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د. تلعيش خالدالفواعل في الدولة وإشكالية ترقية أداء السياسات القطاعية وحتقيق احلكم الراشد: "اجلزائر أمنوذجاً"

  ملخص:
�سواء  واملكّونات  املوؤ�ّس�سات  جمموعة  هو  ال�سيا�سي  النظام 
ر�ّسمية اأو غري ر�ّسمية تقوم ب�سنع ال�سيا�سة العامة، من حيث الر�سم 
من  هو  واأداوؤها  املوؤ�ّس�سات،  تلك  اأداء  نتاج  هي  والتقومي  والتنفيذ 
عند  موؤ�ّس�ساتها  ممار�سة  كيفية  يف  ال�سيا�سية  الأنظمة  تباين  يظهر 
�سنع ال�سيا�سات العامة القطاعية. اإن تطور املوؤ�ّس�سات الدميقراطية، 
جعل من فواعل الدولة جزءاً مهمًا يف احلياة ال�سيا�سية. اإذ ل ي�ستمر 
اأي نظام حكم ول ت�ستقيم ال�سيا�سات القطاعية مبعزل عنهم. واأ�سبح 
طرح موؤ�ّس�سات املجتمع املدين ملطالبها واأهدافها اأكرث وقعا من ذي 
قبل بعد اأن كانت جمرد مالحظات �سد ال�سيا�سة العامة التي تقررها 
نظراً  العامة،  ال�سيا�سات  �سنع  يف  تاأثرياً  اأكرث  اأ�سبحت  احلكومة، 
اإيجاد  على  ال�سيا�سية  الأنظمة  اأرغم  ما  املجتمع  اأفراد  لدى  للوعي 

�رشكاء فاعلني لرتقية املمار�سات نحو اجلودة يف احلكم.
احلكم  القطاعية،  ال�سيا�سات  الدولة،  املفتاحية:  الكلمات 

الرا�سد، اجلزائر.

The actors in the State and the problem of up-
grading the performance of sectoral policies and 

achieving good 

Governance: Algeria model 

Abstract:

The political system is a set of institutions and 
components, whether formal or informal, you create 
public policy, in terms of designing, implementation, 
and evaluation is the result of the performance of these 
institutions, and their performance is shown varying 
political systems in how to exercise their institutions 
at the sectoral policy-making The development of 
democratic institutions, making the state of the actors 
as an important part in political life. It is not any 
system of governance continues upright and sect oral 
policies in isolation from them. And became asked civil 
society organizations to their demands and objectives 
more explosions than ever before after it was merely 
remarks against the public policy established by the 
government, have become more influential in public 
policy-making, given the awareness among members 
of the community, forcing political systems to create 
active partners to upgrade practices towards quality 
in judgment.

Key words: sectorial policies, good governance, 
Algeria

مقدمة:
اأنظمتها  وتباين  ال�سيا�سية  م�سريتها  خالل  احلكومات  اأيقنت 

مبا  �سعوبها  وم�ساندة  دعم  اإىل  بحاجة  اأنها  الفكرية،  واجتاهاتها 
ت�سنع وتتخذ من قرارات، وما تقوم به من اأعمال متنوعة يف جميع 
حل  اإىل  جاهدة  �سعت  ذلك،  لها  يتحقق  وحتى  والأوقات.  الظروف 
م�ساكلهم وال�ستجابة ملطالبهم املتنوعة واملختلفة من خالل تقدمي 
العامة  ال�سيا�سة  عليها  يطلق  التي  والربامج  اخلطط  من  جمموعة 
الهادفة ما �سمح بتحقيق جملة من املنافع وتخفيف املعاناة عن 

اأغلبيتهم.
املجتمع  ل�رشائح  نتائجها  ب�سمولية  العامة  ال�سيا�سات  تت�سم 
اإىل  يوؤدي  ب�سكل  ب�سياغتها  الهتمام  الدولة  على  ُيحّتم  ما  عامة، 
زيادة فر�ص جناحها وحتقيق املنافع املتوقعة عند تنفيذها، ومن 
ت�ساغ  فهي  ممكنة،  ن�سبة  اأقل  اإىل  ف�سلها  احتمالت  من  ُيقّلل  َثمَّ 
اإن  �سحيحة.  ومعطيات  معلومات  على  بالعتماد  دقيق  ب�سكل 
�سنع ال�سيا�سة العامة من الأمور التي ي�سارك فيها جميع الأطراف 
الت�رشيعية  ال�سلطة  من  احلكومية  الهيئات  يف  املتمثلة  ال�سيا�سية 
التنفيذية،  ال�سلطة  تنّفذها  التي  والقوانني  الت�رشيعات  ت�سدر  التي 
تلك التي تعمل ال�سلطة الق�سائية على مراقبتها، فهي تراقب عملية 
تنفيذ ال�سيا�سة العامة. لكن �سياغة هذه الأخرية وتنفيذها ل يكتفي 
اجلذرية  والتغرّيات  احلا�سلة  للتطورات  نظراً  احلكومية  بالهيئات 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  اأخرى على  فواعل  بروز  اإىل  اأدت  التي  العامل  يف 
يف  ت�سارك  ر�سمية  غري  فواعل  اأمام  املجال  وفتح  الدول،  كل  يف 
ال�سيا�سة  �سنع  عملية  تختلف  اإذ  وتقوميها،  العاّمة  ال�سيا�سة  �سنع 
العاّمة باختالف طبيعة النظام ال�سيا�سي ومنطيته، الذي يلعب دوراً 
اللعبة  يف  �رشيك  كل  لنوعية  ُمددة  وهي  الفواعل  هذه  اإنتاج  يف 

ال�سيا�سية ودوره.

1.مبـررات ودوافـع إختيـار الدراسة وأهميتها.

أ. املربرات املوضوعية:

كبرياً  ♦ حيزاً  ي�سغالن  اللذين  العامة  وال�سيا�سات  الدولة 
يف املوؤ�ّس�سات املحلية والإقليمية والعاملية، ما يتطلب منا درا�سة 
وحتليل هذين املفهومني وتعرف دورهما يف ترقية مفهوم التنمية.

اأن الدرا�سات والأبحاث املتخ�س�سة التي تناولت  ♦ ُيالحظ 
كافة  على  منعدمة  تكون  تكاد  العامة  وال�سيا�سات  الدولة  فواعل 
امليدان  يزخر  التي  الأخرى  املوا�سيع  بباقي  مقارنة  امل�ستويات 
بدرا�سات واأبحاث كثرية هذا ما دفعني اإىل البحث يف هذا املو�سوع 

وماولة اإيجاد م�سلة وقراءة جيدة له.

ب. املربرات الذاتيـة:

�سلب  يدخل  لأنه  ونظراً  املو�سوع،  اختيار  يف  رغبتنا 
علّي  توجب  ال�سيا�سية  العلوم  حقل  يف  دار�سًا  كوين  اهتمامي 
�سنع  يف  وم�ساهمتها  الدولة  فواعل  جوانب  مبختلف  الهتمام 
تكون  اأن  ُبغية  فيهما  التعمق  وماولة  العامة  ال�سيا�سات 
يف  مني  وُماولة  اأخرى،  عملية  لإ�سهامات  منطلق  الدرا�سة 
�سنع  اأطر  لتطوير  واإقرتاحات  ت�سورات  تقدمي  يف  امل�ساهمة 
دعم  يف  الدولة  فواعل  دور  على  والتعرف  العامة  ال�سيا�سات 
والإ�سالحات  التحديات  واأهم  اجلزائر  يف  الرا�سد  احلكم  وترقية 

تواجهها. التي 
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ج. أهمية الدراسة:

تعد فواعل الدولة من املوا�سيع املثرية للنقا�ص يف الوقت  ♦
احلايل على الأ�سعدة وامل�ستويات كافة.

فواعل الدولة تعتمد على مميزات تعك�ص معايري امل�ساركة،  ♦
امل�ساءلة، اإ�سافة اإىل ما جت�سده اأدوار الدولة.

تت�سمن هذه الدرا�سة اإطاراً نظريًا فكريًا عن فواعل الدولة  ♦
واإطاراً معرفيًا يقف على دعم دور هذه الفواعل يف �سنع ال�سيا�سات 

العامة وحتقيق التنمية.
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف كون اجلزائر تطمح يف بناء  ♦

ال�سفافية  الفعالة،  وامل�ساركة  احلرية  قيم  يج�سد  دميقراطي  �رشح 
وامل�سداقية، وهذا ل يتاأتى اإىل بتج�سيد مبادئ الدميقراطية.

2.أهداف الدراسة.
تعرف ماهية ال�سيا�سات العامة القطاعية. ♦
ر�سد وحتليل اأهم اآليات ال�سيا�سات العامة القطاعية ودور  ♦

الفواعل يف دعم التنمية.
تربط  ♦ التي  العالقة  وفهم  التنموية  العمليات  اأهم  ر�سد 

ال�سيا�سات العامة بالتنمية.
�سيا�سات عامة  ♦ بناء  توؤثر يف  التي  التنموية  الأبعاد  فهم 

ر�سيد حتقق ال�ستقرار وت�سجع �سيا�سة ال�ستثمار النوعي والهادف.

3. إشكالية الدراسة.
لقد اأ�سبحت الدولة جمّرد �رشيك من بني ال�رشكاء اأو الفواعل 
احلكومي  الربنامج  اإن  اإذ  العامة.  ال�سيا�سة  �سنع  يف  دور  لها  التي 
احلاجة  اأفرزتها  التي  القطاعية  ال�سيا�سات  من  عدد  على  يحوي 
املّلحة للمجتمع. انطالقا من ذلك فاإن تطبيق ال�سيا�سات القطاعية 
اإىل  الفاعلني يختلفون يف الأدوار بالنظر  اإنتاج عدد من  اإىل  يوؤدي 
للقطاع  بالن�سبة  ونوعيتهم  اأهميتهم  تبنّي  التي  املحددات  من  عدد 
�سنع  يف  املنتجة  الفواعل  ت�ساهم  مدى  اأي  فاإىل  فيه.  امل�ساركني 
الدولة ب�سفة عامة،  واإنتاج احلكامة يف  العامة  ال�سيا�سات  وتقومي 
واجلزائر ب�سفة خا�سة؟ انطالقا من هذه الإ�سكالية فاإنها تربز لنا 

عدداً من الت�ساوؤلت. نذكرها على النحو الآتي :
التحول  ◄ ظل  يف  اجلزائري  ال�سيا�سي  النظام  مالمح 

الدميقراطي؟.
�سنع  ◄ يف  الر�ّسمية  غري  الفواعل  م�ساهمة  مظاهر  ماهية 

وتقومي ال�سيا�سة العامة؟
يف  ◄ النقابية  والتنظيمات  ال�سيا�سية  الأحزاب  دور  هو  ما 

�سنع وتقومي ال�سيا�سة؟
هل هناك عالقة جتمع املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص  ◄

بال�سلطة؟.
ال�سيا�سة  ◄ وتوجيه  حتليل  يف  اخلا�ص  القطاع  دور  هو  ما 
العامة؟.

ماولة  التالية  الفر�سية  نطرح  الإ�سكالية  على  لالإجابة 
ترقية احلكم نحو  ت�سهم يف  ِمّنا فهم وبناء مقاربة معرفية جديدة 

الر�سادة. لذلك تربز مظاهر م�ساهمة الفواعل غري الر�ّسمية يف �سنع 
وتقومي ال�سيا�سات العامة من خالل دور املجتمع املدين وموؤ�ّس�ساته. 
من  تقدمُه  ما  خالل  من  العامة  ال�سيا�سات  على  التاأثري  يف  فيعمل 
نحو  يقود  ا  مبَّ ال�سيا�سية  ال�سلوكيات  بها  تقوِّم  للحكومة  اقرتاحات 
للخطة جنيب فيه على  للحكم. ومن خالل ذلك نطرح ت�سور  جودة 
النحو  على  التي طرحناها.  الفر�سية  ونثبت مدى �سحة  الإ�سكالية 

الآتي:
اجلزائر  ♦ يف  الدميقراطي  التحول  ماأ�ّس�سة  الأول:  املحور 

واإنتاج فواعل الدولة.
املحور الثاين: الفواعل ال�سيا�سية وتر�سيد قرار ال�سيا�سات  ♦

القطاعية.
املحور الثالث: الفواعل غري الر�ّسمية: مقاربة معرفية. ♦
املحور الرابع: القطاع اخلا�ص وحتقيق اجلودة ال�سيا�سية. ♦
املحور اخلام�ص: القطاع اخلا�ص �رشيك داعم لأ�س�ص احلكم  ♦

الرا�سد يف اجلزائر.

4. منهجية الدراسة:
اإ�سكاليته ُمعقد  اإن مو�سوع الدرا�سة الذي نحن ب�سدد تفكيك 
الإحاطة  املمكن  غري  فمن  لذلك  املتعددة،  اأبعاده  بفعل  وُمت�سابك 
ومناهج  مقاربات  على  بالرتكاز  اجلوانب  جميع  من  باملو�سوع 
واإثبات  الأ�سئلة  عن  ولالإجابة  والختزال.  والتجزوؤ  التب�سيط  تعتمد 
مدى �سحة الفر�سية الرئي�سية، اعتمدنا ا�ستخدام منهجية متكاملة 
الأ�سياء  وو�سع  واخلا�ص،  ال�سمويل  واأجزائه،  الكل  ربط  اإىل  ترمي 
والظواهر مل الدرا�سة يف �سياقها الزماين واملكاين ولتحقيق ذلك 
اعتمدنا املنهج الو�سفي التحليلي؛ وذلك لو�سف الفواعل يف الدولة، 
وكيفية تعاملها مع ال�سيا�سات القطاعية، وكيفية توظيف املهارات 
لتحقيق تنمية متعددة الأ�سكال يف اجلزائر، كما مت ال�ستعانة باملنهج 
املقارن يف خمتلف مطاته وهو �رشوري يف التو�سيح واملقارنة 
بني ما يجب اأن يكون، وبني ما هو موجود على الواقع الفعلي. كما 
ا�ستخدام املنهج الإح�سائي  اأي�سا حتتاج منا  الدرا�سة امليدانية  اأن 
والدور  اجلزائر،  بحالة  اخلا�سة  ال�رشورية  الإح�سائيات  لتعرف 
اأهداف و�سيا�سات  الذي قامت به احلكومات املتعاقبة نحو حتقيق 
رئي�ص اجلمهورية، وما هي نوعية القرارات التي �سنعتها واتخذتها 
القيادة لزيادة وترية التنمية وال�ستفادة منها يف امل�ستقبل، وبذلك 
النتائج  وتقييم  تقريب  يف  ي�سهم  الذي  الإح�سائي  املنهج  اعتمدنا 

بني البحوث الأكادميية والعملية.

احملور األول: مأّسسة التحول الدميقراطي يف اجلزائر 
وإنتاج فواعل الدولة.

اإن النظام ال�سيا�سي ن�سق يت�سل بال�سلطة ال�سيا�سية، ويتكون 
فيما  ترتابط  الر�ّسمية(،  وغري  الر�ّسمية  )املوؤ�ّس�سات  اأجزاء  عدة  من 
مبا  واخلارجية(،  )الداخلية  البيئة  مع  الن�سق  هذا  ويتفاعل  بينها 
يوؤدي اإىل بقائه وا�ستمراره يف احلكم لأطول فرتة مُمكنة، اأي حتقيق 
البيئة  مع  النظام  هذا  يتفاعل  اأن  يتطلب  الذي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 

التي يوجد فيها مبا يوؤدي اإىل حتقيق هذه الغاية.
عرفت  العامل،  يف  امل�ستعمرات  لكل  وخالفًا  اجلزائر  اإن 
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على  �سابقة  وطنية  ُموؤ�ّس�سات  وُجود  تعرف  اإذ مل  ُموؤ�ّس�ساتيًا،  فراغًا 
ال�ستعمار، وهكذا، فاإنه عقب دحره �سنة 1962م، كان من املمكن 
اأن تتحول اجلزائر بعد ال�ستقالل مبا�رشة اإىل بلد دميقراطي ب�سبب 
والتجربة  البديع  والتعاي�ص  الفكرية  والتعددية  ال�سيا�سي  التنوع 
اجلزائرية،  الوطنية  احلركة  اأنتجتها  التي  الفّذة  والقيادات  العريقة 
منذ  الع�سكرية  القوة  با�ستعمال  ال�سلطة  على  ال�رشاع  ح�سم  اأن  غري 
بداية ال�ستقالل، فّوت الفر�سة على اأجيال اجلزائر حقبة من الزمن. 
اجلديد  الدويل  النظام  وتاأثريات  الباردة  احلرب  انتهاء  بعد  لكن 
طريق  يف  وال�سائرة  الفقرية  الدول  وبخا�سة  ال�سيا�سية،  النظم  على 
النمو، لذا ات�سحت معامل النظام ال�سيا�سي اجلزائري الذي تاأثر بذلك 
دولة  لرت�سيخ  احلكم  يف  الدميقراطية  املبادئ  تطبيق  نحو  وتوجه 
الثالث،  ال�سلطات  بني  ر�ّسمي  ب�سكل  التفريق  مت  اإذ  والقانون.  احلق 
الرئي�ص  ي�سهر  اإذ  عام،  ب�سكل  والق�سائية  الت�رشيعية،  التنفيذية، 
الربملان  ي�سنها  التي  القوانني،  تطبيق  على  التنفيذي  واجلهاز 
اجلزائري، ويقررها الق�ساء يف الأحكام املدنية واجلزائية. ومل تقف 
اأ�سهمت يف  بل  الدميقراطي يف اجلزائر عند هذا احلد  التحول  عجلة 
ملواكبة  احلاكمة  للمنظومة  القرار  وتر�سيد  لالإ�سالح  برامج  اإعداد 
كل التحولت الإقليمية والعاملية. اإذ مت تطوير املفهوم املمار�سات 
ملنظومة احلكم الرا�سد يف الدولة، حترتم فيها كل �سلطة من �سلطات 
اإذ  اخت�سا�ساتها،  ملمار�سة  الد�ستور  يف  املو�سوعة  القواعد  الدولة 
ل حتيد عن ُحدود هذه الخت�سا�سات اأو تتعدى على اخت�سا�سات 
�سلطة اأخرى، وذلك من خالل قيام كل �سلطة مبهامها املنوطة بها 
من  جملة  بذلك  وحققت  العامة.  ال�سيا�سة  اأهداف  حتقيق  اأجل  من 
تطبيق  جمال  يف  اجلزائر  حققتها  التي  الدميقراطية،  املكت�سبات 
اإذ  عديدة،  تعترب  التي  املكت�سبات  هذه  حتديد  ميكن  الدميقراطية، 

ن�سنفها على م�ستوى نطاقني اأ�سا�سني هما:

أ- على النطاق التنظيمي:
حققت اجلزائر جمموعة من العنا�رش واملتطلبات التي عك�ست 
قيم  تر�سيخ  نحو  بها  واجتهت  للدميقراطية  املمار�ستي  املفهوم 
ميكن  الجتماعي،  العقد  نظرية  تفعيل  نحو  تقود  جديدة  جمتمعية 

حتديد هذه الإجراءات التنظيمية التي حتققت، على النحو الآتي:
ب�رشية،  ♦ الد�ساتري �سناعة  �سياغة  تعّد  دميقراطي:  د�ستور 

الأو�ساع  ملعاجلة  تو�سع  ما  عادة  وهي  الزمان،  لظروف  تخ�سع 
بني  العالقة  حتديد  خالل  من  ال�سيا�سية  املمار�سة  وتاأطري  القائمة 
الآليات  على  والن�ص  وحرياتهم،  الأفراد  حقوق  وتبيان  ال�سلطات، 
الكفيلة ب�سيانتها؛ ولكن يف نف�ص الوقت تبقى اأحكامها غري مقد�سة، 
تعديلها  بكيفية  تتعلق  اأحكاما  تت�سمن  نف�سها  الد�ساتري  اإن  بل 
ي�سمن  احلايل  اجلزائري  الد�ستور  اإن  ذلك.  الأمر  ا�ستدعى  متى 
الربملاين  النظام  من  كل  بني  و�سط  وهو  رئا�سي.  �سبه  نظام  اإقامة 
للنظام  الذهبية  القاعدة  وجود  عليه  يالحظ  اإذ  الرئا�سي،  والنظام 
وحق  الربملان.  اأمام  احلكومة  م�سوؤولية  يف  واملتمثلة  الربملاين 
جند  كما  الربملان.  حل  يف  اجلمهورية(  )رئي�ص  التنفيذية  ال�سلطة 
اأي�سًا الف�سل املرن بني ال�سلطات، ثم ثنائية ال�سلطة التنفيذية والتي 

تتج�سد يف رئا�سة اجلمهورية واحلكومة.
نظام  ♦ تبني  اجلزائر  عرفت  احلزبية:  التعددية  تبني 

ال�سيا�سية  لالأحزاب  الع�سوي  القانون  اأقر  حيث  احلزبية،  التعددية 
من  اأيديولوجياتها  يف  تختلف  �سيا�سي  حزب   100 من  اأكرث  بروز 

الأحزاب الوطنية، الإ�سالمية، الي�سارية.
رفعتها  ♦ التي  التعهدات  اإىل  ن�سري  القانون:  دولة  تعزيز 

اجلزائر على م�ستوى الدويل يف مو�سوع اإ�سالح الدولة و موؤ�س�ساتها 
العدالة،  قطاع  اإ�سالح  جديد،  من  �رشعيتها  بناء  لإعادة  ماولة 
الف�ساد من خالل  و  الر�سوة  املواطن، ماربة  تقريبه من  و  ترقيته 
 ،01  -  06 رقم  قانون  )�سدر  منها  والوقاية  مكافحتها  اآليات 
ال�سادر يف20 فيفري 2006م( )1(، اعتماد احلوار �سيا�سة  لرت�سيد 
احلكم من خالل الزيارات امليدانية، ترقية احلقوق ال�سيا�سية للمراأة 
من خالل مراجعة الد�ستور، مبا يكفل تعزيز مكانتها و رفع حظوظها 

يف احتالل منا�سب قيادية.

ب.على نطاق البناء املؤّسساتي:
منظومة  بناء  على  مفزاً  الدميقراطية  املبادئ  تطبيق  يعد 
الدول،  من  العديد  يف  تطبيقاتها  يف  جتلى  ما  وهذا  موؤ�س�ساتية، 
وب�سفة خا�سة يف اجلزائر، ما �سمح باإن�ساء عدد من املوؤ�ّس�سات التي 

ت�سنع القرار، وتتجلى هذه املوؤ�ّس�سات فيما ياأتي:
Ú  املوؤ�ّس�سات املنتخبة: اإن حتقيق مبداأ التداول على ال�سلطة

الذي اأقره الد�ستور اجلزائري كر�ص جت�سيد دورية العملية النتخابية، 
للقرار  ال�سانعة  املنتخبة  املوؤ�ّس�سات  من  عدد  اإنتاج  يف  اأ�سهم  ما 
املوؤ�ّس�سات  وت�سمل  امل�ستويات.  كافة  على  والإداري  ال�سيا�سي 

املنتخبة، ما ياأتي:
رئي�ص اجلمهورية، وهو اأعلى �سلطة يف الدولة، ينتخب من . 1

�سنوات  خم�سة  مدتها  رئا�سية  لعهدة  حر  اقرتاع  عرب  ال�سعب  طرف 
قابلة للتجديد مرة واحد.

املوؤ�ّس�سة الت�رشيعية، وت�سمل ق�سمني اأ�سا�سني هما املجل�ص . 2
ال�سعبي الوطني الذي يعترب الغرفة الأوىل وجمل�ص الأمة الذي يعترب 
الغرفة الثانية، اإذ يعترب راأ�سها نائب رئي�ص اجلمهورية، وت�سم اأغلب 
عرب  املوؤ�ّس�سة  هذه  ت�سكل  التي  ال�سيا�سية،  الأحزاب  وكوادر  النخب 

انتخابات حرة ودورية.
يف . 3 املتمثلة  املحلي،  للمجتمع  املنتخبة  موؤ�ّس�سات 

موؤ�ّس�سات  عن  تنبثق  التي  الولئية.  واملجال�ص  البلدية  املجال�ص 
املجتمع املحلي، وهي اأداة لرتقية مفهوم احلكامة املحلية للو�سول 

اإىل م�ساهمته يف �سناعة القرار وتوجيهه.
اإن اجلزائر تتوفر على جملة من املكت�سبات الأخرى، اإىل جانب 
اأمرا  الدميقراطية  من  جعلت  التي  القائمة  الدميقراطية  املوؤ�ّس�سات 
ُم�ستتبًا ل يزول، وبنيانًا را�سخًا ل يتهدم. ما اأدى اإىل بروز مظاهر 
و�سلوكيات جمتمعية ح�سارية، تتما�سى مع مقومات وقيم واأ�سالة 
املجتمع اجلزائري. وهذا ل ينفي وجود عقبات ومطبات كبحت تطور 
القيم املمار�ستية للدميقراطية، اإّل اأنها مل توقف م�سرية الدميقراطية 

التي تبناها النظام ال�سيا�سي.

احملور الثاني: الفواعل السياسية وترشيد السياسات 
القطاعية.

املجتمعات  يف  الدميقراطية  واملبادئ  للقيم  التاأ�سي�ص  اإن 
يعطي  الذي  املوؤ�ّس�ساتي  للبناء  حقيقيًا  وتوجهًا  فعلية  قيمة  ُيحقق 
للقرار ال�سيا�سي نوعًا من الر�سد ويوؤ�س�ص لبناء �رشاكة فعلية ل�رشكاء 
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الدولة يف التنمية املجتمعية، انطالقا من ذلك فاإننا نحاول تف�سري 
�سلوكيات القرار على م�ستوى الفواعل الر�ّسمية للتنمية يف الدولة.

ال�سلطة الت�رشيعية: تعد من اأهم ال�سلطات يف الدولة، ومن . 1
مهامها الأ�سا�سية هي �ّسن القوانني التي تنظم خمتلف اأوجه احلياة 
الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية يف الدولة، فالقانون 
هو من عمل هذه ال�سلطة وحدها يف حني يعد املر�سوم بقانون من 
اخت�سا�ص ال�سلطة التنفيذية؛ اإذ تتباين دول العامل عن بع�سها من 
حيث كيفية تكوين الهيئات الت�رشيعية، وذلك باختالف ما اإذا كانت 
اإذا  ما  وباختالف  املجل�سني،  نظام  اأو  الواحد،  املجل�ص  نظام  تاأخذ 

كانت موحدة اأو متحدة احتادا فدراليا)2( .
بالنظر  الدولة  يف  ال�سلطات  اأقوى  من  الت�رشيعية  ال�سلطة  اإن 
مبا�رش  متا�ص  على  فهي  النظرية،  الناحية  من  وهذا  قيمتها  اإىل 
باأفراد املجتمع بكل فئاتهم. انطالقا من ذلك فاإن مهمة املنتخبني 
اإىل  متطلباتهم  نقل  تكون  باملجتمع  اجتماعي  عقد  يربطهم  الذين 
للجهاز  ت�سمح  قوانني  �سكل  على  و�سياغتها  الر�ّسمية  املوؤ�ّس�سات 
يف  م�ستويات  بكل  الأمن  وحتقيق  العام  ال�سالح  بخدمة  التنفيذي 

املجتمع.
والرقابية  الت�رشيعية  وال�سالحيات  ال�سلطات  من  الرغم  على 
التي تتمتع بها ال�سلطة الت�رشيعية يف اجلزائر، اإّل اأن دوره يف احلياة 
ال�سيا�سية يت�سم بنوع من ال�سعف واله�سا�سة وهذا ما اأكدته الدرا�سات 
خربة  توؤكد  الت�رشيع  عملية  �سعيد  فعلى  والد�ستورية  ال�سيا�سية 
ممار�سة الربملان التعددي يف اجلزائر منذ 1997م، اأن احلكومة هي 
املجل�ص  ويقوم  القوانني،  م�ساريع  من  العظمى  الغالبية  تقدم  التي 
طفيفة  تعديالت  اإدخال  بعد  اأو  تعديل،  بدون  واإقرارها  مبناق�ستها 
على بع�سها. اأّما يف املجال الرقابي يتمتع املجل�ص ال�سعبي الوطني 
ومبا  يجب،  كما  ال�سلطات  هذه  ميار�ص  ل  اأنه  اإل  رقابية  ب�سلطات 
الن�ساط  على  يغلب  اإذ  احلكومة،  اأعمال  مراقبة  يف  دوره  من  يعزز 
مثل  احلكومة  على  تاأثرياً  الأقل  الرقابة  اأ�ساليب  للربملان  الرقابي 
الأكرث  الرقابة  باأ�ساليب  مقارنة  والكتابية  ال�سفوية  الأ�سئلة  توجيه 
فاعلية مثل ال�ستجواب والت�سويت مبلتم�ص الرقابة �سد احلكومة، اإذ 
ت�سري اخلربة الربملانية يف اجلزائر اإىل اأنه مل يحدث اأن قام املجل�ص 
ال�سعبي الوطني بالت�سويت عن طريق ملتم�ص الرقابة �سد احلكومة 
ل يف فرتة الربملان الأحادي منذ د�ستور 1963م، ول يف الربملان 

التعددي منذ 1997 واإىل يومنا هذا.
رغم حداثة التجربة الربملانية التعددية يف اجلزائر فقد متيزت 
اأحيانًا،  وال�ساخن  ال�رشيح  بالنقا�ص  للربملان  العامة  اجلل�سات 
املطروحة  وامل�سائل  الق�سايا  معاجلة  يف  املو�سوعي  وبالطرح 
ال�سيا�سية  لالأحزاب  بالن�سبة  اجلل�سات  تلك  مثلت  كما  للنقا�ص، 
والنواب الأحرار فر�سة للتعبري عن اآرائهم ب�ساأن ما عر�ص عليهم من 

برامج وقوانني واأوامر واتفاقيات.
عاتقها . 2 على  يقع  التي  الهيئة  تعترب  التنفيذية:  ال�سلطة 

اتخاذ  على  وتعمل  الت�رشيعية  الهيئة  ت�سدرها  التي  القوانني  تنفيذ 
الإجراءات الالزمة حلفظ الأمن، واإدارة خمتلف املوؤ�ّس�سات واملعامل 
اإىل  دولة  من  الهيئة  هذه  تكوين  يختلف  وبهذا  الدولة،  يف  العامة 
الدولة  ورئي�ص  الفردية،  مبداأ  على  يعتمد  الرئا�سي  فالنظام  اأخرى؛ 
هذا  يكون  الربملاين  النظام  اأما  الفعلية.  ال�سلطة  مببا�رشة  يقوم 
ال�سلطة  ثنائية  مبعنى  الوزراء،  وجمل�ص  الدولة  رئي�ص  بيد  للتوجيه 

ا يف الدول التي تاأخذ بنظام اجلمعية النيابية، فاإن هذا  التنفيذية، اأمَّ
نة من عدة اأ�سخا�ص ُمنتخبني من قبل  التوجيه يكون بيد هيئة مكوَّ
اجلمعية النيابية، وميكن التمييز بني نظامني اإداريني هما مركزية 
ولمركزية الإدارة، وذلك من حيث ممار�سة الوظيفة التنفيذية)3( . من 
خالل ذلك فاإن ال�سلطة التنفيذية هي حلقة الو�سل اأو الناقل، لكن هذا 
من الناحية النظرية، اأّما املتمعن واملتفح�ص لدور ال�سلطة التنفيذية 
من خالل املمار�سة يجد اأنها تلعب دوراً مهمًا ومميزاً وهي ال�سلطة 
املهيمنة على باقي ال�سلطات يف الدولة، بالنظر اإىل عدد من العوامل 
التي اأثرت يف قيمة دور ال�سلطة الت�رشيعية وال�سلطة الق�سائية. وهذا 

راجع بالأ�سا�ص اإىل طبيعة النظام ال�سيا�سي يف الدولة.
عن  الأول  امل�سـوؤول  هو  اجلمهورية  رئي�ص  يعّد  اجلزائر  يف 
ال�سلطة التنفيذية. اإذ ُيج�سد وحدة الأمة، وهو حامي الد�ستور وُيج�سد 
الدولة داخل البالد وخارجها. وُينتخب رئي�ص اجلمهورية عن طريق 
عند  بالنتخاب  الفوز  ويجري  وال�رشي.  املبا�رش  العام  القرتاع 
املعرب عنها.  الناخبني  اأ�سوات  املطلقة من  الأغلبيـة  احل�سول على 
وُي�سند ُجزءاً من مهامه اإىل رئي�ص احلكومة الذي هو نف�سه معني من 
النظام  التنفيذية يف  ال�سلطة  ثنائية  اإن  رئي�ص اجلمهورية)4(.  طرف 
وهذا  ال�سيا�سي،  القرار  على  مهيمنة  منها  جعل  اجلزائري  ال�سيا�سي 
ال�سلطة  وبخا�سة  الأخرى  املوؤ�ّس�سات  يف  والتاأثري  النفوذ  يبني 
وفق  ير�سم  القطاعية  العامة  ال�سيا�سات  قرار  يجعل  ما  الت�رشيعية، 

اإيديولوجية احلزب الفائز يف النتخابات الرئا�سية والت�رشيعية.
ال�سلطة يف حتقيق . 3 الق�سائية: تقت�رش مهمة هذه  ال�سلطة 

املعينة  الواقع  على  وتطبيقها  القوانني  بتج�سيد  وذلك  العدالة، 
ال�سلطة  اإذ تعّد فرعًا خا�سًا من  التي تعر�ص عليها يف املنازعات، 
التنفيذية، وبخا�سة يف الدول الربملانية، اإذ لعبت هذه ال�سلطة دوراً 
اأ�سا�سيًا يف �سنع ال�سيا�سات العامة يف الوليات املتحدة الأمريكية 

بخا�سة.
مّما ل �سك فيه، اأن مبا�رشة ال�سلطة الق�سائية لرقابة فعالة على 
اأعمال الإدارة ك�سمانة اأ�سا�سية من �سمانات قيام الدولة القانونية، 
تع�سف)5(.  كل  �سد  الفردية  واحلريات  للحقوق  قانونية  وحماية 
يوفر  ال�ستقاللية  من  متتلك  ق�سائية  �سلطة  وجود  قيمة  اأّن  ول�سّك 
لها العمل يف جو مريح دون اأية �سغوطات، في�سمح بتوفري العدالة 
ال�سيا�سي،  النظام  اأداء  الر�سى املجتمعي على  يف املجتمع ويحقق 
ال�ستقرار  حتقق  البناءة  ال�سيا�سية  احلياة  من  �سورة  لنا  ينتج  ما 

ال�سيا�سي للموؤ�ّس�سات ال�سيا�سية والإدارية يف الدولة.
يف الد�ستور اجلزائري احلايل، تعّد ال�سلطة الق�سائية »م�ستقلة 
ال�سلطتني  عن  م�ستقلة  بذلك  وهي  القانون«)6(،  اإطار  يف  ومتار�ص 
الت�رشيعية والتنفيذية. اإذ اإن وزير العدل يف احلكومة اجلزائرية مثاًل 
اأن ميلي  اأو  بحكم  ينطق  اأن  ي�ستطيع  ل  التنفيذية  ال�سلطة  باعتباره 
مراقبة  له حق  كان  واإْن  معينا  احلكم حكما  ق�ساة  قا�ٍص من  على 
من  ممي  وهو  للقانون  اإّل  يخ�سع  ل  فالقا�سي  النيابـة،  اأعمال 
باأداء  التي قد ت�رش  ال�سغوط والتدخالت واملناورات  اأ�سكال  جميع 
مهمته اأو مت�ص نزاهة حكمه. وهو و�سف قد ل يكر�ص مبداأ ا�ستقالل 
الق�ساء، لأن الق�ساء وعلى غرار ما هو �سائد يف الدول املعا�رشة، 
قلما يكون م�ستقاًل مبفهوم هذا املبداأ، ل�سيما عن ال�سلطة التنفيذية، 
التي اإن كانت ل تتدخل للف�سل يف اخل�سومات القائمة اأمام الق�ساء 
الفينة  بني  تتخذها  التي  التنظيمية  اللوائح  فاإن  مبا�رشة،  ب�سورة 
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هذا  تطبيق  دون  َيُحوُل  �سارخًا،  تدخاًل  ت�سكل  ما  عادة  والأخرى، 
املبداأ ب�سورة فعلية.

اإ�سافة اإىل ما ذكرناه، من فواعل ر�ّسمية اأ�سهبنا يف تف�سريها 
وجود  من  د  بُّ ل  فاإنه  الق�سائية(،  التنفيذية،  الت�رشيعية،  )ال�سلطة 
خالل  من  الدميقراطية  م�سرية  تدعم  مرتفة  ع�سكرية  موؤ�ّس�سة 
الداهمة،  الأخطار  الدولة و�سعبها من كل  ن�سالها يف حماية رموز 
وتر�سيد  ال�سيا�سية  املمار�سات  ترقية  يف  فعالة  اأداة  ت�سبح  وبذلك 

منوذج القرار.

احملور الثالث: الفواعل غري الرّسية: مقاربة معرفية.
اإن احلركيات التاأ�سي�سية للدميقراطية والليربالية تنتج فواعل 
اأ�سا�سية يف بناء منطق احلكم الرا�سد والذي تقوم فل�سفته على �رشورة 
اإ�رشاك املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص يف تر�سيد احلكم ببناء نظام 
�سفاف وم�سوؤول بال�سغط والقرتاح... والتقا�سي وامل�ساهمة الفعلية 
للمنظومة  الت�سيريية  الكفاءة  من  يرفع  مبا  والتقومي  التقييم  يف 
ال�سيا�سات  اأهداف  حتقيق  درجة  وترتبط  ككل.  والقرارية  ال�سيا�سية 
الر�ّسمية،  املوؤ�ّس�سات غري  بدور  اأو غري مبا�رش  ب�سكل مبا�رش  العامة 
للنظام  الر�ّسمية  املوؤ�ّس�سات  يف  وتاأثريها  ا�ستقالليتها  ومدى 

ال�سيا�سي.

أوال: مفهوم اجملتمع املدني:
العربية،  للغة  يف  املدين«  »املجتمع  لعبارة  اللغوي  التعريف 
جندها تكت�سب معناها من مقابلها الذي هو املجتمع البدوي، وهو 
احل�رشي  الجتماع  خلدون  ابن  ا�ستعمل  عندما  متامًا  الطرح  نف�ص 
 ،)civil( ومقابله املجتمع البدوي. ويف اللغة العربية الآنية ُيعد لفظ
اإىل عدة معاٍن  الأوروبي  الفكر  والذي يرتجم مدين، فاإنه ي�ستند يف 
عبارة  مبقارنة  معنى-التو�سيف–  له  اأ�سداد  مبثابة  هي  رئي�سية 
وبذلك  املتح�رشة،  ال�سعوب  مقابلة  يف  املتوح�سة  البدائية  ال�سعوب 
فاإن عبارة املجتمع املدين يف الفكر الأوروبي هو بناء ذلك املجتمع 
املتح�رش، ل �سلطة فيه ل للع�سكر ول للكني�سة)7(. فاملجتمع املدين 
يف  املميز  دوره  اإىل  بالنظر  الدولة  يف  �سلطة  لأي  خا�سع  غري 

امل�ساهمة يف حتقيق اجلودة ال�سيا�سية.
املجتمع  اإىل  توفيق(  )ح�سني  ي�سري  ال�سطالحي:  التعريف 
املدين على اأنه عبارة عن جمموعة من الأبنية ال�سيا�سية، القت�سادية 
�سبكة  اإطارها  يف  تنظم  التي  والقانونية،  والثقافية  والجتماعية 
معقدة من العالقات واملمار�سات بني القوى والتكوينات الجتماعية 
خالل  من  وم�ستمرة  ديناميكية  ب�سفة  ذلك  ويحدث  املجتمع،  يف 
با�ستقالل  وتعمل  ن�ساأت  التي  الطوعية  املوؤ�ّس�سات  من  جمموعة 
الر�ّسمية ب�سفتها  الهيئات غري  املدين هو  الدولة)8(. فاملجتمع  عند 
الأهلية من  عنا�رش فاعلة يف كل املجالت، هو متكني املوؤ�ّس�سات 
حتمل امل�سوؤولية اأكرب يف اإدارة �سوؤون املجتمع، التي يقوم ن�ساطها 
على العمل التطوعي)9(. من خالل ذلك نتبنّي اأن املجتمع املدين يت�سم 
ال�سيا�سات  التاأثري يف  فعاًل يف  دوراً  ويلعب  الر�سمية  بال�سفة غري 

القطاعية، لكن يف اإطار توفري ال�ستقاللية لهذه املوؤ�ّس�سة.

ثانيا: خصائص اجملتمع املدني:
عند التطرق اإىل خ�سائ�ص املجتمع املدين ننطلق مما طرحه 
الباحث )�سامويل هنتغتون( يف قوله باأن املوؤ�ّس�سات والتنظيمات 
ذلك  تتوقف  وفعاليتها  وتخلفا،  تقدما  بينها  فيما  ت�سهد  املختلفة 

اأحيانا على معايري اأ�سا�سية التالية)10( :
أ القدرة على التكيف: مبعنى قدرة املوؤ�ّس�سة على التكيف مع 	.

التطورات يف البيئة التي تعمل من خاللها، فكلما كانت قادرة على 
التكيف كانت اأكرث فعالية، لأن اجلمود يوؤدي اإىل ت�ساوؤل اأهميتها، 

وثمة اأنواع للتكيف.
لفرتة  � ال�ستمرار  على  القدرة  به  يق�سد  الزمني:  التكيف 

طويلة من الزمن.
التكيف اجليلي: ويق�سد به قدرة املوؤ�ّس�سة على ال�ستمرار  �

مع تعاقب الأجيال من الزعماء اإىل قيادتها، وهو ما ي�سمن مرونة 
املوؤ�ّس�سة يف مواجهة متطلبات التطور الجتماعي والقت�سادي.

تعديالت  � اإجراء  القدرة على  به  ويق�سد  الوظيفي:  التكيف 
يف اأن�سطتها للتكيف مع الظروف امل�ستجدة.

ال�ستقالل: ويق�سد به، األ تكون املوؤ�ّس�سة خا�سعة لغريها 	.أ
ال�سيطرة عليها،  الأفراد بحيث ي�سهل  اأو  املوؤ�ّس�سات واجلماعات  من 
ال�ستقالل  درجة  وتعتمد  امل�سيطر،  لروؤية  موافقة  ن�ساطها  وتوجيه 
على مدى متكن موؤ�ّس�سات املجتمع املدين من اإيجاد م�سادر م�ستقلة 

للتمويل.
داخل 	.أ والأفقية  الراأ�سية  امل�ستويات  تعدد  ويعني،  التعقد: 

اأو تعدد هيئاتها التنظيمية من ناحية، ووجود م�ستويات  املوؤ�ّس�سة 
ناحية  من  اأو�سع  مدى  على  اجلغرايف  وانت�سارها  داخلها  ترابية 
نف�سها  تكييف  على  القدرة  لها  ي�سمن  الأهداف  تنوع  ومع  اأخرى، 

عندما تفقد اأي هدف.
املوؤ�ّس�سة 	.أ داخل  �رشاعات  وجود  عدم  ويعني  التجان�س: 

النزاعات  حل  طريقة  كانت  وكلما  لن�ساطاتها،  ممار�ستها  يف  توؤثر 
وال�رشاعات �رشيعة و�سليمة كانت دالة على تطور املوؤ�ّس�سة، مبعنى 
اأن املجتمع املدين ل يت�ّسم بال�رشورة بالتجان�ص، بل قد يكون �ساحة 
للتناف�ص بني القوى واجلماعات ويكون ذلك موؤ�رشاً على حيوية هذا 

املجتمع باملعنى الإيجابي)11(.

ثالثا: مؤّسسات اجملتمع املدني:
ت�سمل هذه املوؤ�ّس�سات حيزاً وا�سعاً من الهياكل والبنى تلك 

التي تتمثل يف:
أ لالأحزاب 	. التعريفات  تعددت  وقد  ال�سيا�سية:  الأحزاب 

ال�سيا�سية ون�ستعر�س عدداً منها على النحو الآتي:
التي  هي  باأنها  ال�سيا�سية  الأحزاب  هوريو(  )اندريه  عّرَف 
املحلية،  وامل�ستويات  الدولة  م�ستوى  على  دائمًا  تنظيمًا  متثل 
وي�سعى للح�سول على م�ساندة �سعبية، ويهدف اإىل الو�سول لل�سلطة 
وممار�ستها وذلك من خالل تنفيذ �سيا�سات معينة. وقد عرفها اأي�سا 
لالنتخابات  تتقدم  �سيا�سية  باأنها  جماعات  �سارتوري(  )جيوفاين 
مر�سحني  النتخابات  تلك  خالل  من  تقدم  على  قادرة  وتكون 
العامة)12(. كما عّرفها )ندمو ندبري( باأنها احتاد بني جمموعة من 
ملبادئ  وفقا  القومي  العام  ال�سالح  لتحقيق  العمل  غر�سه  الأفراد، 

خا�سة متفقني عليها جميعا)13(.
ت�سعى  منظمة  �سيا�سية  جماعات  هي  ال�سيا�سية،  الأحزاب  اإن 
جماعات  عك�ص  على  النتخاب،  طريق  عن  ال�سلطة  اإىل  للو�سول 
احتياجات  اأو  رغبات  تعرب عن  التي  العمالية  والنقابات  امل�سالح، 
ال�سيا�سية  الأحزاب  ون�ساط  ال�سكان.  من  معينة  قطاعات  مطالب  اأو 
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يرتكز حول ماولة الو�سول اإىل ال�سلطة ومن خالل �سعيه لتحقيق 
اأع�سائه  على  بالفائدة  تعود  خمتلفة،  بن�ساطات  يقوم  الهدف  ذلك 
تعود  الأحيان  من  كثري  ويف  فيها  يقومون  التي  املناطق  وعلى 

بالنفع وحتقيق ال�سالح العام للمجتمع)14(.
وتتعدد اأ�سكال واأنواع الأحزاب ال�سيا�سية. وقد اختلف العلماء 
يف ت�سنيفهم لهذه الأمناط، فاأكرث هذه الت�سنيفات �سيوعا هو ذلك 
الفرن�سي(  الباحث  فقد �سنف  الأحزاب،  عدد  على  يقوم  الذي  النمط 
نظام  وهي  اأمناط،  ثالث  اإىل  احلزبية  )الأنظمة  ديفرجيه  مور�ص 
ويتميز  واحد،  نظام حزب  اإل  الدولة  يوجد يف  اإذ ل  الواحد،  احلزب 
باملركزية ال�سديدة والطاعة الكاملة وت�سدر عنه ال�سيا�سيات العامة، 
وقراراته من القمة ونظام احلزبني وهو نظام دميقراطي يقوم على 
مراقبًا  والثاين  ال�سلطة  يف  الأول  يكون  حيث  احلزبية  التناف�سية 
لأعماله وبراجمه، وهناك نظام تعدد الأحزاب)15(. اإن النظم احلزبية 
نوعان؛ نظم تناف�سية، ونظم غري تناف�سية. اإن النظم التناف�سية تلعب 
لرتقية  ال�سلطة  مع  ال�رشاكة  يف  مهم  دورا ً ال�سيا�سية  الأحزاب  فيها 
اإنتاج معامل ح�سارية للدولة.  احلكم الرا�سد وبناء منط جديد يخدم 
الذي  النامي  العامل  دول  يف  �سائدة  فهي  التناف�سية  غري  النظم  ا  اأمَّ
املمار�سات  برتقية  ت�سمح  ل  التي  ال�سمولية  احلكم  نظم  فيه  ت�سود 
الدميقراطية بالنظر اإىل حكم الفرد وطغيانه لغياب موؤ�ّس�سات للدولة.

اإن فاعلية الأحزاب ال�سيا�سية يف اجلزائر مرهونة مبدى اأدائها 
لوظائفها وبتقدمي الأهداف العامة على اخلا�سة، اأو املوازنة بينهم 
لتحقيق التنمية ال�سيا�سية، الجتماعية، القت�سادية، والو�سول اإىل 
وعالقتها  ال�سيا�سية  الأحزاب  فم�ساألة  املتقدمة.لذلك  الدول  مكانة 
حتددها  ال�سيا�سي  القرار  �سنع  يف  بفعالية  والتاأثري  بالدميقراطية 
الأحزاب  فتجربة  ال�سيا�سية،  والأحزاب  ال�سلطة  بني  العالقة  نوع 
تعاين  اأنها  كما  بذاتها،  مكتفية  غري  جتربة  اجلزائر  يف  ال�سيا�سية 
ان�سقاقات  ولد  الذي  وهذا  واملواجهة،  الت�سدي  يف  اله�سا�سة  من 
عملية  تراجع  عوامل  من  عدداً  نالحظ  لذلك  داخلية،  و�رشاعات 

التحول الدميقراطي يف اجلزائر:
اأن الطبيعة الع�سوية لالأحزاب اجلزائرية تتميز يف الغالب  �

بكونها اأحزابًا غري ن�سطة.
طريقة  � لي�ص  اجلزائرية  الأحزاب  يف  القيادة  على  التداول 

دميقراطية؛ فهو يتميز بطابع �سكلي فقط ومدودية.
معظم الأحزاب اجلزائرية ما تزال متاأثرة بالأزمات التي  �

متابعة  على  بدورها  اأثرت  التي  تلك  اجلزائرية،  التجربة  بها  مرت 
ال�سيا�سية  اخلالفات  على  ذلك  يف  مرتكزة  وتطبيقها  الدميقراطية 
والتنظيمية وال�سخ�سية، اإ�سافة اإىل ذلك فهي ل تتبنى اأ�سلوب احلوار 

وامل�ساركة، وتبنت اأ�سلوب الإق�ساء)16(.
ت�سفي  اجلزائر  يف  ال�سيا�سية  احلياة  متيز  التي  ال�سمات  هذه 
طابعًا خا�سًا يدل على نوعية الفاعلية لل�رشيك الثاين يف املجتمع، 
التي  والقت�سادية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  التنمية  نوعية  ويحدد 

ترهن املقوِّمات احل�سارية وتتحكم فيها.
حكومية 	.أ غري  تنظيمات  هناك  الإقليم:  يف  الفاعلون 

ب�سورة  ال�سيا�سي  العمل  يف  وت�سارك  ال�سلطة،  على  ال�سغط  متار�ص 
غري مبا�رشة، فتوؤثر يف مركز القرار ول تطمح للو�سول اإىل ال�سلطة 
ال�سغط  وتعرف بجماعات  لتحقيق م�ساحلها.  تاأثريها عليها  بقدر 
التي متار�ص ال�سغط يف عملية �سنع القرار ال�سيا�سي بهدف احل�سول 
على قرارات تخدم م�سالح هذه اجلماعة)17(. وت�سعى هذه اجلماعات 

اإىل التاأثري يف ال�سيا�سات العامة بطريقتها من خالل لعب دور مهم 
اجتاهاتها  عن  والتعبري  املطالب  و�سياغة  ال�سيا�سية،  احلياة  يف 
اجلماعات  هذه  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  اأخرى  جهة  ومن  ال�سيا�سية. 
ح�سب  وذلك  القرار  �سانعي  على  وال�سغط  مطالبها  لتحقيق  ت�سعى 
ما متلكه من حجم الع�سوية وحجم مواردها ومدى جتان�ص اأفرادها 
القطاعية  ال�سيا�سات  فاإن  لذلك  ال�سائدة)18(.  ال�سيا�سية  الثقافة  من 
عرب اآلية التمييز تعمل على اإنتاج عدد من الفاعلني يختلف دورهم 
وحجمهم من قطاع اإىل اآخر. لكن عقالنية ور�سادة ال�سيا�سة القطاعية 
تقود دائما اإىل اإفراز فاعلني اإيجابيني غر�سهم خدمة القطاع وترقية 

م�ستوى اأدائه لتحقيق التنمية القطاعية.
بالفعل  حققت  اجلزائر،  يف  العامة  ال�سيا�سات  خمرجات  اإن 
قدرات يف التغلغل والإبداع من خالل ال�ستثمار يف املورد الب�رشي 
وتنميتهم،  الفواعل  لإنتاج  املمار�ساتي  املفهوم  وترقية  للقطاع، 
وهذا ما لوحظ يف عدة قطاعات مهمة من بينها العدالة التي اأنتجت 
فواعل عرب �سيا�ساتها املربجمة واملمنهجة من مامني، وم�رشين 
العدالة  اأ�سهموا يف ترقية مفهوم  ق�سائيني، وكتاب عموميني،...الخ 

وحتقيقها يف املجتمع.
الهتمام 	.أ ال�سيا�سية  واملنظمات  الدول  بداأت  العام:  الراأي 

�سيا�سيا  تاأثريها  اأ�سبحت قوة كبرية زادت من  العام، حني  بالراأي 
من  املزرية،  الأو�ساع  نتيجة  الدولة  يف  الإن�سانية  التجمعات  على 
اأنه جمموعة من الجتاهات وامل�ساعر  هنا يعرف الراأي العام على 
تاأثري  حتت  معينة  فرتة  يف  النا�ص  من  كبري  قطاع  يكونها  التي 
الدعاية اجتاه ق�سية معينة)19(. ومن خالل ذلك فاإن الدعاية لها دور 
كبري يف بناء ا�سرتاتيجية الراأي العام، ويتحدد الدور ال�سيا�سي للراأي 
ال�سيا�سة  التاأثري يف  النا�ص على  العام يف املجتمع من خالل قدرة 
ال�سيا�سية  العملية  اأدوات  )قنوات(  فهي  التاأثري  قنوات  ا  اأمَّ العامة. 
كاحلكومة، والنظام احلزبي، وجماعات امل�سلحة والت�سويت، ولي�ص 

هناك حكومة تفر�ص مطالبها على اجلمهور دون دعم �سعبي)20(.
اأ�سهم يف 	.أ الذي  التكنولوجي  التطور  الإعالم: بفعل  و�سائل 

يف  مهما  دورا  يلعب  والذي  الإعالم  يف  يتمثل  جدد  فاعلني  بروز 
النا�ص  اإعالم  بها  يتم  اآلية  باأنه  الإعالم  يعرف  ال�سيا�سية.  احلياة 
باأمور حياتهم اليومية عرب و�سائل الإعالم املتعددة من اأجل اإطالع 
اأبناء املجتمع وتثقيفهم بهذه املعلومات لبناء الراأي العام ال�سعبي 
حيال العديد من الق�سايا التي ت�سم ال�ساأن العام، فالإعالم من اأجل 
تو�سيل املعلومات اإىل الراأي العام يحتاج اإىل و�سائل وقنوات فعالة 
اأرجاء  يف  املنت�رشين  لالأفراد  املعلومة  من  ممكن  عدد  اأكرب  لنقل 
ال�سيا�سات  يف  موؤثر  ووطني  ملي  عام  راأي  ت�سكيل  بغية  الدولة. 
العامة القطاعية. كما اأن ال�سلطة ت�ستخدم الإعالم مبختلف الو�سائل 
يف �سنع واتخاذ قرارات مهمة للمجتمع، انطالقا من اعتبار الإعالم 
معيارا من املعايري التي تعتمد يف ر�سم ال�سيا�سات وتر�سيدها وبناء 

جودة للحكم.
ا�ستنادا اإىل التجربة الفتية للتعددية ال�سيا�سية والإعالمية يف 
اجلزائر، ُنالحظ اأنه كلما ح�سل احلديث عن حرية الراأي والتعبري يف 
عميقة  حتولت  عرفت  م�سريتها  اأن  على  املخت�سون  يتفق  اجلزائر 
اإىل  والتعبري مرتبطة  الراأي  املعا�رش. فحرية  اجلزائر  تاريخ  طبعت 
اأنواعها، املكتوبة، ال�سمعية  حد كبري بو�سائل الإعالم على اختالف 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  تفاعالت  اأفرزته  ما  وهذا  الب�رشية  وال�سمعية 
والجتماعية يف اجلزائر، وهذه املعطيات تقودنا للحديث عن دور 
العملية الإعالمية يف كل النواحي الجتماعية ذات ال�سلة مبا يحدد 
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�سوء  يف  الإعالم(  دور  )اأي  ُيحدد  والذي  ومقوماتهم  الأفراد  دور 
حيث  وتطوراتها  احلياة  م�ستجدات  ملواجهة  العامة  ال�سرتاتيجية 
ت�سبح مهمة الإعالم اأو القيادة الإعالمية تقوم بالدور املكلف بها 

يف تر�سيخ القيم واملبادئ الدميقراطية يف املجتمع اجلزائري.

احملور الرابع: القطاع اخلاص وحتقيق اجلودة السياسية

أوال: مفهوم القطاع اخلاص:
على الرغم من تعدد مفاهيم اخل�سخ�سة بتعدد كتابها اإل اأنه 
ميكن اإجمال هذه املفاهيم يف نوعني. مفهوم �سيق ومفهوم وا�سع. 
اأو  العامة،  اأ�سول امل�رشوعات  ال�سيق هو بيع  فيما يخ�ص املفهوم 
امل�رشوعات التابعة للقطاع العام اأو اأ�سهمها اإىل اأ�سخا�ص �سواء كان 
كليا اأو جزئيا، فهذا املفهوم يقت�رش على حتويل الأ�سول اأو اخلدمات 
اإىل  �سيا�سيًا  اأو  �رشيبيا  املدعوم  القطاع  من  اأو  العام  القطاع  من 

القطاع اخلا�ص لرجال الأعمال.
اقت�سادية،  بق�سية  ويرتبط  الوا�سع  املفهوم  يخ�ص  فيما  ا  اأمَّ
�سيا�سية، وهي دور امللكية يف الإ�سالح القت�سادي، لأن املوؤ�ّس�سات 
اأن تطور نف�سها نحو املزيد من الكفاءات كما هو  العامة ل ميكنها 
بالن�سبة للموؤ�ّس�سات اخلا�سة. ولقد عرف الباحث( ول�سون وكالجي 
تهدف  التي  املتكاملة  ال�سيا�سات  من  جمموعة  باأنها  )اخل�سخ�سة 
اخلا�ص  القطاع  ومبادرات  ال�سوق  اآليات  على  الأكرب  العتماد  اإىل 
واملناف�سة من اأجل حتقيق اأهداف التنمية والعدالة الجتماعية )21(. 
كما عرفها الباحث )تيكول بالتي( باأنها التعاقد اأو بيع اخلدمات اأو 
املوؤ�ّس�سات التي ت�سيطر عليها الدولة اإىل جمموعة اأفراد اأو جمموعة 

رجال الأعمال املنتمني اإىل القطاع اخلا�ص)22(.
باأنها  فراأى  للخ�سخ�سة  الد�سوقي(  )اإيهاب  الباحث  وتطرق 
�سيا�سة مرحلية من �سيا�سات التحرير القت�سادي، تعمل على حتويل 
اأو  امللكية  �سواء يف جمال  اإىل م�رشوعات خا�سة  العامة  امل�ساريع 
الإدارة( املتاحة  اأو  )امللكية  اأ�ساليب  العديد من  با�ستخدام  الإدارية 
وجود  اأن  اإىل  تذهب  فهي  ال�سيا�سية  النظرة  ا  اأمَّ واملالئمة)23(. 
اإمّنا هو مظهر من  قطاع خا�ص قوي وطاغ على احلياة ال�سيا�سية، 
الكتلة  اقت�سادية ذات مال ونفوذ وقدرة، وهي  مظاهر وجود كتلة 
د لها من الك�سف اأن  التي متلك هذا القطاع وتتحكم فيه. ومن ثّم لبُّ
اأن  د  ولبُّ لها.  موؤهل  �سيا�سي  جو  اإىل  بحاجة  القت�سادي،  ن�ساطها 
لتثبيت  ثم  من  ت�سخريها  على  وتعمل  ال�سلطة،  اإىل  للو�سول  ت�سعى 
وتو�سيع  ا�ستمراريتها  على  واملحافظة  م�ساحلها،  ورعاية  اأقدامها 
دائرة ن�ساطها ونفوذها)24(. ول يكون ذلك اإلَّ من اأن ت�سبح �رشيكًا 
يعرف  ما  وهو  امل�ساريع،  هذه  طريق  عن  القطاعات  بع�ص  يف 
باخل�سخ�سة لتحقيق �سيا�سات هادفة للحكومة ومنه لل�سالح العام 

وحتقيق اأهداف خا�سة بهذا القطاع اأي القطاع اخلا�ص.

ثانيا: خصائص القطاع اخلاص:
من خالل ما �سبق نتبنّي عدد من اخل�سائ�س التي يتميز بها 

القطاع اخلا�س. نذكرها على النحو الآتي:
م�سلحة  � يف  ي�سب  ملا  والت�رشيع  الرقابة  اأدوات  تفعيل 

املواطن باعتبارها اأداة رقابية على النظام ال�سيا�سي وم�ساركة يف 
العملية ال�سيا�سية.

منا  � بفتحها  املجتمع  يف  املنتج  الفرد  دور  اأهمية  نتبنّي 
�سب �سغل جديدة عن طريق الإعداد املايل ل�ستقبال فائ�ص البطالة.

فتح باب التناف�ص بني اأكرب عدد ممكن من ال�رشكات الذي  �
من �ساأنه زيادة دخل الدولة ومنه الفرد.

م�ساريع  � يف  ال�ستثمار  مالية مبقدورها  م�سادر  تت�سمن 
التنمية القت�سادية ومنها �سيا�سية. فتوؤدي اإىل التدخل يف ال�سيا�سة 
العامة للدولة ملا متلكه من دخل مايل ت�ستطيع بذلك اأخذ املنا�سب 

العليا يف الدولة.
اأي  � امل�رشوعات،  بع�ص  بتطوير  اخلا�ص  القطاع  يقوم 

اإىل  وتطويرها  العامة  امل�رشوعات  ا�ستغالل  اأو  ت�سغيل  حق  انتقال 
القطاع اخلا�ص، ثم توؤول ملكية هذه امل�ساريع مرة اأخرى اإىل الدولة.

وخلدماته  � الإنتاجية  ملوؤ�ّس�ساته  اخلا�ص  القطاع  كفاءة 
املمتازة )25(.

ثالثا: أهداف القطاع اخلاص:
تعظيم  خالل  من  اخلا�ص  القطاع  اأهداف  جنمل  اأن  ميكن 
الأرباح برفع الكفاءة وحت�سني الأداء املايل. وخلق حوافز جلعل قوى 
�سخم  اإنتاج  لتحقيق  وذلك  لأعاله.  الأداء  م�ستوى  تدفع  املناف�سة 
وحتقيق  القائمة  امل�رشوعات  ت�سغيل  بكفاءة  لالرتقاء  وتعميمه، 
عوائد مالية تخف�ص من اأعباء الدولة وتخف�ص من عجز ميزانيتها. 
الدولة   القت�سادي ومتويل خدمات  ال�ستقرار  اإىل حتقيق  يوؤدي  ما 
اإىل  وبالنظر  ال�ساملة.  التنمية  لتحقيق  املحلية  املوارد  وتعبئة   .
اأهداف القطاع اخلا�ص الذي اأ�سبح ركيزة اأ�سا�سية و�رشيكًا ل ميكن 
ال�ستغناء عنه من طرف ال�سلطة بالنظر اإىل املميزات التي متيزه عن 
باقي مكّونات املجتمع املدين. فالرهان والتحدي اللذان طرحتهما 
دوره  تفعيل  اآليات  عن  يبحث  ال�سيا�سي  النظام  من  جعل  العوملة 

وحتقيق احلكم الرا�سد للمجتمع.

احملور اخلامس: القطاع اخلاص شريك داعم ألسس 
احلكم الراشد يف اجلزائر.

اإن و�سعية القطاع اخلا�ص غري معروفة ب�سفة دقيقة، لذا ل 
ميكننا اإل اإعطاء بع�ص املوؤ�رشات الإجمالية عنه، وعن دوره ون�سيبه 
يف التنمية من خالل م�ساهمته يف ال�سيا�سات العامة للدولة. وميكن 

اأن نظهر م�ساهمة القطاع اخلا�س من خالل ما ياأتي:

أوال. مساهمة القطاع اخلاص يف التشغيل:
لقد ن�ست قوانني ون�سو�ص مت�سلة بال�ستثمار اخلا�ص على 
ت�سجيع واإعطاء �سمانات لهذا القطاع، وبخا�سة ال�ستثمارات التي 
د  ت�سهم يف الت�سغيل، ومن اأجل معرفة التطور يف قطاع ال�سناعة ل بُّ
من املعرفة والبحث يف التوزيع القطاعي للت�سغيل من اأجل املقارنة 
من  العام  القطاع  مع  وللمقارنة  جهة،  من  الأخرى  القطاعات  مع 
جهة ثانية. فقد عرف الت�سغيل يف القطاع اخلا�ص تطورا م�ستمراً اإىل 
غاية يومنا هذا، ويرجع ذلك اإىل عن�رش الربح الذي يعمل من اأجله 
جعله  ما  يعظمه،  لكي  الجتاهات  كل  يف  ويجتهد  اخلا�ص  القطاع 
يلجاأ اإىل ا�ستغالل اأكرث مما هو موجود وكذا اّتباع �سيا�سة املو�سمي، 
والت�سغيل بال�ساعة والت�سغيل يف البيت. اإن هذه ال�سيا�سة متكن اأرباب 
عن  الإعالن  عدم  بف�سل  املختلفة  ال�رشائب  من  التهرب  من  العمل 

العمال لدى م�سالح ال�سمان الجتماعي.
الت�سغيل يف قطاعي  الن�سبية للقطاع اخلا�ص يف  اإن الأهمية 
الفروع  مع  باملقارنة  �سواء  منازع  بدون  تبقى  واخلدمات  التجارة 
الأخرى داخل القطاع اخلا�ص نف�سه اأو باملقارنة مع القطاع العام. 
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لذا ميكن القول، اإّن �سيا�سة الدولة منذ فجر ال�ستقالل وحتى يومنا 
هذا، تلك التي �سجعت القطاع اخلا�ص خا�سة امل�ستثمر يف ال�سناعة 
قد  �سغل،  منا�سب  بخلق  البطالة  اأزمة  حل  يف  امل�ساهمة  اأجل  من 
يف  الت�سغيل  متو�سط  و�سل  اإذ  الهدف،  هذا  من  كبرياً  جزءاً  حققت 
اإن  باملائة)27(.   47 ن�سبة  اإىل  الفالحة  با�ستثناء  اخلا�ص  القطاع 
بع�ص النقائ�ص مازالت موجودة اإىل يومنا هذا نظراً ل�سيا�سة القطاع 
ا يجعله يلجاأ اإىل  اخلا�ص الهادفة اإىل تعظيم الربح ب�ستى الطرق. ممَّ
توظيف ن�سبة كبرية من اليد العاملة غري املوؤّهلة. كما يلجاأ اإىل عدم 

الإعالن عن العمال وتكثيف العمل بالن�سبة ملا هو موجود.

ثانيا: ُمساهمة القطاع اخلاص يف تكوين القيمة املضافة:
وفقا  الوطني،  القت�ساد  م�ستوى  على  امل�سافة  القيمة  اإن 
للنظام املحا�سبي لالقت�ساد اجلزائري هي اإجمايل الإنتاج املحلي 
اخلام مطروحًا منه الر�سم الوحيد الإجمايل والر�سوم اجلمركية على 
ذو  اقت�سادي  موؤ�رش  هو  اخلام  املحلي  الإنتاج  ويعترب  الواردات. 
دللت يف تقييم التنمية القت�سادية والجتماعية ال�ساملة، وعليه، 
ن�ستنتج اأن القيمة امل�سافة، هي من بني املوؤ�رشات ذات الدللة يف 
اأو فرع  اأو موؤ�ّس�سة  التحليل يف احلكم على مدى م�ساهمة قطاع ما 
كذلك  تبقى  التي  ال�ساملة  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف  ما 
التطور  اإليه  و�سل  الذي  املدى  لقيا�ص  املهمة  املوؤ�رشات  بني  من 
القيمة امل�سافة  القت�سادي والجتماعي فعاليا، ما يرتبط مفهوم 
مب�ستوى التطور املعي�سي يف القت�ساد الوطني لأي بلد، لكن دللة 

القيمة امل�سافة هي مرتبطة مبجموعة من ال�رشوط، وهي :
يجب اأن يكون معدل منّوها ال�سنوي اأكرب من معدل النمو  �

ال�سنوي لل�سكان يف فرتة زمنية مددة.
يجب اأن تقرتب بثبات امل�ستوى الأ�سعار ن�سبيا، فال معنى  �

اأو  الت�سخم  ن�سبة  تكون  معينة،  بن�سبة  امل�سافة  القيمة  زادت  اإذا 
اأكرب  الوا�سع  ال�ستهالك  ذات  خا�سة  املنتوجات  اأ�سعار  يف  الزيادة 
من ن�سبة زيادة القيمة امل�سافة فهذا ل يغرّي من امل�ستوى املعي�سي 

لالأفراد.
يعّد توزيع اأكرب ن�سبة منها على اأغلبية اأفراد املجتمع، اأي  �

اإعادة  اإىل  ال�سكان وهذا راجع  اأكرب عدد ممكن من  ي�ستفيد منها  اأن 
التوزيع للمداخيل.

بقاء القيمة امل�سافة مرتبطة ببع�ص ال�رشوط، تعني �رشورة 
وجود جهاز مركزي للتخطيط ويظهر دوره يف اإعادة التوزيع، وكذا 
�سبط العالقة القائمة بني ال�ستهالك والدخار. فالقيمة امل�سافة قد 
ت�ساعفت ب�سكل كبري مقارنة بن�سبة النمو، ال�سكان، وهذا يوؤدي بنا 
اإىل القول، اإن القت�ساد اجلزائري، قد حّقق هدفًا من اأهداف التنمية 
املعي�سة  م�ستوى  حت�سني  يف  ال�ساملة  والجتماعية  القت�سادية 

لل�سكان.

ثالثا: اإلحصائيات االقتصادية:
ُيهيمن القطاع اخلا�ص على الن�سيج القت�سادي اجلزائري بـ: 
915.316 موؤ�ّس�سة اأي 98 باملائة من املجموع فيما يتقا�سم الباقي 
معطيات  ح�سب  والأجنبية  املختلطة  واملوؤ�س�سات  العمومي  القطاع 
لإح�سائيات  الوطني  الديوان  اأجنزه  الذي  القت�سادي  الإح�ساء 
2013م. واأو�سحت املعطيات النهائية للمرحلة الأوىل من الإح�ساء 
التحقيقات  من  جمموعة  اإجناز  يف  �سي�سهم  الذي  القت�سادي 
العمومي  القطاع  اأن  والظرفية  الهيكلية  الإح�سائية  القت�سادية 

املوؤ�ّس�سات  ُتعد  فيما  فقط.  باملائة   1.8 اأي  موؤ�ّس�سة   16.718 ُيعد 
التجارة  وحتتل   %  0.2 اأي  موؤ�ّس�سة   2.216 والأجنبية  املختلطة 
املرتبة الأوىل يف القطاع اخلا�ص بـ: 508.638 موؤ�ّس�سة اأي 55.6 
% يف حني اأن التجارة بالتجزئة متثل 85 % متبوعة بال�سناعات 
امل�سنعة وتهيمن على ال�سناعات امل�سنعة ال�سناعات الغذائية التي 
بـ:  % متبوعة ب�سناعة املالب�ص   25.5 اأي  موؤ�ّس�سة   23.252 ُتعد 
11.6 %، ومن جهة اأظهرت نتائج الإح�ساء القت�سادي بخ�سو�ص 
اإن�ساء املوؤ�س�سات القت�سادية ح�سب فرتة ارتفاع يف الوترية  تطور 
خالل �سنوات الـ: 2000م و2013م باإن�ساء 716.026 موؤ�ّس�سة اأي 
76.6 %، من جمموع 934.250 موؤ�ّس�سة مت اإح�سائها)28(. ل متثل 
اأن�سئْت خالل  % من املوؤ�ّس�سات التي   10.2 اإّل ما ن�سبته  ال�سناعة 
الع�رشية الأخرية ح�سب الديوان الوطني لالإح�سائيات الذي اأ�ساف 
اأن هذا الهيكل مماثل نوعا ما لكل املراحل ال�سابقة ل�سنة 2000م. 
الع�رشية  عرفت  بحيث  الن�ساط.  لبداية  الفعلية  ال�سنة  وبخ�سو�ص 
بالفرتات  مقارنة  الن�ساط  مرحلة  يف  مهم  عدد  دخول  الأخرية 
 .%  78.3 بن�سبة  اأي  معنية  موؤ�ّس�سة   731912 كانت  اإذ  ال�سابقة، 
اأن عدداً مهمًا  وت�سري معطيات الإح�ساء القت�سادي حول الت�سغيل 
% و932   97.8 اأ�سخا�ص بن�سبة   9 اأقل من  املوؤ�ّس�سات ي�سغل  من 
موؤ�ّس�سة اقت�سادية ت�سغل 260 عامال فاأكرث. كما ُت�سري الإح�سائيات 
بخ�سو�ص توزيع املوؤ�ّس�سات القت�سادية ح�سب رقم الأعمال اإىل اأن 
اأما  دج.  مليون   20 من  اأقل  �سنوي  اأعمال  رقم  لها   %  94 حوايل 
املوؤ�ّس�سات التي يرتاوح رقم اأعمالها ما بني 20 و200 مليون دج 
عليها  اأجري  التي  للموؤ�ّس�سات  الإجمايل  العدد  من   %  5.7 فتمثل 
عليها  اأجري  التي  املوؤ�ّس�سات  من   %  1 فاإن  وبالتايل  الإح�ساء، 
الإح�ساء حققت رقم اأعمال �سنوي اأعلى من اأو ي�ساوي 200 مليون 

دج)29( )30( .
من خالل الإح�سائيات املذكورة، نرى اأن الن�سيج القت�سادي 
 %  95 بن�سبة  املاديون  الأ�سخا�ص  عليه  يغلب  اجلزائر  يف 
ا الأ�سخا�ص املعنويون )املوؤ�ّس�سات( فتمثل اأقل من  )888794( اأمَّ
 « النتائج  اأن هذه  يرى  الذي  الوطني  الديوان  موؤ�ّس�سة ح�سب   %  5
ت�سري اإىل اأن القت�ساد قائم اأ�سا�سا على املوؤ�ّس�سات ال�سغرية ». ويرى 
اأن اجلزائر فقدت ن�سيجها ال�سناعي خالل الع�رشية الأخرية، اإذ متكن 
القطاع التجاري من الهيمنة ال�سبه املطلقة على الن�ساط القت�سادي 
يف اجلزائر، واأكد الديوان اأن الإح�ساء القت�سادي الأول الذي ت�سري 
نتائجه الأولية ميكنه ال�سماح باإعادة ت�سحيح امل�سار خالل ال�سنوات 
القادمة واإعادة بعث القت�ساد الوطني مبا يتنا�سب مع احتياجات 
البالد. اإذ اإّن فروع ن�ساطات اخلدمات الذي يتمثل يف النقل 26 % 
الت�سالت  لقطاع   % و2.15  الطعام،  لن�ساط   %  18.7 مقابل 
و2.10 % للن�ساطات القانونية واملحا�سبة و 45 %لقطاع ال�سحة 

الب�رشية.
يف ظل التوجهات العاملية املتزايدة نحو تفعيل نظام ال�سوق، 
وو�سع الأنظمة والقوانني املالئمة لذلك واإعطاء دور متزايد للقطاع 
اأو  منها  املتقدمة  �سواء  العامل  دول  من  العديد  بداأت  فقد  اخلا�ص، 
اإعادة تق�سيم الأدوار بني احلكومة وال�سوق فيما يت�سل  النامية يف 
اجلزائر  يف  اخلا�ص  القطاع  ميثل  القت�سادية)31(.  ال�سوؤون  باإدارة 
اليوم مور عملية التنمية القت�سادية والجتماعية من خالل تدخله 
وبروز دوره يف عملية �سنع ال�سيا�سة العامة نظرا ملا يتمتع به هذا 
بدور ريادي يف  للقيام  توؤهله  واإمكانيات كبرية  القطاع من مزايا 
�ستى املجالت القت�سادية والجتماعية، اإذ توؤكد بع�ص الدرا�سات 
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والنمو  اخلا�ص  القطاع  اأن�سطة  بني  قوية  اإيجابية  عالقة  وجود 
القت�سادي، واأن منو الإنتاجية يرتبط ارتباطا وثيقا بال�ستثمارات 
الأخريين  العقدين  يف  القت�سادية  ال�سيا�سات  توجه  ومع  اخلا�سة 
من القرن املا�سي نحو اقت�ساد ال�سوق، فاإن الجتاه نحو العتماد 
زيادة يف  اإىل  اأدى  برامج اخل�سخ�سة  وتنفيذ  القطاع اخلا�ص  على 
ن�سبة ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص اإىل جممل ال�ستثمارات من ناحية 
واإىل زيادة ن�سبة ال�ستثمارات اخلا�سة اإىل الناجت املحلي الإجمايل 
واملحفزة  امل�ستقرة  القت�سادية  البيئة  ت�سند  اأخرى)32(.  ناحية  من 
بانخفا�ص عجز  تتميز  التي  تلك  اأنها  ال�ستثمار اخلا�ص على  لنمو 
امليزانية وتدين معدل الت�سخم )توازن داخلي( وانخفا�سا العجز يف 
توازن خارجي،  املديونية اخلارجية،  ميزان احل�ساب اجلاري، ويف 

تعّد اأهم املوؤ�رشات ال�سيا�سية لتقييم مناخ ال�ستثمار هي:
موؤ�رش النمو القت�سادي. �
موؤ�رش املديونية. �
ميزان  � يف  الفائ�ص  اأو  )العجز  اخلارجي  التوازن  موؤ�رش 

احل�ساب اجلاري(.
موؤ�رش الت�سخم. �
يف  � الفائ�ص  اأو  )العجز  الداخلي  التوازن  �سيا�سة  موؤ�رش 

امليزانية(.
اأن  )2000–2013م(،  الفرتة  درا�سة  خالل  من  لنا  يت�سح 
اجلزائر جنحت اإىل حّد بعيد يف حتقيق التوازنات الكلية لالقت�ساد ول 
�سيما بعد تطبيق برنامج الإ�سالح القت�سادي )1994– 1998م(، 
يلعبه  الذي  الدور  الدويل، وملعرفة  النقد  املدعم من طرف �سندوق 
د من معرفة العالقة  القطاع اخلا�ص يف �سنع ال�سيا�سات العامة ل بُّ
يقام من فراغ،  ن�ساط هوؤلء ل  الأعمال واحلكومة، لأن  بني رجال 
اأن يكون نوم بع�ص رجال الأعمال  ال�سفافية ميكن  ففي ظل غياب 
يف �رشير احلكومة م�سدر الف�ساد والإف�ساد، وهذا ل مينع من وجود 
رجال اأعمال خمل�سني و�سادقني، وهذا ال�سيء ينطبق على كثري من 
اأرباب ال�سيا�سة الذين حر�سوا على تكري�ص ممار�سة املناق�سة لتلك 
املمار�سات القانونية لكثري من املنتخبني وامل�سوؤولني الذين رّوجوا 
مل�رشوعات وهمية متكنوا على اإثرها من نهب املال العام ليظهروا 

يف �سورة �سا�سات التلفزيون وال�سحف اخلا�سة.
�سهدت اجلزائر منذ مدة تناميًا ملحوظًا لوجود رجال الأعمال 
الر�ّسمية  املوؤ�ّس�سات  بني  الو�ساطة  يف  رئي�سيني  فاعلني  اأ�سبحوا 
داخل  كنواب  الأعمال  لرجال  القوي  الوجود  اأ�سحى  اإذ  واملواطن، 
اجلزائر  اّتباع  ومع  لفتة،  ظاهرة  املحلية  واملجال�ص  الربملان 
منط  على  وانقالبها  واخل�سخ�سة  القت�سادي  التحرر  �سيا�سات 
وتف�سيلها  الر�ّسمية  املوؤ�ّس�سات  من  املدارة  املركزية  القت�ساديات 
التدريبي للقطاع اخلا�ص كقاطرة للنمو، بداأت الكيانات التنظيمية 
لأ�سحاب الأعمال ت�سطلع باأدوار مهمة يف �سناعة القرار التنفيذي 
هند�سة  ويف  والجتماعية،  القت�سادية  بال�سوؤون  املت�سل  العام 
الأعمال  فرجال  اخلا�ص،  القطاع  لن�ساط  الناظمة  القانونية  البيئة 
احلكم  نخب  مع  املوؤطرة  ال�رشاكة  م�ساف  اإىل  ارتقوا  اجلزائر  يف 
�سوب  الدولة  تف�سيالت  حتديد  بغية  دورية  ب�سورة  واملمار�سة 
ال�سمان  الأجور و�سيا�سة  العمل كهيكلة  ل�سوق  اإما  ق�سايا متنوعة، 
التي  املعار�سة  رغم  البطالة،  واإعانات  واملعا�سات  الجتماعي 
تلقاها القطاع من طرف بع�ص الأحزاب ال�سيا�سية ومن اأهمها حزب 
�رشيكًا  بو�سفه  وبقوة  تطور  دوره  اأن  اإلَّ  التوجه(،  )ي�ساري  العمال 

فاعاًل يف �سنع ال�سيا�سات العامة القطاعية اجلزائرية وتقوميها. هذا 
وُمهيمنُا  مهمًا  دوراً  يلعب  اجلزائر  اخلا�ص يف  القطاع  اأن  يوؤكد  ما 
ويف  املدين  املجتمع  ُمكونات  ت�سهده  الذي  عف  ال�سُ اإىل  بالنظر 

مقدمتهم الأحزاب ال�سيا�سية.

خامتة:
�سواء  ومكّونات  موؤ�ّس�سات  جمموعة  �سيا�سي  نظام  لكل 
العامة،  ال�سيا�سة  ب�سنع  تقوم  وهي  ر�سمية،  غري  اأم  ر�سمية  اأكانت 
نتاج  هي  والتقومي  والتنفيذ  الر�سم  حيث  من  العامة  فال�سيا�سات 
اأداء تلك املوؤ�ّس�سات، واأداوؤها هو من يظهر تباين الأنظمة ال�سيا�سية 
اإن تطور  ال�سيا�سة العامة.  يف كيفية ممار�سة موؤ�ّس�ساتها عند �سنع 
يف  مهمًا  جزءاً  الدولة  فواعل  من  جعل  الدميقراطية،  املوؤ�ّس�سات 
احلياة ال�سيا�سية. اإذ ل ي�ستمر اأي نظام حكم ول ت�ستقيم ال�سيا�سات 
املدين  املجتمع  موؤ�ّس�سات  طرح  واأ�سبح  عنهم.  مبعزل  القطاعية 
جمرد  كانت  اأن  وبعد  قبل،  ذي  من  وقعا  اأكرث  واأهدافها  ملطالبها 
اأ�سبحت  احلكومة،  تقررها  التي  العامة  ال�سيا�سة  �سد  مالحظات 
للتطورات احلا�سلة يف  اأكرث تاأثرياً يف �سنع ال�سيا�سة العامة، نظراً 
ترقية  �ساهمت يف  �سمة مميزة  اأ�سبح  املجتمع  لدى  فالوعي  الدول 
اأداء الأنظمة ال�سيا�سية واإجبارها على اإيجاد �رشكاء فاعلني لرتقية 

املمار�سات نحو اجلودة يف احلكم.
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