني السياسيني املفسدين شبكة أمساء من الكثري كشف 

 .فساد قضايا يف املتورطني االعمال
 صفوف يف كبرية وانشقاقات …أوحيي أمحد احلكومة كرئيس السياسيني القادة من الكثري استقالة 

 وتزايد الدميقراطي التجمع وحزب الوطين التحرير جبهة حزب يف للسلطة املوالني السياسية األحزاب
 املؤسسات منتدى رئاسة من حداد علي على مثل اعمال رجال استقالة اىل بإضافة داخلها، اخلالفات
FCE يد عبد عمالية نقابة ألكرب العام واألمني  اجلزائريني للعمال العام االحتاد السعيد سيدي ا
 .وغريهم

 ا نتيجة حقيقي مأزق يف ووقوعها السياسية السلطة لدى املناورة على القدرة ضعف  جراء تعنتية سياسا
 .السلمي اجلزائري الشعيب احلراك قوة

 اجلزائر شؤون يف اخلارجي التدخل رفض على جزائري شعيب امجاع. 
 مؤسسته و الشعب بني متبادلة شعارات يف الوطين الشعيب واجليش اجلزائري الشعب بني ثقة تنامي 

 ، ”الشعب صوت فوق يعلو صوت ال”  اجليش عليه ويرد ”خاوة خاوة الشعب جيش“ العسكرية
 .”للسلطة األوحد و الوحيد املصدر الشعب“

 اجلزائري الشعيب للحراك السلمي الطابع على احلفاظ. 
 واملوانئ املطارات على وزعت والتعليمات املغادرة من االعمال برجال اخلاصة واليخوت الطائرات منع. 
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 حنو اهلروب بصدد كان الذي حداد علي االعمال رجل غرار على االعمال ورجال شخصيات سفر منع 
 .معهم للتحقيق احرتازيا أخرى شخصيات ومنع تونس

 التزوير بتهمة) الرئيس اخ( بوتفليقة السعيد ضد املواطنني من جمموعة رفعتها قضائية دعاوى حتريك 
 .املزور واستعمال شخصية وانتحال

 مشهورين اعمال ورجال بارزين سياسيني مسؤولني 136 قائمة تصدر اجلزائر لقضاء العامة النيابة 
 .معهم التحقيق استكمال حني اىل البالد مغادرة من ممنوعني

 وتطبيق 2019/  04/  02 يوم اجلمهورية رئاسة من رمسيا استقالته بوتفليقة العزيز عبد الرئيس تقدمي 
 .االنتقالية املرحلة وبدء الشغور حالة واعالن 102 املادة

 السعيد مع عقده مشبوه تماعاج خلفية على منصبه من طرطاق بشري اللواء املخابرات رئيس اقالة 
 املؤسسة تشويه وحماولة اجلزائري الشعيب احلراك لتخريب دف الفرنسية املخابرات من وعناصر بوتفليقة

 .العسكرية
 لس رئيس استقالة  التحرير جبهة حزب لتسري املؤقتة اهليئة مسري واستقالة بلعيز الطيب الدستوري ا

 .بوشارب معاذ الوطين
 أمحد ، ربراب اسعد كونيناف، االخوة بينهم من معروفني السياسيني واملسؤولني العمالا رجال توقيف 

 العام املال وتبديد نفوذهم واستغالل املشروع غري الرتبح بتهم معهم التحقيق وبدء لوكال حممد ، أوحيي
… 

 تمع من وشخصيات سياسية أحزاب من واسعة مقاطعة  الرئيس اليها ادع اليت التشاورية للندوة املدين ا
  .1االزمة من اخلروج كيفية حول للتشاور صاحل بن املؤقت

  .مرافقة مؤسسات الدولة في دعم مسار الحوار : المطلب الثاني 

كثف وزير الدفاع ورئيس أركان اجليش الوطين الشعيب الفريق الراحل أمحد قايد صاحل من خرجاته امليدانية       
قرار اجليش الوطين الشعيب خبصوص محاية الشعب قرار ال رجعة فيه ولن حييد "أن بالنواحي العسكرية مشددا على 

وأصر على أن اجليش على يقني بأن الشعب اجلزائري األيب واملتحضر " عنه أبدا ومهما كانت الظروف واألحوال
  .قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل األزمات 

ا جاءت بعد أحداث متسارعة أدت إىل ديسمرب ا 12ومل تكن رئاسيات        ملاضية عادية البتة ليس فقط لكو
ا وأمهها إنشاء السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات  تأجيلها مرتان بل أيضا بالنظر إىل مستجدات اليت أحاطت 

  .وتعديل قانون االنتخابات 
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الوطنية املستقلة لإلنتخابات اليت تعهدت  وبالفعل انطلق املسار االنتخايب من جديد حتت إشراف السلطة      
ديسمرب سيكون يف مستوى تطلعات الشعب بفضل استقالليتها التامة  12منذ البداية بأن االستحقاق الرئاسي لــ 

وتطهري القوائم االنتخابية اعتمادا على التكنولوجيا احلديثة اليت جتعل من التزوير شيء مستحيل مثل ما أكده 
  .يف أكثر من مرة رئيسها حممد شر 

ديسمرب، مستندا يف ذلك إىل أن  12ورافق اجليش الوطين الشعيب العملية االنتخابية اخلاصة باستحقاق       
  .التمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها 

اء        ا متثل احلل الدستوري الذي متسكت به املؤسسة العسكرية إل ا على  كما أ األزمة اليت ألقت بتبعا
  . 1الشأن العام للبالد

  فيفري 22مستقبل النظام السياسي الجزائري بعد حراك : المطلب الثالث  

 قد يكون إجهاض العهدة اخلامسة وإعادة انتخاب رئيس مجهورية أكرب خمرجات احلراك الشعيب       
ىل انتخابات تشريعية وأخرى حملية مباشرة بعد استكمال تعديل لذلك فإّن اخلطوة اليت يرتقبها اجلميع هي املرور إ

الدستور، وال يكون ذلك إال بتعديل قانون االنتخابات مبا يسمح بانتخاب جمالس متثيلية حقيقية بعيدة عن تأثري 
وهلذا  يذياملال الفاسد، وهذا ما ركز عليه رئيس اجلمهورية يف خطاباته املختلفة وكذا تعليماته إىل اجلهاز التنف

  :  2ينتظر الشعب من رئيس اجلمهورية لتغيري مالمح النظام السياسي من خالل هذه التغريات

  :وإعادة الكلمة للشعب الختيار ممثليه.. نهاية التزوير - 1

يطرح الكثري من املتابعني إشكالية القوائم النّسبية يف االنتخابات مبا يعطي صالحيات واسعة لرؤساء       
الس املنتخبة ولو بطريقة غري مباشرة عرب اختيار متصدري القوائم يف  التشكيالت الّسياسية يف اختيار أعضاء ا

ابية إذ نشأت بورصة متصدري القوائم وباتت الدوائر االنتخابية، وهذا هو مفتاح الفساد يف العملية االنتخ
العضوية يف الربملان أو جملس األمة تباع باملاليري حتت الطاولة، أو فوق الطاولة لكن حتت مستوى متويل احلملة 

 .االنتخابية
لس الشعيب الوطين الذي ال دور له إال       الس املنتخبة احلالية، خاصة ا تزكية  ال أحد يريد تكرار جتربة ا

ا كانت تتضمن  ررت قوانني املالية خالل السنوات املاضية مع أ مشاريع احلكومة وقوانينها، وتابعنا مجيعا كيف مُ
  .إجراءات قاسية يف حق املواطن، خاصة مع تعلق بالضرائب املفروضة والزيارة يف أسعار الوقود
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هدفها كان إثارة  2020جاءت يف قانون املالية  وقد اعرتف الوزير األول عبد العزيز جراد بأن الضرائب اليت   
البلبلة وقال هذا أمام النواب الذين صادقوا على قانون املالية ووافقوا على الضرائب، ما يعين أن استحالة بقاء 

ذه الرتكيبة لس    .ا

لس شعبية هو إن استكمال حتقيق أهداف احلراك الشعيب من خالل انتخابات حرة ونزيهة تفضي على إىل جما    
ا يف  الرهان الذي جيب العمل عليه خالل العام الثاين من احلراك، وهنا تُطرح إشكالية كبرية جيري النقاش بشأ

  .موضوع تعديل الدستور وتتعلق بنمط النظام الذي سيختاره اجلزائريون بني الرئاسي والربملاين

  : ورد االعتبار للشباب" الكوطة"إنهاء منطق  -2
 

النظر إىل التجربة املريرة مع النظام الرئاسي الذي جيمع الصالحيات كلها يف يد رئيس اجلمهورية وحيول وب      
املؤسسات الدستورية املنتخبة إىل ما يشبه اجلمعيات املساندة لربنامج رئيس اجلمهورية، فإن األنظار كلها تتجه إىل 

م، لكن الرافضني هلذا النظام يرافعون بفشله يف البالد النظام الربملاين الذي ميكن من تشاركية حقيقية يف احلك
 .العربية بسبب االنسداد الذي حيصل داخل الربملان ويرهن مصري البالد

ه الدستور، فإن الرهان احلقيقي هو تنظيم انتخابات حملية وتشريعية نزيهة،  ومهما كان منط النظام الذي سيقرّ
الس املنتخبة تفضي إىل جملس تعددية حقيقية، والتوقف  ائيا عن ممارسة دميقراطية الواجهة، اليت ختتصر دور ا

 .يف بعض األنشطة الروتينية بينما يبقى القرار السياسي أحاديا وهو ما حدث خالل السنوات العشرين املاضية
ا يف التشريع والرقابة وأن تتحول إىل قوة اق الس املنتخبة املقبلة أن تستعيد صالحيا رتاح للقوانني وعلى ا

والتشريعات وال تكتفي مبا حتيله اهليئة التنفيذية عليها، وهنا ميكن اإلشارة إىل بعض احملاوالت واملبادرات اليت 
ذه الطريقة مت قتل روح املبادرة  حركها نواب يف الربملان أرادوا القيام بواجبهم، فتم إجهاضها من أحزاب األغلبية و

لس املنتخبة متثل عند األقلية وأصبح اجلميع   عبئايتعايش مع هذا النمط من العمل النيايب، ويف النتيجة باتت ا
 .ماليا على خزينة الدولة دون أن تقوم بدور مقنع يف أداء عملها املنصوص عليه يف الدستور

يري اجلذري، وإذا توفرت اإلرادة السياسية لتنظيم انتخابات حقيقية، فإن اخلريطة السياسية يف طريقها إىل التغ
بسبب السخط الشعيب العام على األحزاب القائمة، خاصة تلك اليت كانت يف صف املواالة، وقد رأينا ذلك 
خالل االنتخابات الرئاسية املاضية حني مل تتمكن هذه األحزاب من حشد الدعم ملرشحها عز الردين ميهويب 

لصاحله، لذلك فإن انتخابات نزيهة بعيدا عن تدخل رغم ما وقع من احنرافات داخل اإلدارة وتعليمات بالتصويت 
م هذه األحزاب الكبرية وحتوهلا إىل حزيبات جمهرية يف اخلريطة السياسية املقبلة  .اإلدارة وتأثري املال الفاسد قد تقزّ
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 تحديات التأثير على صنع السياسة العامة في الجزائر: المبحث الثاني 

تمع املدين والقطاع اخلاص تؤثر بطريقة مباشرة توجد العديد من التحديات وا       لعوائق اليت تواجه مؤسسات ا
على دور هذين الفاعلني يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر، كما توجد حتديات أخرى على مستوى الدولة تعيق 

ال    .دور هذه املؤسسات يف هذا ا

  .إجياد حلول توفيقية هلا  وسيتم التطرق إىل هذه التحديات لتوضيحها من أجل      

  .تحديات على مستوى المجتمع المدني والقطاع الخاص: المطلب األول

تمع املدين يف االحتجاجات و اإلضرابات يف حتقيق أهدافه وحل مشاكله وسعيه        على الرغم من مسامهة ا
ساهم يف زيادة االستثمارات وحل للمسامهة يف صنع السياسة العامة اهلادفة كذلك بالنسبة للقطاع اخلاص فقد 

مشاكل املواطنني ومشاركته يف اجتماعات الثالثية مع احلكومة الختاذ القرارات واملسامهة يف حتقيق التنمية الشاملة، 
تمع املدين والقطاع اخلاص واجها العديد من العوائق والتحديات خاصة يف جمال املشاركة يف  إال أن كل من ا

  : مة للدولة وهذه العوائق تتمثل يفصنع السياسة العا

  : تحديات على مستوى المجتمع المدني -أوال

تمع املدين والدولة ليس مفهومان متقبالن بل مها مفهومان متالزمان ومتكامالن، فال ميكن أن ينهض        ا
تمع املدين دون دولة قادرة وعادلة تقوم على مؤسسات دستورية، كما أنه ال وجود لدو  لة عادلة دون جمتمع ا

تمع املدين اليت تؤثر على دوره يف صنع السياسة العامة يف  مدين يساندها، فما هي املعوقات على مستوى ا
  اجلزائر؟ 

 : العائق التشريعي  .1

تمع املدين يف اجلزائر مكفولة يف الدستور والقانون إال أن هذا القانون يسمح        إن حرية إنشاء مؤسسات ا
ة مبراقبة وتتبع كل أعمال هذه املؤسسات وهذا ما ميكنها من حتقيق غرضني يف وقت نفسه، فهي من جهة للسلط

، وبالتايل تفرض عليها 1تعرف بدقة كل النشاطات والقائمني عليها ومن جهة أخرى ميكن أن توجهها وحتتويها
 .2قيود ختضعها لرقابة حتد من استقالليتها وتؤثر عليها سلبا

 

 

                                                             
ص  2005المستقبل العربي ،" قطاب الحزبي الحركة الجمعویة في الجزائر بین ھیمنة الدولة واالست"جالل عبد الرزاق وبالعابدي إبراھیم،   1
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 : امج عمل مؤسسات المجتمع المدنيطبيعة بر  .2

ال ينسجم مع املفاهيم يف إعطاء األولوية للعامل البشري لتوسيع قاعدة " مؤقتا"والذي يعتمد أسلوبا       
املشاركة يف عملية التنمية وصدور املبادرة عن اجلماعات املتضررة واقرتان اخلدمة بتحفيز املشاركة والعمل النشيط 

  .1يق أهدافهامن اجلماعات يف حتق

 : المقــــرات  .3

تعترب املقرات ضمن املشاكل الكربى اليت تعانيها اجلمعيات اليت تعود إىل األزمة العمرانية اخلانقة اليت تعيشها       
اجلزائر منذ فرتة مما جعل السلطة تتحكم يف نشاط اجلمعيات إذ متنح املقرات فقط للجمعيات املقربة منها أو اليت 

  .حلها ال تضر مبصا

لذا فاعرتاف السلطة باجلمعيات دون منحها مقرات خيدم بطريقة غري مباشرة غرضني للسلطة فمن جهة       
ا تنتهج الدميقراطية إذ مسحت للمجتمع املدين أن ينظم نفسه ومن جهة ثانية تكبله إذ ال يستطيع أن  يظهرها بأ

جيعلها تنحصر يف تظاهرات مناسباتية مما يؤدي إىل فتور ينشط ألن االفتقار إىل مقر يؤدي إىل عرقلة النشاطات و 
تمع لكسب املنخرطني فيه   . 2لدى أعضائها ويعرقل سريورة التقرب من ا

 : إشكالية التمويل  .4

تمع املدين، وترجع التبعية        تعد صعوبة التمويل إحدى اإلشكاليات اجلوهرية اليت تعاين منها منظمات ا
ألغلبية هذه املنظمات إزاء الدولة تسمح هلذه األخرية بأن تقدم هلا مبالغ حمدودة جدا ال تغطي املادية واملالية 

ا إىل عالقة  ا األساسية وفرض اسرتاتيجيات إدماجية على عدد كبري من اجلمعيات وحتويل العالقات  حاجا
  . 3جات املنخرطنيشراكة سلبية بدل العالقات اإلجيابية يف التكفل بقضايا املطروحة وتلبية حا

ا تقدم هلا احلكومة أموال طائلة بطريقة منتظمة        يف حني اجلمعيات اليت تدعم برامج احلكومة وختدم سياسا
  ".النقابة املركزية"وتتحمل أعباء تسيريها من أجور مسيريين أو عمل خرباء مثل 

 : العمل الفردي وغياب روح الفريق داخل مؤسسات المجتمع المدني  .5

تمع املدين اجلزائري وهذا ما خلف مشاكل        ال تزال عقلية االعتماد على الفرد هي السمة الغالبة يف ا
تمع املدين، وباإلضافة إىل تلك التحديات والعوائق نظيف العائق األخري املتمثل  وانشقاقات داخل مؤسسات ا

  :يف

                                                             
المجتمع المدني في تأثیر : ورقة بحثیة مقدمة في القاء اقلیمي حول(كامل مھنا، تجربة منظمات المجتمع المدني اللبنانیة معوقات واقتراحات   1

  . 06ص  2004مارس  24-22العالم العربي على السیاسات العامة، بیروت لبنان 
  138جالل عبد رزاق وبلعابدي إبراھیم ، مرجع سابق ص   2
  . 153واقع وآفاق المرجع السابق ص " العالقة بین البرلمان والمجتمع المدني في الجزائر"عبد الناصر جابي   3
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 ر نتج عنه عدم التمكن من وضع سياسة وطنية إن عدم توفر اإلحصائيات واملعلومات الدقيقة يف اجلزائ
تمع املدين والقطاع اخلاص مما  إمنائية شاملة، حيدد من خالهلا دور كل جهة من احلكومة ومؤسسات ا
يبقى االزدواجية يف املشاريع وهدر الطاقات وبعثرة اجلهود وتكرار لنفس األنشطة وعدم تأمني متطلبات 

تمع  .ا

  قبل الدولة بني مجيعية و أخرى تنعكس على العالقات الداخلية بني اجلمعيات إن سياسة التمييز من
من ناحية وبينها وبني الدولة من ناحية أخرى خصوصا فيما يتعلق بتوزيع املساعدات و األدوار 

 .1والسماح هلا مبشاركتها يف اختاذ املواقف السياسية و االجتماعية االمنائية للدولة

  تمع املدين ليست شفافة بالقدر الكايف كما ال تتوفر مبا فيه العالقات بني اجلهات الرمسية ومؤسسات ا
 .2الكفاية الثقة املطلوبة بينهما أما فيما خيص عالقات العمل والشراكة بينهما فهي ليست مؤسسة

  : تحديات على مستوى القطاع الخاص  -ثانيا

صنع السياسة العامة مع الدولة وفرض رأيه واقرتاحاته  على الرغم من حماولة القطاع اخلاص املشاركة يف      
وعرض مطالبه و أهدافه إال أنه ال يزال يعاين العديد من التحديات أو العوائق اليت تؤثر على دوره يف صنع 

  : السياسة العامة مثل 

 رون بطء اإلجراءات اإلدارية احلكومية اليت يواجهها املتعاملون مع احلكومة وبشكل خاص املستثم
بدرجة أو بأخرى يف معاملة حكومية األمر الذي يؤدي إىل عدم رضى بعض رجال األعمال وبعض 

 .املستثمرين اجلزائريني عن أداء اجلهات احلكومية 

  م األمر الذي يؤدي إىل طول اإلجراءات عدم الوضوح يف األنظمة أو القوانني اليت حتكم نشاطا
، باإلضافة إىل 3ع إىل املؤسسات مبا ينعكس سلبا على املنافسةوبطئها كما يتسبب يف إعاقة تدفق السل

 .التحكم باألسعار وحتديدها

 املؤسسات  صيعد مشكل التمويل من أبرز العقبات اليت تعرتض مؤسسات القطاع اخلاص وباألخ
الصغرية واملتوسطة خاصة و أن البنوك أصبحت تبتعد عن زبائنها يف كثري من األحيان بسبب هشاشة 

املؤسسات مما جعل هذه الوضعية ال تطاق بالنسبة للمؤسسات ذات نسب النمو العايل واليت  هذه
ا لذا تعترب البنوك أهم  ا، وبالتايل مستويات التشغيل  أصبحت جمربة على التخفيض من استثمارا

                                                             
   7مرجع سابق ص  كامل مھنا ،  1
  152عبد الناصر جابي ، مرجع سابق ص   2
 مانع بن سعد سیف القحطاني ، دور القطاع الخاص في صنع السیاسات العامة االقتصادیة في المملكة العربیة السعودیة في ظل التحول في دور  3

لفلسفة في اإلدارة العامة،قسم اإلدارة العامة،جامعة القاھرة رسالة دكتوراه ا(الدولة مع دراسة تطبیقیة على مجلس الغرف التجاریة الصناعیة، 
  227ص ( 2008
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مصدر إلحدى الصعوبات اليت تعاين منها املؤسسات يف حني جند بعض البلدان كتونس مثال مت 
قضاء على مثل هذه الصعوبات لفضل وجود بنوك حملية قريبة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال

وذات سلوك تنشيطي أو مهين وهذه العالقة الوطيدة أدت إىل جناح وازدهار كل من املؤسسات خاصة 
ة ، أما يف اجلزائر فيشكل كل من البنك و املؤسسة خاصة الصغري 1الصغرية واملتوسطة منها والبنوك

واملتوسطة عاملني خمتلفني وبعيدين ال تربطهما إال العالقات الرمسية مما جيردها من دور الشريك الفعال 
وبالتايل ال يسود التفاهم وتصبح عالقة تنازع ال مفر منها خاصة يف ظل قلة أو انعدام البنوك 

مار ويعود سبب هذه املتخصصة، نتيجة لغلقها بعد فضيحة بنك اخلليفة وذلك أثر سلبا على االستث
 :2القطيعة حسب املؤسسات إىل عدة أسباب أبرزها

  املركزية يف منح القروض. 

  نقص املعلومات املالية اخلاصة فيما يتعلق باجلوانب اليت يستفيد منها املؤسسة من إعفاءات. 

 ضعف الشفافية يف تسيري عملية منح القروض رغم أن األصل يف القروض لالستثمار. 

 الحيات الوكاالت البنكية يف عملية منح القروضحمدودية ص. 

ال االقتصادي قانون املالية مثال، وإقصاء القطاع اخلاص الذي يعد  .4 إنفراد الدولة بعملية التشريع يف ا
فاعل أساسي ورئيسي يف االقتصاد وهذا ما أحدث تأخر التنمية والتطور يف اجلزائر وعزوف اخلواص 

روقات أو اخلدمات، مثال يف جمال الصناعة جند أن مشكل العقار عن االستثمار خارج قطاع احمل
الصناعي يعد من أهم مشكل تعاين منه مؤسسات القطاع اخلاص نتيجة صعوبة احلصول عليه سواء 
من حيث اإلجراءات اإلدارية للحصول عليه السعر و طرق الدفع والتسوية القانونية إضافة إىل غياب 

ذ ا فالقيود البريوقراطية وطول مدة منح األراضي جعل الكثري من سوق عقاري حر وشفاف و
 .املستثمرين ال حيصلون على أراضي لقيام مشاريعهم 

إن األعباء الضريبية أو الشبه ضريبية اليت تتحملها املؤسسات عادة ال : ثقل العبء الضرييب اجلمركي .5
رغم اجلهود املبذولة من طرفه  تساعد القطاع اخلاص بأي حال من األحوال على العمل اإلنتاجي،

للتخفيف من هذه األعباء فعليا وليس شكليا كإلغاء الدفع اجلزايف وختفيف نسب الرسم على النشاط 
املهين وكذا الضريبة على أرباح الشركات أما النظام اجلمركي يعد أحد العوائق اليت ختتلق مشاكل عديدة 

                                                             
ورقة " اشكالیة تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین معوقات المعمول ومتطلبات المأمول" بریش السعید، بالغرسة عبد اللطیف  1

  . 327ص   2006أفریل  17و  16الشلف الجزائر " غیرة والمتوسطةمتطلبات تأھیل المؤسسات الص: بحثیة قدمت في الملتقى الدولي حول
  325نفس المرجع ص   2
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قبل إدارة اجلمارك اليت تسري وفق تشريع ال يسهل  للمؤسسات اخلاصة نتيجة اإلجراءات املتخذة من
 .    1نشاط هذا القطاع ألن قطاع اجلمارك كثريا ما يتميز بالبريوقراطية وتعدد قنوات الرشوة

واليت تعترب مهزة وصل من أجل الربط بني العديد من املتعاملني االقتصاديني : غياب الفضاءات الوسيطة .6
ليت تشكل أحد األدوات الناجعة لتطوير املؤسسات باعتبارها متثل والسلطات العمومية كالبورصة ا

ا إحصاء القدرات التقنية  فضاءا إعالميا وتنشيطيا وتشاوريا هاما، حيث أن وجودها من شأ
للمؤسسات من أجل حتسني الطاقات اإلنتاجية، غري أنه يف اجلزائر يالحظ غياب هذا الدور ويرجع 

ة هذه البورصة بسبب مشاكل االقتصاد الوطين بصفة عامة ومشاكل السبب يف ذلك إىل عدم فعالي
ا بصفة خاصة  .  2تتعلق بسريور

ا على ... حتكم الدولة يف أكرب املؤسسات وعلى رأسها سونطراك واخلطوط اجلوية  .7 إىل جانب سيطر
كمها يف األسعار عمليات االسترياد والتصدير وحتكمها يف رسم السياسات املالية والنقدية والتجارية وحت

 .ودعم السلع 

ضعف جودة البيانات واملعلومات الالزمة لعملية اختاذ القرارات حيث يعترب نقص البيانات أو عدم  .8
، ويرجع  3صحتها أو عدم دقتها عائقا أمام األعمال بأنواعها يشكل عام واالستثمارات بشكل خاص

ــ  : غياب هذه املعلومات يف اجلزائر وعدم وضوحها نظرا لـ

  غياب معلومات حول األسواق وذلك على املستوى الوطين اجلهوي أو احمللي. 

 غياب معلومات حول العمليات التجارية للمتعاملني االقتصاديني. 

 غياب املتابعة عن طريق التحريات امليدانية املختلفة. 

  االستعمال الضئيل لوسيلة االنرتنت يف عامل األعمال االقتصادية. 

وافز بني املؤسسات اخلاصة على أساس احلجم املؤسسات حيث ال تتمتع املنشآت التمييز يف احل .9
الصغرية واملتوسطة باحلوافز واالمتيازات املمنوحة الكبرية هذا باإلضافة إىل عدم وجود إسرتاتيجية 

                                                             
مذكرة ماجستیر في علوم التسییر قسم علوم " (االندماج في االقتصاد العالمي وانعكاساتھ على القطاع الخاص في الجزائر"إكرام میاسي،   1

  ص ) 2008التسییر جامعة الجزائر 
مرجع " اشكالیة تمویل البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین معوقات المعمول ومتطلبات المأمول" سة عبد اللطیفبریش السعید، بالغر  2

  .327سابق ص 
دور القطاع الخاص في صنع السیاسات العامة االقتصادیة في المملكة العربیة السعودیة في ظل التحول في "مانع بن سعد بن سیف القحطاني   3

رسالة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة العامة قسم االدارة العامة جامعة " (ي دراسة تطبیقیة على مجلس الغرف التجاریة الصناعیة دور الدولة ف
  .227ص ) 2008القاھرة 
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واضحة ونظام خاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة األمر الذي يرتتب عليه ضعف الدورة املالية 
 . 1التكاليف التشغيلية اليت تستنزف املوارد املالية ملالكها وارتفاع

  .تحديات على مستوى الدولة : المطلب الثاني 

تمع املدين والقطاع اخلاص يف صنع        توجد حتديات أخرى تكون على مستوى الدولة تؤثر على مشاركة ا
ات واملركزية الشديدة يف صنع السياسة العامة كما السياسة العامة من خالل احتكار النخبة احلاكمة لصناعة القرار 

ائيا على املشاكل  تؤثر على صنع السياسة العامة وقد أدى ذلك فعال إىل غياب السياسات املثلى اليت تقضي 
  .املطروحة

  :احتكار النخبة الحاكمة لصنع السياسات العامة -أوال

اسة العامة ما هي إال ترمجة حرفية لتفضيالت النخبة احلاكمة إن الواقع املعاش يف اجلزائر يوضح لنا أن السي      
ا خاصة داخل ) األقلية( والنخب األخرى املقربة منها حيث تركت يف أعلى اهلرم للدولة وتغلغلت يف جل مؤسسا

 اجلهاز اإلداري الذي أصبح يرسم السياسة العامة وينفذها وبقيت هي املوزع ملنافع السياسات على باقي النخب
ذا مل تتغري طريقتها يف إدارة شؤون الدولة وظلت حمافظة على نفس النمط والطريقة  تمع و والفئات داخل ا

دف إىل فكرة التعديل ال التغيري   .حبيث 

إن صنع السياسة العامة من خالل مدخل النخبة تتميز جبملة من اخلصائص وسيتم إسقاطها مباشرة على       
  :  2حالة اجلزائر

 خبة مدعومة من طرف الطبقة الراقية املرموقة وليست األغلبية البسيطة من الشعب وهذا ما يتجسد يف الن
ا على الطبقة الغنية و العسكرية  .اجلزائر من خالل اعتمادها يف قو

  النخبة تعمل على التعبئة والتجنيد لتحاشي االضطرابات املمكنة وهذا ما ينطبق فعال على اجلزائر من
 اخل ... ئتها واحتوائها لألحزاب السياسة واجلمعيات خالل تعب

  النخبة تؤسس اجلمود والروتني يف التعامل مع قضايا السياسة العامة للدولة منتهجة نفس األسلوب، كما
أن االستفادة من عوائد السياسة العامة ليست مبنية على صراع الفئات أو اجلماعات بل نفوذ وقوة كل 

ا من ا لنخبة احلاكمة وليست املطالب األساسية للمجتمع، ويف اجلزائر تسعى النخبة خنبة ومدى قر
احلاكمة دوما خللق نوع من االستقرار السياسي واالجتماعي من خالل اعتمادها على التعديل بدل 

 .التغيري من خالل املخططات التنموية الرباعية واخلماسية

                                                             
  227نفس المرجع سابق ص   1
  113. 112ص  1994لتجاریة مدخل جدید للتخطیط في األنظمة الحكومیة دبي مطابع البیان ا:أحمد مصطفى الحسن، تحلیل السیاسات   2
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تمع (مت ذكرها بني النخبة احلاكمة والفواعل غري الرمسية  وعلى الرغم من املفاوضات واملساومات اليت       ا
إال أن العالقة بينهما يف الغالب عالقة صراع وتضاد مما جعل هذه النخبة يف حالة عدم ) املدين و القطاع اخلاص

كذا اتفاق حول طبيعة بعض السياسات اليت جيب انتهاجها ويكون هذا االختالف يف حتديد البدائل واخليارات و 
رسم السياسة العامة وتنفيذها، مثال جند غياب سياسات مثلى يف جمال التعليم نتيجة عدم اتفاق النخبة العلمانية 
واملفرنسة من جهة و النخبة اإلسالمية والعروبية من جهة أخرى نفس الشيء بالنسبة لسياسة اخلوصصة وخاصة 

  .يارات األخرىخصخصة قطاع احملروقات بني التيار االشرتاكي وبقية الت

  : المركزية  -ثانيا

تعاين اجلزائر من املركزية يف جمال صنع السياسة العامة إذا تعلق األمر باإلدارة، حيث خيضع موظفو الدولة يف       
مجيع اإلدارات اليت تقوم بتنفيذ السياسات املختلفة إىل السلطة املركزية يف العاصمة، دون أي اختصاصات مستقلة 

وحدات اإلدارية احمللية وبالرغم من أن املركزية تعرب وجتسد الوحدة الوطنية وتعمل على توفري النفقات أو تفويض ل
ا ذات جوانب سلبية يف صنع السياسات العامة خاصة إذا تعلق األمر بعملية حتديد املشاكل  العمومية إال أ

شاكل الشيء الذي يؤدي إىل صعوبة حتديد بدائل داخل أقاليم الدولة، مما حيرم اإلدارة العليا من استيعاب تلك امل
  . أو خيارات هلا نتيجة غياب املعلومات الكافية والدقيقة

إن الصعوبات اليت ختلقها عملية حتديد املشاكل جتعل من باقي العمليات أمرا صعبا ومستعصيا مما يعقد من       
إقرار السياسات وحىت تنفيذها مما يزيد من  عملية إعداد جدول السياسات العامة وعملية صياغة البدائل أو

  .احتماالت فشل السياسات املنتهجة

إن االعتماد على املركزية يف اجلزائر خلق بريوقراطية، مما جعل اإلدارة العليا ال تتحكم فقط يف تنفيذ       
طريق إصالح اإلدارة  السياسات بل يف إعدادها وحىت تقوميها لذا فإن احلكومة اجلزائرية اليوم بدأت تسري يف

بالرغم من كل العقبات كتبين سياسة اخلصخصة وضرورة تطبيق نوع من التعاقد بني القطاع العام واخلاص، قصد 
  . 1زيادة جانب االستثمارات اخلارجية والوطنية وحماولة تبين الالمركزية بشىت أنواعها

  : ةتدخل السياسيين وغياب المختصين في صنع السياسة العام -ثالثا

تتمحور هذه النقطة أساسا حول غياب السياسات اإلسرتاتيجية املدروسة بدقة من طرف املختصني يف كل       
ا معتمدين على سياسات خاضعة للرتقيع واملزاجية االت السياسية العامة وانفراد رجال السياسة  ، 2جمال من ا

ا داخل مراكز ومعاهد البحث املتخصصة يف خاصة وأن مجيع حكومات العامل والدول الكربى تقوم برسم  سياسا

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم )2009-1989(ابتسام قرحاح، دور الفواعل غیر الرسمیة في صنع السیاسة العامة في الجزائر   1

   137جامعة الحاج لخضر بباتنة ص  2011-2010السیاسیة تخصص السیاسات العامة والحكومات المقارنة 
ص  2005سبتمبر  24ھل یمكن الفصل بین السیاسیین والمختصین الشروق الیومي د ع ن : ش ، نظرا للخلل في السیاسات العامةعامر بوحو  2
5.  
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السياسات العامة حبسب االختصاص وهذا ما يساعد اخلرباء والباحثني و األكادمييني، أما يف اجلزائر فرتسم 
بالرغم من أن تلك السياسات حباجة إىل دراسة وتصميم ) رجال السياسة(السياسة العامة وتنفذ وتقوم من طرفهم

ختصني واخلرباء داخل خمابر ومراكز البحث لتكون دقيقة وعملية واقعية تتناسب مع اإلمكانات دقيق من طرف امل
  .واملوارد املتاحة وال تعدوا أن تكون شعارات أو أهداف هي لألماين أقرب من حتقيق األهداف 

من حدة البطالة  هي سياسة تسعى للتخفيف" عبد العزيز بوتفليقة"إن سياسة االنتعاش االقتصادي يف عهد       
وحتقيق التنمية لكن السؤال املطروح أين هي مثار الدعم الفالحي أمام غالء أسعار اخلضار األساسية وأين موقع 

  .السياسات املالية والنقدية أمام سرقة البنوك وإفالس املؤسسات العمومية؟
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  .اسة العامة العالقة بين الشراكة والصنع الجيد للسي: المبحث الثالث

تمع املدين والقطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر من أجل         نتيجة للتحديات اليت تواجه دور ا
معرفة كيف هلذين الفاعلني املهمني مشاركة احلكومة يف صنع السياسة العامة بشكل فعال وحقيقي وتعزيز دورمها،  

تمع املدين والقطاع اخلاص كان البد من توفري البيئة املناسبة هل ما من أجل الشراكة واملشاركة بني كل من ا
تمع املدين والقطاع اخلاص مفهوم    واحلكومة، ومن أهم املفاهيم اليت أكدت على الشراكة بني احلكومة وا

Governance  

و املشاركة بني فلقد شهد العقد املاضي انتشار واسع الستخدام مفهوم الشراكة أ  Partnershipومفهوم 
تمع املدين، والقطاع اخلاص(القطاعات الثالث  سواء كان ذلك بني الباحثني أو املمارسني لذا سيتم ) احلكومة، ا

ا املصلحة العامة   . توضيح هذه الشراكة ألجل حتقيق صنع جيد للسياسة العامة يف اجلزائر اليت من أوىل اهتماما

  .مفهوم الشراكة: المطلب األول

يف التسعينات يف اخلطاب العاملي لألمم املتحدة واملؤمترات  Partenership قد طرح مفهوم الشراكة      
ومؤمتر القاهرة  1993، واملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف النمسا 1992مؤمتر البيئة يف الربازيل سنة (العاملية 

وقد  1995ومؤمتر املرأة العاملي ببيكني  1994ومؤمتر التنمية االجتماعية بالدمنارك  1994للسكان والتنمية 
تمع املدين    . 1أكدت هذه املؤمترات مجيعا على أمهية الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص و ا

تمع املدين على املستوى القومي أو        ويعين مفهوم الشراكة تضافر جهود احلكومة مع القطاع اخلاص و ا
شكلة من خالل اتصال فعال للوصول إىل اتفاق وتعاون لصياغة مقبولة هلذه الشراكة اإلقليمي يف مواجهة أي م

وتأيت الشراكة يف املوارد ) شراكة غري رمسية( سواء أكان هذا األمر ملزما بعقد مشاركة رمسية أو تعاون ملزم بقيم 
الة يف التنفيذ الفعلي لإلعداد و وتقوية أدوار مجيع األطراف املشاركة من خالل التنسيق وصوال إىل املشاركة الفع

، وهذا جيسد مفهوم احلكم الراشد أو 2والتنفيذ ومتابعة اخلطة و السياسات و األهداف و الربامج و املشروعات
بأنه التطبيق القتصاد و السياسة واإلدارة  (UNDP)احلوكمة والذي يعين حسب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

وكافة املستويات حبيث تشمل خمتلف اآلليات و العمليات و الدستور و اليت من  وسلطات إدارة شؤون الدولة
  .  3خالهلا يستطيع املواطن و اجلماعات املختلفة التعبري عن مصاحلهم

                                                             
: بحوث و أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس بعنوان"(دور االدارة المحلیة والبلدیات في ظل إعادة صیاغة دور الدولة "محمد عبد الوھاب   1

  . 48ص  2007و البلدیات في الوطن العربي الشارقة االمارات العربیة المتحدة مارس  االدارة المحلیة
الحكم الراشد : ورقة بحثیة في الملتقى الدولي األول حول( 1ج" العقالنیة الرشیدة في ضوء فلسفة الشراكة المجتمعیة المعاصرة"نادیة عیشور   2

  259ص  2007أفریل  09و08جزائر سطیف ال) واستراتیجیات التغییر في العالم النامي
3 Abdel  hye  Hasnat,  governance  south  asian  perspective.  UK:  oxford  university  press, 2001, p. 7.  
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مشاركة أكرب يف حتديد املشاكل و حتليل  Governanceوتعين السياسة العامة ضمن هذا املفهوم       
؟ و املهم هنا هو أن ذلك 1اعلني فهي إجابة عن سؤال كيف حنل املشكلالسياسات وصنعها من قبل عدة ف

املفهوم يؤكد على وجود فاعلني آخرين إىل جانب احلكومة سواء فيما يتعلق برسم السياسات العامة أو بتنفيذها  
ت الثالثة كما يؤكد على انه من خالل الشراكة ميكن االستفادة من نقاط القوة املوجودة يف كل قطاع من القطاعا

فاحلكومة تركز على البعد االجتماعي من خالل مسؤوليتها عن تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني وعن وضع 
اإلطار العام القانوين و التشريعي ألنشطة القطاعني العام و اخلاص، وكذلك التأكيد من االستقرار و العدالة يف 

املتساوية هلم وضمان مشاركتهم يف األمور االقتصادية و السوق وتستطيع متكني املواطن من خالل توفري الفرص 
  : ، وهذا ما يوضحه الشكل اآليت 2االجتماعية و السياسية

 
  .36ص 10،2005املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية، العدد: مصر(سامح فوزي، احلوكمة : املصدر

تمع ويتضمن مفهوم احلكم الراشد خصائص أو أركان رئ       يسية تعكس متطلبات تسعى إليها احلكومة و ا
الشفافية و احرتام قواعد القانون وتطبيقه يف إطار املساواة والتضمني وليس اإلقصاء، و التوافق وليس : 3أبرزها

  .و إعالء قيمة  العمل اجلماعي  ةاالحتكار و اهليمنة وممارسة الدميقراطي

ا قائمة إال بوجود مشاركة سياسية فعلية يف الواقع ومتثل هذه األخرية أحد غري أن عملية الشراكة ال تقوم هل      
األبعاد املؤسسية املهمة إلدارة جيدة للحكم وتشكل املشاركة السياسية أيضا حمصلة جمموعة من العوامل السياسية 

ية يف إدارة األمور املتعلقة و االجتماعية و الثقافية و يشري مفهوم املشاركة السياسية إىل إعداد املسامهة االجياب
بشؤون احلكم وتنظيم األعباء السياسية، وإن تلك املسامهة قد تتوزع وفق منوذج يتخذ هيئات خمتلفة يطلق عليها 

                                                             
1 Tim  Plumptre&Johngraham,  "governance  and  good  governance  international  and  aboriginal 

perspectives", institute on governance, decembre 1999, p. 2.  
  . 49مرجع سابق ص " دور االدارة المحلیة و البلدیات في ظل صیاغة دور الدولة "محمد عبد الوھاب   2
لعربیة القاھرة الشبكة ا(مصر المغرب الیمن " دراسة مقارنة"أماني قندیل و علي لیلى، االدارة الرشیدة للحكم في المنظمات األھلیة العربیة   3

  .127ن ص .س.للمنظمات األھلیة د
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البعض الشكل اهلرمي بقاعدته اليت متثل مجهور الناخبني وقيمته اليت متثل رأس النظام السياسي، وما بينهما تقع 
  : ، وهو ما يوضحه الشكل اآليت1لفةمستويات املشاركة املخت

  

  
، مذكرة مقدمة لنيل )2009-1989(ابتسام قرحاح، دور الفواعل غري الرمسية يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر : املصدر

جامعة احلاج خلضر بباتنة  2011-2010شهادة املاجستري يف العلوم السياسية ختصص السياسات العامة واحلكومات املقارنة 
  141ص 

وبعبارة أخرى تكون املشاركة هي مرادف ذلك النشاط الذي يقوم به املواطني بقصد التأثري يف عملية صنع       
القرار احلكومي سواء كان هذا النشاط فرديا أم مجاعيا منظما أم عفويا متواصال أم مقتطعا، سلميا أم عنيفا، 

  . 2شرعيا أم غري شعري ، فعاال أو غري فعال

  .الشراكة كآلية لتحقيق صنع جيد للسياسة العامة: ثانيالمطلب ال

من خالل ما سبق جند أن صنع السياسة العامة اجليد لن يتم إال من خالل التفاعل و املشاركة احلقيقية بني        
تمع املدين خاصة و أن املشاركة تعد امليزة األساسية للحكم الراشد أو  كل من الدولة و القطاع اخلاص و ا

  : لحكمانية اجليدة ويتجسد ذلك من خاللل

  ): الحكومة،المجتمع المدني،القطاع الخاص(الشراكة بين الثالوث  -أوال

                                                             
  .15ص ) 2006مركز دراسات وبحوث الدول النامیة : القاھرة(مصطفى كامل السید، الحكم الراشد و التنمیة في مصر  1
  .261نادیة عیشور ، العقالنیة الرشیدة في ضوء فلسفة الشراكة المجتمعیة المعاصرة ، مرجع سابق ص   2
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تعد احلكومة هي الفاعل الرئيسي يف عملية صنع السياسة العامة وقد أكدت العديد من الدول أن القطاع       
لتحقيق التنمية ورفع مستوى املعيشة للمواطنني اخلاص مسامهة يف عملية صنع السياسة العامة من خالل سعيه 

وتوفري فرص العمل و حتسني اخلدمات هلم فالقطاع اخلاص يتميز بالقدرة على االبتكار و التجديد وتقدمي 
  .اخلدمات باملواصفات املطلوبة 

تمع املدين التأثري على صنع السياسات العامة من خالل تعبئة جهود        قطاعات من وتستطيع مؤسسات ا
املواطنني ومحلها على املشاركة يف الشأن العام وتعميق املسألة و الشفافية عرب نشر املعلومات و السماح بتداوهلا 
على نطاق واسع وتنشئة أعضائها على مبادئ الدميقراطية، كما تستطيع مساعدة احلكومة عن طريق العمل 

  .  1ضة بأسعار مناسبةاملباشر أو التمويل أو اخلربة لذوي الدخول املنخف

دف إىل        من خالل ما تقدم يالحظ أن الدولة اجلزائرية من أجل حتقيق صنع جيد للسياسة العامة البد أن 
تمع املدين ومنظمات القطاع اخلاص من خالل تأمني البيئة  خلق شراكة حقيقية بني احلكومة و مؤسسات ا

  .تماعية لذلكاالقتصادية املستقرة وتوفري اخلدمات االج

جيب العمل ) احلكومة، قطاع خاص، جمتمع مدين( ولرتسيخ مفهوم الشراكة بني القطاعات الثالث يف اجلزائر      
  : على

  ،حتقيق التكامل و التفاعل واملشاركة بني اجلهات الثالث املسؤولة، مما يؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة
تمع املدين و القطاع اخلاص، بغية تبادل ويتم ذلك من خالل إقامة شبكات وحتالفا ت بني مؤسسات ا

املعلومات و اخلربات مع مراعاة إشراك املنظمات القاعدية يف هذه الشبكات، كما يشرتط لنجاح الشراكة 
تطبيق دميقراطية اختاذ القرار ومن ناحية ثانية فإن الشراكة الناجحة تتطلب توفري إطار مؤسسي حيدد 

تمع املدين و القطاع اخلاص مع مراعاة مراجعة هذا اإلطار أسس التعاون بني  الدولة و مؤسسات ا
تمع، قد يأخذ هذا اإلطار شكل اتفاق بني احلكومة و  باستمرار يف ضوء التغريات اليت تطرأ على ا

تمع املدين و القطاع اخلاص أو إسرتاتيجية قومية للتنمية يشارك فيها األطراف الثالثة كما  تقر احلكومة ا
تمع املدين و القطاع اخلاص فضال عن االلتزام باحرتام استقالهلا و  بأمهية الدور الذي تلعبه مؤسسات ا
حقها يف ممارسة أية أدوار دفاعية تبتغيها، وحقها يف توجيه االنتقادات إىل احلكومة بل ورفضها التعاون 

لة بني الشركاء واحرتام استقالل كل طرف وتوفري معها فالشراكة الناجحة تقوم على أساس الثقة املتباد
 .آليات للتعاون

  تمع املدين و القطاع اخلاص(ضرورة احلرص على أن يقوم الطرفان بدورمها يف صنع السياسة العامة ) ا
من خالل تقدمي املعلومات ووضع االقرتاحات و االستشارات يف املشاكل املطروحة مع احلفاظ على 

                                                             
  .  50مرجع سابق ص " ور االدارة المحلیة و البلدیات في ظل صیاغة دور الدولةد"محمد عبد الوھاب   1
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 رسم السياسة العامة للدولة، لذا جيب أن ترتكز كل اجلهود على املصلحة العامة الدور احلكومي يف
 .  1للدولة لتحقيق التنمية املنشودة

  ال أمامه للتنامي إال أن هذا ال يعين إلغاء عدم جتذير عملية احتكار القطاع اخلاص من خالل إتاحة ا
لى دور القطاع اخلاص بشكل إمجايل وعلى دور القطاع احلكومي بشكل تام كما ال ميكن االعتماد ع

دف للمصلحة العامة بعيدا  الطرفني أن يقوما بدورمها املتكامل من خالل دراسات موضوعية ودقيقة 
تمع املدين للمشاركة يف صنع السياسة العامة والقيام  عن اجلوانب األخرى و إتاحة الفرصة ملنظمات ا

 .بدورها على أكمل وجه

  Good Governanceلشراكة بني القطاعات الثالثة متثل عقدا جديدا للحكومة اجليدة إذن فا       
تمع وهذا ما يبينه  تمع ولصنع سياسة عامة أكثر رشادة لشؤون الدولة وا دف       تعبئة اجلهود لقدرات ا

  : 03الشكل رقم 

  
 " Local gouvernance and rural de centralisation: املصدر

http://www.cdic.wur.nl/nr/rdon lyres /goveenance -web1.pdf   p.1  

وألخذ مبفهوم احلكمانية يعد أمرا يف غاية األمهية لبقاء وجناح اإلدارة احلكومية يف خلق تكامل بني أطراف       
تمع املدين و القطاع اخلاص بشكل تكاملي  احلكمانية، و اليت تشمل اإلدارة احلكومية و تفاعلها مع مؤسسات ا

يعتمد كما مت الذكر على املشاركة والتشارك واستخدام مميزات احلكم الراشد أو احلكمانية اجليدة ولكي تستطيع 
احلكومة أن تقوم بوظيفتها وتتبع السياسات اليت تستجيب لالحتياجات احلقيقية للمواطنني يتعني زيادة قدرات 

                                                             
1 www.kuna.net.kw/news  agencies  publicsite/  article  details.aspsc?  Language  =  ar  &  id  =  

1718356-69K.  
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تمع املدين والقطاع اخلاص فكثري  ة هي احلاالت اليت تفشل فيها احلكومة يف أداء وظائفها األساسية الدولة وا
  .بسبب وجود إطار عمل قانوين متشابك شديد التعقيد وبسبب التأثريات اليت يفرضها الفساد على اإلدارة

تمع املدين القوي النشي       تمع املدين هي اليت تصوغ شكل ونوعية األداء الرشيد للدولة فا ط إن قوة ا
يستطيع توجيه اهتمام الدولة وحمور تركيزها إىل جماالت االهتمام الكربى لدى اجلمهور العام ومينع تدخالت سلطة 

ا االت اليت تقيد وتكبح حرية القطاع اخلاص ومبادر   .الدولة يف ا

تمع و ا       تمع املدين و القطاع اخلاص تشكل روابط بالغة األمهية بني ا حلكومة وهي توجه إن منظمات ا
مسار مشاركة املواطنني ليصب يف العملية السياسية مزودا احلكومة باملعلومات عما جيب القيام به وهي كذلك 
تقوم مبراقبة عمل احلكومة وتوجيه مسار املعلومات ليجد املواطنون مردودا هلا مما يساعد على مساءلة احلكومة 

م وتستطيع احل كومات أيضا أن تكون أكثر فاعلية إذا عهدت إىل القطاع اخلاص وإبقائها مستجيبة الحتياجا
، ويتم النظر إىل السياسة العامة يف إطار مفهوم الشراكة  1القيام مبهمات معينة، وإذا ما ركزت على حتسني أدائها

 كسلسلة من التفاعالت بني األطراف الفاعلة على مستوى صنع السياسة العامة وذلك يف إطار بيئة مركزية
  : صنع السياسة العامة من منظور أسلوب الشراكة وهذا ما يوضحه الشكل التايل 04ويلخص الشكل رقم 

  
                                                             

 07/05/2020تم تصفح الموقع یوم CIPEكز المشروعات الدولیة، الوالیات المتحدة األمریكیة مر(المساعدة في بناء دیمقراطیة تؤتي ثمارھا   1
http://www.Hawkama.net/files/pdf/democracy delivers-AR.  
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) 2006مركز الدراسات و البحوث الدول النامية :القاهرة(مصطفى كامل السيد، احلكم الراشد و التنمية يف مصر، : المصدر
  . 83ص 

م بشأن طبيعة  أن الفرص جيب إتاحتها 04يتضح من الشكل رقم        للمواطنني للتعبري عن مطالبهم وأولويا
تمع املدين و القطاع اخلاص حتويل املدخالت إىل  ونوعية اخلدمات املطلوبة وحتدد الكفاءة والفعالية كيفية قيام ا

تمع راغبا يف تقدمي م واد متزايدة خمرجات لتلبية االحتياجات املطلوبة وعلى أساس درجة الكفاءة والفعالية يكون ا
و املشاركة الفعلية يف صنع السياسة العامة من خالل شفافية صنع القرار و املمارسة اإلدارية تثبت ملؤسسات 
تمع األمر الذي ينعكس على شرعية تلك األجهزة وبقدر ما  تمع املدين والقطاع اخلاص قدر مساءلتها أمام ا ا

على املستوى احمللي و املركزي   العالقات بني األطراف املختلفةتكون البيئة املركزية مساندة بقدر ما تتسم 
  .  1بالفعالية

  : دور المجتمع المدني في إطار الشراكة -ثانيا

تمع املدين ال يقل شئنا عن دور القاع احلكومي أو القطاع اخلاص يف املسامهة يف صنع السياسة        إن دور ا
يف تزويد اخلدمات و الوظائف اليت ال يستطيع السوق تقدميها كتقدمي  العامة، خاصة و أنه يلعب دورا هاما

املعلومات حول االهتمام حبماية البيئة كما له تأثري بشكل خاص يف التنمية االقتصادية و السياسية و االجتماعية 
سعى للتقليل من عندما يتعامل بالتعاون مع احلكومة و القطاع اخلاص من خالل تبين السياسات االقتصادية اليت ت

  .2حدة الفقر، ومحاية البيئة

تمع املدين من خالل عدة أحباث ميدانية كالبحث امليداين لألكادميي        ولقد تعزز االهتمام أكثر بأمهية ا
األمريكي روبرت بوتنام الذي ركز على إيطاليا وخلص إىل أن احلكومة الرشيدة تتحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي 

واسطته يتم تكوين رأس مال اجتماعي وهذا ما يؤدي إىل حكومة جيدة ومستقرة وقادرة على صحي الذي ب
  : والشكل املوايل يوضح ذلك 3صناعة وتطبيق السياسات العامة، وحتسني أداء األسواق االقتصادية

  التطوعية الصحية و الحكمانية الجيدة ): 5(الشكل رقم 

   

  

  

                                                             
  . 83.84كامل السید، الحكم الراشد و التنمیة في مصر مرجع سابق ص   1
  .85كامل السید، الحكم الراشد و التنمیة في مصر مرجع سابق ص   2
السیاسات العامة ودورھا في بناء "محاضرة ألقیت بالملتقى العلمي حول" (سیاسة التعلیمیة الجامعیة رصد ومالحظات أولیةال"بوحنیة قوي،   3

  .5ص  2009أفریل  27و  26سعیدة الجزائر " الدولة وتنمیة المجتمع
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  )81ص  )2003القاهرة املنظمة العربية للتنمية االدارية (مي الكايد احلكمانية قضايا وتطبيقات زهري عبد الكر : املصدر

ولقد ركز بوتنام بذلك على التطوعية لبناء القدرات احلكومية بطريقة أفضل مبعىن أن أرى إسرتاتيجية لبناء       
  .القدرات جيب أن تتضمن مقاييس لتأسيس وتدعيم التطوعية 

تمع املدين إىل جانب احلكومة يف صنع السياسة العامة من خالل ويتم دور    :مشاركة ا

  تمع املدين يف دراسة وصياغة خمتلف السياسات العامة و الربامج التنموية وميكن أن إشراك مؤسسات ا
تمع املدين  . 1يتم ذلك يف شكل جلان مشرتكة بني احلكومة و منظمات ا

 ريا يف تعزيز التوجه حنو سياسة اخلصخصة يف اختاذ القرارات اخلاصة بإعادة تلعب بعض املنظمات دورا كب
هيكلة املشاريع اليت مت ختصيصها باإلضافة إىل زيادة الشفافية و القدرة على التنبؤ خلدمة املستثمرين 
بشكل واسع وتزويد القطاع احلكومي واخلاص بالرأي و النصح حول اإلجراءات الالزمة وعن أثر 

، باإلضافة إىل أن للعديد من مؤسسات  2ة وإنشاء برامج للرتويج لتنمية املشاريع الصغريةاخلصخص
تمع املدين دور يف التأثري على السياسات من خالل زيادة الصياغة وتقييم الربامج واملشروعات  ا

االت اليت متثل مجاعات معينة أو تنمية قطاعات حمددة مثال  ذلك املهام املشرتكة مع احلكومة يف ا
املتعلقة بالتدريب التحويل للعاطلني وبرامج االئتمان وبناء القدرات وتنفيذ املشروعات الصغرية وهذا إىل 

تمع املدين على حتويل وظائف ومهام كان يتم ...جانب خدمات التعليم والصحة  اخل، كنا يعمل ا

                                                             
حكم الرشید واستراتیجیات التغییر في العالم ال: ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول ( 1ج" المجتمع المدني و الحكم الراشد"طحاوي   1

  .182المرجع السابق ص ) النامي
  .86ص ) 2003القاھرة المنظمة العربیة للتنمیة االداریة (زھیر عبد الكریم الكاید الحكمانیة قضایا وتطبیقات   2

التطوعية وتقاليد تققيم 
 بالمثل العمل

  رأس المال االجتماعي

 الثقة االجتماعية

  حكومة أفضل

  مواطنون يطالبون أكثر

 بنية تحتية اجتماعية

أداء أحسن القتصاديات 
 السوق
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اعية وميكن للحكومة أن تتعاقد معه إعدادها بواسطة احلكومة ليضمن مشاركته كتقدمي اخلدمات االجتم
على أداء بعض الوظائف واخلدمات، خاصة عندما يزيد تقدير املؤسسات احلكومية ملقرتحاته و األفكار 
والقضايا وطلبات اإلصالح اليت ختدم قضايا و برامج التنمية، من خالل بناء قنوات اتصال متبادلة 

 .   1جتماعية املشرتكةبينهما فتأخذ شكل املشاركة وتبادل اآلراء اال
  تمع وذلك من خالل تبين القضايا اليت تعد مثارا جعل اجلهاز احلكومي عرضة للمسائلة من قبل ا

تمع ويرتبط زيادة الدور الذي تلعبه جلعل احلكومة أكثر عرضة للمساءلة  الهتمام خمتلف أطراف ا
 .بالقضايا املتعلقة بالسلطة والنزاهة والشفافية واملشاركة

  ضرورة التأكد وتعميق اقناع احلكومة حبتمية املشاركة يف جمال صنع السياسة العامة سواء يف مراحل
 .التخطيط أو التنفيذ واملتابعة والتقومي

  تعميق اإلحساس والشعور الوطين لدى املواطن حبتمية اهتمامه ومشاركته احلقيقية املستمرة يف مشاركته
 .ية واالستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسيللحكومة كأحد أهم متطلبات التنم

  تمع املدين يف إنشاء نظام معلومات متكامل لتوفري قاعدة البيانات واملعلومات عن جهود مؤسسات ا
 .   2املشاركة يف صنع السياسة العامة وتوفري إمكانية االستفادة منها مبا خيدم املصلحة العامة

  : ار الشراكةدور القطاع الخاص في إط -ثالثا

ا ليست        مما ال شك فيه أن احلكومة متثل أكرب قوة لتحقيق التنمية من خالل صنعها للسياسة العامة إال أ
مبفردها يف ذلك، فهناك حتول واضح يف معظم دول العامل حنو االعتماد على القطاع اخلاص واقتصاد السوق من 

ى صنع السياسات العامة للدولة من اجل حتقيق التنمية خاصة أجل أن يكون للقطاع اخلاص دور يف التأثري عل
وأن معظم الدول أصبحت تعتمد على القطاع اخلاص يف أن يصبح املورد الرئيسي لتوفري فرص العمل يف كافة 

  .3املستويات مما ينتج عن ذلك املسامهة يف التنمية للمجتمع ورفع مستوى املعيشة للمواطنني

اص ينبغي أن يكون ذو قدرة إبداعية وديناميكية قادرة على استثمار الوقت واجلهد واملال لذا فالقطاع اخل      
وإضافة إىل قدر من املبادرة والقدرة على االستغالل األمثل للموارد املتاحة فعلى احلكومة اجلزائرية أن تعيد صياغة 

ارات وصنع السياسات العامة، ألجل العمل عالقتها مع القطاع اخلاص على أساس الشفافية واملشاركة يف اختاذ القر 
                                                             

  . 85المجتمع المدني والحكم الراشد المرجع سابق ص "طحاوي   1
 23/04/2020: ار عام مقترح للعالقة بین األجھزة الحكومیة والمجتمع المدني،تم تصفح الموقع یومعطیة صالح سلطان، إط  2

http://www.manofeya.gov.eg/cd  
  .8دور القطاع الخاص في المشاركة المجتمعیة تجارب عالمیة مرجع سابق ص : صالح الدین فھمي محمود  3



 الجزائر العامة في  ةمستقبل صنع السیاس                              :             الثـــاني الفصل 
 
 

72 
 

، ويتم ذلك من 1املشرتك على مكافحة الفساد فتكون العالقة بينهما تكاملية بدال من أن تكون عالقة انشقاق
  : 2خالل

 خلق البيئة االقتصادية الكلية املستقرة. 
 إدامة التنافسية يف األسواق. 
 تعزيز املشاريع اليت تتيح وختلق فرص العمل. 
 قطاب االستثمارات واملساعدة يف نقل املعرفة والتكنولوجيا للطبقات الفقرية بشكل خاصاست. 
 ا  .تنفيذ القوانني وااللتزام 
 التحفيز املستمر والدائم لتنمية املوارد. 
من هذا املنطلق يتضح بأن احلكومة تعطي دورا كبريا للقطاع اخلاص يف إحداث نقلة نوعية على نطاق       

تمع ك تمع املدين وإعادة صياغة دور ا كل، وذلك من خالل التفاعل والتكامل بني احلكومة والقطاع اخلاص وا
ا التطورات العاملية على الصعيد االقتصادي حيث  الدولة بشكل مبدع ومتكيف مع األوضاع اجليدة اليت أفرز

اسرتاتيجيات تنمية واضحة ومتآلفة مع  متارس احلكومة الدميقراطية دورها ووظيفتها من خالل آليات السوق وعرب
  .سياسات مالية ونقدية وليس جمرد قرارات وأوامر بالتعاون مع سوق فاعلة وليس عقلية الوصاية

من هنا تأيت أمهية خلق إطار منتهج حيمل رؤية شاملة وواسعة حيث تتم املشاركة بني احلكومة والقطاع       
  .  3فيها املوارد املتاحة األهداف والتوجهات املستقبلية للمجتمعاخلاص يف رسم خطة عامة للتنمية حتدد 

والقطاع اخلاص تعين بأوجه التفاعل والتعاون بني القطاعني العام واخلاص ) الدولة(والشراكة بني القطاع العام       
ا البشرية واملالية واإلدارية و التنظيمية و التكنولوجية و امل عرفة على أساس املشاركة و املتعلقة بتوظيف إمكانيا

االلتزام باألهداف وحرية االختبار واملسؤولية املشرتكة و املساءلة من أجل حتقيق األهداف االقتصادية و 
تمع من  ا حىت يتمكن ا تمع وهلا تاثري بعيد املدى على تطلعا م العدد األكرب من أفراد ا االجتماعية اليت 

  :ريقة فاعلة وحتقيق وضع تنافسي أحسن وهي نوعان من الشراكاتمواكبة التطورات املعاصرة بط

                                                             
الحكم الراشد : ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول ( 2ج" اع الخاص في الجزائرمبادئ اإلدارة الرشیدة والقط"صفیة جدوالي،   1

  .442مرجع سابق ص ) واستراتیجیات التغییر في العالم النامي
  .48زھیر عبد الكریم الكاید، مرجع سابق ص   2
الحكم الرشید : ث قدمت في الملتقى الدولي حولرقة بح(الحكم الرشید و التنمیة بالقطاع الوطني الخاص "أنور مقراني و مھدي عوارم،   3

  .378سطیف الجزائر ص  2واستراتیجیات التغیر العالمي النامي ج
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وتدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بني القطاعني العام واخلاص، : الشراكة التعاونية .1
حيث تتصف الشراكة بعالقات أفقية بني أطراف الشراكة ويتم اختاذ القرار باإلمجاع ويشرتك مجيع 

 .ام والواجبات ال يوجد إشراف منفرد ألي طرف مبوجب القواعدالشركاء بأداء امله
وتعىن برتتيبات توصيل اخلدمات مبوجب عقد بني الطرفني وتكون العالقات بني  :شراكات تعاقدية .2

أطراف الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة متارس الرقابة والسيطرة على النشاط وعلى 
اء الشراكة أحيانا، استنادا إىل معيار العقد الذي األطراف األخرى يف ذلك، وتكون  قادرة على إ

دف الشراكة بني القطاع العام واخلاص سواء أكانت 1حيكم العالقة بني القطاعني العام واخلاص ، و
تعاقدية أو تعاونية إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية حيث يربز دور الدولة يف اختاذ القرارات 

كة يف القطاع اخلاص يف صنع السياسات العامة وتنفيذ املشاريع وبناءا على فكرة عدم كفاءة واملشار 
ا والقطاع بشكل منفرد  تنفيذ خطط التنمية االقتصادية إذا ما اقتصرت على أي من الدولة وأجهز

 : 2وميكن حصر فوائد الشراكة بالنقاط التالية
 .ني أكثر من طرف هم أطراف الشراكةتوزيع املخاطر النامجة عن إقامة املشاريع ب .1
توفري رأس مال القطاع اخلاص وما ميتلكه من معرفة واخلربة يف إدارة املشاريع اليت تعترب عنصر الوقت  .2

 .حامسا فيها
التخفيف من العبء املايل الذي يعاين منه القطاع العام وخلق القيمة املضافة اليت توفرها املرونة املالية  .3

 .اإلدارية للقطاع العاممع حتسني القدرة 
 .تعزيز مبادئ اإلفصاح واملساءلة يف كيفية إدارة املوارد .4
تبين مناهج عمل أكثر إسرتاتيجية من قبل الشركاء ممثال يف تزويد أفكار إسرتاتيجية أفضل ومنهج  .5

 .تنسيقي أفضل وصياغة وتنفيذ أفضل 
احملصنة وتسمح الشراكة للحكومات  خلق بيئة عمل ديناميكية للتغري داخل البريوقراطيات احلكومية .6

بتنفيذ التغيري دون التأثري على أعماهلا احلقيقية املتعلقة بتطوير السياسة االجتماعية والتوجه املستقبلي 
 .وإدارة تقييم اخلدمات 

  : ولنجاح الشراكة بني احلكومة و القطاع اخلاص جيب على الطرفني االلتزام مبا يلي
                                                             

 15/04/2020: عفیف عالء الدین الریس، مدخل إلى الشراكة بین القطاعین العام والخاص تم تصفح الموقع في  1
http://www.baghdad26.com/B2B2008/partnership-between-the-public-and-private - 

sectors.php.  
  .عفیف عالء الدین الریس، مدخل إلى الشراكة بین القطاعین العام والخاص مرجع سابق  2 
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  فني االلتزام بالشفافية حيث تعمل احلكومة على حتديد األسعار وتوزيع الدخل جيب على الطر : الشفافية
ا مطالبة بإلغاء القيود حول انتقال املعلومات وكذا االلتزام بالشفافية واملشاركة مع  القومي كما أ
مؤسسات القطاع اخلاص يف تطبيق القوانني و املناقصات العامة وضمان حقوق أصحاب الشركات 

، إن الشفافية ال ميكن أن يكتب هلا النجاح إال يف بيئة تتسم باحلرية واليت 1ارب املصاحللتجنب تض
 .2تكمن يف كشف كل حماوالت االحنراف أو التالعب من الفعاليات االقتصادية

 من جانب على القطاع اخلاص أن يتقيد بالقانون من خالل اخلضوع للمساءلة من طرف  :المساءلة
ر رقابة الدولة على القطاع كما جيب أن يتعامل بالشفافية يف استخدام املوارد و سلطة احلكومة يف إطا

االبتعاد عن االستغالل والعمل بشفافية أيضا ضمن إطار السوق وآلياته واالبتعاد عن السوق املوازي 
من طرف  وشفافية املعلومات املتعلقة باملساءلة قصد تسهيل دور الدولة يف التوجيه حنو األهداف املرسومة

تمع  . 3ا
 إن توفر الشفافية و املساءلة ال يتم إال يف ظل حكومة دميقراطية تعتمد يف أسسها على  :الشمولية

م وتسليط الضوء على كل االحنرافات والتجاوزات اليت  مبادئ احلكم الراشد، ومتثل اجلماهري وطموحا
ليت قد حتدث من طرف األجهزة قد حتصل من قبل أصحاب الفعاليات االقتصادية و التجاوزات ا

 .احلكومية 
لذا تكمن الشمولية يف ضمان املشاركة املتساوية لكل فرد ميلك الرغبة يف اجناز املشروعات وال يكتب       

 4النجاح هلا إال إذا مت وضع برامج تثقيفية سياسية وحقوقية لتعريف املواطن حبقوقه وواجباته السياسية واالقتصادية
.  

نظرا للدور الذي يقوم به القطاع اخلاص على مستوى الدولة من خالل توفري مناصب الشغل وزيادة قوة  اذن      
االستثمارات ومساعدة الدولة أي القطاع العام على التقليص من مشكل البطالة فإن إشراكه يف عملية صنع 

ون لن يقلص يف دور الدولة بل السياسة العامة وجتسيد مبادئ احلكم الراشد من شفافية ومسائلة وحكم للقان
بالعكس فهو يعمل على دعمها هو يعمل على دعمها وتقويتها وبالتايل تتحقق سياسة عامة جديدة ومساءلة 

 .شفافة ومنفعة متبادلة
  .سبل تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في صنع السياسة العامة في الجزائر: المطلب الثالث

                                                             
  .65ص  2004البرنامج االنمائي لألمم المتحدة والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي تقریر التنمیة االنسانیة العربیة لعام   1
  .379رم مرجع سابق ص أنور مقراني ومھدي عوا  2
  .443صفیة جدوالي مرجع سابق ص   3
  .380انور مقراني ومھدي عوارم مرجع سابق ص   4
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تمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص أن ميارسوا ضغوطا على احلكومة وميكنهم أن ميكن ملنظمات ا      
يسامهوا يف حتسني إدارة احلكم عرب تعزيز املساءلة و الشفافية يف النظام السياسي، كما ميكنهم املشاركة يف صنع 

جتماعية، إذا توفرت سبل السياسة العامة ألجل تقوية حكم القانون و التوفيق بني املصاحل وإيصال اخلدمات اال
  : وشروط متكنهم من أداء هذه الوظائف وتتجسد هذه السبل فيما يلي

  : سبل تفعيل دور المجتمع المدني في صنع السياسة العامة  -أوال

لكي يكون للمجتمع املدين دور فعال يف التأثري و املشاركة يف صنع السياسة العامة والتغلب على الصعوبات      
  : جهه يتطلب ذلكاليت توا

ا بطريقة  .1 تمع املدين ويسمح هلا بالتعبري عن آرائها وتوجها توفري إطار قانوين يوفر احلماية ملؤسسات ا
تمع املدين قليلة مقارنة بالدور  سلمية ومنظمة خاصة وأن القوانني و التشريعات املتعلقة مبنظمات ا

ئم بشكل يضمن الشراكة الكاملة واملشاركة احلقيقية يف الذي تسعى للقيام به لذا فتوفري إطار قانوين مال
صنع السياسة العامة ضروري حىت يتم العمل بكيفية أفضل من أجل تعزيز مفهوم املواطنة وتوسيع نطاق 

 : 1الدميقراطية ولن يتحقق ذلك إال من خالل اآليت
  تمع املدين حق اإلدعاء يف حال التعدي على امللكية إعداد مشاريع قوانني ختول ملؤسسات ا

 .العامة و املمتلكات الوطنية
  ،إعداد مشاريع قوانني إلنشاء جلان برملانية قطاعية خاصة بالشباب

 .اخل ...املرأة،الطفولة،التنمية،الصحة،البيئة 
  تمع املدين للقضايا املطروحة وتطوير اإلمكانيات الذاتية العمل على تعزيز وعي منظمات ا

 .لبدائل كمشاريع قواننيواملوضوعية لطرح ا
 تمع املدين يف متابعة إعداد املوازنة ومراقبة تنفيذها  .اهتمام أكثر من قبل ممثلي مؤسسات ا
  ال التشريعي ) احلق على اإلطالع(ضرورة حصول املواطن اجلزائري على املعلومات الضرورية يف ا

تمع تمع املدين أكثر قدرة على نقل رؤية ا ومواقفهم إىل املؤسسات التشريعية،  إن مؤسسات ا
تمع املدين والسلطة  . األمر الذي حيقق تعاونا بني مؤسسات ا

                                                             
  9كامل مھنا، تجربة منظمات المجتمع المدني اللبنانبة معوقات ومقترحات مرجع سابق ض   1
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تشكيل قوة ضغط على احلكومة وذلك جلعلها أكثر عرضة للمساءلة بالقضايا املتعلقة بالسلطة والنزاهة  .2
سة وشروط الفصل بني ، وتأمني احملاسبة والسيا1والشفافية واملشاركة من اجل ضمان احلريات العامة

الس الربملانية  تمع املدين على إقناع السلطة بضرورة حضورهم يف ا السلطات بشرط أن يعمل ممثلي ا
وما يتخذ من قرارات وممارسة خمتلف أشكال  2وبطريقة مستمرة لإلطالع على ما جيري من مناقشات

 .الضغوطات إلصدار قوانني تبني دوره يف صنع السياسة العامة
تمع املدين والدولة مبا يضمن االستقاللية وهي مستويان .3  :3ضرورة تنظيم العالقة بني ا

إستقالية الرسالة و الرؤية واألهداف وفق املصاحل واألولويات و االحتياجات مبا ينسجم مع   .أ 
 . السياسة الوطنية 

ذا تضمن االستقاللية اإلدارية والتنظيمية مبا يف ذلك آليات صنع القرار والتداول عل  .ب  ى السلطة و
تمع املدين عدم االضمحالل يف أجهزة الدولة من خالل التزام هذه األخرية مبدأ احلياد  منظمات ا
الس النيابية املنتخبة واستعمال وسائل  فيما متارسه هذه املنظمات من أنشطة ألجل االرتقاء إىل ا

 .   4ا حول القضايا اليت متس بناء الدولةاإلعالم املختلفة للتعبري عن مشاريعها وأدائها ومواقفه
باإلضافة إىل العمل على إشراكها يف اختاذ القرارات بدل العمل االستشاري الشكلي والتخفيف من اإلجراءات 
البريوقراطية يف التعامل معها وتركيز مراقبتها عليها يف حدود ما يسبح به القانون ويضمن السري احلسن للنظام 

  . 5العام

ز على بناء اإلنسان عرب تطوير دور املواطن السياسي ومشاركته من خالل نشر وتعميق قيم الرتكي .4
، بدءا من سياسة القانون واستقالل القضاء واملساواة أمام القانون وحرية 6الدميقراطية واملشاركة األساسية

لدميقراطية النزيهة العمل السياسي والفكري و حرية الصحافة والتعددية السياسية واالنتخابات احلرة ا
تمع املدين حرية التنظيم واإلبداع والتطوير  .والسماح ملنظمات ا

                                                             
  .185المجتمع المدني والحكم الراشد مرجع سابق ص "طحاوي   1
  9مات المجتمع المدني اللبنانبة معوقات ومقترحات مرجع سابق ض كامل مھنا تجربة منظ  2
  .19مرجع سابق ص .بوحنیة قوي، السیاسة التعلیمیة الجامعیة رصد ومالحظة أولیة  3
ص ) 2003(مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة " واقع وآفاق المجتمع المدني كآلیة لبناء وترسیخ التعددیة في العالم العربي"صالح زیاني   4

81.82.  
التحوالت السیاسیة إشكالیة "ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطني حول "(دراسة في آلیة تفعیلھ:المجتمع المدني في الجزائر"مرسي مشري،   5

  .16ص  2008دیسمبر  17، 16الشلف الجزائر " التنمیة في الجزائر واقع وتحدیات 
  9اللبنانبة معوقات ومقترحات مرجع سابق ص  كامل مھنا، تجربة منظمات المجتمع المدني  6
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تمع املدين تكييف عملها من خالل تشجيع هذه املؤسسات  .5 التمويل اإللزامي وجيب على مؤسسات ا
 . 1على إتباع أسلوب التمويل الذايت بواسطة مشاريع إنتاجية دائمة تؤمن هلا دخال ثابتا

إطار عام للمفاهيم التنموية تنبثق عنه سياسات عامة يف القطاعات التنموية املختلفة كقطاع  بلورة .6
 . 2الصحة والتعليم و الرفاه االجتماعي

تمع املدين والقطاع اخلاص من خالل وضع إسرتاتيجية  .7 تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور بني مؤسسات ا
 . 3ات فيما بينهما ألجل حتقيق املصاحل و املنفعة اجلماعيةتضمن أسس التعاون والتنسيق وتبادل اخلرب 

إنشاء احلكومة اإللكرتونية والدميقراطية بغية تعزيز موقع املواطن ودوره ليشارك يف اختاذ القرارات ويتبع  .8
ا من إجناز أنشطتها  أعمال احلكومة ويتصل بالوزراء والنواب لطرح مشاكله وآرائه وتتمكن احلكومة ذا

كات االتصال واملعلومات لتحسني األداء وفعالية التنفيذ وقد جتسدت احلكومة االلكرتونية يف عرب شب
مستشار رئيس احلكومة الربيطانية لشؤون التقرب من املواطن سبيل " ستيفن كوملان"بريطانيا اليت اعتربها 

 . 4لالبتعاد عن القوانني و النظريات واكتساب ثقة املواطن
تمع املدين يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر وتضمن له املشاركة  إن هذه السبل       دف إىل تعزيز مشاركة ا

الفعلية يف احلياة السياسية سواء عن طريق االنتخاب أو داخل الربملان أو عن طريق االشرتاك يف القضايا اهلامة اليت 
ذا يتحقق معىن املشاركة احلقيقية يف حتدد مصري األمة لتحقيق أهداف مواطنيه، توازيا مع القطاع احل كومي و

تمع املدين يعترب عامال جوهريا يف حتقيق احلكم الراشد    .صنع السياسة العامة خاصة وأن ا

  :سبل تفعيل دور القطاع الخاص في صنع السياسة العامة -ثانيا

ألطر التشريعية اليت العمل على توفري بسيئة مناسبة لعمل القطاع اخلاص من كافة النواحي، ووضع ا .1
تشجع على املنافسة ومتنع االحتكار وتشجع االستثمار من خالل حوافز وإعفاءات ضريبية وتطوير 
املشروعات الصغرية و املتوسطة ووضع النظم املناسبة اخلاصة بالعوامل املؤثرة على عمل القطاع اخلاص  

 .امللكيةكالعمالة والضرائب والتجارة اخلارجية والعقود ومحاية حقوق 

                                                             
  .17مرسي مشري المجتمع المدني في الجزائر دراسة في آلیة تفعیلھ مرجع سابق ص   1
  .178ص ) 2007( 15الفكر البرلماني " آفاق المجتمع المدني في العالم العربي وتحدیات العولمة"جان دیب الحاج   2
  .17زائر دراسة في آلیة تفعیلھ مرجع سابق ص مرسي مشري المجتمع المدني في الج  3
  9كامل مھنا تجربة منظمات المجتمع المدني اللبنانبة معوقات ومقترحات مرجع سابق ض   4
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دراسة مجيع اجلوانب املتعلقة بالتخصيص ومراجعة كافة اللوائح و األنظمة اليت توفر سبل النجاح يف  .2
حتقيق االجناز وذلك لتعظيم االستفادة من حيوية ونشاط القطاع اخلاص الذي من شأنه أن يقوم 

 .بتطوير وتنمية االقتصاد اجلزائري
دف زيادة النشاط العمل على استقطاب االستثمارات األجنبي .3 ة للمشاركة يف عملية التخصيص 

االستثماري إضافة إىل إدخال أسس اإلدارة والتقنية احلديثة وما متلكه االستثمارات األجنبية من مقدرة 
 .  1على فتح األسواق اخلارجية واحتكاك الكوادر باخلربات األجنبية

ات و الربامج ألن ذلك يعيق تطوير منع االحتكارات للمؤسسات احلكومية لتنفيذ بعض املشروع .4
القطاع اخلاص والكثري من البيانات تؤكد على عدم الكفاية سوء استخدام التمويل احملتكر من قبل 
احلكومات يف التسويق الزراعي واخلدمات العامة وعجزها يف إجناز العديد من تلك املشاريع املهمة هذا 

على مشكلة االحتكارات للمؤسسات احلكومية يف كل  يف الوقت الذي بينت فيه الدراسات أن التغلب
 .من غانا وغينيا أدى إىل منو اإلنتاجية بشكل كبري يف مشروعات اخلدمات 

ضرورة إلغاء القيود احلكومية اليت تتحكم يف األسعار و التقييد يف استخدام العمالة األجنبية وضرورة  .5
ا  التمويل الالزم للقطاع اخلاص خاصة املشروعات ، وتوفري 2استخدام املوارد احمللية رغم عدم جود

 .الصغرية واملتوسطة
حث البنك املركزي اجلزائري على املبادرة لتعديل نظامه ليشمل نشاطه إقراض املؤسسات اخلاصة  .6

 .واستثمارات الشباب املقاولني
 تزويد هذه احلضور املنتظم والفعال ملمثلي القطاع اخلاص يف اجتماع الثالثية بغية املسامهة يف .7

االجتماعات باألفكار والتصورات اليت تسهم يف بلورة احللول الناجحة للمشاكل اليت تواجه املنشآت 
ا املساعدة على تنمية وتطوير القطاع  واألعمال وكذلك توفري املزيد من السبل و األساليب اليت من شأ

 .رات ومستجدات اقتصاديةاخلاص ميكنه من التأقلم والتفاعل اإلجيايب مع ما حيدث من تطو 
 .متثيل القطاع اخلاص يف املؤسسات و اهليئات احلكومية غري املمثل فيها .8
استمرار مؤسسات باملبادرة القطاع اخلاص يف تقدمي مقرتحات للحكومة بشأن السياسات العامة خاصة  .9

مجيع األصعدة  االقتصادية واالجتماعية اليت تتسق مع طبيعة املتغريات واملستجدات االقتصادية على

                                                             
دور القطاع الخاص في صنع السیاسات العامة االقتصادیة في المملكة العربیة السعودیة في ظل التحول في دور "مانع بن سعد سیف القحطاني   1

  .232مرجع سابق ص "ة مع دراسة تطبیقیة على مجلس الغرف التجاریة الصناعیة الدول
   23.24مرجع سابق ص " دور القطاع الخاص في المشاركة المجتمعیة تجارب عالمیة "صالح الدین فھمي محمود  2
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احمللية واإلقليمية والدولية وأن تقدم املشورة يف جمال حتديد اخليارات االقتصادية املتاحة وما ميكنها أن 
،  ويتم ذلك من خالل التزام كل من الدولة 1تقوم به من أجل حتقيق األهداف االقتصادية الوطنية

 .   2رارات الفعالةومنظمات القطاع اخلاص بالشفافية واملشاركة يف اختاذ الق
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
كة العربیة السعودیة في ظل التحول في دور دور القطاع الخاص في صنع السیاسات العامة االقتصادیة في الممل"مانع بن سعد سیف القحطاني   1

  .236مرجع سابق ص "الدولة مع دراسة تطبیقیة على مجلس الغرف التجاریة الصناعیة 
  .442مرجع سابق ص " مبادئ االدارة الرشیدة والقطاع الخاص في الجزائر"صفیة جدوالي   2
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  : خالصة الفصل الثاني 

تمع املدين والقطاع اخلاص يف املشاركة يف صنع السياسة العامة إىل        إن تزايد دور كل من مؤسسات ا
جزء من هذه األجزاء  جانب احلكومة سيحقق دولة متكاملة، سواء من خالل حتديد األطر و رسم األدوار لكل

لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية و جتسيد املبادئ األساسية اليت يركز عليها احلكم الراشد و املتمثلة يف 
الشفافية و املسائلة و املشاركة يف حتمل املسؤولية وصنع السياسة العامة وتعزيز دولة القانون وحتقيق الالمركزية 

  . واطننيلتقريب صنع القرار من امل
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ـــــاتمة    : الخـــــ

يف اجلزائر يقر بالتعددية السياسية و يفسح  2020إذا كان من امليسور نسبيا إصدار دستور جديد سنة       
تمع املدين ومؤسسات القطاع ا ال أمام الفواعل غري الرمسية السيما مؤسسات ا خلاص بالتعدد واملشاركة ا

السياسية وحتقيق أهم أهدافها، فقد كان من الصعب يف املقابل احلصول على إمجاع إلصدار النصوص و األطر 
القانونية اليت تقر بدور هذه املؤسسات يف صنع السياسة العامة، نتيجة أزمة الثقة القائمة بني الدولة و النظام 

واحلوار ومل تكن العالقة قائمة على أساس االعتماد املتبادل اليت من السياسي وغياب أي خيارات للتفاعل 
املفرتض أن تكون حبكم الضغوط الدولية واخلارجية الداخلية وبالتايل تبقى تلك النصوص القانونية حرب على ورق، 

عن احلكومة  رغم أن هذه الفواعل غري الرمسية ال تنصب نفسها خصما للحكومة اجلزائرية وال تقدم نفسها كبديل
فدورها يكمن يف املشاركة يف صنع تلك السياسة بوسائل البحث . يف تقرير الشأن الوطين وصنع السياسة العامة

  .والتثقيف وتبيان اخليارات وتقدمي املشورة

ا ال ترى تلك السياسة الصاحل        أما حني يأخذ دورها موقف النقد أو االعرتاض على سياسة عامة فذلك أل
دف الوط تمع املدين والقطاع اخلاص تسهم يف إثراء وتصويب اجلهد الوطين  ين من خالل ذلك، فمؤسسات ا

  .بلورة سياسات أرجح وحلول أوفق للقضايا الوطنية

  : وميكن استخالص بعض النتائج من هذه الدراسة وهي كاآليت      

 ي واليت تدخل ضمن مؤسسات ضعف وتقلص دور األحزاب السياسية املعارضة بشدة للنظام السياس
تمع املدين يف التأثري يف منحىن القرارات السياسية وصنع السياسة العامة بسبب سعي احلكومة  ا
لتهميشها والتقليل من تأثريها أما بقية األحزاب السياسية األخرى فهي أصبحت تابعة ومؤيدة لربنامج 

ارئيس اجلمهورية السابق بسبب سياسة االحتواء املنتهج  .ة من طرف احلكومة املطاح 
  تمع املدين على طرح مطالبها و أهدافها، وسعيها للضغط والتأثري على السلطة رغم قدرة مؤسسات ا

إال أن دورها يف العملية ) سلمية غري سلمية(وحماولة توجيهها مبا خيدم مصاحلها مبختلف الطرق 
ة للسياسة العامة اليت تقرها احلكومة خاصة وأن السياسية يظل حمدودا فتبقى بذلك جمرد مالحظة ومؤيد

هذه األخرية تستخدم العديد من األساليب كاملساومة والتفاوض والقمع والتهميش وكثريا ما تلجأ إىل 
 .حل هذه املؤسسات
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  رغم حماولة القطاع اخلاص املشاركة يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر من خالل عقد االجتماعات بينه
كومة ومسامهة يف االستثمار وسياسة التشغيل إال أن هذه املشاركة أيضا ال تزال حمدودة مقارنة وبني احل

 .بدور املؤسسات احلكومية الرمسية 
  تمع املدين أقل تأثريا يؤثر النظام السياسي يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر حيث جند أن دور ا

ري ال يزال يعارض ويرفض بشدة بعض القرارات اليت ال وفاعلية من دور القطاع اخلاص ألنه هذا األخ
تمع املدين فقد أصبحت خمتلف تنظيماته تسري  ختدم مصاحله وحياول إبداء رأيه يف تلك القرارات، أما ا

 .وفق منطق وسياسة احلكومة
 تمع املدين والقطاع اخلاص املؤيدة لكل سي اسة إن النظام السياسي القدمي كان يشكل حتالف مع ا

وحكومة وبرامج الرئيس املنتهي عبد العزيز بوتفليقة واليت كان لديها القدرة على إقناع احلكومة والتأثري يف 
االحتاد (بعض السياسات العامة للدولة واليت حتقق مطالبها ومصاحلها الشخصية، وخري مثال على ذلك 

 ).العام للفالحني اجلزائريني
 السياسة العامة يف اجلزائر قائم على الصراع واملساومة وليس على  إن التفاعل بني النظام السياسي و

التفاوض وهذا الصراع أدى إىل هيمنة وسيطرة النخبة احلاكمة على العملية السياسية و أبعدت الفواعل 
 . غري الرمسية يف صنع تلك العملية

  الرمسية والغري رمسية يف ال وجود لنظام سياسي دميقراطي دون وجود قدر كايف من مشاركة كل الفواعل
صنع السياسة العامة، ألن هذين العنصرين عند اجتماعهما معا يقدمان الدليل العلمي على االستقالل 

 .الفردي و اجلماعي و حيققان احلكم الراشد 

سياسية إذن يف ظل عرقلة النظام السياسي للفواعل الرمسية والغري رمسية عن أداء أدوارها املتعلقة يف صنع ال      
ذا جند أن مقرتب  العامة يتضح أن التعددية السياسية يف اجلزائر تعددية شكلية، تكرس الدميقراطية الصورية و
النخبة هو املقرتب األكثر مالئمة لتفسري العملية السياسية يف اجلزائر ألن هذه السياسة يف الغالب هي جتسيد 

ا   .وتعبري عن تفضيالت النخبة احلاكمة وتوجها

لذا فإنه ال ميكن القول أن السياسة العامة يف اجلزائر هي حمصلة للتفاعل القائم بني خمتلف الفواعل الرمسية       
ال أمام  والغري رمسية والنظام السياسي ، وال يتحقق ذلك إال يف نظام قائم على الدميقراطية التشاركية اليت تتيح ا

  .مطالبها بكل حرية ويسعى إلشراكها يف صنع السياسة العامةالفواعل غري الرمسية للتعبري عن آرائها و 
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وحىت نتمكن من جتاوز تلك السلبيات البد من تفعيل دور الفواعل الرمسية وإعادة ضبط النظام السياسي حىت 
  : يسمح هلا بأخذ دورها احلقيقي يف صنع السياسة العامة، ويف هذا اإلطار سيتم تقدمي بعض التوصيات املمثلة يف

رفع كفاءة أداء املؤسسات احلكومية وتطوير الثقافة السائدة فيها، : رشيد السياسة العامة يف اجلزائرت .1
إضافة إىل احلد من سيطرة السلطة التنفيذية على السلطات األخرى و تعزيز السلطات األخرى وتعزيز 

 .الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وجتسيدا ملبادئ التسيري العمومي اجليد
تمع املدين .2 ضرورة وجود اإلرادة السياسية احلقيقية لتحقيق حريته وتدعيم دوره يف صنع : تفعيل دور ا

السياسة العامة، مع زيادة إمكانية املالية و التأكيد على أمهية قيام مؤسساته على تفعيل التكامل مع 
 .اجلهات احلكومية يف جمال السياسة العامة وفق أطر مؤسسية ثابتة وواضحة

توفري بيئة مناسبة لعمل القطاع اخلاص يف كافة النواحي ودراسة مجيع اجلوانب : تفعيل دور القطاع اخلاص .3
 .املتعلقة بالتخصيص واستقطاب االستثمارات األجنبية و احمللية للمشاركة يف عملية التخصيص

السلطة السياسية ال يعين مطلقا أن  وأخريا إن الدور الذي يطلب من الفواعل غري الرمسية القيام به إىل جانب      
هذه الفواعل قد أصبحت جزءا عضويا من هيكلة و بنية النظام السياسي تأمر بأمره وتنفيذ براجمه وقراراته دون 
مراجعة أو حماسبة وجيب هلذا الدور أن يقوم على االستقاللية التامة حبيث تتمتع هذه الفواعل باستقالل بنيوي 

اوتنظيمي واقتصادي حىت تمع بعيدا عن هيمنة السلطة ورغبا   . تتمكن من أداء دورها حنو ا

ا التنفيذية والتشريعية أن تتعامل مع هذه الفواعل باعتبارها        هذا األمر يتطلب من السلطة السياسية وهيئا
هذه شخصيات اعتبارية مستقلة ذات هيئات مستقلة خاصة، وأهداف خاصة حمددة وأن تتعاون معها على 

األسس دون حماولة تقييدها أو حتييدها أو استغالهلا وحتويلها إىل أداة أخرى من أدوات السلطة السياسة مثلما 
  .فعل النظام السابق 

لذا فإن البناء اجليد للنظام السياسي الدميقراطي خيلق بيئة مناسبة لقيام سياسة عامة يف اجلزائر تتجسد فيها       
ة وختلق مؤسسات جمتمع مدين وقطاعات خاصة متبلورة تنظيميا ومؤسسيا ودولة قوية مفاهيم الشراكة الناجح

ى حللها   . ذات شرعية واسعة تفرض النظام و حترتم حقوق اإلنسان وجتسد الدميقراطية احلقيقية يف أ
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 :ملخص 
 
 

 

لبحثية  على تاثير النظام  السياسي  على السياسة العامة في الجزائر من  خالل لقد ركزنا في هذه  الورقة ا
  :تطرقنا الى 

  .ضعف وتقلص دور األحزاب السياسية املعارضة -
تمع املدين على طرح مطالبها و أهدافها، -   قدرة مؤسسات ا
  حماولة القطاع اخلاص املشاركة يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر   -
  .ظام السياسي يف صنع السياسة العامة يف اجلزائرتاثري  الن -
  التفاعل بني النظام السياسي و السياسة العامة يف اجلزائر -

  والعديد من  النقاط  االخرى 

يف اجلزائر يقر بالتعددية السياسية و يفسح  2020فإذا كان من امليسور نسبيا إصدار دستور جديد سنة       
ال أمام الفواعل غري الرمس تمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص بالتعدد واملشاركة ا ية السيما مؤسسات ا

السياسية وحتقيق أهم أهدافها، فقد كان من الصعب يف املقابل احلصول على إمجاع إلصدار النصوص و األطر 
الدولة و النظام  القانونية اليت تقر بدور هذه املؤسسات يف صنع السياسة العامة، نتيجة أزمة الثقة القائمة بني

السياسي وغياب أي خيارات للتفاعل واحلوار ومل تكن العالقة قائمة على أساس االعتماد املتبادل اليت من 
املفرتض أن تكون حبكم الضغوط الدولية واخلارجية الداخلية وبالتايل تبقى تلك النصوص القانونية حرب على ورق، 

نفسها خصما للحكومة اجلزائرية وال تقدم نفسها كبديل عن احلكومة رغم أن هذه الفواعل غري الرمسية ال تنصب 
فدورها يكمن يف املشاركة يف صنع تلك السياسة بوسائل البحث . يف تقرير الشأن الوطين وصنع السياسة العامة

  .والتثقيف وتبيان اخليارات وتقدمي املشورة

مسية عن أداء أدوارها املتعلقة يف صنع السياسية العامة ويف ظل عرقلة النظام السياسي للفواعل الرمسية والغري ر    
ذا جند أن مقرتب النخبة هو  يتضح أن التعددية السياسية يف اجلزائر تعددية شكلية، تكرس الدميقراطية الصورية و

عن  املقرتب األكثر مالئمة لتفسري العملية السياسية يف اجلزائر ألن هذه السياسة يف الغالب هي جتسيد وتعبري
ا   .تفضيالت النخبة احلاكمة وتوجها

لذا فإنه ال ميكن القول أن السياسة العامة يف اجلزائر هي حمصلة للتفاعل القائم بني خمتلف الفواعل الرمسية       
ال أمام  والغري رمسية والنظام السياسي ، وال يتحقق ذلك إال يف نظام قائم على الدميقراطية التشاركية اليت تتيح ا

  .الفواعل غري الرمسية للتعبري عن آرائها ومطالبها بكل حرية ويسعى إلشراكها يف صنع السياسة العامة



 :ملخص 
 
 

 

وحىت نتمكن من جتاوز تلك السلبيات البد من تفعيل دور الفواعل الرمسية وإعادة ضبط النظام السياسي حىت 
  .يسمح هلا بأخذ دورها احلقيقي يف صنع السياسة العامة

  :داللية  الكلمات  ال   

تمع املدين  -صنع  السياسة العامة  –النظام السياسي  - االحزاب  – 2020دستور –مؤسسات ا
 .فيفري  22حراك -.السياسية 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



English summary  

 

 

     In this research paper, we focused on the impact of the political 

system on public policy in Algeria, by touching on: 

Weakening and shrinking role of opposition political parties. 

- The ability of civil society institutions to present their demands and 

goals, 

-The private sector attempt to participate in public policy making in 

Algeria 

-The influence of the political system on public policy-making in 

Algeria. 

-The interaction between the political system and ---public policy in 

Algeria 

 

And many other points 

 

If it is relatively affordable to issue a new constitution in 2020 in 

Algeria that recognizes political pluralism and paves the way for 

informal actors, especially civil society institutions and private sector 

institutions for pluralism and political participation, and to achieve 

their most important goals, then it was difficult, in return, to obtain 

consensus to issue texts and legal frameworks. Which recognizes the 

role of these institutions in making public policy, as a result of the 

crisis of trust between the state and the regime 

 

The political and the absence of any options for interaction and 

dialogue, and the relationship was not based on mutual dependence 



English summary  

 

 

that is supposed to be due to international and external internal 

pressures, and therefore these legal texts remain ink on paper, 

although these informal actors do not declare themselves an opponent 

of the Algerian government and do not present themselves as an 

alternative Government in national affairs determination and public 

policy making. Its role is to participate in making that policy by means 

of research, education, clarification of options, and advice. 

As for when its role takes the position of criticizing or objecting to a 

public policy, that is because it does not see that policy as the national 

good through that. The institutions of civil society and the private 

sector contribute to enriching and correcting the national effort in 

order to develop more likely policies and solutions to national issues. 
  

Tags: 

- The political system - public policy making - civil society 

institutions - the 2020 constitution - political parties - the February 22 

movement. 
 

  


