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ال یسعني وقد تم إنجاز ھذه المذكرة إال أن أتوجھ إبتداءا بالحمد 

  .ھ في مختلف مراحل دراستيالشكر هللا عز وجل على توفیقھ وعونو

ر والتقدیر والعرفان إلى كشھز الفرصة ألتقدم بأسمى معاني الكما أنت

 على جھوده المتمیزة في "بان مبروكغض"أستاذي المحترم الدكتور 

 .شراف على ھذه المذكرةاإل

الدكتور :  ر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشةكما ال ننسى تقدیم الشك

بوریش "، والدكتور "رحاب شادیة"، الدكتورة "صالح زیاني"

  ".ریاض

ر إلى كل األساتذة الذین ساھموا في توجیھنا أتقدم بالشكر والتقدیكذلك 

معلوماتنا خالل مرحلة ما قبل التدرج وما بعده كل بإسمھ ولقبھ وإثراء 

  .ومرتبتھ

  .وإلى كل من ساعدني ولو بكلمة طیبة من بعید أو من قریب



 

  
  
 
  
  
  

."إخوتي" و"والداي"إلى حبل الورید ومتنفسي في الوجود   

".أسرته"و" سليم"إلى رمز المحبة واالحترام والعطاء خطیبي   

.رب واألصدقاءإلى كل األھل واألقا  

إلى األنامل التي سھرت من أجل صنع وإخراج ھذا العمل بصورتھ 

  ."أمال" الحالیة

إلى كل المخلصین والشرفاء والمجاھدین والشھداء من أبناء ھذه 

  .األمة

  .إلیكم جمیعا أھدي ثمرة ھذا الجھد العلمي

  



 

  
  

  ةـمقدم
  اإلطار املفاهيمي للسياسة العامة:  األولالفصل

  مية يالسياسة العامة مقاربة مفاه: ث األولاملبح
  نشأة وتطور مفهوم السياسة العامة: املطلب األول
   السياسة العامة مفهوم:املطلب الثاين

  أنواع السياسة العامة ومستوياا: املطلب الثالث
  مراحل صنع السياسة العامة: املطلب الرابع
   فيها لبيئة املؤثرةفواعل صنع السياسة العامة وادور : املبحث الثاين
   فواعل صنع السياسة العامة دور:املطلب األول
  بيئة صنع السياسة العامة: املطلب الثاين

   غري الرمسية املرتبطة بصنع السياسة العامة يف اجلزائرأهم الفواعل: الفصل الثاين
   يف اجلزائراتمع املدين وصنع السياسة العامة: املبحث األول
  ظيمات اتمع املدينتن: املطلب األول
  استشارة اتمع املدين بشأن صنع السياسة العامة: املطلب الثاين

  بعض جتارب مسامهة اتمع املدين يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر: املطلب الثالث
   يف اجلزائردور القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة: املبحث الثاين

  قطاع اخلاص يف صنع السياسة العامةحمددات دور ال : األولباملطل
   يف اجلزائرمؤشرات دور القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة: املطلب الثاين

   يف اجلزائرمظاهر مسامهة القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة: املطلب الثالث
 صنعل غري الرمسية وامليكانيزمات املتبعة للدور الفواعلتقييم عام : الفصل الثالث

  لسياسة العامة يف اجلزائراجليد ل
 حتديات التأثري على صنع السياسة العامة يف اجلزائر: املبحث األول
  على مستوى اتمع املدين و القطاع اخلاصحتديات : املطلب األول

  



 

 .على مستوى الدولةحتديات : املطلب الثاين
  عامةالصنع اجليد للسياسة الالشراكة والعالقة بني :  املبحث الثاين

 مفهوم الشراكة: طلب األولامل
  الشراكة كآلية لتحقيق صنع جيد للسياسة العامة: املطلب الثاين

 سبل تفعيل دور اتمع املدين و القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة: املطلب الثالث

  ةــخامت
  



 



 

 العديد من القادة يف ظل التطورات احلاصلة يف العامل وظهور العديد من املشاكل املختلفة، أدرك
السياسيني يف خمتلف األنظمة السياسية ضرورة حل تلك املشاكل اليت متس املواطنني واالستجابة 

يعرف  أو ما جل حتقيق أهدافهم ضمن برامج وخطط متكاملة،أملختلف مطالبهم من 
 ولقد حضي موضوع السياسة العامة باالهتمام الكبري من طرف الباحثني بالسياسات العامة،

 من االجتماعيةني والقادة السياسيني وأصبح كحقل معريف يتقاطع مع خمتلف العلوم يكادماأل
  .سياسة واقتصاد واجتماع

وتتميز السياسة العامة اليت يقررها النظام السياسي بالتنوع والشمول الذي ميس كافة 
ول تتميز بالصعوبة والسياسة العامة هي عملية سياسية يف املقام األ .جوانب احلياة يف اتمع

وختتلف طبيعة إجراءات صنعها من دولة إىل أخرى تبعا للنظام السياسي ودور  والتعقيد،
 وتتمثل األجهزة احلكومية يف اجلهاز احلكومي والبريوقراطي األجهزة احلكومية وغري احلكومية،

  .والتشريعي  )اإلداري(
 برملاين،(النظام السياسي  طبيعة باختالف صنع السياسة العامة،عملية كما ختتلف 

باإلضافة إىل اإلمكانات   املنظومة ومكانة اتمع املدين  يف النظام،وباختالف ،)رئاسي وخمتلط
  .للدولة) مادية و بشرية( املادية واملوارد املتاحة

اليت حدثت يف الدولة أثناء مرحلة الدولة   إن التطورات والتحوالت السريعة واملتالحقة
وممثلة للمجتمع يف تقرير  ،دما كانت هي الفاعل الرئيسي يف صنع السياسات العامةاملتدخلة عن

ووسيط بني الفئات والطبقات يف حل  ،هاهذه السياسات ووضع اخلطط والربامج ومتابعة تنفيذ
إدارا، وعن توزيع الدخل، وتقدمي  عن حسن ومسئولةمالكة للمشروعات وبل  املنازعات،

بني من جمرد شريك بعد كل هذا أصبحت  زيعها بني الفئات اإلجتماعية،اخلدمات وعادلة يف تو
  .إدارة عملية التنميةوالسياسة العامة  صنع  متعددين يف أو فواعل غري رمسنيشركاء

نفس الشيء حدث يف اجلزائر بعد إقرارها للتعددية السياسية وانتهاجها للرأمسالية، فقد 
 حتاول التدخل يف الشؤون السياسية، وتسعى للمشاركة ظهرت العديد من الفواعل غري الرمسية،

  . جانب احلكومةيف عملية صنع السياسة العامة إىل
ونظرا لتشعب موضوع السياسة العامة وتعدد الفواعل املسامهة يف صنعها سواء رمسية 

ن التركيز سيكون على دراسة حالة اجلزائر من خالل دراسة املؤسسات غري إ ف،أو غري رمسية
 سيما منظمات اتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص، المسية يف صنع السياسة العامة،الر



 

باعتبارمها من أبرز القوى الفاعلة يف النظام السياسي، وتبيان ما إذا كان هلما دور يف صنع 
وتوجيه السياسة العامة يف اجلزائر من خالل التدخالت والتفاعالت والعالقات  والشراكة اليت 

جل حتقيق  من أمع حماولة إعطاء بعض التوصيات اليت ميكن إتباعهاببلورة السياسة العامة، تم 
    . حد سواءىسياسة عامة رشيدة حتقق مصاحل املواطن والدولة عل

  :املوضوعأمهية / أوال
تكمن أمهية دراسة هذا املوضوع أساسا يف معرفة أمهية الفواعل غري الرمسية يف اجلزائر 

 صنع السياسة العامة، خاصة وأن مشاركتها يف ذلك يضمن احلرية وحيقق وكذا دورها يف
  .الدميقراطية، ألن السياسة العامة هي نتاج تفاعل بني خمتلف الفواعل الرمسية و غري الرمسية

  :الفرضياتاإلشكالية و/ ثانيا
  :من خالل تلك املقدمة، ميكن طرح اإلشكالية التالية

ن دور الفواعل غري الرمسية يف صنع إ، ف1989دستور يف ظل التعددية اليت تبناها 
   .ن يكون أكثر أمهية وفاعليةأ يفترض يف اجلزائر السياسات العامة

  :اإلشكالية ميكن طرح الفرضيات اآلتيةهذه على ضوء 
 للنخبة احلاكمة على رسم السياسات العامة و  أكربهناك سيطرة كلما كان -

 الرمسية أكثر عن عملية املشاركة يف صنع تلك صياغتها، كلما أبعدت املؤسسات غري
  .السياسات

كانت الدميقراطية احلقيقية تعترب اهلدف األساسي ألي دولة تسعى إليها، فان  كلما-
حتقيقها ال يتم إال عن طريق جتسيد املشاركة الفعلية للفواعل غري الرمسية يف عملية صنع السياسة 

  . العامة
  : ضوع مربرات اختيار املو/ثالثا

نتيجة لرغبة شخصية   املوضوع،الختياريعترب املربر الرئيسي  :مربرات شخصية -1
وحماولة معاجلة مثل هذه املواضيع املعاصرة اليت ال تزال حمل جدل كبري يف دراسة السياسة العامة 

  .لدى العديد من الدارسني والباحثني يف حقل العلوم السياسية
  
  



 

  :و تتمثل يف:مربرات موضوعية -2
 النقص الواضح الذي تعانيه مكتبة العلوم السياسية يف جمال الدراسات املتخصصة -

املتعلقة حبقل السياسات العامة، خاصة من زاوية الفواعل غري الرمسية باعتبارها هلا الدور 
باإلضافة إىل حداثة املوضوع وحمدودية . األساسي يف توجيه وصنع السياسة العامة للدولة

  . حباث يف هذا اال خصوصا يف اجلزائرالدراسات واأل
 رض الواقع،أجنده يف  وما يتم تناوله نظريا حول السياسة العامة، حماولة مقارنة ما -

  .وذلك للدور احلساس الذي تقوم به السياسات العامة يف حتقيق شؤون اتمع
قطاع  إن اختيار املؤسسات غري الرمسية وبالضبط مؤسسات اتمع املديت وال- 
 مكونات تلك املؤسسات يف اجلزائر وتوضيح دورها يف صنع السياسة عرفة خمتلفاخلاص، مل

  .العامة
ا اتمع املدين والقطاع اخلاص  منهتسليط الضوء على خمتلف املشاكل اليت يعاين -

 يف وبالتايل تؤثر على االستجابة ملطالب املواطنني واليت تؤثر على دوره يف صنع السياسة العامة،
  . اجلزائر

  :مناهج ومقتربات الدراسة/ رابعا
مت االعتماد علي هذا املنهج ألنه يتناسب مع البحث  :املنهج التارخيي التحليلي -1

معرفة خمتلف األحداث والتطورات   ومن خالل معرفة املراحل التارخيية لتطور السياسة العامة،
وحماولة حتليل تلك التطورات وتوضيح ؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص ماليت مرت به 

   .دورها يف صنع السياسة العامة
مت ربطها  نابعة منه، جعل الدراسة أكثر صلة بالواقع ولغرض :منهج دراسة حالة -2

  يف صنع الفواعل غري الرمسية  دور وتبيان ما إذا كان هناك بواقع السياسات العامة يف اجلزائر
 البد من االستعانة مبنهج دراسة حالة جلمع املعلومات والبيانات ، لذا كان العامةات السياستلك

حول هذه الفواعل يف التأثري واملشاركة يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر، ومعرفة أهم العوامل  
املؤثرة فيها، وحتديد طبيعة العالقة بني أجزائها، ومعرفة العوامل املتشابكة واليت ميكن اإلرتكاز 

وتفسري دورها يف العملية السياسية بفعل التفاعل بينها وبني الفواعل الرمسية، مع عليها لوصف 
  .حتديد طبيعة هذا التفاعل هل مستند إىل االئتالف أو مساومة أو صراع أوهيمنة



 

ال ختلو أي دراسة يف العلوم السياسية واالجتماعية عموما من :نهج اإلحصائي امل-3
 و شواهد كأحد األساليب إثبات احلقائق من خالل إعطاء األرقام كأدلة صادقة وتاإلحصاءا

  .مجتمع املدين والقطاع اخلاص يف صنع السياسة العامةللما إذا كان بعض اإلحصاءات توضح 
  : يف إطار املنهج تتمثل يفتوظيفهااملقتربات اليت مت أما 
صيلة ن السياسة العامة هي حمت االعتماد على هذا املنهج أل :مقترب اجلماعة -1

حيث تعرب عن إرادا وتسعى لتحقيق ، كفاح مجاعات واملتمثلة يف الفواعل غري الرمسية
  .مصاحلها من خالل طرح مطالبها أمام احلكومة

نتاج عبارة عن ن عملية صنع السياسة العامة أعترب هذا املدخل  ي:مقترب النخبة -2
كانت هناك أقلية يف إذا ب يوضح ماذا ستخدام هذا املقتران فإلذا . اتمعيف األقلية املهنية 

  .  اجلزائر تسيطر على عملية صنع السياسة العامة ومش الفواعل غري الرمسية
الفواعل غري الرمسية باعتبارها بمت االعتماد عليه ألنه يهتم  :املقترب املؤسسايت -3

  . الربملاينمؤسسات ويوضح عالقة تلك املؤسسات مع املؤسسات الرمسية كاجلهاز اإلداري و
مت اختاذ هذا املقترب لدراسة وتقومي  :اتمع مقترب إدارة شؤون الدولة و-4

وذلك للوقوف على دور الفواعل غري الرمسية يف صنع السياسة العامة  ، السياسة العامة يف اجلزائر
 يطلق عليه وتوضيح شبكة العالقات والتفاعالت بني الفواعل الرمسية وغري الرمسية وهو ما

ح كيفية ميكن هلذه الفواعل املشاركة يجل توضأومن ،  "Policy Notwork"بشبكة السياسة"
   .والتشارك فيما بينها ألجل صنع جيد للسياسة العامة يف اجلزائر

  :أهداف الدراسة وصعوباا/ خامسا
 :األهداف/ 1

 : وتتمثل أهداف الدراسة يفف علمية يتم حتديد جمموعة من األهدايف كل دراسة
 حماولة إثراء اال املعريف ملوضوع السياسة العامة، انه مت االقتصار على اإلطار -)1
 .املفاهيمي 

 حتديد الدور احملوري الذي تلعبه مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص يف -)2
عملية صنع السياسات العامة يف اجلزائر، كذلك الكشف عن العالقة بني هذه املؤسسات 

اسة العامة، ومعرفة مدى تأثري هذه املؤسسات يف توجيه السياسات العامة عرب وصانعي السي



 

مراحلها خاصة وأن مثل هذا املوضوع من القضايا احلديثة اليت تتميز بالتشابك والتعقيد 
 .والتفاعل واليت تستدعي الدراسة والتحليل

سبل وطرق  عن التحديات اليت تواجه هذه املؤسسات غري الرمسية، وتقدمي ف الكش-
 .مواجهة مثل هذه التحديات

 مستقبلية لدور مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص ألجل حتقيق ة تقدمي رؤي-
 .الصنع اجليد للسياسة العامة يف اجلزائر

   :صعوباتال/ 2
  : لقد واجهت هذه الدراسة عدة صعوبات منها

سياسة العامة يف  حمدودية الكتب واالت والدوريات اليت تتناول موضوع ال-
اجلزائر، خاصة فيما يتعلق بتوضيح دور مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص يف صنع تلك 

  . السياسة يف اجلزائر
  . صعوبة احلصول على املعلومات اإلحصائية والتقارير امليدانية من مراكز صنع القرار-

 راسة العلمية املتواضعة، اليتوأرجو يف األخري أننا قد وفقنا يف دراسة أو معاجلة هذه الد
حتمل يف ثناياها طرحا لواقع الفواعل غري الرمسية من اتمع مدين و قطاع خاص ودورمها يف 

  . أثناء هذه العمليةاصنع السياسة العامة يف اجلزائر، مع توضيح أهم الصعوبات اليت تواجههم
   :خطة الدراسة/ سادسا

الفرضيات يف مستوى التحليل مت االعتماد على ملعاجلة اإلشكالية املطروحة ولتغطية 
  .خطة تتكون من ثالث فصول

 :اإلطار املفاهيمي لدراسة السياسة العامة وينقسم إىل مبحثنيب  يتعلق:الفصل األول
 مستتمن خالل ثالث مطالب  ،مفاهيميةمة كمقاربة ايهتم املبحث األول بدراسة السياسة الع

أنواع السياسة  مفهوم السياسة العامة وخصائصها، ة وتطورها، نشأة السياسة العام:توضيحفيها 
 خمتلف فواعل صنع  دور أما املبحث الثاين فسيوضح فيه،العامة ومستوياا ومراحل صنعها
  .السياسة العامة والبيئة املؤثرة فيهم

التطبيقي من خالل دراسة حالة اجلرائر وتوضيح أهم اجلانب  الفصل الثاينويعد 
وسريكز املبحث األول على دور   الرمسية املرتبطة بصنع السياسة العامة يف اجلزائر، غريالفواعل



 

 توضح تنظيماته واستشارته :اتمع املدين يف صنع السياسة العامة من خالل ثالث مطالب
ن صنع السياسة العامة وتوضيح خمتلف الطرق اليت يستخدمها للتأثري يف صنع السياسة أبش

ليط الضوء على بعض التجارب امليدانية لتوضيح ما إذا كان للمجتمع املدين ، وسيتم تسالعامة
 املبحث الثاين فسريكز على دور القطاع اخلاص يف دور حقيقي يف صنع تلك السياسات ، أما

حمددات دور القطاع اخلاص يف صنع : يوضح فيهاصنع السياسة العامة من خالل ثالث مطالب 
  .يف ذلكه ك الدور ومظاهر مسامهتومؤشرات ذل السياسة العامة،

غري الرمسية وسيتم الفواعل عام لدور تلك التقييم ال الذي يعد الفصل الثالثوأخريا 
:  توضيح أهم امليكانيزمات املتبعة للصنع اجليد السياسة العامة يف اجلزائر من خالل مبحثني

حتديات : ر من خالل مطلبنيصنع السياسة العامة يف اجلزائاليت تواجه تحديات الاألول سيعاجل 
على مستوى اتمع املدين والقطاع اخلاص وحتديات على مستوى الدولة، أما املبحث الثاين 

 مفهوم الشراكة: الصنع اجليد للسياسة العامة من خالل مطلبنيالشراكة وفسيوضح العالقة بني 
الثالث فسيوضح سبل املطلب ، أما العامة الشراكة كآلية لتحقيق صنع جيد للسياسةتوضيح و

  .يف صنع السياسة العامةاعلة تفعيل دور كل من اتمع املدين والقطاع اخلاص يف املشاركة الف



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  :متهيد
سواء فيما  يعاجل هذا الفصل اإلطار املفاهيمي ملختلف املفاهيم اليت سيتم التطرق إليها،

ة، ألنه من اخلطأ استخدام الكلمات دون خيص السياسة العامة أو فواعل صنع تلك السياس
حتديد مفاهيمها، ألن ذلك سيؤدي إىل الغموض وعدم الفهم، وبناءا على ذلك سيتم التركيز  
يف هذا الفصل على خمتلف مفاهيم السياسة العامة وحتديد خصائصها وأنواعها، ومراحل صنع 

ح فيه خمتلف مفاهيم الفواعل أما املبحث الثاين سيوض .تلك السياسة، هذا يف املبحث األول
وحتديد البيئة املؤثرة   مع التركيز على دور الفواعل غري الرمسية املسامهة يف صنع السياسة العامة،

 سيكون هذا الفصل ممهدا للفصول األخرى، ألجل إعطاء توضيح وضبط أكثر ،إذا. فيها
  .للموضوع وفق منهجية علمية



 

  .ةة مفاهيميالسياسة العامة مقارب: املبحث األول
سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل حماولة تغطية كل ما تعلق بالسياسة العامة وحتديد مفاهيمها، 

    .مستويات السياسة العامة وأخريا مراحل صنعهانواع وبداية من نشأا، تعريفها، مث أ

  .نشأة وتطور مفهوم السياسة العامة: املطلب األول
وكيفية تنظيمها، ميثل جل العناية املكثفة اليت اهتم ا كان االهتمام بقضايا اتمعات 

الفالسفة والعلماء واملفكرين السياسيني، وإستمر ذلك حىت منتصف القرن التاسع عشر، حينما 
  .كانت معظم اجلامعات األوربية تدرس السياسة واحلكم كفرع من فروع الفلسفة

 العامة، ألا ال تزال ضمن اقتصرت على دراسة السياسة ذاا ومل تم بالسياسة
اإلطار الفلسفي، لكن بعدها بدأ يتبلور علم السياسة وأصبح فرعا من فروع العلوم االجتماعية 

  . )1(عقب استقالله عن الفلسفة األخالقية
فقد حظي بالدعم العلمي، ذلك ألن السياسة أصبحت جزءا من النشاط االجتماعي 

ة، بعدها شهدت فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية تطور والنفسي للمجتمع والظاهرة االجتماعي
يف علم السياسة بصفة عامة والسياسة العامة بصفة خاصة، بعد القطيعة اليت أخذا الثورة 
السلوكية مع املنهجية التقليدية وأعادت تعريف علم السياسة، فبعد أن كان هو علم القوة أو 

، وذا برز التوجه )2( هو علم التخصيص السلطوي للقيمالدولة أو السلطة أصبح مع السلوكيني
السلوكي اجلديد لعلم السياسة احلديث، وكذا التركيز الواضح على حمتوى ومضمون السياسة 
العامة من خالل حتليل أثر القوى االجتماعية واالقتصادية والسياسية خصوصا، باإلضافة لتقومي 

  .)3(عنتائج وآثار السياسة العامة على اتم

                                                
  .27. ، ص)2001دار املسرية، : عمان ( البنية والتحليلر كلي يفمنظو: السياسة العامةفهمي خليفة الفهداوي،  -) 1(
املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : القاهرة (النموذج املعريف، النظرية، املنهج: إبستمولوجيا السياسة املقارنةنصر عارف،  -) 2(

  .260. ، ص)2002
  .28.  املرجع السابق، ص، البنية والتحليللي يفمنظور ك: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي، -) 3(



 

زاد االهتمام مبوضوع السياسة العامة بعد احلرب العاملية الثانية، ومت التركيز على 
مفهومها وكيفية بلورا والتبصر يف أهدافها ومضامينها وحىت أساليب تنفيذها ضمن إطار 

، هذا نتيجة تعاظم دور الدولة وضرورة تدخلها يف النشاط االقتصادي إلعادة بناء )1(حتليلي
صاد القومي، فأصبحت يف بعض األحيان هي السلطة املهيمنة واملنسقة لكافة الوظائف االقت

السياسية واالجتماعية والثقافية، األمر الذي قاد بعض املفكرين إىل القول أن هذا العصر هو 
  .)2(عصر تدخل الدولة

ويف اخلمسينات من القرن العشرين، اكتسب علم السياسة العامة معناه اإلصطالحي 
الذي تناول " HARLODS.LASSWELL، هارولد الزويل"لميا على يد عامل السياسة ع

، جوهر العمليات املتبادلة والتوزيعية "من؟ حيصل على ماذا؟ مىت؟ وكيف؟"بالدراسة يف كتابه 
  .)3(للقيم واملنافع املتضمنة يف رسم السياسات العامة وتنفيذها

ا واضحا يف العلوم االجتماعية إن هناك إجتاه«": LASSWELLالزويل، "ويقول 
يتجاوز احلدود التخصصية لتلك العلوم املختلفة، وهلذا االجتاه وجهان، ففي الوجه األول هناك 
اهتمام وتركيز على احتياجات عملية صنع السياسات من املعلومات، وهو يركز على عملية 

وى املعلومات وتفسريها صنع السياسات وتنفيذها، أما الوجه الثاين والذي يهتم بتطوير حمت
  .)4(»لصانعي السياسات، فإنه يقع خارج نطاق العلوم السياسية

وصفي ذلك حملاولة توحيد معطيات العلوم " LASSWELLالزويل، "إن هدف 
االجتماعية كأساس لعلوم صنع السياسات، أي استخدام أدوات البحث االجتماعي لدراسة 

  .وسائل صنع وتنفيذ السياسات العامة

                                                
(1)- Thomas R. Day, "understanding public policy". 7Ed, New Jersey : prentice Hall, 
Englewood cliffs, 1992, 
http://books.google.fr/books?vid=ISBN0139361790&id=FTFIKCJBCFMC&q=Understan
ding + public + policy&d = Understanding + public + policy & pgis = 1, p. 2-3 page web 
consulted 05 January, 2009.  

  .18. ، ص)2000الدار الثقافية، : القاهرة (الدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر الطيب،  -) 2(
(3)- Lawrance J.R.Herson, politique publique ausc.ETATS-UNIS ; théorie et pratique, 
collection Manuels, 2000, série économie dirigé par abdelkader SID-AHMED, p. 6. 

  .31. ، ص)1994ديب، مطابع البيان التجارية،  (مدخل جديد للتخطيط يف األنظمة احلكومية: حتليل السياساتأمحد مصطفى احلسني،  -) 4(

http://books.google.fr/books?vid=ISBN0139361790&id=FTFIKCJBCFMC&q=Understan


 

: ها تطورت دراسات السياسة العامة فخالل الستينات مشلت خمتلف العلومبعد
السياسية اإلجتماعية واإلقتصادية، وحىت جماالت علمية أخرى، وأنشأ دارسوا السياسة العامة 
منظمة يف الواليات املتحدة، وفتحوا مدارس يف أمم أخرى، خاصة بعد ظهور العديد من 

بني العهود السياسية ومطالب جديدة، كل هذا أدى إىل املشاكل السياسية ووجود تعارض 
مانويل، "حتول الدول الغربية من نظم حكم تسلطية إىل نظم حكم دميقراطية ودعى 

MANWELL " إىل نشر الدميقراطية املباشرة، وإتاحة فرص أكثر للمشاركة واإلستجابة
 .لالحتياجات واملطالب الشعبية

 االهتمام مبخرجات النظام السياسي، بسبب تفاقم أما يف بداية السبعينات فقد زاد
املشكالت االجتماعية خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية بني السود والبيض، وتورطها يف 
حرب الفيتنام، حيث ظهرت احلاجة داخل مؤسسات حكومتها إىل حتليل هذه املشكالت 

حتلت دراسات حتليل السياسات وفهمها وحماولة صياغة سياسات ملعاجلتها، لذلك سرعان ما ا
 Rand(أمهية كربى داخل مركز املعلومات واالستخبارات ومراكز البحوث بدءا من مؤسسة 

carporation ( بروكيتز، "مرورا مبعهدBrokitz " وخمتلف جلان الكونغرس، وقام حمللو
  .)1(السياسات يف هذه املراكز بصياغة السياسات

رزت دراسات عدة تويل اهتماما باملؤسسات بعدها توالت األحباث وتطورت، وب
السياسية والسلوك السياسي واملؤثرات االجتماعية والشخصية على السياسة، فضال عن بنية 
املؤسسات احلكومية وممارستها، ودور املؤسسات السياسية غري احلكومية واألفراد يف صنع 

زايد أدوار للشركات متعددة السياسة العامة، خاصة عندما حصلت تغريات يف دور الدولة، وت
اجلنسيات واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية، يف صياغة أولويات السياسات العامة 
وحتديد مساراا، أدى إىل ظهور كتابات تؤكد على دور الفاعلني اجلدد يف السياسات العامة 

، )2(سياساتوعن دور الشركات الكربى، ومنظمات حقوق اإلنسان للتأثري يف بعض ال

                                                
، )2002مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، : القاهرة (امة يف الوطن العريبحتليل السياسات العسلوى شعراوي مجعة وآخرون،  -) 1(

  .29. ص
  .31، 30. ، املرجع السابق، ص البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامةفهمي خليفة الفهداوي،  -) 2(



 

فأصبحت السياسة العامة ما هي إال حمصلة للتفاعالت الرمسية وغري الرمسية، وهذا ما يطلق عليه 
  . )Policy Notwork")1الشبكة السياسية "بـ 

كل هذا أدى إىل تنامي دور السياسة العامة وانتقاهلا من الوصف إىل التحليل بعدها 
ياسية، لكن يظل دور السياسة العامة املستقبلي أكثر إىل املقارنة بني خمتلف الدول والنظم الس

أمهية خاصة وأن القرن احلادي  والعشرين يتسم بإنطالقة سريعة، لذلك البد أن يواجه التغريات 
 )2(والتوجهات اجلديدة يف ظل العوملة واخلاصية وتكنولوجيا املعلومات واحلروب والرتاعات

 .واألزمة املالية العاملية

  .مفهوم السياسة العامة: يناملطلب الثا
ماهية أي مصطلح أو مفهوم يف أي حقل يف العلوم االجتماعية معضلة ديد حتيعترب 

 يعاين منها الباحثون يف حقل العلوم السياسية، باعتبار هذا احلقل حديث النشأة من ةرئيسي
 يف حتديد ينيالناحية العلمية والتجريبية، فقد تضافرت جمهودات العديد من املفكرين والسياس

  . مفهوم السياسة العامة وتوضيح خمتلف عناصرها وخصائصها، وميكن عرض ذلك فيما يلي
  :تعريف مفهوم السياسة العامة/ أوال

ال خيتلف مفهوم السياسة العامة عن كثري من املفاهيم األخرى يف العلوم االجتماعية 
  .)3( أربعني تعريف للمفهوممن حيث عدم وجود تعريف واحد له، إذ رصد أحد الباحثني حنو

كما ربط الباحثني من علماء السياسة واإلدارة العامة واالجتماع، مفهوم السياسة 
العامة بقضايا الشؤون اتمعية العامة وجماالا، اليت تتمثل باملطالب والقضايا، فضال عن 

فيلسوف ، الذي رأى فيه ال"Public Realm"اختالف آرائهم حول تعريف اال العام 
بأن األنشطة تصبح عامة، حني تتولد عنها نتائج يتعدى " J.Deweyجان ديوي، "، ياألمريك

  .)4( تأثريها نطاق األفراد واجلماعات املرتبطني فيها بصورة مباشرة
                                                
(1)- 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 /03/2009. 

  .32. ، املرجع السابق، ص البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامةفهمي خليفة الفهداوي،  -) 2(
    .294. رجع السابق، ص، املالدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر الطيب،  -) 3(
  .31.  املرجع السابق، ص، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي، -) 4(



 

وألن مفهوم السياسة العامة ال يزال حلد الساعة، خيضع حملاوالت ضبط من قبل 
ولضمان اإلحاطة . )∗(2008 املتحدة الصادر يف أفريل سنة الباحثني، هذا ما يؤكده تقرير األمم

الوافية هلذا املفهوم، سيتم تقدمي عدة تعاريف للكتاب الغربيني وبعض كتاب العرب، حبسب 
  .منطلقاا اليت متثل توجهات أصحاا من الباحثني والداعني هلا

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

واجلماعات والقرارات بشكل متيزه عن غريه، نتيجة إمتالكه لواحد أو أكثر من مصادر القوة 
  .)1(املعروفة مثل اإلكراه، املال، املنصب، اخلربة، الشخصية

من خالل التحكم واالحتكار وحاول فريق من علماء السياسة توضيح معىن القوة 
 عالقة التبعية والطاعة من جانب والسلطة والسيطرة « :بأا" أوسنت ريين"لوسائلها، فعرفها 
فعرفها من زاوية التأثر على اآلخرين " M.Weeberماكس فيرب، "أما . )2 (»من جانب آخر

ومة اآلخرين بغض احتمال قيام شخص ما يف عالقة اجتماعية بتنفيذ رغباته رغم مقا«: بأا
  .)3( »النظر عن األساس الذي يقوم عليه هذا االحتمال

: السياسة العامة بأا" H.Laswellهارولد الزويل، "وانطالقا من مفهوم القوة، عرف 
من حيوز على ماذا؟ مىت؟ وكيف؟ من خالل نشاطات تتعلق بتوزيع املوارد، املكاسب والقيم «

قاسم الوظائف واملكانة االجتماعية، بفعل ممارسة القوة أو النفوذ واملزايا املادية واملعنوية، وت
  .)4(»والتأثري بني أفراد اتمع من قبل املستحوذين على مصادر القوة

                                                
  احلوكمة العاملية واإلدارة العامةمصنف مصطلحات األمم املتحدة األساسية يف جمايلالس االجتماعي واالقتصادي، : للمزيد راجع -) ∗(
  ).2008 أفريل 18، 14األمم املتحدة، جلنة خرباء اإلدارة العامة، : نيويورك(

http://UNPan 1.UN.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPANO29289.pdf, page 
web consulté le 25/04/2009. 

  .32.  املرجع السابق، ص، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي،  -) 1(
  .121، 120. ، ص)1994دار غريب للطباعة والنشر، : القاهرة (علم السياسةنصر حممد مهنا،   -) 2(
  .121. املرجع نفسه،ص  -) 3(

(4)- Lawrance J.R.Herson, politique publique ausc.ETATS-UNIS ; théorie et pratique, 
(l’obio, département, de sciences politique, 2000), p. 6. 



 

بنيامني كروسيب، "و" M.Lindenbergمارك ليندنبريك، "كما عرفها كل من
B.Crosby" ا عملي خيضع لعمليات األخذ واجلذب واملس–، من منطق برغمايتاومات من أ

عملية نظامية حتظى مبيزات ديناميكية متحركة، للمبادلة واملساومة وللتعبري عمن حيوز على «
  .)1(»ماذا؟ ومىت؟ وكيف؟ كما تعرب عن ماذا أريد؟ ومن ميلكه؟ وكيف ميكن احلصول عليه؟

يف إمكانية حصوهلا على القيم ) ELITEالنخبة (يعكس هذا املنظور إمكانية الصفوة 
)VALVES ( اهلامة عرب التأثري)Influence (تمععلى قوة اآلخرين يف ا.  

ولذا، فالسياسة العامة ميكن أن تكون انعكاسا ألصحاب القوة والنفوذ، الذين 
  .)2(يسيطرون على النظام السياسي وخمتلف مؤسساته

 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 السياسية وغري السياسية للقوة دون التمييز بينها 

  .يف جمال السياسة العامة
  ":System Analysis"السياسة العامة من منظور حتليل النظم / 2
 بشكل عام باعتباره جمموعة من األجزاء النظامقد وصف العديد من علماء السياسة ل

تشكل فيما بينها نسقا من العالقة املتبادلة يف اطار تلك الوحدة الكلية، وعلى هذا األساس يويل  
اهتماما بالسياسة العامة، أي من وجهة حتليل النظم "دافيد استون "أصحاب هذا االجتاه أمثال 

ة وحمصلة يف حياة اتمع من منطق تفاعلها الصحيح مع البيئة الشاملة اليت تشكل فيها كنتيج
املؤسسات واملرتكزات والسلوكات أصوال للظاهرة السياسية اليت يتعامل معها النظام السياسي 

يف اتمع بطريقة سلطوية آمرة، من ) احلاجات املادية واملعنوية(توزيع القيم «: فيعرفها بأا
خالل القرارات واألنشطة اإللزامية املوزعة لتلك القيم، يف إطار عملية تفاعلية بني املدخالت 

  .)3(»واملخرجات والتغذية العكسية

                                                
  .32.  املرجع السابق، ص، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي،  -) 1(

(2)- Thomas R. Day,. Op cit, p. 3.  
  .35. ، ص)2006وكالة املطبوعات، : رةالقاه (مقدمة يف مناهج وطرق البحث يف علم السياسةكمال املنويف،   -) 3(



 

حمصلة عملية منتظمة «أن السياسة العامة متثل " G.Almondجابريال أملوند، "ويرى 
لتعبري عن أداء ، ل")قرارات وسياسات"املخرجات +دعم + مطالب (عن تفاعل املدخالت 

النظام السياسي يف قدراته االستخراجية، والتنظيمية والتوزيعية، والرمزية واإلستجابة الدولية من 
  .)1(»خالل القرارات والسياسات املتخذة

النشاطات والتوجهات، النامجة عن «تعرف السياسة العامة بأا " بربارة مكلينان"أما 
ب املوجهة من قبل النظام االجتماعي إىل النظام العمليات احلكومية، استجابة للمطال

  . )2(»السياسي
يستخلص من تعاريف هذا املنظور أن السياسة العامة هي نتيجة من نتائج النظام 
السياسي، تتفاعل مع بيئته الشاملة، ذلك ألا ال تكون فعالة ما مل ترعي الظروف البيئية احمليطة 

  .ا
 وتوضيح السياسة العامة، إال أن منظور حتليل التظم لكن بالرغم من أمهيته يف تفسري

العمومية يف طرح مفهوم القيم دون ربطها بشكل مباشر : تعرض اىل بعض االنتقادات ومنها
بإطار السياسة العامة،كما أغفل اجلوانب غري الرمسية يف التأثري على قرارات السياسة، وكذا 

لدقيق داخل النظام السياسي، فضال عن كون منظور اغفاله ريات العملية السياسية بشكلها ا
غري أن الواقع يؤكد  يف . املدخالت واملخرجات يغايل يف كون احلكومة تستجيب هلذه ملطالب

  .كثري من األحيان أن النظام يفرض سياسته على اتمع بعيدا عن فكرة املطالب 
  ":Government"السياسة العامة من منظور احلكومة / 3

احلكومة برسم السياسات العامة وإختاذ القرارات وتنفيذها، ومت وضع العديد من تقوم 
: هي"Thomas Dyeتوماس داي، "التعاريف للسياسة العامة ضمن هذا املنظور، فعرفها 

توضيح ملاهية أفكار احلكومة، وعملية : تقدير أو اختيار حكومي للفعل أو عدم الفعل، إذ هي«

                                                
  .272.، ص)1996منشورات جامعة قاريونس، : بنغازي (إطار نظري: السياسة املقارنةحممد زاهي بشري املغرييب، مترمجا،   -) 1(

(2)- Frank Fischer, Gerald J.Meller, Maras.Sidney, Handbook of public policy analysis: 
Théory, politics, and Methods (CRC press, Taylor & Francis group, 2000), p. 35. 



 

 وأعضاء التنظيم، وهي عملية تضبط السلوك وبريوقراطيات التنظيم لضبط الصراع بني اتمع
  .)1(»وتوزيع املنافع وحتصيل الضرائب وغري ذلك

هي برنامج عمل مقترح «: أن السياسة العامة" G.Friedrickكارل فردريك، "ويرى 
د لشخص أو مجاعة أو حكومة يف نطاق بيئة حمددة لتوضيح الفرص املستهدفة واحملددات املرا

يعين هذا أن السياسات العامة . )2(»جتاوزها سعيا للوصول إىل هدف أو لتحقيق غرض مقصود
  .ليست تلقائية بل عملية هادفة ومقصودة

 برنامج عمل هادف يعقبه أداء «: فيعرفهابأا" J.Andersonجيمس أندرسون، "أما 
  .)3( »فردي أو مجاعي يف التصدي ملشكلة أو ملواجهة قضية أو موضوع

أي أا تطور من طرف األجهزة احلكومية من خالل مسؤولياا علما أن بعض القوى 
  .غري الرمسية تؤثر يف رسم وتطور بعض السياسات

أسلوب حمدد من «: فريى أن السياسة العامة هي" Guy Petersجاي بيترز، "أما 
 وتنصب على مشكلة األفعال اليت يتخذها اتمع بشكل مجاعي أو يتخذها ممثلوا ذلك اتمع،

  .)4(»معينة م اتمع وتعكس مصلحة ذلك اتمع أو جزء منه
  :أما عن الكتاب العرب فقد عرفوا السياسة العامة من هذا املنظور ونذكر منهم

 تلك العمليات واإلجراءات السياسية وغري «: بأا" خريي عبد القوي"فيعرفها 
صول إىل اتفاق على تعريف املشكلة، والتعرف على السياسية اليت تتخذها احلكومة بقصد الو

بدائل حلها وأسس املفاضلة بينها، متهيدا إلختيار البديل الذي يقترح إقراراه يف شكل سياسة 
  .)5(»عامة ملزمة تنطوي على حل مرضي للمشكلة

تعبري عن الرغبة احلكومية بالعمل، أو االمتناع عن «: هي" أمحد سعيفان"ويعرفها 
هي جمموعة مبنية ومتماسكة من القرارات واإلجنازات ميكن غزوها لسلطة عامة حملية، العمل، و

                                                
(1)- Thomas R..Dye, Op cit ,p.2-3. 

  .15. ، ص)1999دار املسرية، : عمان (صنع السياسات العامة عامر الكبيسي،  -) 2(
  .15. املرجع نفسه، ص  -) 3(

(4)- Martin potuck, Lance T. Leloup, Gyorgy Jemei, Public policy in central and 
Easterneurope : Théories, methods, practices, (Slavkia, Nispoe, 2003), p. 26. 

  .28. ، ص)2004دار جمدالوي، : عمان (النظم السياسية احلديثة والسياسات العامةتامر كامل حممد اخلزرجي،   -) 5(



 

اهلدف، إختيار األفعال اليت حتققه، إعالن : وطنية أو فوق وطنية، فتضم بذلك أربع عناصر
  .)1(»الفاعلني هلذه السياسة، تنفيذ هذه السياسة

من خالهلا تقوم احلكومة باختاذ وإذا كانت السياسة العامة متثل العملية احليوية اليت 
، لذا )2(قراراا املهمة، فإا بذلك تترجم ملا تقوله احلكومة وما تفعله إزاء املشاكل احلساسة

احلكومي، ميثل منطلقا علميا من خالل دراسة جوانب  فتعريف السياسة العامة من املنظور
لنا هذا املنظور وقتنا احلاضر، وذلك السياسة وممارساا املؤثرة يف صنع السياسة العامة، وعكس 

بفعل التغيريات الدولية واإلقليمية اليت تشهدها احلياة االجتماعية والسياسية لدول العامل خاصة 
البلدان العربية، فالسياسة تربز وتوضح حقيقة اختيارات احلكومة وأهدافها، مما يتيح للدارسني 

لسياسية واإلدارية اليت تضطلع مبهام صنع السياسة سبيال يف املعرفة والتحليل ألداء املؤسسات ا
  .العامة وتنفيذها

من خالل ما مت عرضه مل تعاريف السياسة العامة، اليت إحتوت عليها املنظورات 
الثالثة، وألجل جتاوز النقص والتصور حيث يصبح املنظور الواحد مكمل لآلخر، وجماوز 

هي تلك «: عن للسياسة العامة بقوله" ة الفهداويفهمي خليف"نورد تعريف . هلفواته وسلبياته
اليت تتفاعل مع حميطها واملتغريات ذات ) املستقلة واملتغرية واملتكيفة والتابعة(املنظومة الفاعلة 

بالشكل الذي يعرب عن نشاط مؤسسات ) فكرا وفعال(العالقة من خالل استجابتها احليوية 
عرب . لبيئة االجتماعية احمليطة ا مبختلف جماالااحلكومة الرمسية وسلطاا املنعكسة يف ا

األهداف والربامج والسلوكيات املنتظمة، يف حل القضايا ومواجهة املشكالت القائمة 
املستقبلية، والتحسب لكل ما ينعكس عنها، وحتديد الوسائل واملوارد البشرية والفنية واملعنوية 

غراض التنفيذ واملمارسة التطبيقية، ومتابعتها الالزمة ويئتها، كمنطلقات نظامية هامة أل
ورقابتها وتطوريها وتقوميها، ملا جيسم أو جيسد حتقيقا ملموسا للمصلحة العامة املشتركة، 

  . )3(»املطلوبة يف اتمع

                                                
  .213. ، ص)2004مكتبة لبنان، : بريوت (ة والدوليةيرقاموس املصطلحات السياسية والدستوأمحد سعيفان،   -) 1(

(2)- William lasser, American politics: the Enduring constitution. 2 Ed, Bosron: Houghton 
Miffin Company, 1999, p.451.   

  .38. ق، ص املرجع الساب، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي،  -) 3(



 

نظرا الختالف األفكار واالجتاهات اليت يقوم عليها كل تعريف فإنه يصعب إعطاء 
  خاصة وأن املفاهيم احلديثة للسياسة العامة ارتبطت مبفهوم تعريف إجرائي للسياسة العامة،

"Work Policy  Net" أي وجود أكثر من مجاعة فاعلة يف صنع السياسات العامة واليت تتغري ، 
بتغري مواضيع السياسات العامة من فترة ألخرى، وحتكمها مبادئ الشفافية والدقة العلمية 

  .لتحقيق املصلحة العامة
كن إعطاء تعريف إجرائي للسياسة العامة املتمثل يف أا برنامج عمل هادف غري أنه مي

أو سلسلة من القرارات تتخذها احلكومة أو هيئة معينة، تتعلق مبجال معني كالتعليم، الصحة، 
  .اخل ألجل معاجلة القضايا واملشاكل اتمعية اآلنية واملستقبلية... 

امة واإلشارة إىل االختالفات بينها وبني كما جيب توضيح تعريف صنع السياسة الع
فصنع السياسة العامة تتضمن إطارا أو حلقات عمل موزعة عرب سقف زمين . صنع القرار

  . وحيتاج إىل قرارات روتينية وأخرى إبداعية وإجرائية
أما صنع القرار فيتضمن إختيارا يعد املفاضلة بني بدائل متنافسة بنظريات صنع 

  .)1(لكيفية اليت يتم مبوجبها هذا االختيارالقرارات تتناول ا
وصنع السياسة العامة من واجبات اجلهاز السياسي يف الدولة، ومبشاركة فواعل رمسية 
وغري رمسية، يف حني صنع القرار يتم من طرف العاملني يف اجلهاز اإلداري يف كافة املستويات 

  .مركزية وحملية
ينامكية وحيوية، يف حني عملية صنع القرار وتعد أهداف السياسة العامة ذات طبيعة د

 .هي يغلب عليها الطابع الروتيين

وختتلف عملية صنع السياسة العامة عن عملية حتليل السياسة العامة، خاصة أن حملل 
السياسة العامة يزود من يصنع السياسة باملعلومات والبدائل الضرورية، لذا فمن الضروري 

  ".العامةعملية حتليل السياسة "تعريف 
عملية حتليل السياسة العامة بأا حبث علمي  " William Dunnوليام دان "فيعرف 

يتجه حنو تطبيق العلم االجتماعي من خالل استخدام املناهج املتعددة يف البحث إلنتاج 
                                                

  .24، 23. ، املرجع السابق، صصنع السياسات العامة عامر الكبيسي،   -) 1(



 

املعلومات األساسية ذات العالقة بسياسة معينة، وهذه املعلومات تؤدي إيل معرفة السلوكيات 
  .)1 ( بالفعل السياسياملرتبطة

فريى أن عملية حتليل السياسات عملية ترتبط  "Bruce Smithمسيث بروس " أما 
مبناقشة املشكالت اتمعية، وتفسري القيم واألهداف، وتطوير اخليارات وتنفيذها وتقومي 

  .)2(النتائج
مية، من خالل التعريفني السابقني نستنتج أن حتليل السياسة العامة هي منهجية عل

ترتبط مبناقشة املشكالت والقضايا العامة للمجتمع، تبدأ بتحليل املشكالت اتمعية وتستخدم 
عدة أساليب كمية وإجرائية وفنية، خاضعة لتوجه احلكومة والنظام السياسي وألساليب اإلدارة 

ق بني العامة، وبالتايل هي منظومة متكاملة تتتبع السياسة العامة يف كل مراحلها، وهنا نفر
السياسة العامة كربنامج عمل وبني حتليل السياسة العامة كمنهجية لتحليل املشاكل واستكشاف 

  .البدائل حلل املشكالت اتمعية
  :عناصر السياسة العامة وخصائصها/ ثانيا

بعد التطرق ملختلف مفاهيم السياسة العامة، جيب اآلن توضيح عناصرها األساسية 
  .وجممل خصائصها

  :صر السياسة العامة عنا/أ 
  :تتمثل يف مخسة عناصر اتفق عليها معظم الباحثني وهي

  ":Political Demands"املطالب السياسية . 1
متثل  املطالب السياسية حاجات األفراد واتمع وتفضيالم املتنوعة، حيث تتوجه إىل 

  بأخرى،النظام السياسي يف صورة مطالب تستدعي استجابة السلطات هلا بصورة أو 
  

                                                
 (1)- William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction.2 Ed, New Jersey, Prentice-
Hall,1994, p.8-9.   
(2)-  Bruc. L.Smith, «Public Policy and Public Participation Engaging Citizens and 
Community in the Development of Public Policy», Canada, September 2003, p5, http://   
www.phac-aspc.gc.ca/canada/regions/antlantic/pdf/pub policy partice.pdf, page web consulté 
le12/12/2009  

http://www.phac-aspc.gc.ca/canada/regions/antlantic/pdf/pub


 

  .)1( وتعمل املؤسسات والتنظيمات على تنظيم حجم وتعدد هذه املطالب 
  ":Policy Dicisions"قرارات السياسة  .2

وتشمل ما يصدره صانعي القرارات واملوظفني العموميني املخولون بإصدار اإلرادات 
سياسة العامة هي امللكية واملراسيم واألوامر والتوجيهات احملركة للفعل احلكومي، فقرارات ال

  .)2(غري القرارات الروتينية املعتادة
  ": Policy contents advertisement"إعالن حمتويات السياسة . 3

وهي تعبريات رمسية أو عبارات موحية سياسية عامة، وتشمل األوامر الشفاهية 
 املسؤولني والتعبريات القانونية والضوابط احملددة للسلوك وآراء احلكام والقضاة، وحىت خطب

  .)3(وشعارام اليت تعرب عن املقاصد العامة واألغراض املطلوب حتقيقها
وقد يكون وصف السياسة ومضموا غامض، كما قد حيصل التناقض عند شرح مضموا يف 
املستويات أو السلطات املختلفة أو حىت الوحدات اإلدارية املتعددة، وجند ذلك التناقض أيضا 

  .)4(احملافظة على البيئة من التلوث وسياسة استخدام الطاقة: ياسة العامة مثاليف جمال تفسري الس
وهي املؤشرات امللموسة النامجة عن ":Policy out put"خمرجات السياسة . 4

السياسة العامة يف ضوء قرارات السياسة والتصرحيات اليت يلمسها املواطنون من األعمال 
ا، وقد تكون املخرجات املتحققة عن السياسة العامة بعيدة احلكومية، وال تشمل الوعود والنواي

  . )5(أو خمتلفة كما يتوقع حتققه أو ما تنص عليه السياسة نفسها
  ":Policy Impact"آثار السياسة . 5

ومتثل العوائد والنتائج املتحصلة عليها سواء كانت مقصودة أو غري مقصودة جراء 
مة إزاء القضايا أو املشكالت، فالكل سياسة عامة مت السياسة العامة اليت جتسم موقف احلكو

                                                
  .135. ، ص)2007اجلزائر، دار اهلومة،  (5.، طاملفاهيم، املناهج، االقترابات واألدوات: املنهجية يف التحليل السياسيحممد شليب،   -) 1(
  .29. سابق، ص املرجع ال،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة تامر حممد كامل اخلزرجي،  -) 2(
  .18.  ، املرجع السابق، صصنع السياسات العامة عامر الكبيسي،  -) 3(
  .118. ، ص)2007دار الشروق، : عمان (هيكلة األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ الربامج احلكومية: اإلدارة العامةحممد موفق حديد،   -) 4(
  .30.  املرجع السابق، ص، والسياسات العامةالنظم السياسية احلديثةتامر كامل حممد اخلزرجي،   -) 5(



 

تنفيذها آثار معينة، قد تكون إجيابية مصحوبة مبضاعفات وبآثار سلبية حتتاج إىل تبين سياسات 
  .)1(عامة جديدة أو ملحقة بسابقاا

  خصائص السياسة العامة/ ب
تعاريف، أما فيما خيص  خصائص السياسة العامة فإا توضح غموض ونقص تلك ال

  :مما يساعد على فهم مدلوالا ومعاملها األساسية وتتمثل يف 
حيث مبجرد إقرار سياسة عامة معينة من قبل :  السياسة العامة ذات سلطة شرعية-1

  .صانعيها، البد من إصدار قانون بشأا أو مرسوم
وتصدر  السياسة العامة تشمل الربامج واألفعال اليت تقوم ا مؤسسات احلكومة، -2

بشأا قانونا أو قرار حيدد أهدافها بشأن سياسة ما، وبذلك فهي تعرب عن توجهات احلكومة 
  .)2(األيديولوجية والعلمية

 السياسة العامة تشمل على األعمال املوجهة حنو أهداف مقصودة وال تشمل -3
  .)3 (حتدث آنياالتصرفات العشوائية والعفوية اليت تصدر عن بعض املسئولني، أو األشياء اليت 

 السياسة العامة قد تكون إجيابية يف صياغتها أو سلبية، فهي قد تأمر بالتصرف -4
بإجتاه معني، وقد تنهى قيام بتصرفات غري مرغوبة، أو قد يعد سكوا أو عدم التزامها 

سياسة عدم التدخل : فاحلكومة قد تتبىن مثال. بالتصرف إزاء ظواهر معينة مبثابة توجه
)Laissez Fair ( أو رفع اليد)Hand Off(إزاء ظاهرة معينة أو يف ميدان ما ،) 4(.  

 السياسة العامة حتتوي على أسلوب معني من اإلجراءات احلكومية اليت ينفذها -5
وبالتايل فهي متثل ما . أشخاص رمسيون بدال من قرارات مل تصل إىل مرحلة اإلنتهاء من تنفيذها

                                                
  .42. ، املرجع السابق، ص البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامةفهمي خليفة الفهداوي،  -) 1(
  .37. رجع السابق، ص، املالدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر الطيب،  -) 2(
رسالة دكتوراه يف التنظيم السياسي واإلداري، قسم العلوم السياسية، " (منوذج اجلزائر:  العامةحتليل السياسات التعليمية"نور الدين دخان،   -) 3(

  .23. ، ص)2007جامعة اجلزائر، 
  .16. ، املرجع السابق، صصنع السياسات العامة عامر الكبيسي،  -) 4(



 

مثل القضاء على مشكلة البطالة، أو احلد من التضخم أو مشكلة تقوم احلكومات فعال بتطبيقه 
  .)1(، وليس ما تنوي احلكومات القيام به...السكن أو الصحة 

 السياسة العامة متتاز بالشمول ودف إىل حتقيق املصلحة العامة، وليس املصاحل -6
مهور املقصود من اخلاصة أو الشخصية، ألن املصلحة العامة تقتضي إستفادة عدد أكرب من اجل

  . وراء السياسة املطبقة
 السياسة العامة هي توازن بني الفئات واجلماعات املصلحية ألا خالصة -7

التفاعالت املختلفة داخل البيئة من أحزاب ومجاعات مصاحل ونقابات، مما جيعلها حمال للصراع 
  . )2( دون أخرى واملساومة والتفاوض بغية حتقيق أكرب املكاسب واملنافع لصاحل فئة

 السياسة العامة متتاز باالستمرارية مبعىن أن ال يقوم صانعوا السياسة بإعداد برامج -8
جديدة متاما، وإمنا يكتفون بإدخال تعديالت جزئية على ما هو مطبق فعال من سياسات 

، وهذا ما جنده خمالفا للسياسات العامة يف اجلزائر، فكلما جاءت حكومة ألغت )3(وبرامج
سياسات احلكومة اليت قبلها، وهذا يؤدي إىل إنقطاع السياسة العامة وعدم استمرارها وبالتايل 

  . عدم حتقيق مطالب اتمع
باإلضافة إىل االستمرارية البد أن متتاز السياسة العامة بالتجدد من خالل التكيف مع 

  .اخل...حلروب كل املتغريات الظرفية اليت ميكن أن حتدث مثل الكوارث الطبيعية، وا
أي أنه البد أن تقيم السياسة :  السياسة العامة تعكس ما يسمى باجلدوى السياسية-9

العامة قبل املباشرة يف تنفيذها، حيث متثل اجلدوى مؤشرا هاما من مؤشرات جناح السياسة 
  .)4(العامة، وذلك بطرح تساؤالت حول النتائج واألهداف املرجوة من قبل تلك السياسات

                                                
  .117.  صسابق،الرجع ، املالربامج احلكوميةهيكلة األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ : اإلدارة العامةحممد موفق حديد،   -) 1(
  .33. ، ص)2006ردمك، : الكويت (رسم وتنفيذ وتقييم وحتليل السياسة العامةحممد قاسم القربويت،   -) 2(
  .32.   املرجع السابق، ص،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة تامر كامل حممد اخلزرجي،  -) 3(
  .112. ، املرجع السابق، صحتليل السياسات العامة يف الوطن العريبسلوى شعراوي مجعة،  -) 4(



 

توفري كل تلك اخلصائص يف السياسة العامة جيعلها قريبة من النموذج الرشيد إن 
، لكن عند إستقراء هذه اخلصائص على أرض الواقع، يالحظ أن بعض اخلصائص )املثايل(

  .)1(مغيبة، كصعوبة التنفيذ بعض السياسات، فتبقى جمرد حرب على ورق 
 .أنواع السياسة العامة ومستوياا: املطلب الثالث

حتديد خمتلف عناصرها وخصائصها،كان من  وبعد حتديد مفهوم السياسة العامة
  : كمايليالضروري معرفة أنوعها والتطرق ملستوياا

  :أنواع السياسة العامة/ أوال
سيتم التركيز على أنواع السياسات العامة يف ضوء األفعال اليت تقوم ا احلكومة، 

ند نتائجها وآثارها، ذلك لكون هذه السياسات تترجم ضمن اتمع املعين ا، والوقوف ع
العالقة العملية والتطبيقية بني املعنيني بالسياسة العامة املعمول ا، سواء عند صانعيها أو املتلقني 

  :، وتتمثل يف أربع أنواع)2(هلا من أفراد اتمع
واء كانت كل النظم السياسية س":Esctractive"ستخراجية السياسة العامة اإل/ 1

بسيطة أو معقدة، تقوم باستخراج املوارد من بيئتها، يف شكل اخلدمة العسكرية واخلدمات 
االشتراك يف هيئات احمللقني واألشغال اليت تفرض على املسجونني، : العامة اإللزامية األخرى مثل

د انتشارا وتعترب الضرائب من أهم أنواع االستخراج للموار. من أجل توظيفها واالستفادة منها
يف الدول املعاصرة، فهي تعين استخراج النقود والسلع من أفراد اتمع لألغراض احلكومية، 

  :، وتنقسم بدورها إىل قسمني)3(دون أن يتلقوا منفعة فورية أو مباشرة
I .الضرائب املباشرة:  

  .)4(تتمثل بالضرائب على دخل الفرد واألصول الرأمسالية، والتركات والعقارات سنويا

                                                
  .33. رجع السابق، ص، املرسم وتنفيذ وتقييم وحتليل السياسة العامةحممد قاسم القريويت،   -) 1(
  .73.  املرجع السابق، ص، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي،  -) 2(
  .283. رجع السابق، صاملمد زاهي بشري املغرييب، حم  -) 3(
  .73.  ، املرجع السابق، ص البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامةفهمي خليفة الفهداوي،   -) 4(



 

 14%وجند أن اليابان أقل الدول املتقدمة فرضا للضرائب حيث يبلغ الدخل احلكومي 
 ويرجع ذلك إىل صغر حجم ميزانية 17%فقط من الناتج اإلمجايل، ويبلغ متوسط اإلنفاق 

الدفاع واملشاركة احملدودة للحكومة يف برامج الضمانات االجتماعية، فحني يصل الدخل 
  .)1( من الناتج القومي اإلمجايل50%حدة األمريكية إىل أكثر من احلكومي للواليات املت

II .الضرائب غري املباشرة:  
، )الصادرات والواردات(تتمثل بالضرائب على السلع واخلدمات، كالرسوم اجلمركية 

  .رسوم املنتوجات الصناعية، والضرائب على املبيعات واملشتريات
 الضرائب غري املباشرة، أكثر من الدول واملالحظ أن الدول املتقدمة، تعتمد على

، يتكون معظم الدخل احلكومي من دفعات )بريطانيا(املتخلفة، ففي أملانيا واململكة املتحدة 
وأقساط التحويل وضرائب الدخل، أما البلدان النامية فتحصل على معظم دخلها احلكومي عن 

  .)2(طريق الضرائب غري مباشرة
  :ية وإعادة التوزيعالسياسة العامة التوزيع/ 2

هي ختصيص الوكاالت احلكومية مبختلف أنواعها لألموال، والسلع واخلدمات 
وتوزيعها على األفراد واجلماعات يف اتمع، من أجل االستفادة منها، مثل توزيع القروض 
ت إلقامة مشاريع صغرية، واملنح واالمتيازات اليت تقدم لطلبة اجلامعة، باإلضافة إىل االعتمادا

    .)3(اخل... املوجهة للصحة، والتعليم والدفاع 
ويقاس األداء التوزيعي للسياسات العامة، من خالل مقارنة كمية التوزيع للقيم، مع 

  .)4(املنافع اليت حصلت عليها القطاعات البشرية يف اتمع اليت حصلت على املنافع
ركزية يف عدد من الدول تشري بيانات البنك الدويل إىل مصاريف احلكومة امل: فمثال

 دوالر 21 إىل 19 من 1979 و1972العربية على أن تعليم الفرد الواحد قد زادت خالل سنة 
  . دوالر39إىل  21يف تونس أما يف املغرب ارتفعت من   دوالر63 إىل 46يف سوريا، ومن 

                                                
  .286، 285. رجع السابق، ص، املإطار نظري: السياسة املقارنةحممد زاهي بشري املغرييب،   -) 1(
  .288. املرجع نفسه، ص  -) 2(
  .192. ، ص)1997الدار األهلية، : عمان (السياسة املقارنة يف وقتنا احلاضرهشام عبد اهللا، مترمجا،   -) 3(
  .74. ، املرجع السابق، ص البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامةفهمي خليفة الفهداوي،   -) 4(



 

احبة أما بالنسبة للنفقات العسكرية والدفاع ارتفعت نسبتها يف العامل وإسرائيل هي ص
  . من إمجايل الناتج القومي14%أعلى نسبة، حيث أنفقت 

هلذا فكلما مشل األداء التوزيعي للحكومة ازديادا يف القيمة التوزيعية، كلما دل ذلك 
  .على اتساع نطاق املستفيدين من التوزيع

وترتبط بسياسة التوزيع ما يعرف بسياسة إعادة الدخل لصاحل فئات الدخل احملدود 
 من أجل حتقيق بعض االمتيازات املادية معينة من ا البلدان الشيوعية بوضوح،وقد تبنته
  .)1(اتمع

  :السياسات العامة التنظيمية/ 3
اخل، وتطور سبل ... نظرا لتعقد احلياة، وتزايد املشاكل يف الصحة، املرور، السكن 
السياسات واملتمثلة يف األعمال وتزايد أنشطة احلكومة يف اتمع إزدادت احلاجة إىل مثل هذه 

ممارسة النظام السياسي لعمليات الضبط والرقابة ملختلف األنشطة والسلوكيات لإللتزام بدواعي 
املصلحة العامة، وتطبيق القانون مبا يضمن عمل اتمع أو عدم عمله، وفرض العقوبات الالزمة 

مال من االحتكار وتقيد مثال متنع شركات األع" شريمان"، فالئحة )2(عند حصول أي جتاوزات
  .)3(احلرية التجارية، وهذه التحرميات تعزز بأفعال ضد املخالفني

  :السياسة العامة الرمزية/ 4
وهي السياسات اليت دف من وراءها النظم السياسية تعبئة اجلماهري، ورفع محاستهم 

يولوجيات املتمثلة الوطنية من خالل حديث القادة السياسيني عن تاريخ األمة وعن القيم واإليد
يف املساواة والدميقراطية والوعد باإلجنازات ومكافآت مستقبلية، ودف هذه الشعارات إىل 

مما جيعلهم يدفعون الضرائب . حتسني نوايا املواطنني يف قادم واإلميان برباجمهم السياسية
كومة وسياساا بطواعية وإطاعة القوانني مما يقلل من معارضة النظام، أي قبول شرعية احل

  .)4(العامة
                                                

  .75. املرجع نفسه، ص  -) 1(
  .164.  ، املرجع السابق، صسياسات العامةصنع ال عامر الكبيسي،   -) 2(
  .301. املرجع السابق، ص ،إطار نظري: السياسة املقارنةحممد زاهي بشري املغرييب،   -) 3(
  .201، 199. ، املرجع السابق، صالسياسة املقارنة يف وقتنا احلاضرهشام عبد اهللا،   -) 4(



 

  :مستويات السياسة العامة/ ثانيا
ثالث مستويات للسياسة العامة، تبعا " G.Andersonجيمس أندرسون، "قدم 

  :ملستوى املشاركة يف اختاذها، وتبعا لنطاقها وطبيعة موضوعها وهي كاآليت
  ":Macro Politics"السياسة العامة الكلية . 1

ظى باهتمام أكرب من املواطنني، ذلك ألن بعض القضايا هي تلك السياسات اليت حت
تبدأ على املستوى اجلزئي مث تتسع وتتعقد لتصبح من موضوعات املستوى الكلي، فتصبح بذلك 
قضايا كلية تستقطب األحزاب السياسية، أعضاء الربملان، اإلدارات احلكومية، وسائل االتصال 

  .)1(يه إزاء القضايا اليت متثل السياسة العامةيعرب كل واحد عن رأ... ومجاعات املصاحل 
  ":Micro Politics"السياسة اجلزئية . 2

متتاز السياسة اجلزئية باخلصوصية واحملدودية، أي قضايا ليست عامة، فهي تشمل إما 
فرد معني أو شركة أو منطقة صغرية، املطلوب هو قرار ينتفع به قلة من األفراد أو املتأثرين مثل 

  .موعة من األفراد على قرض إلقامة بعض املشاريع تعود عليهم بالفائدةحصول جم
لكن ميكن هلذه السياسات العامة اجلزئية أن تتسع وتتحول إىل سياسات عامة كلية، إذ 
كلما تنوعت برامج احلكومة وإزدادت نشاطاا يف اتمع، أدت إىل تزايد املنافع اليت حتدثها 

  .)2 (األفراد واجلماعات واملناطقالواجبات اليت تفرضها على 
  ":Subsystem Politics"السياسة العامة الفرعية . 3

تسمى أيضا الوحدات احلكومية الفرعية أو السياسات التحالفية، وهي سياسات ذات 
  .اخل... طابع تنظيمي وظيفي، تركز على القطاعات التخصصية، كاملوانئ، الطريان 

ية وجانبية بني جلان الربملان ومجاعات املصاحل أو وتتضمن هذه السياسة عالقات فرد
هناك جلنة برملانية وأخرى فرعية حول التخصصات، : فحول الطريان املدين مثال. بني دائرتني

... وهناك اإلحتاد القومي للطريان املدين، إضافة إىل اجلماعات املصلحية املعتمدة بالنقل اجلوي 
  .اخل

                                                
  .72.  السابق، ص ، املرجعصنع السياسات العامةعامر الكبيسي،   -) 1(
  .71، 70. املرجع نفسه، ص  -) 2(



 

 يف كيفية حدوث األشياء وبلورا، كما تعرب على أن وهذه السياسات تعرب عن الواقع
موضوعات السياسة العامة ليست بالضرورة على الدوام تثري مجيع أفراد اتمع، ألن التنوع يف 

  .)1(االهتمامات والتخصصات هو احملور األساسي لوجود السياسات الفرعية
وما جيري . قع العاملي والدويلباإلضافة إىل هذه املستويات الثالثة، ونظرا لتقصينا الوا

على صعيد السياسة والعالقة بني الدول وحلول األزمات واملشكالت الكربى هذا جيعلنا أمام 
وهو املستوى العقيم للسياسة العامة، هذا " لفهمي خليفة الفهداوي"طرح مستوى جديد 

تويات داخلية أي املستوى ال يتوافق مع املستويات الثالثة اليت مت عرضها، ألا تشمل مس
يف حني هذا املستوى مستوى خارجي أملته املتغريات الدولية ). السياسة الداخلية للدولة(

ألن اهليمنة والقيادة اليوم أصبحت بيد الواليات املتحدة األمريكية، ما زاد القوي قوة . الراهنة
مرجعيا تستند وهذا يؤكد  وجود مستوى عقيم للسياسة العامة، الذي أصبح . والضعيف ضعفا

إليه كل املنظمات الدولية يف أغلب سياساا العامة املتخذة، أدى إىل انتشار ما يسمى 
القائمة على الالتوازن وحالة )∗ (International Public Policyبالسياسات العامة العاملية 

د جدواها وخترج التبعية اليت يفرضها املستوى العقيم، وبالتايل إن السياسات العامة العاملية، تفق
ألن قراراا وسياساا غري منطقية إزاء الدول . عن كوا تسعى إلجياد فرص للتعايش والتعاون

 .)2( ...)أفغانستان، فلسطني، العراق، ليبيا والسودان (

  .مراحل صنع السياسة العامة: املطلب الرابع
از بالدقة والتعقيد، لذا إن عملية صنع السياسة العامة، هي عملية يف غاية األمهية، ومتت

  : يليافإا متر بعدة خطوات أو مراحل سيتم توضيحها فيم
  

  
                                                

  .61.  املرجع السابق، ص، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي،  -) 1(
اال مؤمترات األمم الدور املتزايد الذي لعبته يف هذا  /1:  قد ساعد على  ظهور هذا املفهوم عدة عناصر منها السياسة العامة العاملية -) ∗(

توفري الدول واملنظمات املاحنة للدعم املادي املوجه إىل برامج حمددة، حبيث أصبحت هذه اهليئات حتدد / 2. املتحدة املتعددة على مدار السنوات
  ميكن اإلطالع على موقع معهد السياسة العامة العاملية . أولويات السياسات العامة للعديد من الدول

  institute for international public policy  يف :http://www.uncfsp.org/IIPPA Aplication, pdf. 
  .64، 63. املرجع نفسه، ص  -)2(

http://www.uncfsp.org/IIPPA


 

  ":Problem Identication"حتديد املشكلة / أوال
تعاين اتمعات خاصة املعاصرة من تزايد وتعقد املشاكل، مما جيعل هذه املرحلة من 

العامة، وخباصة وأن احلكومة ال تم أهم املراحل اليت جيب االهتمام ا يف عملية صنع السياسة 
  :حبل املشاكل أو االهتمام ا، وحتديد املشكلة يتضمن جمموعة العناصر هي

  : تعريف مشاكل السياسة العامة-1
 بأا ترتبط بقضية أو بوقف معني، أو حاجات مطلوبة، وبالتايل ميكن تعريف املشكلة

 وغري مباشرة، وهي قابلة للحل يف إطار هي ظاهرة حمددة، هلا أغراضها وآثارها املباشرة
  .)1(املقومات البيئية

ويتم التساؤل هنا من الذي جيعل احلكومة أو صانعوا القرار يهتمون ببعض املشاكل 
دون األخرى؟، هلذا فإنه ال يتم االقتصار فقط على املشكل وإمنا املشاكل العامة اليت متس شرحية 

  .اخل... التلوث البيئي، الفقر، اخنفاض الدخل، : كومة مثلواسعة من اتمع وتثري إنتباه احل
لذا فاملشكلة العامة هي اليت تدفع صناع السياسة العامة للتحرك بسرعة ألا متثل 
جمموعة املطالب واحلاجات والقيم اليت جيب اإلستجابة هلا، وصفة العمومية هي الصفة األساسية 

  . )2 (يف حتديد مشاكل السياسة العامة
  : خطوات حتليل املشكلة-2

  :تتم عملية حتليل املشاكل خبطوات عدة هي
  . تعريف املشكلة ومتييزها-1
  .اخل...  حتليل املشكلة من خالل معرفة أسباا وأهدافها -2
  . إعداد قائمة باحللول املمكن إتباعها حلل املشكلة-3
لوبة، املوارد مادية املهارات املط( تقييم احللول حسب املعايري املالئمة، وتشمل -4

  ).وبشرية، التكلفة، املخاطر ومراعاة البيئة والقيم

                                                
  .25. رجع السابق، ص، املالدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر الطيب،  -) 1(
  .250.  املرجع السابق، ص،ة احلكوميةمدخل جديد للتخطيط يف األنظم: حتليل السياسات أمحد مصطفى احلسني،  -) 2(



 

  . حتديد اخليار األفضل واختاذ القرار-5
  . وضع خطة للتنفيذ-6
   .)1(ملعرفة جناح وفشل التنفيذ:  املتابعة والتقييم-7

  ":Policy Agenda"األجندة السياسية أو جدول األعمال / ثانيا
د من القضايا اتمعية، لكن ال تستطيع أن حتل كل تلك تواجه احلكومات العدي

املشاكل، مهما كانت إمكاناا املادية والبشرية، هلذا فإا تقوم بإدراج أهم القضايا أو املطالب 
العامة األكثر طلبا عند اتمع يف جدول يسمى جبدول أعمال السياسة العامة أو ما يسمى 

 تتطلب عملية مناقشة فعلية، يترتب عنها اختاذ قرارات رمسية ، اليت)∗(بأجندة سياسة احلكومة
بني نوعني من " Alderأيلدر، "و" Coobكوب، "مناسبة لتلك املطالب املطروحة، وعليه مييز 

األول، يضم املسائل اليت تتبناها السلطة . جداول األعمال األول نظامي والثاين حكومي
أما الثاين فهو مبثابة جدول . حيتها واختصاصااوتستدعي تدخل السلطات الثالث وفقا لصال

للنقاش يكتفي عادة باملستوى احلكومي ملعاجلتها، وما جتدر اإلشارة إليه أن جدول األعمال 
أحيانا قد . السياسة يتميز بغياب التفاصيل فيه وعدم الوضوح وموضوعاته حمل جدال دائما

 انتقاها إىل مراحل أخرى متقدمة يف تدرج مشكلة يف األجندة احلكومية لكن هذا ال يعين
السياسة العامة، وهناك العديد من القضايا تدخل األجندة وتبقى عالقة أو تزول بسبب ظهور 

   .)2(مشاكل أكثر أمهية وإحلاحا على الساحة
ويرجع عدم استجابة النظم السياسية أو احلكومات للقضايا بطريقة سريعة إىل عدة 

 :)3(عوامل

                                                
  .217، 216.  املرجع السابق، ص ص،رسم وتنفيذ وتقييم وحتليل السياسة العامة حممد قاسم القريويت،  -) 1(
قائمة تتضمن املوضوعات واملشكالت املوجودة أمام موظفي احلكومة واليت يشارك ": "Gohn-Kingdon"يعرفها : أجندة احلكومة -) ∗(

  ".أو إعطائها قدرا من االهتمام والعناية خالل أية فترة من الوقت. من خارج احلكومة للموظفني الرمسيني فيهاالناس 
  .82. ، املرجع السابق، صصنع السياسات العامةعامر الكبيسي،   -) 2(
  .241، 240.  ص املرجع السابق، ص، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي،  -) 3(



 

اخلطوات  ليت يفرضها الدستور، حول معاجلة القضايا بطريقة متأنية، و املتطلبات ا-
البريوقراطية، كل هذا يؤثر يف حل القضايا املطروحة مما ينعكس سلبا على فعالية األجندة 

  .السياسية
 يف العديد من احلاالت، ترن أسبقيات األجندة، يف ضوء اعتبارات سياسية أسهم -

، حبيث تتداخل "املنظمني للقضايا أو املتفتحني لألجندة"مثل يف بلورا أشخاص فاعلون 
املواقف حول األسبقيات، مما يؤدي إىل معاجلة قضية على حساب قضايا أخرى أكثر أمهية 

  .وإحلاحا
كما أن عامل الوقت يشكل أمهية بارزة ألن تفعيل أو عدم تفعيل األجندة حيال 

 . جدولتها ألعمال السياسة العامة

  ":Policy Formulation"لورة وصياغة السياسة العامة ب/ ثالثا
بعد حتديد املشاكل ووضعها على األجندة السياسية، البد للحكومة من بلورة األفكار 
والسياسات املمكن إتباعها للتعامل مع املشاكل ذات األولوية، وهذه العملية تأيت حمصلة لتفاعل 

جتماعية، فمثال يف الواليات املتحدة األمريكية االقتصادية والسياسية واال: عوامل عدة منها
آلية اخلربة والكفاءة   كانت السياسات تسري وفق آلية اخلطأ والصواب، لتنتقل إىل االعتماد على

  .مث االنتقال إىل دور البيئة و القوى املؤثرة داخلها
  :املساومة. 1

حية، وذلك هي عملية تفاوض بني شخصني أو أكثر ممن يتمتعون بالسلطة والصال
  . )1(لالتفاق على حل مقبول ولو جزئيا ملصلحة أهدافهما و ليس بالضرورة أن يكون حل مثاليا

  :التنافس. 2
هو نشاط يسعى من وراءه طرفان أو أكثر إىل حتقيق نفس اهلدف، مثل تنافس 
األحزاب من أجل كسب االنتخابات، وتنافس الدول يف سبيل حتقيق مكاسب اقتصادية،  

                                                
  .107. املرجع نفسه، ص  -) 1(



 

 املتنافس إىل حتقيق مكاسبه فقط دون أدىن أي فائدة للخصم لكن قد يلجأ أحيانا ويعتمد
  .)1 (املتنافسان إىل املساومة حفاظا على وجودمها

  :الصراع. 3
هو حالة من حاالت التفاعل اليت حتصل بني الطرفني يفوز أحدمها مبا يطمح عليه، وال 

وقد ينشأ الصراع عن موقف تنافسي، . يوفق اآلخر إىل ذلك ولكنه يتحمل كلفة فوز خصمه
أي أن املنافسة قد تتطور لتصل إىل حالة من حاالت الصراع عندما حياول اآلخر إبعاده عن 

  .)2(املوقف 
  :التعاون واإلقناع. 4

 األطراف الطرف اآلخر بغية احلصول على تأييده ملواقفه أو كسب أحد هو أن ستميل
  .)3( بسالمة الرأي أو القضية املعروضة عليهرضاه حول قضية أو مطلب ما بعد إقناعه

  :الفرض أو األمر. 5
يكون توجيه األمر داخل التنظيم الواحد، ويتم عرب السلم اهلرمي من الرؤساء إىل 
املرؤوسني، وتوجيههم وحثهم للموافقة على مواقفهم أو براجمهم، مستخدمني بذلك الثواب 

  .)4(والعقاب ملن يؤيد أو خيالف
  ": Policy Legitimization" وإقرار السياسات العامة تبين/ رابعا

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

وهذا القرار . ط بل اختيار قرار حول بديل معنياملرحلة تكتفي باختيار أو تفضيل بديل ما فق
إن إقرار السياسة العامة مير مبراحل عديدة حيث . يتعلق بالسياسة العامة وليس قرارا روتينيا

تقدم يف البداية على شكل مشاريع قوانني للسلطة التشريعية، حيث تسلمها األمانة العامة لس 
                                                

علي هالل الدين : ، احملررقضايا نظرية ومنهجية: حتليل السياسات العامة، يف "السياسة العامة وأداء النظام السياسي"كمال املنويف،  -) 1(
  .26. ، ص)1988مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(
  .27. املرجع نفسه، ص  -) 2(
  .261.  املرجع السابق، ص، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي،  -) 3(
  .110.  ، املرجع السابق، صصنع السياسات العامة عامر الكبيسي،   -) 4(



 

لتحال فيما بعد على جلنة . كل دولة لدراستهااألمة أو جملس النواب حسب االختصاص يف 
قانونية تعد تقريرا بشأن املشروع لوضع اللمسات النهائية عليه، ليقدم بعدها إىل الس جمتمعا 

 رئيس الدولة للمصادقة لينشر فيما بعد يف اجلريدة للتصويت عليه ويف حالة قبوله يرفع إىل
 ويف حالة رفضه يرجع إىل الس ثانية للمراجعة الرمسية ليصبح ساري املفعول بعد أجل حمدد،

  .  ويف حالة املوافقة عليه مرة ثانية يصبح نافذ للمفعول
  :مرحلة تنفيذ السياسة العامة/ خامسا

. بعد انتهاء مرحلة تبين السياسة تصبح املقترحات مؤهلة ليطلق عنها سياسة عامة
صل بني العمل التشريعي والتنفيذي، وهنا وبالرغم من وجود صعوبة يف حتديد املرحلة اليت  تف

تعترب عملية تنفيذ السياسة العامة استمرار ملختلف العمليات السابقة واليت ينتقل العمل فيها إىل 
 وذلك لتمتعها ذالسلطة التنفيذية مبختلف مستوياا، وتتمتع بسلطات تقديرية واسعة أثناء التنفي

 تافة امليادين، مما يعطيها احلق يف إصدار اللوائح والتعليماباخلربة الالزمة والثقة والتجربة يف ك
  .الالزمة بتفاصيل تنفيذ السياسات العامة 

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

  . رصد األموال واملوارد الالزمة للتنفيذ-
  . دراسة إمكانية التنفيذ ورصد  الكفاءات الضرورية لذلك-
  . للمسئولني عن التنفيذا حتديد األهداف بدقة وإيضاحه-
   إعطاء الشرعية املناسبة للسياسة جبلب أكرب عدد من املؤيدين -
  .لصياغة و بني السياسات نفسها احلرص الشديد على التنسيق بني أجهزة التنفيذ وا-

وال تنفرد األجهزة اإلدارية بتنفيذ عملية السياسات العامة، بل تتدخل األجهزة أخرى 
كالسلطة التشريعية اليت وان كانت مهمتها إقرار السياسة العامة لكن من خالل عملها بدقة 

اراا ومربراا، كما أكرب وتفصيل أشد فإا تضغط على اإلدارة العامة بطرق عديدة وحتدد مس
أن اللجان الفرعية التخصصية التابعة للسلطة التشريعية اليت تتوىل مراجعة اللوائح،كذلك 



 

إعتماداا املالية السنوية البد أن حتظى مبوافقة السلطة التشريعية اليت يكون عملها يف هذه احلالة 
ائية أدوار حمورية يف األداء كما تلعب السلطة القض.مندرجا يف مهام ذات اختصاصات تنفيذية

التنفيذي من خالل وحدات إدارية تتمتع بسلطة إجراء التحقيقات وتطبيق اللوائح القانونية 
سواء كانت هيئات عمومية أو يف شكل هيئة مستقلة كتلك اليت تكشف التجاوزات 

  .والتالعبات اليت حتصل على مستوى الوحدات التنفيذية اإلدارية
عل االعتقاد بأن احلكومات حتاول أن تكون سياستها مبنية على كل ما سبق ذكره جي

العقالنية وتسعى لضمان التنفيذ اجليد للسياسات، غري أن  الواقع يؤكد أن تنفيذ السياسة العامة 
يتم يف ظروف خمتلفة يغلب عليها طابع اجلمود يف القوانني وقلة اإلمكانات الالزمة لتجسيد 

  .)1 (يادة العلياالسياسات اليت قررا الق
  :مرحلة تقومي السياسات العامة/ سادسا

حتوي هذه املرحلة على جمموعة من النشاطات املتسلسلة، فالسياسة العامة ال تكون 
فعالة بعد االنتهاء من إعدادها وتنفيذها، بل البد من أن تصاحب هاتني العمليتني مرحلة يف 

  .ا وحتديد أنواعها ومعايرها ومستلزمااوسيتم تعريفه غاية األمهية، هي عملية التقومي
  : تعريفها-1

عملية منظمة تستهدف تقييم النشاطات احلكومية حىت «:التقومي بأنه " هاتري"عرفها 
  .)2(»تقدم معلومات متكاملة عن اآلثار بعيدة وقريبة املدى للربامج احلكومية

لسياسة العامة، من عملية أساسية وذلك لتشخيص وقياس آثار ا* إذن فعملية التقومي
أجل التوصل إىل معرفة نتائج السياسة العامة، كما ميثل التقومي طريقة نظامية للتعليم وإستخدام 

                                                
  .260، 255. املرجع السابق، ص ص،رسم وتنفيذ وتقييم وحتليل السياسة العامة حممد قاسم القريويت،  -) 1(
  .130. املرجع نفسه، ص  - ) 2(
 فاملتابعة هي استعراض اجلهود اليت بذلت واملوارد اليت استخدمت للتأكد من سري التنفيذ الفعلي مع :ب التفريق بني املتابعة والتقوميجي -(*) 

 الفنية هي دراسة ما إذا كانت : الكفاءة ف.الكفاءة الفنية وكفاءة اإلنفاق فهو الكفاءة مع ضرورة التفرقة بني :أما التقومي. التنفيذ املخطط
األساليب املستخدمة قد أثبتت فاعليتها يف حل املشكلة حمل الدراسة أم ال، يف حني حتليل كفاءة اإلنفاق تدخل فيه معايري أخرى كمعيار 

  .التكلفة

  



 

الدروس املستفادة من النشاط اجلاري يف املستقبل، من خالل حتليل خمتلف مراحل برامج 
  .)1(األطراف املعنيةالسياسة العامة من خالل مالءمتها، صياغتها، فعاليتها، وقبوهلا لدى مجيع 

  :أنواع التقومي/ 2
  :للتقومي عدة أنواع يف السياسة العامة، ميكن اختصارها فيما يلي

  . التقومي السابق للتنفيذ يتم االهتمام فيه جبدوى السياسة قبل تنفيذها-
  . التقومي املالزم للتنفيذ ويضم دراسة التكلفة، التشغيل، تطوير و حتسني عملية األداء-
  .قومي الالحق للتنفيذ حيدد جناح أم فشل السياسة الت-
 التقومي اإلستراتيجي دف حتقيق الفاعلية يف التنفيذ، حيث ميكن إدخال التعديل -

  .على السياسات لردم اهلوة بني األداء والتخطيط من جهة و النظرية و التطبيق من جهة أخرى
  .لى حتقيق األهداف تقومي الفاعلية أي مدى قدرة السياسة أو الربامج ع-
    . تقومي الكفاءة أي احلصول على أقل نفقة ممكنة-
  . ة واآلثار من حيث السلبية أو اإلجيابيج تقومي النتائ-
  :معايري التقومي/ 3

تعد املعايري أمر مهم يف عملية التقومي، ألا وسائل للتحقق من حتقيق السياسة العامة 
  :ألهدافها وتشمل

يؤكد على التقليل من اإلنفاق احلكومي ومن عيوبه، وهو : قتصادياملعيار اال -1
  . خلفض اإلنفاقةعدم متكن احتساب زيادة اإلنفاق و املنافع اليت تتخلى عنها كنتيج

 تعين مستوى اإلجناز أو النتائج مقاسا باملقارنة باملدخالت ويشمل :الكفاءة - 2
  .زهاالتعريف على مواصفات معينة لألشياء اليت سوف يتم إجنا

                                                
علي هالل الدين :  احملررقضايا نظرية ومنهجية: عامةحتليل السياسات اليف  ،"قضايا للمناقشة: تقييم السياسة العامة"هبة أمحد نصار،  - ) 1(
  .180. ، املرجع السابق، ص)1988مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة(

  



 

  .تقيس املقدار الذي أجنزه من األهداف: الفعالية - 3
 من حيث التوزيع العادل للمنافع بني خمتلف الشرائح وتستخدم عدد من :العدالة -4 

  . يف كيفية توزيع املوارد والثروات ساملقايي
 من حيث مطابقة هذه السياسات إىل التشريعات والقوانني :الشرعية القانونية -5

   .)1(املنظمة لتلك السياسات أو الربامجواللوائح 
  :مستلزمات التقومي/ 4

يف السياسة العامة مستلزمات عملية وإجرائية يف سيل القيام ا تتطلب عملية التقومي 
  :ويتم ذلك وفق هذه املراحل 

  . حتديد احتياجات واهتمامات صانع السياسة العامة وإدارة الربامج يف عملية التقومي-
  . العامة املراد تقييمهاةال التقومي وأهداف السياس حتديد جم-
  .  تطوير املعايري واملقاييس الشاملة لغرض قياس أهداف الربنامج اخلاضع للتقومي-

غموض : لكن بالرغم من أمهية عملية التقومي إال أنه تواجهه العديد من التحديات منها
  .)2(سات، صعوبة تعميم نتائج التقومياألهداف، ضعف آثار السياسة العامة، عدم استقرار السيا

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 

  .لصورة اليت خطط هلاواملشاكل اليت تعترضها خاصة أثناء تنفيذها، وذا حتقق نتائجها با

 . فيهافواعل صنع السياسة العامة والبيئة املؤثرةدور : املبحث الثاين

 القوى أو الفواعل الرمسية وغري الرمسية املشاركة يف رسم  دورسيعرض هذا املبحث
العامة، بالتركيز على الفواعل غري الرمسية وتوضيح الطرق املستخدمة من  وتنفيذ السياسات

  . يف تلك السياسات، وحتديد البيئة اليت تتخذ السياسات العامة يف إطارهاطرفها للتأثري
  

                                                
  .288-280.  املرجع السابق، ص ص،رسم وتنفيذ وتقييم وحتليل السياسة العامة حممد قاسم القريويت،  -) 1(
  .85. ، ص)1989مركز البحوث والدراسات السياسية، : القاهرة (تقومي السياسات العامةالسيد عبد املطلب غامن وآخرون،   -) 2(



 

  : العامةةفواعل صنع السياس دور:املطلب األول

نظرا ألن السياسة العامة عملية حيوية، فإا تدفع العديد من األفراد للمشاركة يف 
شاركة يف صنع صنعها، سواء جهات رمسية واليت تتمتع بصالحيات قانونية تسمح هلم بامل

السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، اجلهاز اإلداري "السياسة العامة، وهذه اجلهات متمثلة يف 
أو جهات أخرى، لكن ليست بصفة رمسية، بل بصفتها ". ، واجلهاز القضائي)البريوقراطي(

 هذه الشخصية، يف صنع السياسة العامة، من خالل ممارسة الضغوطات على السلطة، وتتمثل
اجلهات يف مؤسسات اتمع املدين، ومنظمات القطاع اخلاص، الرأي العام، اهليئات 

  :اخل، وسيتم توضيح دورها فيمايلي... االستشارية، املنظمات الدولية غري احلكومية 
  :الفواعل الرمسية/ أوال

 إىل توضيح دور الفواعل غري الرمسية، ينبغي التعرف على دور الفواعلقبل التطرق 
الرمسية بإجياز باعتبارها أطراف فاعلة يف صنع السياسة العامة، كما أن هلا صلة وثيقة بالفواعل 

  .دراستنا غري الرمسية اليت هي موضوع
  : السلطة التشريعية-1

تقوم السلطة التشريعية بدور أساسي يف أي نظام سياسي من خالل تشريع القوانني 
دية واالجتماعية، لتحقيق اإلرادة الشعبية، وال ميكن وصنع السياسات، وتنظيم احلياة االقتصا

إضفاء هذه السمة عليها رد أا خمولة دستوريا، وإمنا يستلزم األمر املمارسة الفعلية لذلك، من 
  .)1(خالل ما يظهر من تطبيقات وشواهد عملية

  : السلطة التنفيذية-2
لعامة، ألا أصبحت اليوم هي ال ميكن إخفاء دور السلطة التنفيذية يف صنع السياسة ا

وهي ذات . املهيمنة سواء يف الدول املتقدمة أو النامية، من خالل تقدمي مشاريع القوانني للربملان
  .صلة وثيقة بالسلطتني التشريعية والقضائية

  

                                                
  .56.  املرجع السابق، ص،صنع السياسات العامة عامر الكبيسي،  -) 1(



 

كما تنوب عن الربملان يف تشريع القوانني، عن طريق األوامر واملراسيم، خاصة أثناء 
، وتقوم بتعيني القضاة، وقد يتدخل الرئيس يف أعمال السلطة التنفيذية، ويصبح العطل الربملانية

  .)1 (له الدور القيادي وهذا يظهر يف الدول النامية خاصة العربية منها
  ):البريوقراطي( اجلهاز اإلداري -3

على الرغم من النظرة التقليدية الشائعة يف العلوم السياسية حول عدم مشاركة اجلهاز 
اري يف صنع السياسات العامة وختصصه فقط يف التنفيذ، إال أن هناك اتفاق عام حول الدور اإلد

، وذلك المتالك اإلدارة )2(الكبري الذي يقوم به البريوقراطي يف صياغة ومناقشة السياسات العامة
ا املعلومات اهلامة والكافية عن السياسة، نتيجة مشاركتها يف تنفيذ تلك السياسات عمليا، لذ

ويقوم اجلهاز اإلداري بالدور الرقايب، كما فوضت له السلطة ". بذاكرة احلكومة"يعرب عنها 
التشريعية خاصة يف الدول املتقدمة سلطات واسعة، فيما يعرف بالسلطة التقديرية، واليت تعىن 

  يف صنع السياسة العامة، بل حىت يف إعاقتها يف بعض)Rub Miking()3(أحيانا بصنع القوانني 
  .األحيان

  : السلطة القضائية-4
مكانة السلطة القضائية يف الدولة متثل املعيار األساسي، ملدى احترام تلك الدولة 
لسيادة القانون، وتتجسد هذه املكانة املتميزة بتأكيد مبدأ استقاللية السلطة القضائية عن 

  .)4(ء وأحكامهالسلطتني التشريعية والتنفيذية، وال جيوز هلما التدخل يف سري القضا
لذا فإن احملاكم تلعب دورا هاما يف صنع السياسة العامة بدرجات خمتلفة حسب 

فإن حماكم الواليات املتحدة األمريكية، تلعب " جيمس أندرسون"األنظمة السياسية، فحسب 
دورا مهما يف صنع السياسة العامة أكثر من أي بلد آخر، حبيث تؤثر على حمتوى وطبيعة 

                                                
علي هالل الدين، : رراحمل قضايا نظرية ومنهجية: حتليل السياسات العامةيف  ،"شكل التنظيم احلكومي يف إطار السياسة العامة"أمحد رشيد،   -) 1(
  .113.  السابق، صرجعامل
  .60.  املرجع السابق، ص،صنع السياسات العامةعامر الكبيسي،   -) 2(
  .62. ، املرجع السابق، ص"منوذج اجلزائر: حتليل السياسات التعليمية العامة"نور الدين دخان،   -) 3(
  .127. جع السابق، ص املر،الدولة العصرية دولة مؤسسات حسن أبشر الطيب، -) 4(



 

إال أن . )1(امة عن طريق ممارسة الرقابة القضائية وتفسري القوانني اليت تفصل فيهاالسياسة الع
  .دورها يف الدول النامية يكاد يكون منعدما أثناء عملية صنع السياسات العامة

  :الفواعل غري الرمسية/ ثانيا
 تتسم بصورة رئيسية بأا هلا أهداف  حد كبري عن احلكوماتهي جهات مستقلة إىل

   .ظهرت لتحل حمل الدولة يف وظيفة ختصيص املوارد بأكثر عدالة وكفاءة نية أو قانونية،إنسا
 إن دور الفواعل غري الرمسية يف صنع السياسة العامة يستدعي يف البداية وجود 
منظمات فاعلة تقوم بالربط الوثيق بني الدولة واملواطنني، حيث تقوم هذه املنظمات بدورها يف 

ناسبة لتحريك اتمع حنو التأثري يف صنع السياسة العامة للدولة من خالل خلق األجواء امل
املشاركة النشطة يف رسم وختطيط وتنفيذ ومراقبة مجيع مراحل هذه العملية، وميكن هلذه 
الفواعل إتباع عدة طرق سواء كانت شرعية أو غري شرعية للوصول إىل مرحلة ميكن من خالل 

العامة خاصة وأا تلعب دورا هاما يف املناقشات بشأن مقترحات أن تؤثر يف صناعة السياسة 
  .القوانني

أن هذه الفواعل ال جيوز هلا أن متثل النظام : كما أن حدود هذا الدور يتمثل يف
السياسي أو موازيا له، بل عليها أن توفر ضوابط على سلطة احلكومة وميكنها من خالل هذا 

كم عرب تعزيز املساءلة والشفافية يف النظام السياسي واألهم الدور أن تسهم يف حتسني إدارة احل
  .من هذا هو إسهامها يف صياغة السياسة العامة
على أن دور الفواعل غري الرمسية ) صناع الرمسيون(ومن الضروري أن يعلم القائمون 

دية وطبيعتها يقومان على أساس الشراكة الكاملة واالخنراط يف العملية السياسية واالقتصا
واالجتماعية ويف عملية التغيري والتطوير واإلصالح وعلى وجوب االنتقال من الدور املطليب 
واخلدمايت الذي يقتصر على ملء فراغ املؤسسات احلكومية إىل الدور الفاعل واملؤثر يف صنع 

ألن  السياسات الوطنية العامة وتطوير حركتها لتتحول من قوة احتجاج إىل قوة اقتراح أيضا،
يف صياغة "stekehaled"دور هذه الفواعل ليس جمرد دور مكمل للدولة ولكنه طرف أساسي 

السياسة العامة حيث ينبغي هلذه الفواعل اإلسهام يف عملية التغيري االجتماعي من خالل التأثري 

                                                
  .63. ، املرجع السابق، ص"منوذج اجلزائر: حتليل السياسات التعليمية العامة"نور الدين دخان، -) 1(



 

بالقوانني والتشريعات وصياغة السياسات العامة وممارسة الضغط من أجل إجراء تعديالت حتقق 
  . األغلبيةمصاحل

وميكن هلذه الفواعل إتباع عدة طرق للوصول إىل مرحلة ميكن من خالهلا أن تؤثر يف 
وأوىل تلك الطرق هي إحداث خلخلة . صنع السياسة العامة ألجل تعزيز فرصة منو الدميقراطية

 يف ميزان القوى املائل لصاحل الدولة حبيث يزداد نفوذ اتمع وهذه الفواعل يف توازن القوة
األمر الثاين هو قدرة الفواعل . احلاصل، ألنه دون حتقيق توازن أفضل اليرجى إجناز دميقراطي

غري الرمسية على التأثري يف درجة انضباط اجلهاز السياسي، ألن وجود فواعل غري رمسية فاعلة 
تغالل واليت ختضع السياسيني لدرجة معينة من الرقابة جتعلهم أكثر حذرا وأقل ميال إىل إساءة اس

من الناحية ثالثة فإن للفواعل غري الرمسية دورا بارزا كوسيط السلطة وقطاعات اتمع . السلطة
املختلفة، وهو ما يعزز حالة من التواصل باجتاهني اجتاه الدولة واتمع وعندما يصبح االجتاهان 

   . على اتصال دائم وثيق فإنه يتم حتقيق حكم راشد ويتعزز الطابع الدميقراطي
أحزاب سياسية، :   ومن هذه الفواعل ميكن ذكر اتمع املدين بتفرعاته املختلفة من
  .ومجاعات املصاحل ورأي عام، مث وسائل اإلعالم، والقطاع اخلاص و تفرعاته

  :اتمع املدين/ 1
يعد اتمع املدين من أبرز الفواعل يف النظام السياسي، ويلعب دورا مهما يف توجيه 

سة العامة، وقبل حتليل هذا الدور البد من توضيح تعريف اتمع املدين وخصائصه صنع السيا
  . ومؤسساته
  :تعريفه/ 1-1

يشري إىل العديد من األمور اليت هلا عالقة " Civis"مدين يف الالتينية " Civil"إن تعبري 
 كل ما هو باملواطن ويتناقض مع التعبريات رمسية، عسكري، وذا فاتمع املدين يشري إىل

  ).خارج املؤسسات احلكومية(خمالف للمجتمع الرمسي 
وبالرغم من شيوع هذا املفهوم يف األدبيات الغربية والعربية إال أن هناك تفاوت يف 
حتديد تعريف دقيق وحمدد ملفهوم اتمع املدين، فهناك من املفكرين من يرى ضرورة فصل 

ذا األخري يضم كل املؤسسات واألجهزة واملنظمات اتمع املدين عن اتمع السياسي ألن ه



 

املركزية واحمللية للدولة بينما اتمع املدين يشمل كل خمتلف األبنية السياسية واالقتصادية 
 .)1(واالجتماعية يف اتمع وتعمل بإستقاللية عن الدولة

تلفة أشكال عديدة وخم«اتمع املدين بأنه " Steven Delueستيفن ديلو، "ويعرف 
من اجلمعيات، غالبا ما يطلق عليها جمموعات طوعية أو مؤسسات ثانوية، هذه التنظيمات اليت 
توجد خارج اهلياكل الرمسية لسلطة الدولة، تشري إىل حيز مستقل يتوفر لألفراد فيه حرية تتيح 

ها، وأحد عدد متنوع من خربات احلياة اليت تتيحها جتمعات متنوعة يستطيع األفراد االنضمام إلي
ضد سلطة ) buffer(اجلوانب املهمة يف اتمع املدين أنه كحيز مستقل، يعمل كعازل  

احلكومة املركزية، وبدوره هذا يشجع على وجود مناخ جلماعات خمتلفة أن تتبع مساراا 
  .)2(»اخلاصة ا، دون خوف من تدخالت احلكومة

  :خصائصه/ 1-2
أربع معايري ميكن استخدامها للتحكم " S.Huntingtonصمويل هنتغتون، "لقد حدد 

القدرة على التكييف يف مقابل : على مدى التطور الذي بلغته مؤسسة أو منظمة ما، وهي
اجلمود، واإلستقالل يف مقابل التبعية، واخلضوع، والتعقد يف مقابل الضعف التنظيمي، 

  .)3(والتجانس مقابل االنقسام
  : القدرة على التكييف-أ

املؤسسة على التكييف مع التطورات يف البيئة اليت تعمل من خالهلا، إذ وهي قدرة 
  .كلما كانت املؤسسة قادرة على التكييف كانت أكثر فاعلية و هي عدة أنواع

يقصد به القدرة على االستمرار لفترة طويلة من الزمن، ألن ذلك  :التكييف الزمين .1
  .يزيد من قيمتها

                                                
مذكرة املاجستري يف القانون العام، قسم احلقوق، جامعة " (دراسة حتليلية قانونية: مكانة اتمع املدين يف الدساتري اجلزائرية"خلفة نادية،  -) 1(

  .48. ، ص)2003، باتنة
ورقة " (حماولة لفهم طبيعة وحدود انفتاح السلطة على فعاليات اتمع املدين وأثره يف عملية التحول السياسي يف اجلزائر"زهري بوعمامة،  -) 2(

. ، ص)2005 ديسمرب، 16-10، بسكرة، اجلزائر، "التحول الدميقراطي يف اجلزائر: حبث قدمت يف كراسات امللتقى الوطين األول حول
112.  

  .110.  املرجع السابق، ص،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامةتامر كامل حممد اخلزرجي،   -) 3(



 

املؤسسة على االستمرار مع تعاقب أجيال من الزعماء هو قدرة : التكييف اجليلي. 2
  .على قيادا
يقصد به قدرة املؤسسة على إجراء تعديالت يف أنشطتها : التكييف الوظيفي. 3

  .للتكييف مع الظروف املستجدة، وذا ال تكون جمرد آلة لتحقيق أغراض معينة
  : اإلستقالل-ب

 املؤسسات أو اجلماعات أو األفراد، أو مبعىن أن ال تكون املؤسسة خاضعة لغريها من
  .تابعة هلا حبيث يسهل السيطرة عليها

  
  : التعقد-ج

  .يقصد به تعدد املستويات الرأسية واألفقية داخل املؤسسة، أي تعدد هيئاا التنظيمية
  : التجانس- د

  .)1(يعين عدم وجود أي صراعات داخل املؤسسة تؤثر سلبا يف أنشطتها
  :مؤسساته/ 1-3
فحسب : ميكن التطرق اآلن إىل مؤسساته د تعريف اتمع املدين وحتديد خصائصهبع

أن حتقيق االستقرار السياسي يقترن بإجياد مؤسسات سياسية، تنظم " صمويل هنتنغتون"
املشاركة السياسية، ومتنع انتشار العنف والفساد بتوسيع املسامهة الشعبية يف صنع السياسات 

شخاص املناسبة للمناصب الرمسية، والقدرة على معاجلة االنقسامات العامة، ويف اختيار األ
  :، وتتمثل مؤسساته يف)2(واألزمات يف اتمع، عرب حتقيق الدميقراطية

I /األحزاب السياسية:  
يوجد العديد من املفكرين الذين يستبعدون األحزاب السياسية من جمموعة القوى 

، "Larry Diamondالري داميوند، "دين، كما يفعل ذلك والعناصر اليت يتشكل منها اتمع امل
                                                

   .33 -32. ، ص ص)2000مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت (مستقبل اتمع املدين يف الوطن العريب أمحد شكر الصبيحي، -) 1(
  .113.  املرجع السابق، ص،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامةي،، تامر كامل حممد اخلزرج -) 2(



 

لكن يف مقابل هذا االجتاه يدخل بعض الباحثني األحزاب السياسية عندما تكون خارج السلطة 
  .)1(ضمن بنية اتمع املدين

جمموعة من « : بأنهه، فيمكن تعريف)∗ ( وشروط معينة لقيامهفو بالطبع للحزب تعري
معينة تدفعهم للعمل املتواصل يف سبيل استالم السلطة أو االشتراك يف األفراد جتمعهم فكرة 

  .)2(»السلطة لتحقيق أهداف معينة
لكن الذي يهم هنا هو معرفة دورها يف صنع السياسة العامة، فهي متثل إحدى قنوات 

تصال السياسي، فهي اليت تقوم بالتعيري عن املشاركة السياسية للمواطن، وكذا أحد قنوات اال
، بفعل الضغط الذي ة قبل احلكومناهتمامات املواطنني ومطالبهم العامة، وتعمل على حتقيقها م

متارسه على صناع السياسة العامة الرمسيني هذا من جهة، وكذلك نقل رغبات وسياسات 
وقرارات احلكومة إىل املواطنني، وتعمل على تعبئة اجلهود واملواقف املتباينة إزاءها، إما دعما 

  .)3(ييدا وإما مواجهة ورفضاوتأ
وتعد وظيفة التجميع والتكتل من أبرز وظائف األحزاب السياسية يف األنظمة احلديثة، 
حيث أا تنقل مطالب وخيارات تركيبية على صناع القرار لتمكنهم من تشكيل نظرة شاملة 

عامة املراد اختاذها، حول البيئة االجتماعية، وتدفعهم إىل ترتيب األولويات ومتطلبات السياسة ال
يضاعف النظام السياسي من فعاليته وقدراته اإلستخراجية والتوزيعية، أو االستجابة  وهذا

  .للمتغريات البيئية بشكل عام

                                                
  .27. سابق، صالرجع امل ،"دراسة حتليلية قانونية: مكانة اتمع املدين يف الدساتري اجلزائرية "، نادية خلفة-) 1(
  : الشروط الضرورية لقيام حزب سياسي هي- )∗(

  .ارية وجود تنظيم يتميز بالعمومية واالستمر-1

  . وجود برنامج خاص باحلزب-2

  . رغبة وسعي من جانب احلزب السياسي يف سبيل الوصول إىل السلطة واالحتفاظ ا-3
  .96. ، ص)2008دار أسامة للنشر والتوزيع، : عمان (الكونغرس والنظام السياسي األمريكيياسني حممد محد، مترمجا،  -) 2(
  136. ، املرجع السابق، صة يف وقتنا احلاضرالسياسة املقارن هشام عبد اهللا، -) 3(

  



 

 كما تعمل بكل أساليب املناورة لتحول دون إجازة بعض التشريعات من الربملان، -
  . اتمع، والعكس صحيحخاصة إذا كانت هذه التشريعات تتناقض مع مصاحلها ومصاحل

وتعمل على تعبئة الرأي العام ألجل إسراع السلطة لإلستجابة لبعض املطالب، لذا فإن 
  .األحزاب السياسية تعترب كمصفاة لتنقية املصاحل واملطالب اليت تعرب عنها

وتتنوع أدوار األحزاب السياسية، ودرجة تأثريها وفعاليتها يف صنع السياسة العامة، 
. عية األنظمة السياسية، اليت تعكس البنية التشكيلية للنظام احلزيب القائم يف اتمعحسب نو

ففي بريطانيا وأمريكا، يهيمن حزبان سياسيان وحياول كل منهما أن يستقطب أكرب عدد من 
اجلماهري، للحصول على دعم إنتخايب كبري، لذا فإن براجمهما حترص على أن تتسع وتستجيب 

  .ة اجلماهرييةطالب القاعدمل
أما اتمعات اليت تأخذ بنظام التعددية مثل فرنسا وأملانيا واجلزائر، فإن األحزاب 

أما فيما خيص البلدان اليت متتاز . السياسية تم بقضايا وسياسات متتاز بالعمومية والشمولية
ة على صنع ، فإن دور احلزب ميثل اهليمنة الكامل)سابقا(باحلزب الواحد كاالحتاد السوفييت 

  .)1(السياسات العامة
II /مجاعات املصاحل:  

ال يقتصر العمل العام للمجتمع املدين على األحزاب السياسية، بل يشاركها يف ذلك 
ومن منطلقات غري حزبية تنظيمات اتمع املدين كافة، مبا فيها النقابات واالحتادات ومنظمات 

  .و ما يطلق عليها بوجه أعم مجاعات املصاحل، أ)2(حقوق اإلنسان، وجتمعات أساتذة اجلامعة
مجاعة أو فئة هلا مصاحل أو توجهات مشاركة، ويغلب أن «: وميكن تعريفها بأا

يكون هلذه اجلماعة عمل أو مهنة واحدة تسعى للتأثري يف السياسة العامة حفاظا على مصاحلها 
  . )3(»يف احلكمأو تأكيدا لتوجهاا، وليس من أهدافها حتمل مسؤولية مباشرة 

  :قد مت تصنيف مجاعات املصاحل إىل

                                                
  .66.  املرجع السابق، ص،صنع السياسات العامةعامر الكبيسي،   -) 1(
  .102.  املرجع السابق، ص،مستقبل اتمع املدين يف الوطن العريب أمحد شكر الصبيحي،  -) 2(
  .153. ، ص املرجع السابق،الدولة العصرية دولة مؤسسات حسن أبشر الطيب، -) 3(



 

 وهي تسعى دائما لتعديل الدستور، واليت تسعى للتأثري على :مجاعات مصاحل كلية *
  .اجلمعية الربملانية الفرنسية للدفاع عن حرية التعليم: الربملانيني والوزراء املوظفني مثل

فة جزئية، كاالحتادات تقوم بالضغط على السلطة بص :مجاعات مصاحل جزئية *
  .والنقابات، واجلمعيات املهنية

 وهي اليت تضغط للدفاع عن املثل اإلنسانية مثل اجلمعيات الدينية :مجاعات عقائدية *
  .والعلمية واالجتماعية

مثل بعض قطاعات احلكومة مثال : مجاعات مصاحل تدخل يف نطاق القانون العام* 
طاعات حكومية، فالبنتاجون لديها أسباب كثرية تشكل مصاحل ضاغطة على قيادا من ق

  .لضغط على أعضاء الكونغرس
مثل اجلماعات املتعلقة باألنشطة : مجاعات مصاحل تدخل يف نطاق القانون اخلاص* 

  .)1(االجتماعية واالقتصادية واخلريية
  .رقائمة على التقاليد االجتماعية القدمية كالطوائف والعشائ: مجاعات مصاحل تقليدية* 
  .تتمثل يف الشركات التجارية واملصارف ومجعيات التجار: مجاعات مصاحل حديثة* 
  .كالنقابات العمالية، واملنظمات الفالحية: مجاعات مصاحل مجاهريية* 
منتقاة كإحتاد كبار املوظفني والتنظيمات املهنية : مجاعات مصاحل قيادية أو فئوية* 

  . رجال األعمالالصناعية، وإحتاد علماء الذرة ومجعيات
وتشمل مجيع التنظيمات اليت تعمل يف إطار حمدد إلقليم : مجاعات الضغط الداخلية* 

  .دولة ما، بصرف النظر عن أهدافها وطبيعة نشاطها
وهي تعمل عرب أقاليم الدول وهلا نفوذ قوي مثل شركات : مجاعات املصاحل الدولية* 

  .)2(األمريكية C.I.Aالبترول العاملية، ومنظمة 

                                                
ماهيتها، أنواعها، عوامل تكوينها، مشروعيتها، : مجاعات الضغط وتأثريها على القرارات اإلدارية والدوليةحممد أبو ضيف باشا خليل،   -) 1(

  .20، 19. ، ص)2008دار اجلامعة اجلديدة، : القاهرة (أمهيتها
بنغازي،  (دراسة حتليلية يف ضوء القوانني الدستورية املقارنة: ات الضاغطةدميقراطية األحزاب السياسية واجلماعسليمان صاحل الغويل،  -) 2(

  .205. ، ص)2003قاريونس، 



 

إن هذه اجلماعات تسعى إىل التأثري على السياسة العامة بطريقتها، وتلعب دورا هاما 
يف احلياة السياسية، وحتاول إيصال مطالبها وقضاياها ألجل اإلسراع لبلورا يف األجندة 
السياسية، لذا فإن صانعوا السياسة العامة يضطرون إىل املساومة مع هذه اجلماعات إلجياد 

  .)1(ية فيما بينهمحلول توفيق
وقد تعرب عن رأي قطاع من الرأي العام حيال القضايا العامة، كما تتمتع بقدرة التأثري 

  .عليه واستمالته للضغط على السلطة
وقد تعارض سياسة أو قرار ما إذا رأت فيه ما يضر مصاحل أعضائها، لذا فإا تبحث 

اع صانعي القرار بأن هذه املطالب عن قنوات خاصة لنقل مطالبها، وعن أساليب خاصة إلقن
باإلضافة إىل قيامها بالدعاية مثال يف الواليات املتحدة . )2(تستحق االهتمام واالستجابة

) اللويب(ألف منظمة، حبيث تؤثر مجاعات املصاحل  30األمريكية وصل عدد مجاعات املصاحل إىل 
حمامي "يف واشنطن من ) اللويب(تألف وي. تأثريا هاما على السياسة العامة اليت يصنعها الكونغرس

، وهلم عالقات "الشركات الكربى، ورجال األعمال، وأعضاء سابقني يف االس التشريعية
، كما هلم عالقات مع الناخبني يف مناطق معينة لبعض األعضاء، وهلذا )3(جيدة مع احلكومة

 االنتخابية، مما جيعل تأثريها السبب فإن مجاعات املصاحل قادرة على تعبئة مسانديها يف الدوائر
ملموسا على وضع جدول األعمال التشريعي ويف املساعدة على تشكيل صياغات حمددة 

  .)4(للتشريع
كما أن بعض مجاعات املصاحل قد تتخذ العنف كأسلوب لتحقيق هدفها مثل 

  .اخل... اإلضرابات وأعمال التخريب 

                                                
  .64.   املرجع السابق، ص،صنع السياسات العامة عامر الكبيسي، -) 1(
  .114.  املرجع السابق، ص،النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة تامر كامل حممد اخلزرجي، -) 2(
  .388-386. ، ص ص)2005الس األعلى للثقافة، : القاهرة (دميقراطية للقلةحصة املنيف، مترمجا،  -) 3(
  .229، 228. ، املرجع السابق، صالكونغرس والنظام السياسي األمريكيياسني حممد محد، مترمجا،  -) 4(



 

  :اسيةالتمييز بني مجاعات املصاحل واألحزاب السي* 
كثريا ما ختتلط نشاطات األحزاب ومجاعات املصاحل، من خالل مشاركتها يف تأثري 
. على القرارات احلكومية، إال أن مشاركة األحزاب السياسية ختتلف عن مجاعات املصاحل

  :)1(وملقارنة كل منهما يتم استخالص النتائج اآلتية
  :من حيث اهلدف. 1

تتسم بالطبيعة السياسية وقد تتواجد أهداف إن أهداف األحزاب السياسية دائما 
أما مجاعات املصاحل فأهدافها حتدد بسبب . أخرى اجتماعية، أو اقتصادية، ولكنها ثانوية

  .طبيعتها وهي يف الغالب أهداف اقتصادية
 
  :من حيث الوسيلة. 2

يفترض يف وسائل األحزاب السياسية شرعيتها، ومن مث علنيتها، أما مجاعات املصاحل 
كما يفترض يف بعضها عدم الشرعية . أغلب الوسائل اليت متارس ا نشاطاا غري علنيةف

  .كالرشوة والتجسس
  :من حيث التنظيم. 3

األحزاب السياسية هلا بناء ينصب فيه تنظيمه، أما مجاعات املصاحل فقد ال يكون هلا 
  .بناء تنظيمي
  :من حيث الوظيفة. 4

ة مبينة يف براجمها ومقيدة ا أمام اجلماهري، أما األحزاب السياسية هلا وظائف واضح
  .مجاعات املصاحل فليس هلا برامج حمددة إال تلك اليت تتصل مبصاحلها

                                                
  .69-68. ، ص ص)2004الكتاب احلديث، دار : القاهرة (دور الصفوة يف اختاذ القرار السياسيعلي حممد بيومي،  -) 1(



 

  :من حيث املسؤولية. 5
األحزاب السياسية يف حالة استعداد دائم لتحمل املسؤولية قبل اجلماهري، ومن مث فإنه 

ياسي كإختيار مرشحيها للمؤسسة التشريعية يسهم يف العمليات السياسية، ويف النشاط الس
  .أما مجاعات املصاحل فال تسهم بشيء من هذا. واإلسهام بأعضائها يف املؤسسة التنفيذية

  :من حيث رقابة اجلماهري. 6
األحزاب السياسية ختضع لرقابة اجلماهري دائما حني عرض براجمها عليها، وحني 

  .صاحل اليت ال ختضع هلذه الرقابةالعملية االنتخابية، على عكس مجاعات امل
III /الرأي العام:  

إن العالقة بني الرأي العام والسياسة العامة هي عالقة دائرية ديناميكية، فالرأي العام 
يؤثر يف السياسة العامة، سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، والعكس صحيح، لكن هذه 

كنوع القضية : سب عوامل كثرية أخرىالعالقة املتبادلة ختتلف حسب النظام السائد وح
املطروحة ودرجة نضج ومتاسك اجلماهري ووجود املؤسسات الدستورية اليت تتيح تدفق الرأي 

  .)1(اخل... العام حر وتأثريه يف السياسة العامة 
ففي اتمعات املتقدمة كأوربا والواليات املتحدة األمريكية، فإن الرأي العام هو الذي 

السياسية ومؤسساا املختلفة، وتستجيب له بإستمرار، على عكس النظم غري يشكل السلطة 
الدميقراطية اليت جتعل الرأي العام بعيدا عن املشاركة السياسية ومسألة اختاذ القرارات وتسعى 

  .)2(دائما لتهميشه
 ويؤثر الرأي العام يف السياسة العامة عن طريق دفع صانعيها حنو االهتمام بقضية معينة،

والتأثري يف مدى إدراكه ألمهية هذه القضية، ألنه توجد العديد من القضايا جيهلها صناع 
  . Agenda-Settingالسياسة العامة، وبالتايل فإن الرأي العام حيدد األجندة السياسية 

                                                
، 64. ، ص ص)1998دار قباء للنشر والتوزيع، : القاهرة (طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره يف السياسة العامة: الرأي العامأمحد بدر،  -) 1(

301.  
  .31، 22. ، ص ص)2003ولية، مكتبة الشرق الد: القاهرة (مقارنة سياسية: دراسات يف الرأي العام، حامد عبد املاجد قوبسي -) 2(



 

كما يؤثر أيضا على نوعية اخليارات السياسية اليت يتبناها صانعوا السياسة العامة أو ما 
، إال أن هذا النمط من التأثري نادر احلدوث، ألن Policy-Settingيد السياسات يسمى بتحد

الرأي العام يؤثر يف منع القائد السياسي من تبين سياسة معينة، أكثر من دفعه إىل تبين سياسة 
  .)1(بديلة

IV /وسائل اإلعالم:  

اإلهتمامات تلعب وسائل اإلعالم دورا مهما يف عملية صنع السياسة العامة من خالل 
هلا تأثريا قويا بدءا من حتديد املشكلة  حبث يكون واملطالب وإيصاهلا من مواطنني إىل السلطة،

  .)2(فتقوم بإثارة اهتمام اجلمهور وصانعي السياسة أثناء حدوثها وتغطيتها لألحداث،
كذلك تؤثر وسائل اإلعالم يف نشوء املشكلة من خالل تصويرها بأسلوب سياسي 

 ميتد دورها إىل وضع الربامج كأقصى تأثري ميكن أن تصل إليه، فالربامج احلكومية مناسب، كما
تشمل السياسات املقترحة حول القضايا اليت حتتل املراتب األوىل يف األجندة احلكومية، إال أن 

أثناء عهدة كلنتون " نيويورك تاميز"هذا يتطلب قدر من الثقافة الدميقراطية، وخري مثال ما فعلته 
 الواليات املتحدة األمريكية حيث شاركت يف صياغة برامج حول قضايا فنية معقدة يف يف

السياسة اخلارجية اجتاه البوسنة وحلف الشمال األطلسي للتجارة احلرة «الكونغرس وهي 
  .)3(»)نافتا، والرعاية الطبية(

وعلى ضوء هذه التوضيحات سيتم التأكيد على دور تنظيمات اتمع املدين  
أساليب جديد لفرض بناء عملية صحيحة وجيدة لصنع السياسة العامة، حيث تؤثر هذه ك

 على عملية صنع السياسة العامة من خالل عدة وسائل واآلليات مثل تقدمي ملشورة تالتنظيما
واخلربة الفنية، وبناء تكتالت وحتالفات للضغط على صناع السياسة العامة، وتنظيم محالت 

فضال عن طرح املطالب مباشرة و كذلك مراقبة احلكومات، كما برز . قضية ماإثارة اجلماهري ب
يف اآلونة األخرية فكرة شراكة بني احلكومات وتنظيمات اتمع املدين، هذه الشراكة اليت تبدأ 
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، وتسهم هذه )1(من مراحل مبكرة يف السياسة العامة وقبل أن تلتزم احلكومة بأي التزامات 
؟ وعليه يتلخص دورها يف تنظيم ك من خالل من يشارك؟ ومن ميلت السياساالشراكة يف بلورة

 و تفعيل املشاركة اليت تقرر مصري هذه الفئات اليت معها، ومواجهة السياسات اليت تؤثر يف
  . مصري أفرادها
  :"Private Sector"القطاع اخلاص/ 2

أمحد " جند تعريف هناك تعاريف متعددة وخمتلفة للقطاع اخلاص من بني هذه التعاريف
نشاط غري طوعي غري حكومي أو «: بأنه" القطاع اخلاص"الذي يعرف " الطيب زين العابدين

شبه حكومي يقوم به كيان وطين أو كيان أجنيب مانح أو منفذ لرباجمه، ويكون النشاط ذا 
اص أغراض اجتماعية أو تنموية خمتلفة، وحيكم هذا القطاع قوانني السوق، حيث أن القطاع اخل

هو عمل مبذول داخل نطاق سوق العمل، أي عمل يبذل ألسباب احلصول على مقابل مادي 
 .)2(»أو نقدي واجب السداد ميكن أن يطالب به قانونا أو عرفا

بأنه جمموع املنظمات أو اجلمعيات اليت " : سلوى شعراوي مجعة"كما تعرفه أيضا 
ة حلماية مصاحلها اخلاصة، وتتنوع يؤسسها رجال أعمال، وتستعمل أساليب خمتلفة ومتنوع

  .)3(مؤسسات هذا القطاع حبسب النشاط الذي متارسه
من خالل هذين التعريفني مت استخالص جمموعة من اخلصائص اليت يتميز ا القطاع 
اخلاص، فهو جمموع املؤسسات اليت ينشئها أفراد أو مجاعات مببادرة فردية، وتكون هذه 

ا ومهنيا عن القطاع العام أو احلكومة، واهلدف من إنشاء هذه املؤسسات حرة ومستقلة مالي
املؤسسات هو حتقيق الربح وخدمة مصاحل أفراد أو مجاعات معينة، حبيث تنشط هذه املؤسسات 

  .يف جماالت تنموية واجتماعية واقتصادية، خدماتية متنوعة
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خفيف من وميكن إرجاع سبب التحول من القطاع العام إىل القطاع اخلاص إىل الت
عبء الدولة يف إدارة الوحدات االقتصادية، ومواجهة مشاكل نقص السيولة والتضخم وتفاقم 

وقد دعم هذا التحول كل من . املديونية، وكذلك فتح باب املنافسة ومزيد من الكفاءة والفعالية
قيق ، وحماولة حتUNDPالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل واملشروع اإلمنائي لألمم املتحدة 

البيئة املناسبة لتعزيز دور مشاركته يف رسم السياسات من خالل تكامله مع اإلدارة احلكومية 
  .واتمع املدين

وللقطاع اخلاص دور هام يف التوجيه والتأثري على عملية صنع السياسات العامة 
عن استقالهلا فالنقابات العمالية ورجال األعمال مثال يتسمان بدرجة عالية من الفعالية، ناجتة 

املايل واإلداري وجتانس مصاحل أعضائها مع قدرة هذه اجلماعة على توفري قنوات اتصال تؤثر 
  .)1(على صانع القرار لتحقيق مصاحلها أو لتبين سياسة معينة

  : بيئة صنع السياسة العامة :املطلب الثاين
جيب التنويه إىل بعد التطرق إىل صنع السياسة العامة من طرف الفواعل غري الرمسية، 

اليت فيها  لذا،كان من الضروري التطرق  إىل هذه البيئة. أن هذه الفواعل تتأثر بالبيئة احمليطة ا
: وتنتقل إىل النظام السياسي عرب قنواته ومتثل جمموعة من العوامل تنشأ السياسة العامة

  .حىت عوامل دولية وعامليةالطبيعية،االقتصادية، االجتماعية، التعليمية، السياسية والثقافية و
كما أن طبيعة املنطقة اجلغرافية لبلد من حيث املساحة والتضاريس واملناخ واملوقع 
اإلستراتيجي، تؤثر على السياسات العامة، فالدولة صغرية املساحة وذات موقع إستراتيجي تلجأ 

 ذات املنافذ البحرية إىل توسيع دائرة أصدقائها ألجل احلفاظ على أمنها واستقرارها، أما الدول
وسيتم التركيز على أهم املتغريات  .فإا تتميز بسياسات حبرية وسياحية واقتصادية خمتلفة

الثقافة السياسية، الظروف اإلقتصادية، الظروف اإلجتماعية مث الظروف الدولية : املتمثلة يف
  ).العاملية(

                                                
  .7.، ص )فسم العلوم االقتصادية،د س ن:القاهرة (جتارب عاملية: دور القطاع اخلاص يف املشاركة اتمعيةد، صالح الدين فهمي حممو -) 1(
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  :الثقافة السياسية/ أوال
" أملوند "ا عرفهد وق،∗ل إىل جيل عرب التنشئة السياسيةتنتقل الثقافة السياسية من جي

  .)1(»توزيع معني لالجتاهات والقيم واألحاسيس واملعلومات واملهارات السياسية«بأا 
  :تأثري الثقافة السياسية يف صنع السياسة العامة* 

ية يف البداية البد من فهم حاالت التمايز واملفارقات اليت تتجلى عن الثقافة السياس
  :ألجل ترسيخ دورها يف عملية صنع السياسة العامة من خالل املالحظات اآلتية

 إن اتمع الواحد، قد يكون إطارا تتخلله ثقافات سياسية فرعية، من جراء التباين -
واالختالف احلاصل بني شرائحه ومناطقه وبنائه الطبقي والسكاين مثل أمريكا اليت يتميز مشاهلا 

  .)2(ض عن السودعن جنوا والبي
 القيم املعروفة، كاملساواة، احلرية الفردية والدميقراطية تؤثر على صنع السياسة -

  . العامة، فاحلرية الفردية يف الدول الرأمسالية أدت إىل توسيع دائرة النشاط اخلاص بقدر اإلمكان
 العامل،  تباين الثقافات يؤدي إىل اختالفات يف صنع السياسة العامة يف خمتلف أحناء-

ففي بريطانيا هناك قلة من املواطنني الذين يعارضون امللكية احلكومية عكس أمريكا اليت فيها قلة 
  .من املواطنني الذين يؤدون امللكية احلكومية

املاضي واحلاضر ( إن التوجه السكاين ورؤية املواطنني للزمن والوقت، من خالل -
فالنظرة إىل املاضي تعين امليل إىل . ياسة العامة، يؤثر على تعاملهم مع صنع الس)واملستقبل

احملافظة وليس اإلبداع وليس التجديد، وبالتايل هذه النظرة تسمح لتشريع سياسة عامة خلدمة 
  .)3(كبار السن، أكثر من تشريع سياسة عامة تم بالتعليم العايل القائم على أسس تقنية متطورة

  :الظروف االقتصادية/ ثانيا
 الظروف االقتصادية دور كبري يف التأثري على السياسة العامة وصنعها، لقد أصبحت

وذلك نتيجة للتناقض والتعارض احلاصل بني خمتلف األفراد واجلماعات والشرائح، سواء كانوا 
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رمسيني أو غري رمسيني، فمثال قد يكون التعارض بني أصحاب املشاريع الكبرية وبني أصحاب 
فاجلهات اليت ليست راضية عما حتققه . اخل... ملنتجني واملستهلكني املشاريع الصغرية، وبني ا

  .من عوائد يف تعاملها مع اجلهات األخرى، تسعى إىل مناشدة احلكومة للتدخل ملساعدا
فإنه يعترب أحد املداخل لدراسة : "Political Economy"وبالنسبة لالقتصاد السياسي

 االقتصادية وانعكاساا على السياسة العامة من السياسة العامة، ويؤكد على دور العوامل
  :خالل

 قلة املوارد االقتصادية أو وفرا تؤثر على صيغة السياسات العامة، فالدول الغنية -
تتبع سياسات اإلنفاق العام لتقرير اخلدمات العامة ملواطنيها، لذا ال تفرض عليهم الضرائب على 

 فيها نسبة عالية من دخله على شكل ضرائب ورسوم عكس الدول األخرى، اليت يدفع املواطن
  .)1(خدمات

إذن يالحظ أن النظام اإلقتصادي هو الذي يوجه السياسة العامة، من خالل االهتمام 
التضخم، الركود، الديون وعجز امليزانية هذه الظروف حتتم على : باملشاكل االقتصادية مثل

ا التدخل يف العمليات العادية للسوق اإلقتصادي صانعي القرارات يف السياسة العامة، أن يقررو
أم ال؟، ففي أمريكا اليت تتبين سياسة عدم التدخل يف السوق، لكن احلكومة تتدخل فقط عندما 

هذه السياسة جتعل احلكومة تعرف . يتعلق األمر بالقضايا العامة، أو فشل السوق بالعمل بفعالية
لذا فإن التدخل احلكومي يف . وضاع اإلقتصاديةالوقت املناسب الذي تتدخل فيه لتحسني األ

عدم حصول الكساد وحتقيق األسعار : صنع القرارات املبنية على أساس السوق يضمن لنا
  . )2(العادلة وتدعم املنافسة، باإلضافة إىل منع التالعب باألسعار

  :الظروف االجتماعية/ ثالثا
م السائدة يف اتمع اليت تنعكس على تشمل العادات والتقاليد والنظم االجتماعية والقي

ألن الصراعات االجتماعية وتناقضاا تستدعي تدخل . )3(كيفية صنع السياسة العامة للدولة
فاجلزائر اليوم تشهد العديد من التحوالت كمحاولة االهتمام . احلكومة إلجياد حلول للحد منها
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تعاطي املخدرات واهلجرة : الشباب مثلباملرأة وإعطائها حقوقها، وإجياد حلول سريعة ملشاكل 
  .غري الشرعية هذه املشاكل اليت أصبحت خطر يهدد استقرار النظام السياسي

يسعى إىل " Political Sociologyاالجتماع السياسي، "فضال عن ذلك فعلم 
االقتناع بأن هناك العديد من املفاهيم االجتماعية والسياسية تتجلى يف تشكيل موضوع السياسة 

  :العامة، لذا فإنه يركز على العوامل اآلتية
  . دراسة املظاهر االجتماعية لظاهرة السلطة والقوى السياسية القائمة يف اتمع-
  . دراسة املتغريات االجتماعية، وعمليات التصويت يف االنتخابات العامة-
  . دراسة السلوك السياسي والقيم االجتماعية-
  .)1(ية والنقابية، وآثارها على ممارسة الدميقراطية التعرف على التجمعات املهن-

إذن فالسياسة العامة البد هلا أن تراعي الظروف اإلجتماعية، وأن يكون ختطيطها وفقا 
  .لتلك القيم واملعتقدات

  :الظروف الدولية والعاملية/ رابعا
 من إن دخول العامل للقرن احلادي والعشرين، قد حتم ومازال حيتم على دوله، مزيدا

 مشكالت متضاعفة ومتفاقمة وجديدة، ميكن هلا أن حتدث، وبالتايل ءاالستعدادات إزا
 ةمبقدورها ختريب املنجزات السابقة، إن مل يتوصل إىل معاجلات حامسة لتلك املشكالت الالحق

هذه الظروف . اخل... االنفجار السكاين، الشركات متعددة اجلنسيات، التلوث البيئي : مثل
 الدولة الواحدة، نتيجة تشعب تأثرياا على خمتلف أحناء العامل، مما جيعل هذه تفوق قدرة

السياسات عاملية، وألجل التغيري الذي حدث من جراء ضغوط العوملة والتحوالت يف أنظمة 
أدى ذلك إىل تنامي شعور . اخل... الدول، كسقوط جدار برلني، وايار االحتاد السوفيايت 

  :بشكل متزايد حنو اإلعتمادية الدولية يفالسياسي واتمعي 

                                                
  .206.  املرجع السابق، ص، البنية والتحليلمنظور كلي يف: السياسة العامة فهمي خليفة الفهداوي، -) 1(



 

األمن القومي يترجم االعتمادية الدولية، من خالل محاية احلدود الوطنية ضد . 1
اهلجمات األجنبية، أو محاية املصاحل القومية يف اخلارج كجزء هام تشترك فيه مجيع االهتمامات 

  .األساسية لكل احلكومات
نة تقوم على اقتصاديات الدول األخرى بفعل منو االعتمادية لالقتصاد لدولة معي. 2

  .التجارة العاملية، ذلك ألن أي دولة ال تستطيع أن تنتج كل ما حيتاجه شعبها
باإلضافة إىل وجود املؤسسات واملنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدويل، والبنك 

، فمثال عقدت األمم املتحدة )1(اخل، واليت تعىن بقضايا الدول... الدويل، ومنظمة األمم املتحدة 
خاصة خالل فترة التسعينات سلسلة من املؤمترات العاملية اليت استهدفت بلورة أطر السياسات 

واألهداف املرتبطة ا، يسعى اتمع " Global public policies"العامة يف مجيع ااالت 
د بدأت هذه السلسلة من الدويل لتحقيقها وتتبناها احلكومات ضمن براجمها التنموية، وق

، وانتهت بقمة 1990عام " تايالند"الذي نظمته اليونسكو يف " مبؤمتر التعليم للجميع"املؤمترات 
كسياسة "كل هذه املؤمترات تبنت سياسات واضحة . 2000اليت عقدت يف سبتمرب " األلفية"

  .)2(2000عام " الصحة للجميع

                                                
  .213 -211. املرجع نفسه، ص ص -) 1(
  .216. ، املرجع السابق، صحتليل السياسات العامة يف الوطن العريب سلوى شعراوي مجعة، -) 2(



 

  :ةـخالص
 من خالل ،العامةانب أو اإلطار املفاهيمي للسياسة  يف هذا الفصل على اجلزمت التركي

وتوضيح  .وتقوميتنفيذ  حتديد خمتلف عمليات صنعها من إعداد،توضيح مفهوم السياسة العامة و
مبا أن جوهر و. هذا ضمن بيئة تؤثر يف صنعها خمتلف املؤسسات اليت خول هلا هذه العملية
 ملعرفة من فعل "إستون"كما وصفه " black box"السياسات العامة هو فتح صندوق أسود

 فإن موضوع الدراسة ركز فقط على الفواعل غري الرمسية يف اجلزائر،، ومن أثر على من؟ هذا؟
ملعرفة ما إذا  من أبرز القوى غري الرمسية عتبارمهاباالقطاع اخلاص  على اتمع املدين ووبالضبط

اع  جانب الصنإىل العامة ةتوجيه السياسنع وهما يف صكان هلاذين الفاعلني غري الرمسني دورا م
،وهل ميكن هلا أن تلعب دورا واضحا وحمددا يف هذه العملية؟ وماهي حدود الرمسيني يف اجلزائر

  .هذا الدور وجماالته اهلامة املؤثرة؟ وسيتم توضيح ذلك يف الفصل الثاين



 

                                                                                         



 

  :دـمتهي
شهدت العديد من الدول تطورات سياسية واقتصادية عرفت من خالهلا التحول حنو 
الدميقراطية وتبين سياسات التحول إىل القطاع اخلاص، وذا مل تعد الدولة الفاعل املهيمن 

 هذه التطورات، لذا زائراية الثمانيات شهدت اجل معالوحيد على صنع السياسات العامة، و
برز فيها العديد من الفواعل غري الرمسية إىل جانب الفواعل الرمسية للدولة، وسيتم التركيز يف 

: من خالل مبحثني هذا الفصل على فاعلني يف غاية األمهية، مها اتمع املدين والقطاع اخلاص،
ان دور وتأثري كل منهما يف  تبيوسيتماألول خصص للمجتمع املدين و الثاين للقطاع اخلاص 
  .صنع السياسة العامة يف اجلزائر إىل جانب اجلهات الرمسية



 

  .اتمع املدين وصنع السياسة العامة: املبحث األول
كلما تواجدت مؤسسات "Rebert Putnamروبرت بوتنام "يقول املفكر اإليطايل 

لذا، فاتمع املدين يؤدي . كثراتمع املدين وأدت دورها، كلما كانت الدميقراطية أقوى وأ
دورا رئيسا يف ترسيخ مبادئ الدميقراطية من خالل الدفاع عن مصاحله وعن مصاحل اتمع، 
وذلك باملشاركة يف االنتخابات وإبداء الرأي حول خمتلف القرارات الصادرة من طرف الدولة، 

 فالنظرة القاصرة للسلطة لذا. ألنه يتوق لدميقراطية مل تستطع تأمينها له مؤسسات الدولة
السياسية يف اجلزائر واليت كانت تقوم على اعتبار النشاط اجلمعوي يزاحم ويعرقل نشاط 

، وإعادة تشكيل وهيكلة 1988 أكتوبر 5السلطات وامتيازات الدولة، أدت إىل أحداث
) 1989(د املمارسة باإلنتقال من األحادية إىل التعددية وهذا بعد التصويت على الدستور اجلدي

الذي أقر وألول مرة يف تاريخ اجلزائر املستقلة حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي، مما 
أدى إىل ظهور العديد من التنظيمات والقوى السياسية اجلديدة، يف مدة قصرية جدا، حتاول 

 دور يف التعبري عن مشاكلها واملطالبة حبقوقها، لذا سيتم توضيح ما إذا كان هلذه التنظيمات
التأثري واملشاركة يف صنع السياسة العامة، إىل جانب الدولة أم أا ال تزال تعاين من التهميش 

  .واإلقصاء واالحتكار من طرف الدولة
  .تنظيمات اتمع املدين يف اجلزائر: املطلب األول

تماعية تعددت تنظيمات اتمع املدين يف اجلزائر يف خمتلف ااالت اإلقتصادية، اإلج 
 ألف منظمة وإحتاد 25أن يف اجلزائر وحدها قام أكثر من " علي الكرت"حيث يشري . والسياسية

  .)1(1988ورابطة ومجعية غري حكومية بعد أحداث أكتوبر 
 حبق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي، وذلك ألجل 1989كما أقر دستور 

  :صاحل اتمع، وتتمثل هذه التنظيمات يفحتقيق قدر أكرب من الدميقراطية، وحماولة حتقيق م
  
  
  

                                                
 .266. ، ص)1998مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت (دراسة نقدية اتمع املدين عزمي بشارة، -)1(



 

  :األحزاب السياسية/ أوال
بأنه يهدف إىل املشاركة يف احلياة السياسية، «: قد عرف املشرع اجلزائري احلزبل

بوسائل دميقراطية وسلمية من خالل مجع مواطنني جزائريني حول برنامج سياسي دون ابتغاء 
  .)1(»هدف يدر الربح

تيار " السياسية يف اجلزائر، ميكن تصنيفه إىل عدة تيارات أمهها ، تعدد األحزابإن 
واألحزاب السياسية اليت تدخل ضمن اتمع املدين هي ". وطين وتيار إسالمي وتيار علماين

األحزاب السياسية املعارضة، أي  اليت تكون خارج السلطة، على الرغم من قدرة بعضها على 
، لذا سيتم التركيز على التيار اإلسالمي والتيار العلماين، ذلك احلصول على مقاعد يف الربملان

ألن التيار الوطين وهو التيار الذي يسيطر على السلطة يف اجلزائر اآلن، فما هو هذا التيار ومما 
  يتكون؟

حزب جبهة التحرير الوطين وحزب :ويشمل حزبني مهمني مها:  التيار الوطين-1
  . التجمع الدميقراطي

I /بهة التحرير الوطين حزب ج)FLN:(  
مارست جبهة التحرير الوطين احلكم منذ االستقالل، ولعبت دورا رئيسيا تعبويا مانعا 

اليت هزت كياا، ويرجع  1989 أكتوبر5لظهور أي قوى سياسية منافسة، إىل غاية أحداث 
اجلزائري، وقد هذا الدور لكوا القوة السياسية الوحيدة اليت انبثقت منها مجيع فئات الشعب 

  .)2(استمرت يف ممارستها للسلطة استنادا إىل الشرعية التارخيية الثورية
ذا فإن حزب جبهة التحرير الوطين كان حزب النظام يف األحادية وحىت يف التعددية 

الذي كان يقود " عبد احلميد مهري"سواء تواجد يف احلكم أو املعارضة، مثل ما حصل مع 

                                                
 .128. سابق، صالرجع امل ،"دراسة حتليلية قانونية: مكانة اتمع املدين يف الدساتري اجلزائرية"،نادية خلفة _)1(
مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت (جتربة اجلزائرىل إة السياسية العربية يف إشارة إشكالية الشرعية يف األنظم حزام وايل، مخيس _)2(

 .189. ، ص)2004



 

، لكن أطيح به وعادت اجلبهة بعدها إىل السلطة، لتتجذر يف كل جبهة التحرير الوطين
  .)1(احلكم" عبد العزيز بوتفليقة"مؤسسات الدولة، مع وصول 

II / حزب التجمع الوطين الدميقراطي)RND:(  
، كواجهة سياسية للسلطة الرمسية، 1997هو من األحزاب احلديثة الذي تأسس سنة 

والذي حتول إىل رئاسة الس الشعيب الوطين بعد الفوز " عبد القادر بن صاحل"ترأسه بداية 
، راهن فيه على استقرار "تضامن-عمل-أمل"، حتت شعار 1997الذي أحرزه يف تشريعات 

وقد دعمته السلطة التنفيذية للفوز يف هذه . )2(اجلزائر، وحتقيق تنمية اجتماعية واقتصادية
  .)3(2007 و2002االنتخابات، وكذا انتخابات 

اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، حركة اتمع : ويضم كل من:  التيار اإلسالمي-2
  .    وحركة النهضة) محس(ياإلسالم

I / اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ)FIS:(  
، كان هلا قوة فعل منظمة حيث سيطرت 1989نشأت كحزب سياسي يف مارس 

 واعتمدت يف عملها على ) ∗(على أغلب املساجد يف املدن والقرى، ومجعت بني عدة تيارات
  .)4(القيادة اجلماعية ومبدأ الشورى

، 1990 من جمموع البلديات يف أول موعد انتخايب حملليات %55و اكتسحت اجلبهة 
، حيث أحرزت يف دورها األول علـى 1991وتعزز دورها من خالل الفوز بتشريعات 

سية بني مناد إلكمال املسار من جمموع األصوات مما أدى إىل انقسام الطبقة السيا 47.27%
                                                

جريدة ، "نتخابات الربملانية يف اجلزائر، ترتيب جديد للقوى السياسيةية للتجمع الوطين الدميقراطي، اإلهزمية شكل" حممد مصدق يوسفي، _)1(
 .7. ، ص2002، 1129، العدد الزمان

 التحول :ورقة حبث قدمت يف كراسات امللتقى الوطين األول حول" (اتمع املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر" عبد الرمحان برقوق، _)2(
 .102، 101. سابق، صالرجع امل، )الدميقراطي يف اجلزائر

رجع ، امل"لربملانية يف اجلزائر، ترتيب جديد للقوى السياسية االنتخابات ا-هزمية شكلية للتجمع الوطين الدميقراطي" حممد مصدق يوسفي، _)3(
  .7. سابق، صال
" عباس مدين"وهو االجتاه الغالب الذي بدأ يف االحنصار لصاحل التيار اإلسالمي بزعامة " علي بلحاج" منها التيار املتشدد الذي يتزعمه - ) ∗ (

 ".عبد القادر حشاين"و" حممد سعيد"، وتيار ثالث يعرف بتيار اجلزارة  بقيادة 1991بعد سنة 
مركز دراسات الوحدة : بريوت (اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية: األزمة اجلزائرية سليمان الرياشي وآخرون، _)4(

 .68. ، ص)1999العربية، 



 

، أدى ذلك إىل 1992االنتخايب وآخر بإيقافه، وتدخل اجليش الوطين الشعيب ليلغى انتخابات /
  .)1(1993إحداث معارضة مسلحة بني الطرفني بداية من سنة 

II / تمعمحس(السلم حركة ا) (HMS:(  
ب سياسي سنة و أصبحت معتمدة كحز" مجعية اإلرشاد واإلصالح"نتجت عن حتول 

، ويسعى هذا احلزب إىل إقامة الدولة اإلسالمية باإلعتماد على معايري املوضوعية 1991
والواقعية، واستفادة من أخطاء اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ حبيث حتولت من فلسفة املعارضة احملضة 

  .)2(تخابيةإىل املشاركة احملتشمة يف احلياة السياسية، وقد سجلت حضورها يف املواعيد االن
III /حركة النهضة اإلسالمية :  

، تعد من "عبد اهللا جاب اهللا" برئاسة زعيمها 1990مت اعتمادها رمسيا يف ديسمرب 
، "حركة اإلصالح"، تغري اسم احلزب إىل )3(1991األحزاب املعارضة إللغاء تشريعات ديسمرب 

اطها الكثيف، مما أدى إىل وتعرضت احلركة إىل مضايقات من قبل النظام نتيجة التخوف من نش
، هذا االنفصال أدى تراجع )4("حركة اإلصالح الوطين"انفصال زعيمها مع مؤيديه لتنشئ 

، وأربع مقاعد 2002شديد للحركة لدرجة أا مل حتصل سوى على مقعد واحد يف تشريعات 
  .1997 مقعد يف تشريعات 34بعدما كانت تتمتع بـ  2007يف تشريعات 

 جبهة القوى االشتراكية وحزب العمال مث حزب :ويشمل: لماين التيار الع-3
  . ةالتجمع من أجل الثقافة والدميقراطي

I / جبهة القوى االشتراكية)FFS:(  
، وكانت ناشطة يف اخلارج إىل غاية "حسني آيت محد" بزعامة 1963تأسست سنة 

  .)5(، حينها أصبحت حزبا شرعيا ال يزال يف املعارضة1989سنة 

                                                
 .105. سابق، صالجع ر امل،" والتحول الدميقراطي يف اجلزائراتمع املدين" عبد الرمحان برقوق، _)1(
 .55. ، ص)2007دار قرطبة، : اجلزائر (املشاركة السياسية وجتربة التعددية احلزبية يف اجلزائر رابح كمال لعروسي، _)2(
 .56. ، صنفسه رجع امل _)3(
 .102. سابق، صالرجع امل، " والتحول الدميقراطي يف اجلزائراتمع املدين" ن برقوق،ا عبد الرمح_)4(
 .48. ، ص)1994ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر (القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنةسعيد بوشعري،  _)5(



 

، إال أا مل تشارك يف 1997 جدارا يف االنتخابات التشريعية سنة وأثبتت
  .)1(2002وشاركت فقط يف االنتخابات احمللية  2002االنتخابات التشريعية سنة 

II /حزب العمال:  
وهي " لويزة حنون" برئاسة 1990حزب يساري تبىن الفكر التروتسكي، تأسس عام 

ملنصب رئاسة اجلمهورية، يتمسك مببادئه املتمثلة يف ترشحت كأول إمرأة يف تاريخ اجلزائر 
، 1999 و1995، قاطع االنتخابات الرئاسية عامي )2(الدفاع عن  الربوليتاريا  ونبذ اخلوصصة

، مث 2002 مقعد يف تشريعات 21، 1997 مقاعد يف االنتخابات التشريعية 4وحصل على 
  .2006مقعد يف انتخابات  21

III /الثقافة والدميقراطية حزب التجمع من أجل )RCD:(  
 سبتمرب 16، ومت اعتماده قانونيا يف 1989يرجع تأسيسه إىل احلركة الرببرية سنة 

، يرفض االجتاه اإلسالمي على املستوى الوطين ويدعو إىل إقامة "سعيد سعدي"، يترأسه 1989
  .)3(تيار عصري متفتح على الثقافة الغربية

  :التنظيمات النقابية/ ثانيا
ثل احلركة النقابية النواة املركزية للمجتمع املدين، بإعتبارها أكرب فضاء خارج هياكل مت

مجعية تتشكل ألغراض املساومة اجلماعية بشأن شروط "وميكن تعريفها على أا . الدولة
العمل، ورعاية مصاحل أعضائها االقتصادية واالجتماعية عن طريق الضغط على احلكومات 

  ).4"(ة واللجوء إىل العمل السياسي يف بعض احلاالتواهليئات التشريعي
، كما 1956أول نقابة تأسست يف اجلزائر سنة " اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني"ويعد 

، وهي 1990 وبداية 1989منظمة نقابية مع اية  28متيزت الساحة النقابية بوجود حوايل 
ومتثل " إلحتاد العمال اجلزائريني"ر النقايب تقريبا نقابات قطاعية وفئوية واليت أسقطت االحتكا

  :هذه النقابات يف
                                                

 .75.  مرجع سابق، ص،اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية: األزمة اجلزائرية  سليمان الرياشي وآخرون،_)1(
 .102. مرجع سابق، ص، " والتحول الدميقراطي يف اجلزائرملديناتمع ا"عبد الرمحان برقوق، _ )2(
 .164. ، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت (مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر إمساعيل قرية  آخرون، _)3(
 .604. ، ص)1990 املؤسسة العربية للدراسات والنشر، :القاهرة (6.، جاملوسوعة السياسية عبد الوهاب الكيايل، _)4(



 

  :النقابة اإلسالمية للعمل واحلركة النقابية/ 1
حاولت جبهة اإلنقاذ اإلسالمية اختراق التنظيم العمايل لإلحتاد العام وكان جناحها مدعاة 

ابطات اإلسالمية إلنشاء داعيا إلنشاء النقابة اإلسالمية للعمل يف شكل رابطات مسيت بالر
) اخل... الصحة، النقل، السياحة، (، وانتشرت عرب عشرة قطاعات 1990للعمل يف جويلية 

 وذلك يف نفس السياق األمين والسياسي الذي حلت 1992لكن مت توقيفها يف سنة ). 1(
  .1992فيه اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف مارس 

  ):سناباب(رة العمومية النقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدا/ 2
، مببادرة من اإلطارات اإلدارية يف إدارات عمومية حتت ما 1990تأسست سنة 

  .)2(يسمى جبمعية الدفاع عن حقوق املوظفني، وهي أكثر النقابات استقالال عن السلطة
  :اللجنة الوطنية إلنقاذ اجلزائر/ 3

وذ املتنامي جلبهة اإلنقاذ، وقد ، دف مواجهة النف1992أسسها االحتاد العام للعمال عام 
ضمت ست منظمات أخرى متثل أصحاب العمل واملدراء من الشركات احلكومية واخلاصة 

  .وبعض منظمات حقوق اإلنسان
  ):UNPA(االحتاد الوطين للمزارعني اجلزائريني / 4

 يضم حوايل 1997، وحبسب إحصائيات 1988استقل عن جبهة التحرير الوطين عام 
  .)3(و ألف عض700

  :النقابات املهنية/5
هناك العديد من النقابات املهنية يف اجلزائر، وهي من أنشط التنظيمات املدنية لتمتع 

  :أعضائها من تعليم ووعي سياسي باإلضافة إىل اإلستقاللية املالية هلا، ومن أهم هذه النقابات
  

                                                
 .65.  ص:)2000(، سبتمرب 259، جملة املستقبل العريب، "اتمع املدين يف اجلزائر" أمين إبراهيم الدسوقي، _)1(
مذكرة ماجستري يف التنظيم السياسي واإلداري، قسم العلوم " (تطور احلركة النقابية يف اجلزائر من األحادية إىل التعددية" ية أوقنون، _)2(

 .95. ، ص)2004سية، جامعة اجلزائر، السيا
 .96. سابق، صالرجع امل، " والتحول الدميقراطي يف اجلزائراتمع املدين"  عبد الرمحان برقوق،_)3(



 

  .)1(ةنقابات الصحفيني واألطباء واملهنيني واحملامني والصيادلة والقضا
  :اجلمعيات املدنية/ ثالثا

صراحة احلق الدستوري يف إنشاء اجلمعيات، إذ نصت  1996 من دستور 43كرست املادة 
احلق يف إنشاء اجلمعيات مضمون، تشجع الدولة تطوير احلركة اجلمعوية، حيدد "على أن 

  .)2(القانون شروط إجراءات إنشاء اجلمعيات
إنشاء اجلمعيات واإلقرار بدور اتمع املدين، صدور وصاحب هذا اإلعتراف الدستوري حبق 

 الذي أحدث حتوال جذريا يف حرية إنشاء اجلمعيات، وقد مت 1990قانون اجلمعيات لسنة 
  .)3( مجعية منذ صدور هذا القانون53000اعتماد أكثر من 

  :وتتضمن اجلمعيات املدنية ما يلي
  :املنظمات النسوية/ 1

ائية تدافع عن حقوق املرأة وتقاوم العنف املوجه ضدها، كما  منظمة نس30تضم أكثر من 
  :أا تربز يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان، وميكن تصنيف هذه املنظمات كما يلي

-I وهي أكثرها انتشارا، وتنشط بقوة: اجلمعيات اخلريية النسائية.  
-II عنيوهي على نو: اجلمعيات أو االحتادات النسائية التابعة لألحزاب:  

أوهلا تكون تابعة لألحزاب املعارضة للنظام السياسي، وتكتسي الطابع األيديولوجي 
وثانيها تلك التابعة ألحزاب أو حزب السلطة احلاكمة وأمهها . للحزب الذي تكون تابعة له

وما يالحظ عن هذه اجلمعيات أا ليست مستقلة ). UNFA(االحتاد الوطين للنساء اجلزائريات 
  .تابعة تنظيميا وفكريا للحزب احلاكموإمنا هي 

III-كلجنة املرأة يف نقابة األطباء :  اهليئات النسائية التابعة للمنظمات املهنية أو احلرة
  .اخل...أو احملامني، وجلنة املرأة يف الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

                                                
 131. سابق، صالرجع امل ،"دراسة حتليلية قانونية: مكانة اتمع املدين يف الدساتري اجلزائرية"نادية خلفة،_ )1(
 .1996 من دستور 43املادة ئرية  الدميقراطية الشعبية، اجلمهورية اجلزا_  )2(
 .20.  ص،)2003دار الغرب، : اجلزائر (دور اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية والنقابات: اتمع املدين ومحاية البيئةحيي وناس، _ )3(



 

IV -نطوية حتت أي  النوادي النسائية، فضال عن هذا جمموع التنظيمات غري امل
  .)1(التنظيمات السابقة

نظرا لألوضاع املتردية يف اجلزائر ظهرت هذه :  مجعيات حقوق اإلنسان-2
  :اجلمعيات لتدافع عن حقوق اإلنسان وتتمثل يف

I-علي حيي عبد النور"أسسها احملامي :  الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان "
ومل يعترف باجلمعية إىل . نسان واتمع املدين يف اجلزائرالذي ناضل يف سبيل ترقية حقوق اإل

حد الساعة، ذلك مبعارضتها للنظام احلاكم، حيث عارضت انتهاك احلريات العامة، والقوانني 
  .سيئة السمعة حيث انتقدت قانون مكافحة التخريب واإلرهاب3

II-1988بر برز نشاطها بعد أحداث أكتو:  الرابطة اجلزائرية حلقوق اإلنسان 
وتشكل النواة األساسية لتطور اتمع املدين ولدولة القانون ويتحقق ذلك من خالل توفري 

  .املناخ املالئم لذلك
III- وقد رفض مجيع احملاكمات : حلقوق اإلنسان) الوطين( املرصد اجلزائري

  .)2(العسكرية يف اجلزائر بسبب افتقادها لشروط احملاكمة العادلة
 وهي مبثابة أحد إفرازات أهم مسات النقابة اجلزائرية ومن :قافية اجلمعيات الث-3

اجلمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية، احلركة العربية اجلزائرية، واحلركة الثقافية : أمهها
 ).MCB(الرببرية 

 ألف مجعية سنة 12 حيث ارتفع عدد هذه اجلمعيات من : اجلمعيات الطوعية-4
ومنها منظمة أبناء الشهداء، ومنظمة أبناء . )3(ة يف السنة املوالية ألف مجعي40 إىل 1989

 .ااهدين، واملنظمة الوطنية للمجاهدين

                                                
 .97. سابق، صال رجعامل، "اتمع املدين والتحول الدميقراطي يف اجلزائر"  عبد الرمحان برقوق،_)1(
 .133. سابق، صالرجع امل ،"دراسة حتليلية قانونية: مكانة اتمع املدين يف الدساتري اجلزائرية"نادية خلفة،_ )2(
 .98. سابق، صالرجع امل، " والتحول الدميقراطي يف اجلزائراتمع املدين"  عبد الرمحان برقوق،_)3(



 

  .إستشارة المجتمع المدني بشأن صنع السیاسة العامة: المطلب الثاني

إن اهلدف األساسي ملؤسسات اتمع املدين يتمثل يف التأثري واملشاركة يف صنع 
العمل على : ا خيدم مصاحلها وحيافظ عليها، وتتضح أشكال هذه املشاركة يفالسياسة العامة مب
 لسياسة عامة يف قطاع من القطاعات، تصور بعض احللول أو البدائل تتقدمي مقترحا

لسياسات عالقة،كما تقوم باإلستفتاء ألجل تعديل بعض السياسات القائمة، كما قد تستشريها 
عداد ملفات النصوص القانونية اجلديدة، ويصل األمر ا يف بعض احلكومة يف إبداء رأيها أثناء إ

 العمل بسياسة معينة أو اإلبقاء عليها، أو تعديلها وحىت فاألحيان إىل الضغط ألجل إيقا
وللتمكن من التطرق هلذه األشكال، البد أوال من توضيح العالقة اليت تربط اتمع . تنفيذها

  .ذا اتمع يف غياب الدولةاملدين بالدولة ألنه ال مكان هل
  :عالقة اتمع املدين بالدولة/ أوال

عند احلديث عن دور اتمع املدين يف صنع السياسة العامة، يتبادر إىل الذهن الشريك اآلخر 
واألساسي يف عملية صنع السياسة العامة وهو الدولة، ألن عملية صنع السياسة العامة من 

 لذا فإن تبيان دور اتمع املدين يف صنع السياسة العامة يف املهام األساسية ألي دولة،
اجلزائر، بأبعاده وحدوده وتقييم مدى فاعليته، مرهون بطبيعة العالقة بني الدولة واتمع 
املدين، هل هي عالقة متبلورة تقوم على الثقة واالعتماد املتبادل بني الطرفني؟ أم هي عالقة 

  .جاذا توجهات متناقضة ما بني إجيابية وسلبية؟مازالت يف طور التشكل، وتت
قبل انفتاح اجلزائر على اتمع املدين كانت تعمل على عدم استقاللية هذا اتمع حىت ال 

). 1(يتحول إىل قوة مضادة تسمح بتحقيق توازن نسيب يف مواجهة الرتعة السلطوية للدولة
ساس على توجهات منظمات اتمع املدين أما بعد االنفتاح فإن طبيعة العالقة تتوقف باأل

جتاه الدولة، ومدى تعهد الدولة باحلفاظ على جمتمع تعددي وقدرا على تنفيذ ذلك دون 
كذلك فإن طبيعة الوظيفة اليت تقوم ا منظمات اتمع املدين هي اليت حتدد شكل . ضغوط

عن تلك اليت تؤدي وظائف فاملنظمات اليت تؤدي وظائف خدمية ختتلف . عالقتها مع الدولة
  .اجتماعية

                                                
احلكم الرشيد : "ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول( 1.ج، " التأسيس للحكم الرشيددور اتمع املدين يف"مصطفى كيحل، _ )1(

 .169. ص، )2007 أفريل 09-08، سطيف، اجلزائر، "وإستراتيجيات التغيري يف العامل النامي



 

وتوجد العديد من املواقف املعقدة بني الدولة ومنظمات اتمع املدين واليت تنتج مثال 
من معارضة مجعية أو نقابة لسياسة عامة ما يف الوقت الذي تعتمد فيه على دعم مايل من 

لتطبيق قيودها الضبطية الدولة، ألداء بعض وظائفها، كذلك فإن الدولة جتد نفسها يف حاجة 
على بعض منظمات اتمع املدين، كما توجد مجعيات أو نقابات تقوم الدولة بتأسيسها خلدمة 

  ".االحتاد العام للعمال اجلزائريني" مثل )1(مصاحلها
إال أنه يف منتصف التسعينيات أخذ اتمع املدين يف اجلزائر صورة املؤسسات الداعمة 

وحتولت الكثري من اجلمعيات إىل " فكرة الوساطة"لدولة من خالل ظهور لدميومة واستمرارية ا
  . دعم بقاء السلطة أمام كل حركة اجتماعية وسياسية جذرية
أستعمل كوسيلة " عبد الناصر جايب"لذا فإن مفهوم اتمع املدين يف اجلزائر كما يقول 

ن مرجعيته القدمية إلخراج النظام السياسي اجلزائري من أزمته ومساعدته للتخلص م
، ومن )كالدميقراطية، اقتصاد السوق(، حنو مرجعية جديدة )االشتراكية، التخطيط، األحادية(

  .)2(وظائفه توسيع القاعدة االجتماعية للنظام السياسي وإبعاد بعض الفئات اإلجتماعية األخرى
، حيث أن وذا فإن الدولة كانت مقتبلة إىل حد كبري حلركية معينة للمجتمع املدين

  .)3(هذه احلركية بدت مالئمة ومساعدة مبرافقة سياسات االنفتاح والتحرير الليربايل
  :املدى املتاح ملؤسسات اتمع املدين للمشاركة يف صنع السياسة العامة/ ثانيا

تسعى مؤسسات اتمع املدين إىل التأثري يف احلياة السياسية وما تتخذه احلكومة من 
 يف الشؤون العامة، ويتوقف تأثري كل منظمة على وزا ودرجة التنسيق قرارات وسياسات

فيها، وما تعتمده من وسائل مباشرة لالتصال باملسؤولني واملرشحني لالنتخابات أو غري مباشرة 
  .بشىت احلمالت اإلعالمية للتأثري يف الرأي العام

البيئة والشباب والثقافة أما يف اال االجتماعي، فإن جناح سياسات التعليم والصحة و
تتطلب تنسيقا كبريا بني الوزارات احلكومية املختصة من جانب ومؤسسات اتمع املدين من 
                                                

 .25، 24. رجع سابق، صامل، إدارة شؤون الدولة واتمع سلوى شعراوي مجعة، _)1(
 .170. سابق، صالرجع امل ،"ور اتمع املدين يف التأسيس للحكم الرشيدد"مصطفى كيحل،_ )2(
رجع امل ، "حماولة لفهم طبيعة وحدود انفتاح السلطة على فعاليات اتمع املدين وأثره يف عملية التحول السياسي يف اجلزائر" زهري بوعمامة،_)3(
 .117. سابق، صال



 

، لذا فإن تأثري مؤسسات اتمع املدين على صنع السياسة العامة يتم إما عن )1(جانب آخر
يق عدة أمناط سياسية طريق التأثري املباشر من خالل التمثيل احلزيب داخل الربملان أو عن طر
 .للتفاعل مع احلكومة أبرز هذه األمناط املساومة والتعاون والتنافس والصراع

  : دور األحزاب السياسية يف صنع السياسة العامة/ أوال

  :تساهم األحزاب السياسية يف صنع السياسة العامة من خالل
  :األحزاب السياسية كقنوات اتصال  -1

  اجلزائر إحدى قنوات املشاركة السياسية للمواطن وكذاالسياسية يفمتثل األحزاب 
أحد قنوات االتصال السياسي، فهي تقوم بالتعبري عن اهتمامات املواطنني ومطالبهم العامة 
والعمل على حتقيقها من قبل احلكومة بفعل الضغط الذي متارسه األحزاب على صناع السياسة 

سياسات وقرارات احلكومة إىل املواطن والعمل العامة الرمسني من جهة وكذا نقل رغبات و
 . املتباينة  إزاءها، إما دعما وتأيدا وإما مواجهة ورفضا دعلى تعبئة اجلهو

 تكما تعمل على تقدمي معلومات وأراء ومواقف وبيانات وإحصاءات ودراسا
تنفيذية مثل حبكم هيكلة عالقاا يف النظام من خالل ممثليها يف االس النيابية أو ي هيئات 

  .الوزارات
  :جتميع املصاحل -2

فإن حتليل دور األحزاب السياسية املتنافسة يف جتميع املصاحل، ال " أملوند" حسب 
يتم بوضع حزب واحدا فقط يف اإلعتبار، إذ جيب أخذ بعني اإلعتبار بنية األحزاب 

اليت تتفاعل مع بعضها السياسية والقوانني اإلنتخابية والناخبني وهيئات صنع السياسة العامة 
وعادة فإن جتميع املصاحل يف النظام احلزيب التنافسي تتم . البعض يف النظام احلزيب التنافسي

داخل األحزاب ذاا عندما خيتار احلزب مرشحيه ويتبىن مقترحات : على مستوى أو أكثر
كميات السياسة العامة، من خالل التنافس االنتخايب، عندما يعطي الناخبون درجات و

                                                
 .141. ، ص)2007الشبكة العربية للمنظمات األهلية، : بريوت ( املدين العريبتقييم منظمات اتمع أماين قنديل، _)1(



 

خمتلفة ومتباينة من التأييد ملختلف األحزاب، ومن خالل التفاوض واملساومة وبناء 
  :، وسيتم إسقاط ذلك على حالة اجلزائر)1(االئتالفات داخل اجلهاز التنفيذي والتشريعي

I-التنافس االنتخايب :  
قاعدة شعبية نظرا لكثرة األحزاب السياسية املتنافسة يف اجلزائر فإا تسعى لضمان تأييد 

" حزب العمال"كموقف . أكثر متيزا ومتاسكا من خالل طرح مواقفها جتاه السياسة العامة
الرافض متاما للسياسة اخلوصصة، بعدها تقوم األحزاب السياسية بتقدمي  مرشحيها 
وسياساا للناخبني، وتعمل على تعبئة التأييد االنتخايب عن طريق اإلجتماعات اإلنتخابية 

 واجلهود املنسقة لتحديد الناخبني املتعاطفني وضمان مشاركتهم مة يف وسائل اإلعالوالدعاي
" جبهة التحرير الوطين"، وقد حدث تنافس حاد بني احلزب احلاكم )2(يف التصويت

اليت أحرزت كما مت " حزب جبهة اإلنقاذ اإلسالمية"واألحزاب املعارضة له، خاصة مع 
، إال أن هذا التنافس حتول إىل 1990 التشريعية واحمللية الذكر فوزا ساحقا يف االنتخابات

  .صراع عنيف عند وقف املسار االنتخايب
املنافس القوي للحزب احلاكم الذي يشكل " حزب جبهة القوى االشتراكية"ليبقى بذلك 

املعارضة احلقيقية، باإلضافة إىل حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية وأحزاب أخرى 
  .فستها ضعيفةلكن منا

إن فوز حزب تنافسي وسيطرته على السلطة التشريعية و التنفيذية سيكون قادرا على رسم 
وتنفيذ السياسة العامة، وفعال تربزت هذه السيطرة بصورة مباشرة من خالل العملية 

بأغلبية " عبد العزيز بوتفليقة"، عندما فاز املترشح احلر 2009اإلنتخابية لرئاسيات أفريل 
، 1999 وهي أعلى نسبة حتصل عليها منذ ترشحه للرئاسيات %90.24صوات بنسبة األ

 ).3(%74.54وقد كانت نسبة املشاركة يف هذه االنتخابات تقدر بـ 

                                                
  (1)- حممد زاهي بشري املغرييب، السياسة املقارنة: إطار نظري،  املرجع السابق ص 204.

.205.  ، ص نفسه املرجع-) 2 ) 
، 2009 أفريل 11، 2581، العدد الشروق اليومي، "فوز بوتفليقة يفجر الشوارع مبواكب واحتفاالت صاخبة" زين العابدين جبارة، _)3(

  .7. ص



 

تأييدا " عبد العزيز بوتفليقة"أما بقية األحزاب السياسية املنافسة منها من أيد املترشح احلر 
لبقاء يف السلطة وتبقى ذات سلطة على صنع كليا مثل أحزاب االئتالف احلكومي ألجل ا

السياسة العامة وتنفيذها ومنها من قاطع وعارض املشاركة يف هذه االنتخابات  كحزب 
حيث " حركة النهضة"و" التجمع من الثقافة والدميقراطية"وحزب " جبهة القوى االشتراكية"

ة هذه االنتخابات يعين أن تقوم مبقاطع«: قائال" جبهة القوى االشتراكية"صرح رئيس حزب 
  ).1(»أنك حتب بلدك وأن لك طموحات حسنة للجزائر

مولود : "ودعى للتكتل مع قوى األحزاب والشخصيات السياسية املعارضة للنظام مثل
  :وترجع أسباب مقاطعة األحزاب هلذه االنتخابات إىل" عبد احلميد مهدي"، "محروش

  . حمسومة مسبقا غلق العملية اإلنتخابية وذلك ألن نتائجها-
 مساندة خمتلف مؤسسات اتمع املدين من أحزاب ومجعيات ونقابات هلذه االنتخابات -

  ).2(والسهر على إجناحها بإقناع املواطنني
 عدم فتح الرئيس احلوار مع األحزاب املعارضة حول جمريات هذه االنتخابات، وعوض -

بتوفري شروط " أديس بابا"اتمعية يف توجيه اخلطاب إليهم فضل طمأنة األنظمة اإلفريقية 
  .نزاهة اإلنتخابات

  . سيطرة التيارات الثالثة القومي والوطين والتروسكي على الساحة السياسية يف اجلزائر-
، حركة 54أما بقية األحزاب اليت مل تقاطع االنتخابات مثل حزب العمال، حزب عهد 

اخل، ذلك باعتبارها ال تزال يف املعارضة ...اإلصالح الوطين، واجلبهة الوطنية اجلزائرية
وبراجمها ثابتة ال تتغري، إال أن نتائج هذه االنتخابات بالنسبة هلذه األحزاب كانت وخيمة 

 إذ حتصلت % 5للغاية، حيث مل تتعدى نسبة أقوى املترشحني من بني هذه األحزاب 
 الثانية، وأمام هذا  وهي اليت احتلت املرتبة%4.22على نسبة " لويزة حنون"املترشحة 

، جاءت "عبد العزيز بوتفليقة"اإلزام الذي تعرضت له األحزاب املعارضة أمام منافسها 
بأنه مت " موسى توايت"و" علي فوزي رباعني" "جهيد يونسي" "لويزة حنون"ردود كل من 

                                                
  .30/07/2009: ، مت تصفح املوقع يومجريدة أسرار اجلزائرية جبهة القوى االشتراكية تعلن مقاطعتها االنتخابات الرئاسية، _)1(

http :asrarlhebodlogsport.com/2009/02/blog-post.BHTML. 
  .5. ،  ص2007سبتمرب 8، 5112، العدد اخلرب اليومي، "روش يطالبون بالتغيري اجلذري للنظامومهدي ومح"صاحلي، آيت أمحد، . م _)2(



 

أن تزوير هذه االنتخابات، وسيتم رفع احتجاجات للمجلس الدستوري للطعن يف النتائج إال 
  :ذلك مل يأيت بنتيجة ويرجع ذلك إىل

  . عجزهم عن إثبات التزوير باألدلة اليت تسمح هلم برفع طعون إىل الس الدستوري- 
بعدم صحتها، حيث ) ∗( كذلك مت الرد على هذه االامات من قبل املالحظني الدوليني-

ت جرت يف ظروف  إن اإلنتخابا«: رئيس وفد اجلامعة العربية" الشاذيل النفايت"صرح 
  ).1(»مواتية مسحت للجزائريني بإختيار رئيسهم بكل حرية

لذا نستنتج أن األحزاب السياسية اليت تنتمي ملؤسسات اتمع املدين أصبحت إما معارضة 
لإلنتخابات أو تكون منافستها جد ضعيفة، ألن دورها أصبح ضعيفا ومهشما فهي ال تدافع 

ها، وال تتدخل يف صنع السياسة العامة وال حىت يف إبداء عن الربامج اليت تأسست من أجل
رأيها حول بعض القرارات اليت ال ختدم مصاحلها، وال تطرح املشاكل والقضايا اليت تعاين 
منها، فاملعارضة والتعددية السياسية احلقيقية تسعى دائما للوصول إىل صنع سياسات عامة 

النقد للسلطة، وتقومي القرارات السياسية، أفضل وأجنح عن طريق طرح البدائل، وتقدمي 
  .وتوعية الرأي العام والتأثري فيه، ألجل جتسيد مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان

II-االئتالف داخل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية  :  
من أجل جتميع املصاحل وحتقيق فوز أكرب يف االنتخابات تلجأ األحزاب السياسية إىل 

 تشجع التأييد املتبادل للناخبني، وغالبا ما تستفيد ة، ألن األحزاب املتحالففف أو التحالاالئتال
من مزايا شروط وقواعد القوانني االنتخابية، وتتفق هذه األحزاب على أا إذا فازت معا بأغلبية 

د الرئيس عب" يف اجلزائر خاصة يف عهد .)2(املقاعد التشريعية، فإا ستحكم بصورة مشتركة
، مت تشكيل حتالفات جديدة حول مؤسسة الرئاسة يف شكل انفتاح على "العزيز بوتفليقة

" التحالف الرئاسي"وأفضل مثال على ذلك . )3(األحزاب السياسية واجلمعيات واالحتادات

                                                
 . املالحظني الدوليني منتمني لالحتاد اإلفريقي واجلامعة العربية واملؤمتر اإلسالمي- )∗(
 2009 جويلية 30: املغاربية، مت تصفح املوقع يوم  جملة _)1(

017-feature/.2009.141/features/awi/features/ar/1/XHTM/awi/cocoon/com.magharebia.www://http     
 .210. سابق، صالرجع امل ،إطار نظري: السياسة املقارنة  حممد زاهي بشري املغرييب،_)2(
ورقة حبث قدمت يف كراسات امللتقى " (مظاهر التحول الدميقراطي خالل حكم الرئيس بوتفليقة"ر الصباح عكتوش،  عمراين كربوسة ونو_)3(

 .140. سابق، صالرجع امل، )التحول الدميقراطي يف اجلزائر: الوطين األول حول



 

حركة "، "حزب التجمع الوطين"،"جبهة التحرير الوطين"الذي ميثل ثالث أحزاب سياسية قوية 
على " جبهة التحرير الوطين"، على الرغم من حصول 2002ي تشريعات ، فف"جمتمع السلم

 مقعدا، فإا فضلت التحالف مع احلزبني 199أكثر من نصف املقاعد الربملانية واملقدرة بـ 
املذكورين سلفا، وذلك لتشكيل قوة حزبية داخل الربملان قادرة على صنع السياسات العامة 

، على الرغم من ضعف 2007ماي  17ىت يف تشريعات وتنفيذها، واستمر هذا التحالف ح
إن أغلب املفاوضات أو املساومات تركز أساسا على . )1(%35.67املشاركة املقدرة بـ 

شركاء التحالف حيث تقوم هذه األحزاب بتقسيم جماالت السياسة العامة أو تقوم بتطوير 
ية املتحالفة يف اجلزائر مستقرة عمليات وسبل جتميع املصاحل، لكن جند أن هذه األحزاب السياس

رئيس " براجمها وسياساا العامة وأصبحت تؤيد وتنفذ برنامج وسياسة نألا ختلت ع
ووضعت برناجمه ضمن سلم األولويات، من خالل توضيحه ومتجيده كلما مسحت " اجلمهورية

   :إىل" التحالف الرئاسي"هلا الفرصة عرب وسائل اإلعالم املختلفة، ويهدف 
  .إجناح سياسة املصاحلة الوطنية لتحقيق األمن يف البالد -
 تأييد الرئيس على تعديل القانون األساسي لتكريس األمازيغية كلغة وطنية، وذلك -

  .حلل أزمة القبائل ائيا
من  2008 نوفمرب 12 تأييد التعديل الدستوري الذي أتى به رئيس اجلمهورية يف -

  .)2(مبا يسمح للرئيس الترشح ألكثر من عهدة، دستورمن ال) ∗(74خالل تعديل املادة 
أصبح هلا دور كبري يف اجلزائر على الربملان وتالف احلكومي    كما تسيطر أحزاب االئ

خاصة أن النائب حيتاج إىل األحزاب السياسية، لتنظمه  لتأثري عليه وبالضبط على النوابيف ا
 املناقشات الربملانية وتوجيه األسئلة وتزوده باملعلومات الالزمة اليت يعتمد عليها يف

يف ) 3(أكثر تأثريا وفعالية واالستجوابات، كما يشكل مع نواب حزبه تكتال برملانيا حىت يكون
                                                

. ، ص2007 ماي 31، 2007، العدد ق اليوميالشرو، "بقانونية التشريعات وشرعية الربملان"يفيت " الس الدستوري" مجال لعالمي، _)1(
4. 
مدة الوالية الرئاسية هي مخسة سنوات وميكن إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية لعدد غري حمدد :  املعدلة من الدستور فإن74 مبوجب املادة - )∗(

 .من الواليات بعدما كان ذلك ممكنا فقط لواليتني متتاليتني
  .2009 أفريل 20، مت تصفح املوقع يوم " يفتح الطريق لبقاء بوتفليقة يف السلطةالتعديل الدستوري اجلزائري "_)2(

http : www.march 14 forces, org/news/26562HTML. 
 .305.  ص:)2007( ديسمرب 20، جملة التواصل، "التمثيل السياسي يف الربملان التعددي اجلزائري"عبد النور ناجي، _ )3(



 

صنع السياسات العامة، فمثال يتم اجتماع األحزاب السياسية مع نواا قبل الشروع يف 
على التصويت بناء على ذلك التصويت على قانون ما، إلعالمهم مبوقف احلزب منه وحثهم 

، كما يظهر خضوع النواب لتعليمات وتوجيهات قادم يف كل من جبهة القوى )1(املوقف
اإلشراكية، حركة جمتمع السلم، التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية، وحركة النهضة، حيث 

املناقشات العلنية ميثل النائب بصفة كاملة ألوامر حزبه عند االقتراحات أو عند تدخالته أثناء 
  .)2(للربملان

أما األحزاب املعارضة فهي متثل نسبة قليلة يف الربملان، حيث يتم يف الربملان اجلزائري 
تأييد خمتلف املقترحات واملشروعات اليت يتم مناقشتها وتكون املعارضة ضعيفة جدا أو منعدمة 

عديل الدستوري الذي اقترحه جند أن تأييد كل نواب الربملان للت: يف بعض األحيان، فمثال
نائبا من حزب التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية وهي املعارضة  19، ماعدا ةرئيس اجلمهوري

الوحيدة يف الربملان للتعديل الدستوري، باعتبارهم أن هذه التعديالت املقترحة ختل بالتوازنات 
  .)3(الرمسية بني السلطات لتكريس الطابع الشخصي للنظام

  :يف صنع السياسة العامة يف اجلزائردور اجلمعيات والنقابات / ياثان
  :إلستشارة أثناء صنع السياسة العامةا -1

على الرغم من أن الربملان اجلزائري ال يتضمن ال قانون الداخلي وال العضوي املنظم 
كل كان ألعماله إمكانية قانونية إلشراك مؤسسات اتمع املدين وعلى رأسها اجلمعيات بأي ش

عمله، إال أنه يف بعض احلاالت تشارك اجلمعيات يف عمل اللجان الربملانية املتخصصة اليت يغلب 
 من القانون الداخلي للمجلس الوطين الشعيب اليت 43عليها الطابع االجتماعي، إذا استثنينا املادة 

، كما هو احلال )4(ستشارات اليت تقوم ا املؤسسات الرمسية ملمثلي اتمع املدين باإلحتسم
بالنسبة للجان الس الوطين الشعيب املختلفة أو حىت بعض الوزارات املكلفة بالشأن اإلجتماعي 

 أو تلك اليت تعرف القطاعات املسرية هلا، عمليات إصالح كما هو حال – التضامن، األسرة –
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 النشطة، عند وهي وزارات اليت تلجأ إىل طلب رأي اجلمعيات. العدل والصحة أو التربية
  .إعدادها مللفات النصوص القانونية اجلديدة

تتوقف عند حد اإلستماع الشفهي خالل اإلستقبال أو اإلجتماعات اليت  " اإلستشارة"
ختصص هلذا الغرض، أو طلب مالحظات مكتوبة يف بعض األحيان، ويتم تقدمي وعد بأا 

دون التأكيد من مدى . ع اإلصالحستأخذ بعني االعتبار عند صدور النص القانوين أو مشرو
حمدودية هذه . حتقيق هذا الوعد ومن دون إمكانية املراجعة يف حالة عدم الوفاء به أصال

االستشارة، تتأكد من جهة أخرى، إذا عرفنا أا يف الغالب تقتصر على قيادة اجلمعية ورئيسها 
ال " االستشارات" النوع منهذا . حتديدا الذي يعوض اجلمعية يف عالقاته باهلياكل الرمسية

تستفيد منها اجلمعيات الصغرية واحمللية اليت يتم التعامل مجاعيا معها يف الغالب األعم، بعد اختاذ 
واقع احلال . القرار وليس قبله، كوسيلة اتصال وتبليغ للمواطنني لتمرير القرارات املتخذة شعبيا

جأ إىل تنسيق جهودها على شكل شبكات هذا الذي جعل اجلمعيات القريبة يف اهتماماا، تل
شكل تنظيمي جديد . ، بغية التأثري أكثر على القرار واملشاركة يف االستشارة حولهتوفيدراليا

 عديدة يف ميدان التكفل بأصحاب احلاجات اخلاصة على سبيل املثال يف تمسح بربوز فيدراليا
حظ على مجعيات البيئة وحىت املرأة اليت نفس اإلجتاه التنظيمي املال. عالقام باملؤسسات الرمسية

  .)1(تيكلت على شكل شبكات وفيدراليا
  : السياسة العامة ذ  التنسيق والتعاون لتنفي-2

تتعاون مؤسسات اتمع املدين يف اجلزائر مع الدولة على صنع السياسات العامة، وذلك من 
سات لن يلحق أي ضرر بأي خالل االتفاق يف األهداف، وإن إجناز أو تطبيق تلك السيا

منهما، ويتم التعاون بينهما عن طريق التنسيق اجليد والتشاور والتكيف، فمثال تشارك 
مجعيات محاية البيئة بفعالية يف محاية البيئة إىل جانب خمتلف اهليئات اإلدارية، خاصة وأن 

ن الشفافية القانون اجلديد حلماية البيئة جاء لتدعيم اجلمعيات وإضفاء عليها مزيد م
 من 2003 جانفي 5والوضوح على أدائها، وقد بادرت وزارة يئة اإلقليم والبيئة يف 

                                                
اإلدارة الرشيدة خلدمة التنمية يف "واطنني واتمع املدين يف إصالح القطاع العام يف اجلزائر تقييم وطين ملشاركة امل."عبد الناصر جايب _ )1(
 ،"العربيةلدول ا

http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_34645207_34645555_36837055_.html 
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خالل إرسالية حتث فيها مجعيات محاية البيئة بالقيام بإجناز مشروع أدوات بيداغوجية من 
أجل التربية البيئية، من خالل إبرام عقد بينها وبني اجلمعيات يبني التزامات كل طرف قصد 

  ).1(اح عملية اإلجناز يف اآلجال احملددةإجن
عبد العزيز "كما ساندت منظمات اتمع املدين املشروع الذي دعى إليه رئيس اجلمهورية 

، والتعاون معه إلقناع املواطنني "سياسة السلم واملصاحلة الوطنية"واملتمثل يف " بوتفليقة
ا هي املخرج الوحيد للخروج من بضرورة اإلستفتاء، ألجل إجناح هذه السياسة، بإعتباره

املنظمة الوطنية لضحايا : األزمة األمنية اليت تعاين منها اجلزائر، ومن أهم هذه املنظمات
اإلرهاب، اجلمعية الوطنية اهدين التسليح واالتصاالت، التنسيقية الوطنية ألبناء الشهداء، 

" يثاق السلم واملصاحلة الوطنيةبنعم مل"ومت قبول هذه السياسة من خالل استفتاء املواطنني 
  .%90بنسبة فاقت 

  : اإلقناع بضرورة االستجابة ملطالب السياسة العامة-3
تتمثل يف إقناع مؤسسات اتمع املدين السلطة بضرورة االستجابة ملطالبهم، وكمثال على 

عدة أسباب بضرورة مسح الديون املترتبة عن " االحتاد العام للفالحني اجلزائريني"ذلك إقناع 
ومعيقات أمهها الضرائب املتراكمة على كامل الفالحني ومستحقات الضمان اإلجتماعي، 

  .جعلت اإلنتاج يعرف تراجعا كبريا مقارنة مع السنوات املاضية
هلذا املطلب، وأصدر قرار مبسح " عبد العزيز بوتفليقة"وفعال استجاب رئيس اجلمهورية 
استعداده بتنفيذ هذا القرار الذي " كرمي جودي" املالية مجيع ديون الفالحني، كما أيد وزير

حممد "، وأوضح عند اجتماعه مع األمني العام لالحتاد )2(2009 فيفري 28أصدر يف 
 مليار دينار ختص امللفات 22 مليار دينار، منها 41بأن هذه الديون تقدر بـ " عليون

  .ر على مستوى البنك الفالحي مليار دوال19العالقة ببنك الفالحة والتنمية الريفية و

                                                
 .25،39. سابق، صالرجع امل ، غري احلكومية والنقاباتدور اجلمعيات واملنظمات : اتمع املدين ومحاية البيئة حيي وناس ، _)1(
. ، ص2009 جويلية 18، 5701، العدد اخلرب اليومي، "اجتماع بني وزارة املالية واحتاد الفالحني اليوم لدراسة ملف الديون"ب، . ع_)2(

5.  



 

جبدولة ديون املقدرة " االحتاد العام للفالحني"وقبل وزير املالية من جهة أخرى اقتراح 
باآلالف املاليري للصناعيني التابعني لقطاع الفالحة مثل الناشطني يف جمال حتويل الطماطم، 

  ).1(وقطاع احلليب ومؤسسات العتاد الفالحي والتخزين
ذه املطالب بل طالب باالعتماد الدائم بالنسبة " االحتاد العام للفالحني"ومل يكتفي 

للتأمينات الفالحية لضمان مرودية أحسن وتطوير اإلنتاج مستقبال، باإلضافة إىل ضرورة 
، دف عرض مشاكل القطاع "الوزير األول"إنشاء جملس أعلى للفالحة يشرف عليه 

  .حةوتدعيم احللول للمسارعة لتعزيز الفال
 اختذت وزارة الفالحة العديد من اإلجراءات التشريعية لفائدة 2009 أوت 10ويف 

الفالحني، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من املوسم املقبل، وختص حتديدا اإلعفاء من الضريبة 
على القيمة املضافة من أجل القروض اإلجيازية اخلاصة بالتجهيزات وعتاد اإلنتاج الوطين 

  .راض فالحية، كالعتاد الفالحي والتجهيزات الضرورية هلذا القطاعاملستعمل ألغ
  : تقدمي مقترحات للسياسة العامة-4

تعمل بعض تنظيمات اتمع املدين من مجعيات أو نقابات  على تقدمي مقترحات أولية 
لربامج العمل ملواجهة مشكلة ما، أو تقدمي مقترحات تتعلق ببعض السياسات العامة لدى 

ت العمومية املعنية، وكمثال على ذلك املقترحات اليت تقدم ا إحتاد الفالحني لوزير السلطا
 ا، وتضمن  املتعلقة بسياسية تسويق األمسدة وتزويد الفالحنيةالطاقة واملناجم ووزير الفالح

املقترح ضرورة توزيع األمسدة عن طريق تعاونيات احلبوب والبقول اجلافة بالواليات 
 املعتمدة من طرف وزارة الفالحة، على اعتبار أن هذه اهليئات تعرف الفالحني والتعاونيات

املتواجدين يف املنطقة وبذلك يتم تفادي األضرار باحملاصيل الزراعية لعدم استعمال األمسدة يف 
ومت تقدمي هذا املقترح على إثر اختاذ وزارة الداخلية واجلماعات احمللية بالتعاون مع . وقتها

لطاقة واملناجم القرار تقنيني املتاجرة يف األمسدة الكيميائية منعا لتسرب بعض املواد وزارة ا
 طن من األمسدة 50الكيميائية اليت تستخدم يف صناعة األمسدة، حيث اتضح أنه أكثر من 

  ).2(كانت موجهة لإلرهاب
                                                

 .7. ، ص2009 جويلية 19، 5702، العدد ومياخلرب الي، "االحتاد الوطين للفالحني يقترح جدولة ديون الصناعيني" مسية يوسفي، _)1(
.135.سابق، صالرجع  امل،" صنع السياسة العامة يف اجلزائرالفواعل السياسية ودورها يف"عزيزة ضمربي ، -)2(  



 

  :  تعطيل تنفيذ السياسة العامة-5
ان إىل حماولة تعطيل تنفيذ بعض السياسات تلجأ اجلمعيات والنقابات يف كثري من األحي

احتاد الفالحني "العامة اليت ميكن أن تلحق أضرار مبصاحلها وأهدافها وكمثال على ذلك قيام 
يتعطل تنفيذ سياسة احلكومة يف اال الفالحي واملتمثلة يف بيع األراضي الفالحية، " راألحرا

من مؤسسات اتمع املدين، حىت  منظمة وقد عارض بشدة هذه السياسة، إضافة إىل العديد 
حيث اعتربت أن هذه السياسة وعملت على تنظيم القطاع الفالحي يف " أبناء الشهداء"

  .شكل تعاونيات فالحيه، وذا متكن االحتاد الفالحني األحرار من استرجاع األراضي املؤمنة
  : الضغط من أجل حتقيق سياسة عامة معينة -6

كثري من األحيان للضغط على احلكومة ألجل رسم أو تنفيذ سياسة عامة، تلجأ النقابات يف 
عن طريق اإلضرابات وخري مثال على ذلك اإلضراب شبه مفتوح للنقابات املستقلة للتعليم 
العايل لقطاع الصحة العمومية، نتيجة اإلعالن عن شبكة األجور اجلديدة يف سبتمرب 

بأم " نور الدين زيدوين"ستثنائيني اجلامعيني حيث صرح رئيس نقابة األساتذة اال. 2007
سيواصلون نشاطام مع بقية أطباء القطاع التابعني للنقابات املستقلة بطريقة موحدة حىت «

، خاصة وأن السلطة التنفيذية رفضت أية عالقة )1(»تستجيب السلطات العمومية ملطالبهم
سعيد "ن أجل الثقافة والدميقراطية التجمع م"مع هذه النقابات، وقد أكد ذلك رئيس حزب 

أن الرئيس بوتفليقة أكد أنه يعمل فقط مع املركزية «الذي حضر اإلضراب، بقوله " سعدي
  ).2(»النقابية

، هلذا اإلضراب الذي اعتربه خمالفا "أمحد أوحيي"وقد جتسد هذا القول يف طعن الوزير األول 
 من أجور املضربني، وبذلك غلق أوحيي للتشريعات والقوانني، واختذ قرار خصم مخسة أيام

ومت تطبيق هذا القرار من قبل وزارة الصحة يف ). 3(باب احلوار والنقاش مع هذه النقابات
). 4(، هذه األخرية اليت التزمت الصمت وعدم االكتراث مبطالب النقابات2009جانفي 

                                                
. ، ص2008 ديسمرب 18، 2409، العدد اخلرب اليومي، "األساتذة االستشفائيون يف إضراب مفتوح بداية جانفي املقبل"مصطفى، .  ب_)1(

7.  
  .7.  املرجع نفسه، ص_)2(
  .6. ، ص2008 ديسمرب 20، 2484، العدد الشروق اليومي، "أوحيي يطعن يف إضراب أطباء قطاع الصحة" بلقاسم عجاج، _)3(
  .2009 جويلية 25:  املنتدى السياسي حلقوق اإلنسان، مت تصفح املوقع يوم_)4(



 

ت العمليات اجلراحية إال أن اية هذا الضغط الذي مثل املؤسسات اإلستشفائية وتأجيل مئا
أدى إىل اعتراف وزارة الصحة بشرعية مطالب النقابة ومت فتح حوار بني خمتلف ممثلي 
نقابات القطاع، وأمر مجيع مسريي املؤسسات اإلستشفائية حبل القضايا العالقة مع مجيع 

  .فئات وشرائح موظفي املنظومة الصحية
  : التعديل من السياسات القائمة-7

معيات أو النقابات يف التدخل يف عملية صنع السياسة العامة دف تعديلها تسعى بعض اجل
بشكل الذي يتالؤم مع أهدافها ومطالبها وتفادي خماطر عدم حتقيق أو تعديل تلك 

دعت النقابات " الفيدرالية الوطنية جلمعيات أولياء التالميذ"السياسات العامة فمثال جند أن 
لذي قامت به ألن ذلك ليس يف صاحل التالميذ، كما أا يف التربية إىل توقيف اإلضراب ا

ألجل " أبو بكر بن بوزيد"  قامت مبفاوضات ومناقشات مع وزير التربية 2009نوفمرب 
 الفوري للدروس املتأخرة جراء هذا اإلضراب، مع تفادي كضبط خمطط وطين الستدرا

زنة وعادية، وبالفعل متكنت التسرع واحلشو وتكريس الدروس واحترام وترية دراسية متوا
  :الفيدرالية من تعديل السياسة بناءا على وزارة التربية تضمن النقاط التالية

  . الدروسك احلرص على تطبيق املخطط الوطين لالستدرا-
 كل مؤسسة وذلك بالتشاور مع ت وضع املخطط االشتراكي بشكل يتكيف وخصوصيا-

  .ولياء التالميذ والتنظيمات النقابيةمديري الثانويات واألساتذة واملفتشني وأ
 عدم إستعمال يومي الثالثاء مساءا السبت والعطلة الفصلية يف الدراسة باستثناء األربعة -

 ديسمرب اليت ختصص إلجراء امتحانات 23 إىل 20أيام األوىل من العطلة الشتوية من 
  .الثالثي األول اخلاصة بأقسام النهائي

، 2010 ماي 3 و2 فيفري و 15 و14يعية والصيفية يومي  استعمال العطلتني الرب-
  ).  1(لتدارك التأخر يف الدراسة بالنسبة لكل األطوار التعليمية

  :الطرق اليت تستخدمها مؤسسات اتمع املدين للتأثري يف صنع السياسة العامة/ ثالثا
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ل بصانعي اتمع املدين فعاليتها من خالل مدى قدرا على االتصاتكتسب مؤسسات 
السياسة العامة الرئيسيني والوصول إليهم، من أجل حتقيق مطالبهم، وختتلف الطرق اليت 
تستخدمها مؤسسات اتمع املدين لتنظيم وتوزيع املوارد األساسية، وتشكل هذه الوسائل 
جزئيا بالفرص اليت تتيحها بيئة صنع الساسة العامة إىل جانب تشكلها بقيم وتفضيالت هذه 

  :سسات وتنقسم إىل قسمني هماملؤ
  .  قنوات االتصال الشرعية-
  .تصال غري الشرعية قنوات اال-
  :  قنوات االتصال الشرعية-1

 تتمثل يف الروابط ،النخب السياسية يف اجلزائربهي إحدى الوسائل املهمة لإلتصال 
وبني الوزير األول  تربط بينهم "اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني"الشخصية املباشرة مثل أعضاء 

وبعض الوزراء روابط شخصية، يتم من خالهلا حتقيق مطالبه وأهدافه دون اللجوء إىل 
خاصة الصحف واالت منها قناة  وسائل اإلعالم  كما تشكل،اإلحتجاجات واإلضرابات

م ، حيث توجد العديد من اجلرائد يف اجلزائر تت)1(إتصال مهمة بالنسبة ملؤسسات اتمع املدين
عن طريقها مؤسسات اتمع املدين إبداء رأيها حول بعض القضايا أو السياسات العامة اليت ال 

فمثال تصريح األحزاب السياسية  ،عن طريقهاختدم مصاحلها، كما أا تعرض خمتلف مطالبها 
 بأنه متت العديد من التجاوزات يف هذه 2009املنافسة للحزب احلاكمة أثناء إنتخابات أفريل 

كما هددت النقابات . االنتخابات واالعتراف عربها بعدم شرعية ونزاهته هذه االنتخابات
 مبواصلة اإلضراب إن مل تستجب احلكومة "الشروق اليومي"التربية يف تصريح هلا يف جريدة 

  .ملطالبها
كما تلجأ مؤسسات اتمع املدين إىل عقد الندوات أو مؤمترات، أو اللجوء إىل اإلعتصامات 
واملسريات واإلحتجاجات واإلضرابات لعرض خطاباا املطلبية وللتأثري على صياغة السياسة 

مثال متت مبادرة . العامة، وللتعبري عن آراء منتسبيها إزاء كافة القضايا املهنية واالجتماعية
بعض مؤسسات اتمع املدين بعقد الندوات مبشاركة حشد واسع من قادة األحزاب 

                                                
  (1)- حممد زاهي بشري املغرييب، السياسة املقارنة: إطار نظري، املرجع السابق، ص.176.



 

ثلني عن اجلمعيات أو االحتادات، للمطالبة باحلقوق التشغيلية، والتعبري عن السياسية ومم
اليت " لويزة حنون"موقفها الرافض لسياسة اخلوصصة، خاصة من قبل رئيسة حزب العمال 

رفضت خوصصة القطاعات العمومية، كالفنادق، واملؤسسات االقتصادية والسياسية 
  .الكربى

مات النسائية، لعرض جتربة التمثيل النسائي يف عدد واسع كما مت عقد ندوات من قبل املنظ
من برملانات العامل، ولتعبري عن حقوق املرأة الرافضة ألشكال التمييز اليت تعيشها، وإشراكها 

  .يف االس املنتخبة
أما مظاهر اإلحتجاج واإلضرابات فهي أشكال األخرى من الضغط املباشر غري العنيف اليت 

سات اتمع املدين حينما ال تفلح يف إقناع السلطة لإلستجابة ملصلحها تلجأ إليها مؤس
ليكون لصوا تأثريا يف صنع القوانني ورسم السياسة العامة للدولة وجذب أنظار اإلعالم 
ملطالبها، والتأثري يف الرأي العام للضغط على صانعي القرار السياسي وجعلهم أكثر مرونة 

  ). 1( وقبوال لرغباااجتاهه
وقد كفل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بعد االستقالل مباشرة الذي وقعت عليه اجلزائر، 

كما نصت التشريعات .حقوق التعبري من ضمنها اإلحتجاج واإلعتصام والتظاهر واإلضراب
وسيتم إعطاء بعض األمثلة . الداخلية للدولة على ذلك، شريطة عدم املساس بالصاحل العام

واملسريات العمومية اليت ) ∗( بدأ اإلضراب السياسي1991 ماي 25ثال يف م. على ذلك
إحتجاجا على " جبهة اإلنقاذ اإلسالمية"دعت إليها خمتلف مؤسسات اتمع املدين خاصة 

قانون اإلنتخابات أدى إىل صطدامات عنيفة، أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا، وبعد 
وقيف العديد من القطاعات االقتصادية، وطرد عدد  يوما من اإلضرابات اخلطرية، وت12

 إىل إعالن حالة 1991 جوان 04كبري للعمال املضربني، أضطر رئيس اجلمهورية يف 

                                                
رجع  امل،دراسة حتليلية يف ضوء القوانني الدستورية املقارنة: عات الضاغطةدميقراطية األحزاب السياسية واجلما  سليمان صاحل الغويل،_)1(
 .129.ص سابق،ال
 عدم االعتراف باإلضراب السياسي 40، حيث توضح املادة 1989اإلضراب السياسي يف اجلزائر غري معترف به، إذ مل ينشر يف دستور  - )∗(

حلريات األساسية والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستقالل البالد وسيادة من منطلق ال ميكن التذرع حبق إنشاء حزب سياسي لضرب ا
 .الشعب



 

، مما أدى بتنظيمات اتمع )1(احلصار ملدة أربعة أشهر كاملة على كافة التراب الوطين
تعبري عن مطالبها أو املدين باالجتماع داخل قاعات وبترخيص من طرف السلطة ألجل ال

ملعارضة بعض القرارات اليت ال ختدم مصاحلها، إال أن هذا مل مينع من خروج بعض منظمات 
اتمع املدين إىل الشارع والتعبري عن القضايا اليت مه، أمهها املسرية اليت دعي إليها األمني 

 وخروج العديد من ،1997 أكتوبر 27يف " أمحد جداعي" "جلبهة القوى االشتراكية"العام 
وشخصيات سياسية بارزة، " حركة جمتمع السلم"و" حزب العمال"األحزاب السياسية مثل 

 ألف شخص، وكان اهلدف من هذه املسرية هو رفض نتائج 100وإنضم إليها حوايل 
  ).2(1997 أكتوبر 23اإلنتخابات احمللية اليت متت يف 

ات تعبريا عن رفض بعض القرارات اليت كما جلأت مؤسسات اتمع املدين إىل االحتجاج
 24أصدرا الدولة ضد مصاحلها دون إخبارها بذلك، كاالحتجاج الذي حدث يوم 

 إطارا نقابيا ممثلني عن شركات قطاع الري 60 عندما احتج ما يقارب 2007ديسمرب 
داخل مقر شركة تسيري " جي يت أش"و" اهليدروأمينامجو"و" اهليدروتكنيك"الثالث 

امهات للدراسات وإجنازات الري الكربى بالعاصمة، رافضني املفاوضات اجلارية بشأن املس
خوصصة جممع الشركات الثالث، وخاصة وأن هذا امع أجنز العديد من املشاريع الكربى، 
كما أكد ممثلوا العمال جتاهلهم وعدم إشراكهم يف أي اجتماع يتعلق مبصري املؤسسات رغم 

 املتعلق بضرورة فتح باب احلوار مع الشريك 06/2004رقم ما ينص عليه القرار 
اإلجتماعي ويف أي عملية تتعلق بفتح الشراكة أو فتح رأس مال الشركة وكذلك عمليات 

 .اخلوصصة

  
  :  قنوات االتصال غري الشرعية-2

تعد األشكال السابقة مثال للتعبري احلضاري السلمي عن رأى ومطالب تنظيمات اتمع 
لكن تلجأ مؤسسات اتمع املدين أحيانا إىل . ألجل مواصلة املسعى الدميقراطياملدين، 

                                                
  .55. سابق، صالرجع امل ،املشاركة السياسية وجتربة التعددية احلزبية يف اجلزائر  رابح كمال لعروسي،_)1(
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  .121. ، ص)2005واإلداري، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 



 

وهلذا، فإن . أعمال الشغب والعنف السياسي إذا مل تكن هنا وسائل أخرى إلحداث التغيري
مسؤولية احلكومة ومؤسساا تتحد يف توفريها بدائل سلمية كوسائل للتغيري بدال من 

 بني مؤسسات اتمع املدين تئر العديد من االختالفالكن حدث يف اجلزا). 1(العنف
عندما مت إلغاء املسار : واحلكومة والعديد من أعمال الشغب والعنف، وخري مثال على ذلك

، واختذ أنصار اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ املنحلة طريق العنف 1991االنتخايب يف جوان 
له مربرات، إال أنه أسلوب ال يسعى للتعبري عن حقهم، إال أن هذا القرار مهما كانت 

لتحقيق مصاحل العامة، وإمنا يسعى لعرقلة العمل احلكومي وقد كانت له آثار سلبية، أكثر من 
  . مليار  دوالر من اخلسائر املادية20 ألف قتيل وأكثر من 200

  .بعض جتارب مسامهة اتمع املدين يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر: املطلب الثالث
بعد توضيح مدى مسامهة اتمع املدين يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر من خالل 

لسياسات العامة اليت ختدم مجع املصاحل وتقدمي مقترحات للسياسة العامة أو تعطيل تنفيذ بعض ا
 مبختلف الطرق سواء كانت شرعية عن طريق وسائل اإلعالم مصاحل مؤسسات اتمع املدين،

أو حىت عن طريق طرق غري شرعية كقيام بأعمال  ، أو عقد الندوات واملؤمتراتانأو الربمل
 إذا كان هلذا  ماتسليط الضوء على بعض التجارب امليدانية لتوضيح،جيب  الشغب أو العنف

 على املستوى احمللي ا يف املسامهة يف صياغة السياسة العامة وتنفيذهاتمع دور حقيقي وفعال
  . يزال مهشما وحمتكرا من طرف احلكومةواملركز أم أنه ال
  :جتربة جلنة التنسيق املكلفة بالنظافة، الطمأنينة العمومية ومحاية البيئة/ أوال

 وبعد تعيني الوايل اجلديد للعاصمة بادر باختاذ قرار ينشأ مبوجبه 2004يف سبتمرب 
توى الوالية، الدائرة جلنة تنسيق مكلفة بالنظافة، الطمأنينة العمومية ومحاية البيئة على مس

اإلدارية والبلدية من أجل تنفيذ جيد للسياسات البيئية اليت يتم رمسها خاصة بعد نتائج دراسة 
الربيطانية حول مقارنة بني مدن العامل وإعتمادا على " The Economist"قامت ا جملة 

ى توفر اهلياكل ، الصحية وتلك املرتبطة باألمن ومدةحزمة من املؤشرات الثقافية والبيئي
نتائج هذه املقارنة الدولية اليت منحت اجلزائر العاصمة املكانة رقم . اخل...االجتماعية والترفيهية
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 غري بعيد عن الغوس النيجرية % 67إىل مدينة، مبؤشر وصل 130 دوليا من جمموع 125
يام ذه  وهو ما أدى باجلمعيات إىل الق). دكا(وكراتشي الباكستانية وعاصمة البنغالدش 

ؤسسات ململشاركة االتقليص يف املبادرة غري أن هذه التجربة ميكن القول أا قد متيزت بنوع من 
 مرتبطة بالنظافة وما مسي اتمع املدين يف تسيري الشأن العام، حىت عندما يتعلق األمر مبسائل

 أي نوع من املشاركة فقد ألغي قرار وايل اجلزائر العاصمة. بالطمأنينة العامة ومحاية البيئة
للجمعيات داخل اللجنة الوالئية وتلك املنصبة على مستوى الدوائر، ليكتفي حبضور مجعيات 

  :  من خالل ما مساهم القرار بـ-على مستوى اللجنة البلدية دون حتديد للعدد
  . ممثلي اجلمعيات املهنية املتواجدة على مستوى البلدية -
   . رؤساء مجعيات محاية البيئة- 
  . رؤساء مجعيات األحياء- 

 هذه اللجنة اليت يرأسها رئيس الس الشعيب البلدي وجتتمع دوريا باستدعائه هلا 
  :مرتني على األقل أسبوعيا، وحيدد القرار مهام هذه اللجنة كما يأيت

 .وضع حيز التنفيذ، كل التدابري بغرض حتسيس املواطن §
 . عمليات تطوعية املسامهة يف حتسني نظافة احمليط، بتنظيم §
 .حتديد عمليات التدخل يف ميدان النظافة، الصحة العمومية ومحاية البيئة  §
 .إعداد برنامج عمل شهري والسهر على تطبيقه §
 .املبادرة بكل ما من شأنه حتسني اإلطار املعيشي للمواطن  §
 .تقييم ومتابعة العمليات املنجزة من طرف خمتلف املتدخلني بصفة منظمة §
 .ض حال حول األعمال املنجزة إىل جلنة الدائرة اإلداريةتقدمي عر §

مهام عديدة، هلذه اللجنة احمللية صاحبة القرار والصالحيات الواسعة، ميا يتعلق باحمليط 
، وما مييز هذه اللجنة من اجيابيات رغم حمدودية حضور املواطن ةالعام الصحي والبيئة والنظاف

تركة بني اإلدارة واتمع املدين، كما أا صاحبة القرار يف واجلمعيات املمثلة له أا جلنة مش
 تؤكد أا مل تعمم عمليا على مستوى ةلكن هذه املعاينة امليداني. حتديد مهامها ومتابعاا ميدانيا

، ألسباب ) بلدية تضمها مدينة اجلزائر57 بلدية فقط من جمموع 25(كل بلديات العاصمة 



 

بلديات تدخل اجلمعيات يف صالحيام أي ضعف مشاركة اتمع كثرية أمهها رفض رؤساء ال
، وذا لن ينجح تنفيذ مثل هذه السياسات إال بعد هاملدين يف تسيري الشأن احمللي والتشاور حول

   .)1(حتقيق جمهود مشترك بني اإلدارة واتمع املدين وحىت املواطن
   :جتربة الس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي/ ثانيا

 ة، وعرف مشارك1968مت إنشاء الس الوطين االقتصادي واالجتماعي يف سنة 
وسيتم التعرف من خالل هذه . متفاوتة ملؤسسات اتمع املدين داخل هياكله ويف جلانه املتعددة

التجربة على مدى قدرة مؤسسات اتمع املدين يف التأثري يف صنع السياسات العامة من خالل 
، وهذا ما )2(االستشارية حيث تكون جماال أو فضاء للحوار والتشاور وتبادل األفكارهذه اهليئة 

  : حتدده مادة الس الثانية، الثالثة على النحو التايل
أن الس جهاز استشاري للحوار يف امليادين االقتصادية واالجتماعية : 2املادة

  .والثقافية
  :ما يأيت تتمثل مهام الس على اخلصوص في: 3املادة
 . واالجتماعينيضمان استمرارية احلوار والتشاور بني الشركاء االقتصاديني •
 .تقومي املسائل ذات املنفعة الوطنية املتعلقة بالتنمية االقتصادية والثقافة ودراستها •
تقدمي االقتراحات والتوصيات و إبداء اآلراء حول القضايا اليت تندرج يف نطاق  •

 .احلكومة يف وضع سياسات عامة جديدةاختصاصه من أجل مساعدة 

 الذي حدد القطاعات 1999ماي  4املؤرخ يف  99-94رقم  ذيأما املرسوم التنفي
ة يف الس على شكل املرفق  مبلحق الدراسة يبني زيادة واالجتماعية والثقافي الثالثة االقتصادية

الوطنية حضور قوي لنقابة على التنوع الكبري يف اجلمعيات والنقابات ومنظمات أرباب العمل 
 العامة للمجلس، أن هناك كما تبني التشكيلة. االحتاد العام للعمال اجلزائريني بثالثني عضوا

مناصفة بني ممثلي ما مسي بالقطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية املمثلني للمجتمع املدين 
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خصيات املؤهلة واخلرباء الذين تقاسم وممثلي اإلدارة مبختلف مستويام املركزية واحمللية والش
  .رئيس الدولة حق تعيينهم مع رئيس احلكومة مناصفة

االحتاد العام للعمال اجلزائريني ال ميكن فهمها كما هو الشأن بالنسبة ضور حقوة 
 c.n.s.a" جلنة إنقاذ اجلزائر"جلمعيات أخرى إال بالدور الذي لعبته هذه اجلمعيات يف تكوين 

 من االنتخابات التشريعية لطلب توقيف املسار االنتخايب وإلغاء نتائج الدور األواليت بادرت ب
  . اليت فازت ا اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ1992

 ورغم تأثر تشكيلة الس ذا اجلو اخلاص يف تسعينات إال أن ذلك مل مينعه أن يكون 
راء واملصاحل املختلفة وحىت نوع له قوانني عمل تسمح له بالكثري من املرونة والتعبري عن اآل

االستقاللية إزاء السلطة التنفيذية، منحت تقاريره وبياناته مصداقية كبرية لدى الرأي العام لغاية 
فقد حتولت هذه التقارير الدولية والتحاليل . 2005استقالة رئيسه حممد الصاحل منتوري 

دى الصحافة املستقلة والرأي العام  االجيايب الذي وجدته ليواألرقام اليت تتضمنها بالتصد
الوطين بصفة عامة، إىل مصدر مقارنة ونقاش للتحاليل واألرقام املنتجة من قبل اهليئة التنفيذية 

مؤشرات وأرقام، . اخل..عند احلديث عن الكثري من امللفات كتلك املتعلقة بنسب النمو والبطالة
  .اخل...بصددها معطيات متباعدة كانت حمل اختالف بني خمتلف مراكز القرار، أنتجت 

قد منح املرسوم الرئاسي للمجلس الوطين االقتصادي واالجتماعي بعض شروط العمل 
 تالتعددي واالستماع إىل جممل اآلراء واملصاحل  املختلفة وأخذها بعني االعتبار عند عمليا

 االقتصادي جلان آفاق التنمية(املصادقة على التقارير وعمل اللجان الدائمة األربعة 
واالجتماعي، عالقات العمل التهيئة اإلقليمية والبيئة وأخريا جلنة السكان واالحتجاجات 

  .كما هو مبني يف املادة التالية للنص املكون للمجلس) االجتماعية 
يبلغ إىل : جيتمع الس يف مجعية عامة للتداول يف نتائج أشغال اللجان: 33املادة 

. لة التوصيات واآلراء والتقارير والدراسات اليت يصادق عليها الساهليئات العليا يف الدو
يصادق الس باألغلبية املطلقة على التوصيات واآلراء كما يصادق باألغلبية النسبية على 

،كما منحت قوانني احلق للمجلس يف إصدار نشرة رمسية ونشرة مداوالت، تالتقارير والدراسا
رئيس . احلكومة يف االعتراض على نشر الس توصياته وتقاريرهلكنها منحت احلق إىل رئيس 

 يوما 20 من نفس قانون الس، االعتراض خالل فترة 85احلكومة الذي أوجبت عليه املادة 



 

ومنذ إنشاء الس الوطين . من استالم مصاحله الوثائق وإال اعترب غري معارض لنشرها
رئيس اهليئة التنفيذية يف واقع األمر حمدودة، فلم يتم االقتصادي واالجتماعي فإن العالقات مع 

إخطار الس إال يف حاالت معدودة طوال فترة عمله من قبل رئيس احلكومة أو رئيس 
اجلمهورية وذا تراوحت عالقاته باهليئة التنفيذية بني عدم االكتراث، التعامل اجلزئي والتجاهل 

 للجلسات العامة والتشكيك يف أرقام وحتاليل ةفيذيالذي وصل إىل مقاطعة أعضاء اهليئة التن
الس بطرق شىت وعدم جتديد أعضاء الس املعنيني من قبل رئيسي اجلمهورية واحلكومة منذ 

 إىل حد استقالة 2005وصلت يف سنة . تكوين الس منذ أكثر من عشر سنوات خلت
 جديدا يف شخص مستشار رئيس رئيس الس الوطين االقتصادي واالجتماعي وتعيني رئيسا

جديدة مت تبنيها من " مذكرة عمل" التغيري الذي تزامن مع توجهات خمتلفة واعتماد. اجلمهورية
قبل مكتب الس، وذلك من أجل القضاء على أي معارضة أو رفض عند التشاور يف صنع 

  .)1(السياسات العامة
  :جتربة الثنائية والثالثية /ثالثا

والثنائية ) حكومة، نقابة مركزية، نقابات أرباب عمل( الثالثية انطلقت اجتماعات
يف بداية التسعينات ضمن مشاريع اإلصالح اإلقتصادي والسياسي ) احلكومة، نقابة مركزية(

واالجتماعي، وسيتم االقتصار هنا على اجتماعات الثالثية وبالضبط االجتماع الثالث عشر 
تبيان أهم القضايا اليت مت مناقشتها ومعرفة ما إذا ، ل2009 ديسمرب03و 02الذي انعقد يف 

  .كان  ملؤسسات اتمع املدين دور يف مناقشة تلك القضايا وصنع سياستها العامة
  : أهم القضايا اليت مت مناقشتها من طرف الشركاء االجتماعيون واملصادقة عليها-1

  : املضمونإعادة النظر يف األجر الوطين األدىن/ أوال
 رفع  األجر الوطين األدىن املضمون امللف األساسي املدرج يف اجتماع وضوعيشكل م

الثالثية والذي أثري بشأنه جدال كبريا خيص الزيادة يف احلد األدىن لألجر، والذي أعلن عنه 
، حبيث ال يزال الغموض سائدا حول الزيادة، خاصة 2009رئيس اجلمهورية بأرزيو يف فيفري 

 يشري إىل تنظيم اجتماع ثالثي األطراف 2009كومة اجلزائرية يف سبتمرب وأنه مبجرد إعالن احل
                                                

 30،34. صسابق، صالع  املرق،"تمع املدين يف إصالح القطاع العام يف اجلزائر تقييم وطين ملشاركة املواطنني وا" .عبد الناصر جايب_ )1 (
،35.  



 

للتفاوض حول احلد األدىن للراتب الشهري، أدى ذلك إىل إعالن نقابات التربية الدخول يف 
، ووصل عدد النقابات 2009 نوفمرب 8إضراب وطين مفتوح يف قطاع التربية ابتدءا من 

، وذلك احتجاجا على احلد األدىن لألجر )1(  %90بته املضربة إىل ستة نقابات وبلغت بنس
احلايل باعتباره ال يتماشى والواقع االقتصادي واالجتماعي، فمنذ صعود بوتفليقة إىل الرئاسة يف 

 6000 ، مت رفع احلد األدىن الوطين للراتب الشهري املضمون يف ثالث مناسبات من 1999
كتسبات اليت حظي ا العمال، مبا فيها عمال  ، لكن امل2007  دينار يف12000دينار إىل 

 إىل 2005 يف % 1.6قطاع التربية باتت عدمية الفائدة أمام التضخم السريع الذي قفز من 
 ألف 35 ، مما أدى مبطالبة نقابات العمال اجلزائريني برفع األجر إىل 2009يف  % 6.1
   .دينار

يث أحل االحتاد العام للعمال وهذا ما كان حمل نقاش قوى يف اجتماع الثالثية ح
اجلزائريني على ضرورة حتسني القدرة الشرائية لكافة األسر اجلزائرية، مركزا على ارتفاع كلفة 

  .  دح2000املعيشة وتنامي التضخم، وسعى هذه املرة أن تكون الزيادة أكثر من 
يف حني منظمات أرباب العمل ترفض أن يكون القرار على حساب املردودية 

قتصادية وأكدت على ضرورة احلفاظ على إنتاجية املؤسسات وحتسينها وإثر تلك النقاشات، اال
 من أول جانفي ا ،اعتبار%25رفع األجر الوطين األدىن املضمون نسبة  اتفقت الثالثية على

  . دينار شهريا15.000 دينار إىل 12.000، لينتقل بذلك من 2010
  :التقاعد دون شرط السن/ ثانيا

، املتعلق باإلحالة على التقاعد 1997ماي 31كومة بأن األمر املؤرخ يف ذكرت احل
دون شرط السن، قد متت املصادقة عليه يف الوقت الذي كانت فيه البالد تواجه انعكاسات 
برنامج التعديل اهليكلي، وبعد جتاوز األزمة االقتصادية فإن احلكومة اليت تعمل من أجل احملافظة 

 للتقاعد وتعزيزه، تعرب أن الوقت قد حان إللغاء اإلحالة على التقاعد دون على الترتيب الوطين
  . ودعم ذلك كل من اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني ومنظمات أرباب العمل. شرط السن
  :املنح العائلية/ ثالثا

                                                
 ،5817، الشروق اليومي، العدد "ويات نقابات يف التربية تقرر شل املدارس والثان6"  بلقاسم عجاج وليلى شرفاوي،-)1(

  .  3.ص ،2009نوفمرب04



 

مال، قررت الثالثية اإلبقاء على النظام املعمول به حاليا فيما يتعلق بدفع املنح العائلية للع
حيث ستستمر عملية تغطية هذه املنح من موارد اخلزينة العمومية، مع التمديد العمل اخلاص 
باجلدول الزمين الذي ينظم عملية نقل أعباء هذه املنح إىل املستخدمني، والذي نصب ألجله 
فوج عمل يضم الشركاء الثالثية حتت إشراف وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي على 

  . 2010يقدم نتائج عمله يف غضون سنة أن 
  :التعاضديات االجتماعية/ رابعا

 الثالثية، أثناء مناقشة هذا امللف، على ضرورة تكييف دور التعاضديات لقد أمجعت
االجتماعية مع اإلصالحات اجلارية يف ميدان الضمان الإلجتماعي، السيما يف اال التعاقد 

ل نظام البطاقة اإللكترونية للمؤمن اإلجتماعي، وتعديل على العالج يف املستشفيات، وإدخا
  .نظام تسعري العالج وتعميم نظام الدفع من قبل الغري

  :تقييم العقد االقتصادي واالجتماعي وآفاقه/ خامسا
اتفقت أطراف الثالثية مبدئيا على جتديد العمل بالعقد الوطين االقتصادي واالجتماعي، 

ل اجتماعاا اليت ستعقد كل ثالثة أشهر من اجل العقد الوطين وقررت يف هذا اإلطار استغال
 )1(االقتصادي واالجتماعي، وجتديد العمل به بعد انقضاء فترة صالحية األوىل يف شهر أكتوبر

2010 .  
  
  
  : ردود الفعل حول نتائج الثالثية-2
ت كافة أكد: بالنسبة لألطراف املشاركة يف القمة الثالثية الدورة الثالثية عشرة-1
 املشاركة يف هذه القمة على أا أحسن وأجنع دورة من بني كل الدورات اليت عقدها فاألطرا

يف تارخيها، وذلك بالنظر إىل القرارات واإلجراءات امللموسة وتكريس روح التشاور والتواصل 
   .املؤسس هلا يف إطار العقد الوطين االقتصادي واالجتماعي

ملستقلة لقطاعي التربية والصحة وبعض األحزاب السياسية  أما بالنسبة للنقابات ا-2
فهي أمجعت على أن القمة الثالثية جاءت بتراجع عن مكسب عمايل، من خالل إقرار مراجعة 
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التقاعد املسبق والتوجه حنو اإللغاء واعتربت أن الثالثية أصبحت هيئة حكومية برئاسة الوزير 
ات، مشرية على أن القانون املالية أكد عدم جتاوز  وتصاغ كل القرارات بأمر من السلطلاألو

كما أن لقاءات الثالثية مل تستطع على األقل حل .  لألجر ثالثة آلف وجتسد فعليااحلد األدىن
 مكرر، فكيف هلا الدفاع عن حقوق العمال واملوظفني، وذا فإن 88و87مشكلة املادة 

 ألا تأيت دائما بقرارات ونتائج اوال تقنعهالنقابات املستقلة ال تنتظر نتائج هذه اللقاءات 
وخيمة وتطالب بضرورة إشراكها كطرف أساسي ضمن اللقاءات اليت جتري مع احلكومة من 

  .)1( والتوظيفرأجل التباحث عن القضية األجو
يف التفاوض والنقاش مع " اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني"إذن فعلى الرغم من مسامهة   

 يف حل ى األخرةصنع سياسة عامة أفضل بإعتباره ينوب عن النقابات املستقلاحلكومة ألجل 
مطالبها واالستجابة ملختلف مصاحلها، إال أن دوره ال يزال ضعيفا وحمدودا بل أصبح حمتكرا 
ومقتصرا على املوافقة فقط دون إبداء رأيه أو تقدمي مقترحاته ومقترحات النقابات املستقلة 

  .و السياسة العامة اليت تقرها احلكومةحول بعض القرارات، أ
وما يفسر ذلك أن الثالثية أو حىت الثنائية ال متلك نصا قانونيا يؤطر عملها يوضح   

حقوق وواجبات أطرافه وشروط انعقاده رغم طلب الطرف العمايل ذلك، هذا الفراغ القانوين 
مج اللقاءات يف بداية السنة مسح للحكومة بتوقيت اللقاءات مبا خيدم مصاحلها لوحدها، كأن يرب

االجتماعية، بعد أن قامت النقابات العمالية بالعديد من االحتجاجات، ليكون هذا اللقاء من 
 عن هذه االجتماعات أضعف من دور اتمع ةامتصاص غصبها،كما أن غياب النقابات املستقل

  .املدين يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر
ين من التهميش امؤسسات اتمع املدين الزالت تعمن خالل ما سبق جند أن 

 عن مطالبها وأهدافها ري التعبوالضعف يف جمال صنع السياسة العامة، رغم امتالكها القدرة على
 إال ،وأهداف اتمع، وتقوم بالتعاون مع الدولة يف بعض السياسات العامة وتقدمي مقترحات هلا

لسياسات عامة وإقناع امطالبها وحتويلها إىل بدائل  عاجزة يف أغلبها عن جتميع ىأا تبق

                                                
 ،5845 العدد ،وق اليومي، الشر" بتوزيع البقشيشال ننتظر نتائج الثالثية ألا تنتهي دائما: النقابات املستقلة" : فضيلة خمتار-)1 (

  .4.ص ،2009 ديسمرب،02



 

 بذلك مؤسسات اتمع ىاحلكومة أو الضغط عليها ألجل تبنيها باعتبارها احلل األمثل، فتبق
  .مؤيدة للسياسة العامة اليت تقرها احلكومةحظة واملدين جمرد مال

  .ردور القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة يف اجلزائ: املبحث الثاين
يرتبط دور القطاع اخلاص ارتباطا وثيقا بإستراتيجية التنمية اليت تتبعها اجلزائر، ومن مث فإن 
دور القطاع اخلاص خالل حقبة الستينات والسبعينات كان هامشيا، نظرا الهتمام الدولة 
بالقطاع العام وإتباعها اإلجتاه اإلشتراكي، لتوفري معظم اخلدمات الضرورية للمواطنني 

دارة، لكن مع اية الثمانينات من القرن العشرين، ودخول اإلصالحات الرامية إىل واإل
إحداث تغيريات جذرية على اإلقتصاد الوطين، خاصة مع التطورات الدولية واإلقليمية اليت 
شهدها العامل، واليت كان هلا انعكاسات على سياسات وتوجهات الدولة ومؤسساا، 

رب للقطاع اخلاص يف اجلزائر ليصبح شريكا يف التنمية من خالل وبرزت أمهية إتاحة دور أك
دعم مشروعات وخطط التنمية، وليس هذا فحسب بل أصبح يساهم أيضا يف املشاركة يف 

و هذا ما سيتم تناوله يف . صنع السياسات العامة مع الدولة، مبا يتفق وقدراته وتطلعاته
  .املطلبني التاليني
  .ر القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة يف اجلزائرحمددات دو: املطلب األول

تعدد اخلصائص أو السمات اليت يتسم ا القطاع اخلاص يف اجلزائر واليت جتعله يؤثر يف صنع 
السياسة العامة على الرغم من قصر مدة ظهوره، لكن قبل توضيح هذه السمات البد أوال 

  .ن تنظيماتهمن إعطاء تعريف للقطاع اخلاص يف اجلزائر وتبيا
  :تعريف القطاع اخلاص يف اجلزائر/ أوال

ميكن تعريف القطاع اخلاص على أنه القطاع اململوك للخواص وتتوىل آليات السوق توجيهه 
وينقسم القطاع اخلاص يف اجلزائر إىل ). 1(ويسعى بالتايل إىل حتقيق أقصى ربح ممكن

طار منظم حيث ميسك قطاع خاص منظم وهذا القطاع يعمل يف إ: قطاعني جزئيني
حسابات نظامية، وهناك قطاع خاص غري منظم يضم منشآت عديدة مبا يف ذلك الوحدات 
احلرفية اليت تتميز بتوارث املهن يف حدود العائلة أو حملية ضعيفة وغالبا ما ختتلط امللكية 
                                                

  .49. ، ص)2004مكتبة الدبويل، : القاهرة (اخلصخصة وأثرها على التنمية بالدول النامية عبده حممد فاضل الربيعي، _)1(



 

 على أحسن باإلدارة السيما وأن ملكية املنشأة تكون عادة يف متناول الفرد الواحد أو العائلة
  .تقدير، وهذا القطاع ال ميسك يف عمله وتعامالته حسابات نظامية

من خالل هذين التعريفني فإن معيار امللكية هو السائد للتفريق بني القطاعني، إال أنه ليس 
املعيار الوحيد املستخدم بالنسبة لتصنيفات القطاع العام واخلاص، إذ أن معيار اإلدارة أصبح 

 من االهتمام السيما بعد اجتاه الدعاوي املطالبة بتسليم إدارة بعض جيتذب قدرا أكرب
  ).1(وحدات القطاع العام إىل القطاع اخلاص 

إضافة إىل ما سبق فإنه يوجد قطاع ثالث يأخذ من اشتراك القطاع العام والقطاع اخلاص يف 
  .مشروع مشترك أو شركة معينة لتكوين قطاع ثالث يسمى بالقطاع املختلط

رف هذا القطاع على أنه قطاع األعمال الذي متلكه الدولة واألفراد برأمسال مشترك أي ويع
شريطة أن تكون نسبة ) حملي أو أجنيب(يوزع رأس مال بني القطاع العام والقطاع اخلاص 

 أما نسبة القطاع اخلاص فهي ال تزيد عن %55ملكية الدولة هي األكرب وال تقل عن 
  . الرأي املؤثر يف قرارات املشروع ، وذلك ليكون للدولة 41%

  : توجد العديد من األسباب دفعت اجلزائر إىل اإلسراع لالنفتاح االقتصادي متثلت يف
  : أسباب داخلية مثل-1
 شل رغبة العسكريني ومسؤويل احلزب يف تبيض األموال اليت مت مجعها خالل عشرية -

  ).1989-1979(الشاذيل 
يف ) العسكريني، ومسؤويل احلزب(شتراكي قيد على رغبتهم  اعتبار استمرار النظام اال-

  .اخل...احلصول على الثروة وتعظيمها
  .كل سنة%20 ارتفاع معدل التضخم يف بداية الثمانيات حيث بلغت - 
 العجز املتواصل يف املوازنة العامة نتيجة اعتماد يف مواردها إيرادات احملروقات واليت تعترب -

  .بأسواق عامليةغري مستقرة ومرتبطة 

                                                
وث ومناقشات الندوة حب: بريوت (حمددات األداء االقتصادي لكل من القطاعني العام واخلاص يف الوطن العريب حممد حممود اإلمام، _)1(

  .104. ، ص)1990الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمرب 



 

  :  أسباب خارجية-2
  . تراجع الفكر االشتراكي على املستوى الدويل-
  .  إثبات الليربالية لنجاعتها-
  . العالقة التالزمية بني اقتصاد السوق والدميقراطية–
 مليار دوالر سنة 24.94   تفاقم املديونية وعبء خدمة الدين، حيث ارتفعت الديون إىل-

  .1985 مليار دوالر سنة 4618. بعد أن كانت 1989
لذا مت إعادة اجلدولة وتطبيق التعديل اهليكلي، وقد صاحب ذلك تقوية فئة أرباب العمل 
تدرجييا، إال أن أصبح القطاع اخلاص حاليا وبالرغم من كل العراقيل اليت تواجهه فهو ميثل 

 تطور النفوذ  من الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات، وتناسبا مع%80حوايل 
االقتصادي ألرباب العمل، وأمام شعورهم بضرورة تنظيم أنفسهم وحتديد مطالبهم، بغية 
حتقيق االعتراف م كشريك اجتماعي وإشراكهم يف عملية صنع السياسات العامة خاصة 

الكونفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل، : االقتصادية منها ومن أهم هذه التنظيمات
العامة للمقاولني اجلزائريني، الكونفدرالية الوطنية ألرباب العمل اجلزائريني، الكونفدرالية 

كونفدرالية الصناعيني واملنتجني اجلزائريني، مجعية النساء أرباب العمل، يضاف إليها منذ 
 إحدى أهم جلمعيات املمثلة ألرباب العمل واملتمثلة يف منتدى رؤساء 2001سنة 

ألرباب العمل الوطنيني اخلواص، املقاولني أوراسكوم تيليكوم املؤسسات الذي يضم إضافة ا
  ).1(، هنكل، دانون)شركة مصرية(

  :مسات القطاع اخلاص يف اجلزائر/ ثانيا
ارتبط دور القطاع اخلاص يف التنمية يف اجلزائر، بتطور حجمه، وإتساع نشاطاته، وقد 

زائر، واليت انعكست على دوره تعددت السمات اهليكلية اليت يتسم ا القطاع اخلاص يف اجل
خاصة يف صنع السياسات العامة، وكانت مبثابة العوامل احملددة هلذا الدور وأهم هذه 

  :السمات ما يلي
                                                

، مت تصفح املوقع "دور املقاولني اخلواص يف حتفيز هذا املسار: أثر التحرير االقتصادي يف مسار التنمية السياسية باجلزائر" فضيلة عكاش، _)1(
  .05/04/2009: يوم

http: www1.UNIV-batna-dz/droit/index-fichiers/atache.pdf. 



 

إن أهم النشاطات اليت ركز عليها القطاع اخلاص موزعة حسب :  النشاطات الرئيسية-1
  :القطاعات موضحة يف اجلدول التايل

  .أهم النشاطات اليت يركز عليها القطاع اخلاص يف اجلزائرجدول يوضح ): 1( جدول رقم 
 2006سنة  2005سنة  

 القطاع
عدد 

 املنشآت
 %النسبة 

عدد 
  املنشآت

النسبة 
% 

 45,9 123782 45,8 112644 اخلدمات
 33,6 90702 32,8 80716 البناء واألشغال العمومية

 19 51343 18,7 46085 الصناعة الغذائية 
 1,2 3189 1,2 2947 يد البحريالفالحة والص

اخلدمات ذات الصلة 
 0,3 793 0,3 750 بالصناعة

 100 269806 100 245842  اموع
  .مت إعداده بناءا على معطيات مأخوذة من الصندوق الوطين للضمان االجتماعي: املصدر

، ارتفعت من )2005/2006(إن عدد منشآت القطاع اخلاص وفق إحصائيات 
 مؤسسة، توزعت بني خمتلف القطاعات اليت مت 269806 إىل  مؤسسة245842

، لكن جند أن القطاع اخلاص يتواجد بقطاع اخلدمات بنسبة "1"توضيحها يف اجلدول رقم 
، يليه قطاع البناء واألشغال %45أكرب من القطاعات األخرى، حيث تتجاوز النسبة 

ملؤسسات اخلاصة يف القطاع ، يف حني ال متثل ا33,66%العمومية حيث تقدر النسبة بـ 
، ويعترب قطاع 1,2%، أما قطاع الفالحة فقد احتل نسبة 19%الصناعي الغذائي  سوى 

اخلدمات ذات الصلة بالصناعة هو القطاع الذي احتل املرتبة األخرية حيث مل تتجاوز نسبته 
%0,3.  

  :ويرجع تواجد القطاع اخلاص بنسبة أكرب يف قطاع اخلدمات إىل



 

ع هذا النشاط حيث يتكون من نقل واملواصالت، التجارة، الفندقة واإلطعام  تعدد فرو-
اخل، وأهم النشاطات اليت تستحوذ على أكثر من ... خدمات للمؤسسات، أعمال عقارية

 من جمموع املؤسسات اخلاصة اليت تصنف يف هذا القطاع هي على التوايل النشاط %70
، 19,6%األوىل والنقل، واملواصالت بنسبة  وهو حيتل املرتبة 37,53%التجاري بنسبة 

 أما الفروع األخرى اخلاصة ذا القطاع فهي ال 13,11%والفندقة واإلطعام بنسبة 
وهذا ما يؤكد جاذبية النشاط التجاري ). 1( من جمموع املؤسسات اخلاصة30%تتجاوز 

ات للمؤسسات اخلاصة ويعود ذلك نسبيا لضعف نسبة املخاطرة مقارنة مع النشاط
  . ومؤهالت علميةت شروط ومتطلبات العمل من جتهيزااالقتصادية األخرى وسهولة يف

 الطابع العائلي السائد يف أغلب املؤسسات اخلاصة يف اجلزائر خصوصا يف هذا القطاع، -
وبالتايل تبقى امللكية حمدودة يف اإلطار العائلي وتنتقل من جيل إىل آخر، خصوصا يف النشاط 

  ).2(التجاري
 سهولة اإلنشاء ويسمح بإشتراك رؤوس األموال من مصادر خمتلفة أو عائلية بدرجة أوىل -

هلذه املؤسسات اخلاصة ذا ) ∗(بالنسبة للمؤسسات اجلزائرية، خاصة وأن الشكل القانوين
  ).3(القطاع عموما هو ذات املسؤولية احملدودة

  : االستثمارات-2
 موزعة على فروع 6975 إىل 2006اص سنة لقد ارتفعت عدد املشاريع يف القطاع اخل

نسبة (النشاطات االقتصادية، لكن يالحظ أن فرع النقل واملواصالت قد حصل على أكرب 
، واحتل قطاع البناء واألشغال العمومية ) مشروع5001 من إمجايل املشاريع 72%حوايل 

                                                
  . معطيات مأخوذة من الصندوق الوطين االجتماعي_)1(

(2)- Abdellatif Benachenhou, Les entrepreneurs algériens, Alger, Alpha design, 2007, p. 20. 
، وذلك إلختالف طبيعة التسيري وفقا للشكل القانوين  الشكل القانوين للمؤسسة يسمح بأخذ نظرة عن الكيفية اليت تسري ا املؤسسة- )∗(

والذي خيتلف من الشركة ذات املسؤولية احملدودة، وشركة التضامن، إىل الشركة اهولة، واملالحظ أن الشكل القانوين للمؤسسات ذات 
  .50%املسؤولية احملدودة واسع االنتشار أكثر من 

(3)- Wassila Lachachi . Tabet Aoul, "L’entrepreneur algériens émergence d’une nouvelle 
classe", 

  :ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول(
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري وخمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا، الشلف، "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة"

  .1148. ، ص)2006 أفريل 17 و16اجلزائر، 



 

 الصناعة  مشروع، يف حني بلغت نسبة730 من إمجايل 10,5%املرتبة الثانية بنسبة 
 من إمجايل املشاريع 2,6%، الفالحة نسبة 291 من إمجايل املشاريع 4,2%الغذائية 

 واحلديد والصلب بنسبة 1,6% مشروع، الكيمياء واملطاط والبالستيك نسبة 180
، وحيتل كل من فرع اخلدمات للمؤسسات ومواد البناء املرتبة األخرية بنسبة %1,5
  : التايل وسيتم توضيحها يف اجلدول%1,2

 حسب فروع النشاط ANDIتوزيع املشاريع املصرح ا لدى ): 2(جدول رقم 
  .2006االقتصادي لسنة 

 %النسبة  عدد املشاريع فروع النشاط االقتصادي 
 71,7 5001 النقل واملواصالت 1
 10,5 730 البناء واألشغال العمومية 2
 4,2 291 الصناعة الغذائية 3
 2,6 180 الفالحة 4
 1,6 115 بالستيك-املطاط-الكيمياء 5
 1,5 102 احلديد والصلب 6
 1,2 86 اخلدمات للمؤسسات 7
 1,2 83 مواد البناء 8
 5,5 387 أنشطة خمتلفة -
 100 6975 اموع 

  .مت إعداده بناء على معطيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: املصدر
وىل يف عدد منشآت القطاع اخلاص، فإنه ال يزال إذا كان قطاع اخلدمات حيتل املرتبة األ

حيتل نفس املرتبة من حيث حجم االستثمارات، لكن ليس يف النشاط التجاري وإمنا يف 
نشاط النقل واملواصالت، ولعل هذا ما جيد تفسريه يف اجلزائر يف ضخامة حجم 

ومية، ذلك لتطوير االستثمارات يف فرع النقل واملواصالت وكذلك فرع البناء واألشغال العم
البنية التحتية مثل الطرقات واالتصاالت، واملياه، خاصة وأن البنية التحتية يف اجلزائر ضعيفة 
وهشة لذا فإا تسعى اليوم جللب استثمارات عديدة يف هذا اال ألجل بناء السكك 



 

ريع أخرى احلديدية، ويئة خمتلف الطرقات، ألن البنية التحتية هي األساس للبدأ يف مشا
  .لتحقيق التنمية

ميثل االنتشار الكبري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم مسة :  طبيعة املؤسسات-3
رئيسية للقطاع اخلاص يف اجلزائر، نتيجة حتويل الدولة املؤسسات الكبرية إىل مؤسسات 
ل صغرية ومتوسطة احلجم، ألجل التحكم يف تسيريها، لكن عند اتباعها لربنامج التعدي

، مت خوصصت هذه املؤسسات، حيث مت )1(اهليكلي الذي يؤكد على ضرورة اخلوصصة
، إذ انتقل عددها اإلمجايل من )2007-2001( خالل الفترة 50%تسجيل زيادة فاقت 

 مؤسسة، واجلدول التايل يوضح تطور عدد املؤسسات 293946 مؤسسة إىل 179893
  .ت الصغرية واملتوسطة العامةالصغرية واملتوسطة اخلاصة مقارنة مع املؤسسا

  ).2007-2001(تطور تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ): 3(اجلدول رقم 
        

السنوات            
 املؤسسات

2001 200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

املؤسسة 
الصغرية 

واملتوسطة 
 اخلاصة

1798
93 

189
552 

207
949 

225
449 

245
842 

269
806 

293
946 

سات املؤس
الصغرية 

واملتوسطة 
 العامة

778 778 778 778 874 739 666 

 12/2007، وعدد 10/2006عدد ) اجلزائر(نشرية املعلومات االقتصادية : املصدر
  .وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

                                                
(1)- Nacer-eddine Sadi, la privatisation des entreprises publiques en Algérie, O.P.U, 2005, 
p. 95. 



 

يبني اجلدول مدى تطور منو املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف اجلزائر من سنة إىل 
اجع إىل تطبيق برامج التنمية اليت شرعت الدولة يف تطبيقها لصاحل هذا أخرى، وهذا ر

 ألف مؤسسة 600القطاع يف إستراتيجية ترقية وتطوير هذه املؤسسات حبيث تصل إىل 
أما فيما خيص املؤسسات الصغرية واملتوسطة فهي تعرف استقرارا نسبيا . صغرية ومتوسطة

 نتيجة هيكلة بعض 2005عا يف سنة ، وشهدت ارتفا2004 إىل سنة 2001من سنة 
املؤسسات العمومية، وإعادة إنشاء العديد من املؤسسات التابعة هلا تتمتع بإستقاللية تامة 

أما االخنفاض املسجل يف السنتني األخريتني يعود إىل ). 1(وهي قابلة للخوصصة والشراكة
  .خوصصة بعض مؤسسات القطاع العام وتغيري طبيعة ملكيتها

  .مؤشرات دور القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة: الثايناملطلب 
يعترب تنامي عدد ونوعية منظمات القطاع اخلاص يف اجلزائر، وكذلك زيادة عدد 
االجتماعات بني احلكومة وممثلي منظمات القطاع اخلاص، أحد املؤشرات األساسية الدالة 

لتأثري على صنع السياسة العامة، على إتساع قوة منظمات القطاع اخلاص وتنامي دوره يف ا
إال أن التقييم احلقيقي ال يتوقف على عدد املنظمات أو عدد االجتماعات، وإمنا التقييم 

  ):2(احلقيقي يعتمد على املعيارين التاليني
  . مدى تأثري منظمات القطاع اخلاص يف توجهات القرارات السياسية واالقتصادية-1
  .ومة لطلبات تنظيمات القطاع اخلاص مدى االستجابة من قبل احلك-2

  :ويف ضوء هاذين املؤشرين سيتم حتليل العناصر التالية
  :العالقة بني منظمات القطاع اخلاص واحلكومة/ أوال

 بداية ظهور النظام اجلديد الذي تكفل بإعادة تنظيم 1982 أوت 21يعترب صدور قانون 
ا القانون رغبة صرحية للسلطة إلدماج االقتصاد واتمع وفق منطق التنمية، حيث حيمل هذ

حتديد اإلطار القانوين الذي يقتضي ... «: القطاع اخلاص يف التنمية، وقصد بشكل جلي

                                                
 جوان 16، املوقع الشخصي للباحث، مت تصفح املوقع يوم "دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اخلوصصة باجلزائر" السعيد دراجي، _)1(

2009.Http://www.univ -emir.dz/daradji 26. HTM. 
  .130. سابق، صالرجع امل، إدارة شؤون الدولة واتمع سلوى شعراوي مجعة، _)2(

http://www.univ


 

مشاركة ومسامهة أرباب العمل اخلواص يف جهود التنمية الوطنية، يف نشاطات ال ميكن 
  ).1(»للقطاع العام التكفل ا

ة بني منظمات القطاع اخلاص واحلكومة من من خالل هذا القانون بدأت تتطور العالق
خالل ارتباطهم بعقد اجتماعي واقتصادي، وأصبحت قاعدة العالقة بينهما تقوم على 

وذا  تتمكن منظمات القطاع اخلاص التأثري سواء بصورة مباشرة أو . االستشارة واحلوار
  :خالل، من )2(غري مباشرة يف النشاط االقتصادي وإختاذ القرارات السياسية

  . وضعها للخطط االقتصادية والتنموية-
  . استشارا من قبل احلكومة قبل اختاذها للقرارات-
 حماولة احلكومة إقناعها بضرورة التأييد اإلجيايب لبعض القرارات، ألن معارضتها هلا قد -

  :وخري مثال على ذلك. يؤثر على صنع السياسات العامة للدولة
  .طاع اخلاص بإقناع احلكومة بضرورة االستجابة ملطالبها حماولة إقناع منظمات الق-

إقناع احلكومة للمتعاملني االقتصاديني بالتجاوب اإلجيايب مع قرار إنضمام اجلزائر إىل املنطقة 
العربية للتبادل احلر، من خالل فتح يوم للنقاش مع الشركاء االقتصاديني ووزارة التجارة، 

 هذا الفضاء التجاري الذي مت إنشاءه يف القمة العربية اليت لوضع تصورام وإقتراحام بشأن
  :وحتاول احلكومة من خالل هذا اإلجراء التأكيد على. 2001عقدت يف عمان 

  . تقدمي ضمانات فعلية للمتعاملني االقتصاديني قصد إقناعهم ذا القرار-
  . التأكيد على الفوائد اليت ميكن جنيها خصوصا يف جمال الضرائب-
  .تسهيل تصدير املنتوجات احمللية -

غري أن هذا اخليار واجه العديد من االنتقادات من قبل املتعاملني االقتصاديني، وكانت منظمة 
يف مقدمة املتحفظني هلذا القرار، وذلك لتخوفهم من االنعكاسات " أرباب العمل للخواص"

خلانقة على غرار قطاع السلبية، خاصة وأن بعض الفروع الصناعية تصبح معرضة لألزمات ا
                                                

احلكم : ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول (2.ج ،"احلكم الرشيد والتنمية بالقطاع الوطين اخلاص"ي عوام،  أنور مقراين ومهد_)1(
  .328. سابق، صالرجع امل، )ييجيات التغيري يف العامل النامالرشيد وإسترات

  .125. سابق، صالرجع امل، إدارة شؤون الدولة واتمع سلوى شعراوي مجعة، _)2(



 

الصناعات الغذائية، وأكدوا على ضرورة االستجابة للملف الذي دعى إليه الس األعلى 
ألرباب العمل واملتمثل يف إنشاء جلنة حتكيم للفصل يف الرتاعات التجارية بني الدول العربية، 

ضمام ختوفا من إمكانية على غرار احملكمة التابعة ملنظمة التجارة العاملية، بدال من خيار اإلن
حتول بعض الدول إىل وسائط جتارية للمواد املصنعة يف بعض الدول األجنبية مع وضع 

 ).1(شهادات مزورة

كذلك استفادت احلكومة من اقتراحات وآراء منظمات القطاع اخلاص، اليت أصبحت تأخذ 
ومة إىل ضرورة احلك)" الباترونا(منظمات أرباب العمل اخلواص "بعني االعتبار، كدعوة 

، غري أن 1996واليت يعترب مطلبها األساسي منذ . العودة لنظام عطلة اية األسبوع العاملي
احلكومة مل تتخذ أي قرار خبصوص ذلك، وقد شرعت هذه املنظمات يف تطبيقه دون انتظار 

سنة " هواري بومدين"قرار رئاسي يلغي مبوجب املرسوم الرئاسي الذي أقره الراحل 
 ويرجع سبب اختاذها إىل مثل هذا القرار إىل اخلسائر اليت يتكبدوا جراء غياب .1976

تنسيق مع املتعاملني معهم يف اخلارج، مما دفع احلكومة بإصدارها قرار تغيري العطلة األسبوعية 
  ).2(2009يف جويلية 

  :مدى صدور القرارات احلكومية بصورة مفاجئة
 بني احلكومة ومؤسسات القطاع اخلاص، جند أن نتيجة للعقد االجتماعي واالقتصادي

احلكومة تسعى إلحترام هذا العقد من خالل استشارة هذه املنظمات قبل اختاذ القرارات 
واألخذ مبقترحاا، إال أن احلكومة يف بعض األحيان تتخذ قرارات لوحدها كتوقيعها على 

ارة هذه املنظمات، مما أدى إىل اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب دون استش
انتقاد الكثري من هذه املنظمات وعلى رأسها أرباب العمل اخلواص، ألن هذه الشراكة دد 

  ).3(عدة مؤسسات وطنية باإلفالس، مقابل تسهيلها لعمليات إسترياد السلع األجنبية

                                                
  .16/04/2009 مت تصفح املوقع يوم ،صوت االحرار،"انضمام اجلزائر إىل املنطقة العربية للتبادل احلر يطرح للنقاش"طاهري، . ع_)1(

http:// www.sawt-alahrar.net/online/modules.php?mame=search. 
 

اختالف العطل األسبوعية : منظمات الباترونا واملركزية النقابية تدعوان إىل ضرورة العودة لعطلة األسبوع" مراد حمامد وغنية قمراوي، _)2(
  3.، ص2008  جويلية 2643،17العدد  ،الشروق اليومي، "تكبد اجلزائر خسائر مبليار دوالر سنويا

  .ه املوقع نفس، "دور املقاولني اخلواص يف حتفيز هذا املسار: أثر التحرير االقتصادي يف مسار التنمية السياسية باجلزائر"اش، فضيلة عك_)3(

http://www.sawt-alahrar.net/online/modules.php?mame=search


 

يلية هو خري  يف أواخر جو2009كما أن إصدار احلكومة لقرارات قانون املالية التكميلي 
مثال على عدم استشارة احلكومة ملنظمات القطاع اخلاص، وعلى حد تعبري مسؤويل هذه 
املنظمات، أن احلكومة مل حتترم العقد الذي بينهما، متسائلني عن كيفية اختاذ قرارات خطرية 
بصورة فجائية مت السرعة يف تنفيذها، دون أي متييز، وهو ما يساهم يف قتل العديد من 

  ).1(ؤسسات وتوقيف نشاطها، وميس هذا القرار حىت املؤسسات العموميةامل
نائب رئيس الكونفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل أن أي قانون ذو " حممد لعالوي"واعترب 

، )2(طابع عقايب أو تقييدي تسبقه مدة زمنية لترك اال للجميع للتكيف يف الواقع اجلديد
صة للسلع والبضائع اليت مت االتفاق عليها اليت توجد يف رغم أن احلكومة منحت مهلة خا

آخر أجل مسموح به، إال ) 2009 أوت 04(عرض البحر أو قيد اجلمركة حمددة التاريخ 
أن مسؤويل املنظمات أكدوا على أن هذه املهلة غري كافية وغري منطقية، ودعوا إىل ضرورة 

دفع وإلغاء الوكالة يف التعامالت اخلاصة إلغاء مثل هذه القرارات، خاصة ما تعلق بأمناط ال
  ).3(باجلمركة والتجارة اخلارجية

  :التعاون بني منظمات القطاع اخلاص للتأثري على السياسة العامة للحكومة/ ثانيا
ات القطاع اخلاص فيما بينها، خاصة املشتركة يف املصاحل، ألجل التأثري تتعاون خمتلف منظم

على صنع السياسة العامة للحكومة وجعلها تصدر قرارات ختدم مصاحلها وأهدافها، من 
خالل طرح مشاكلها واإلحلاح على احلكومة لالستجابة هلا دون معارضة، بعقد اجتماعات 

مباشرة منظمات أرباب : اوى ووسائل اإلعالم، مثلطارئة معها، أو إيصاهلا عن طريق الشك
العمل اخلواص املشاورات واللقاءات فيما بينها للنظر يف املساعي اليت ميكن القيام ا فيما 

، هذا ما دفع باملنظمات إىل التكتل والتعاون 2009خيص قرارات قانون املالية التكميلي 
دعت إىل لقاء استثنائي وعاجل بينها وبني ألجل إلغاء هذه القرارات أو النظر فيها، كما 

                                                
الدعوة للقاء عاجل بني الباترونا : حالة طوارئ يف أوساط منظمات أرباب العمل بعد قرارات قانون املالية التكميلي" حفيظ صواليلي، _)1(

  .3. ، ص2009 أوت 11، 5725، العدد اخلرب اليومي، "ل أمحد أوحييوالوزير األو
، "حممد لعالوي نائب رئيس الكونفدرالية اجلزائرية ألرباب العمل، كل املؤسسات ستتضرر بالقرارات احلكومية اجلديدة" حفيظ صواليلي، _)2(

  .3. ، ص2009 أوت 11، 5725، العدد اخلرب اليومي
الدعوة للقاء عاجل بني الباترونا : طوارئ يف أوساط منظمات أرباب العمل بعد قرارات قانون املالية التكميليحالة "حفيظ صواليلي، _)3(

  .3. سابق، صالرجع امل، "والوزير األول أمحد أوحيي



 

، لدراسة هذا الوضع دراسة وافية وموضوعية للواقع دون املساس "أمحد أوحيي"الوزير األول 
مما دفع احلكومة بإجراء محلة رمسية حتسيسية يشرف عليها وزراء، ). 1(مبصاحل املنتجني

تصادي واالستثماري، وتبدأ لشرح إجراءات هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بالنشاط االق
  .هذه احلملة بلقاءات إعالمية وتنتهي بعقد اجتماعات الثالثية يف اخلريف املقبل

  :أن" بن بادة"وقد أوضح وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 من اإلجراءات املقدمة يف امليزانية اإلضافية إجيابية، وتندرج يف سياسة الدولة %95 -

  . الية واملصاحل االقتصاديةللحفاظ على املواد امل
 ينسجم هذا القانون مع العقد االجتماعي واالقتصادي ويسعى خلدمة منظمات القطاع -

اخلاص، أما اإلجراءات اليت أثارا هذه املنظمات، خاصة إجراء تسديد صفقات اإلستراد 
رد املالية بواسطة االعتماد أو القرض املستندي، فهي فقط تدابري لوضع حد السترتاف املوا

مستدال بذلك على وكاالت بيع السيارات، موضحا أن هذه اإلجراءات قد تكون ظرفية 
  ).2(2010وإن أخطأت احلكومة يف بعض اجلوانب ستدارك األمر يف قانون املالية 

من خالل ما سبق يالحظ أنه على الرغم من حماولة منظمات القطاع اخلاص رفض هذه 
سعى لتهدئتها وحتاول احلفاظ على عالقة جيدة معها، يف نفس القرارات، إال أن احلكومة ت

الوقت تظل مصرة على قراراا وحتاول تنفيذها ألا جتد يف هذه القرارات احملافظة على 
  .املوارد املالية اخلاصة بكافة الوطن وليس فقط مصاحل هذه املنظمات

  :الضغط من أجل إيقاف العمل لسياسة معينة/ ثالثا
تتماشى بعض السياسات العامة مع مصاحل بعض مؤسسات القطاع اخلاص، فأا عندما ال 

 تلك السياسات، وكمثال على ذلك فتسعى بكل وسائل الضغط اليت متلكها إليقا
 احلرب داستطاعت املافيا املالية والسياسية أن تلعب دورا حموريا يف إاء العمل بسياسة اقتصا

 بلعيد عبد السالم والقائمة على ختفيض الواردات وتأجيل اليت تبناها رئيس احلكومة السابق
هذا . مركزيا مع عودة الدولة إىل احتكار التجارة اخلارجيةاالستثمارات حبيث يصبح التسيري

                                                
  .3. سابق، صالرجع امل، "الدعوة للقاء عاجل بني الباترونا والوزير األول أمحد أوحيي" حفيظ صواليلي، _)1(
اخلرب ، "بارونات استراد يسترتفون مواردنا املالية وأداء احلملة ضد احلكومة: بن بادة يدافع عن تدابري قانون املالية ويصرح"ل بوعايت،  جال_)2(

  .3. ، ص2009 أوت 17، 5731، العدد اليومي



 

االحتكار يهمش  القطاع اخلاص ال خيدم مصاحلها، األمر الذي دفعها على ممارسة الكثري 
  ). 1(على  إاء العمل امن الضغوطات على احلكومة إىل أن أجربا 

  :مدى استجابة احلكومة لطلبات منظمات القطاع اخلاص/ رابعا
من أجل إعطاء دور متزايد للقطاع اخلاص، مت اإلسناد إليه يف وضع السياسات والتوجهات 
االقتصادية وتنفيذها، من خالل االستجابة ملطالبه خاصة يف جمال االستثمار، عن طريق وضع 

ت تدعم االستثمار، إضافة إىل وضع برامج تنموية دف إىل حتسني أداءه، قوانني وهيئا
  .وتدعيمه من طرف البنوك، والتقليل من اإلعفاءات الضريبية اليت ضده

I-أهم قوانني وهيئات تدعيم االستثمار :  
 املتعلق بالنقد والقرض والذي أعترب 1990 أفريل 14 املؤرخ يف 10-90 قانون رقم -

  .سياسات االقتصادية السابقة، وبداية لفتح االقتصاد الوطين أمام املبادرة اخلاصةقطيعة مع ال
وقد نص هذا القانون على امتيازات لصاحل القطاع اخلاص، حيث جاء فيه إلغاء التمييز 
وإرساء مبدأ توحيد املعاملة بني املؤسسات اخلاصة والعامة، واحلصول على االئتمان وإعادة 

  .املركزيالتمويل من البنك 
، املتضمن حترير التجارة اخلارجية، 1991 فيفري 19 املؤرخ يف 19-91 قانون رقم -

بنفس املعايري والشروط، ويف هذا اإلطار ) العام واخلاص(أي يضمن حرية التجارة للقطاعني 
  ).2( ملف رأيا باملوافقة195 ملفا استثماريا ومنح جملس النقد والقرض 303سيتم فحص 

، يساهم يف ترقية االستثمار ويتلخص يف 1993 املؤرخ يف أكتوبر 12-93  قانون رقم-
  :النقاط التالية

  .احلق يف االستثمار بكل حرية وجعله مضمونا و ميارس يف إطار القانون* 
  .عدم التمييز بني املتعاملني اخلواص وطنيني أو أجانب* 

                                                
  .136.ص ،ابقالسرجع امل ،" صنع السياسة العامة يف اجلزائرالفواعل السياسية ودورها يف" ،عزيزة ضمربي _)1(
مذكرة املاجستري يف علوم التسيري، قسم علوم " (اإلندماج يف االقتصاد العاملي وانعكاساته على القطاع اخلاص يف اجلزائر" إكرام مياسي، _)2(

  .59. ، ص)2008التسيري، جامعة اجلزائر، 



 

مرين أساسا عرب ينحصر تدخل السلطات العمومية يف تقدمي التحفيزات للمستث* 
  .التخفيضات اجلبائية

إنشاء وكالة ترقية ودعم االستثمارات ومتابعتها ملساعدة املتعاملني على إمتام اإلجراءات * 
  .العادية عرب الشباك املوحد

نظام عام، نظام :  حتديد جمموعة من احلوافز لالستثمارات يف اجلزائر، ويف ثالث أنظمة-
املنجزة يف املناطق اليت ينبغي ترقيتها، ونظام خاص املناطق اخلاصة لالستثمارات 

  ).1(باالستثمارات املنجزة يف مناطق التبادل احلر
  . مثل أول إجناز مهم حنو اقتصاد السوق93/12وذا يتضح أن قانون االستثمارات 

 املتضمن خوصصة 1995 أوت 26 املؤرخ يف 95/22ولقد دعم ذلك باملرسوم رقم 
  ).2(املؤسسات العمومية

إن تلك القوانني محلت امتيازات وحتفيزات موجهة أساسا لترقية االستثمار يف هذا القطاع، 
إال أن حصيلته كانت متواضعة، لكن مع بداية األلفية الثالثة مت إصدار سلسلة من القوانني 

 2001 أوت 20 الصادر يف 03-01أبرزها األمر اخلاص بتطوير االستثمار رقم 
  :واملتضمن

 التمييز بني االستثمارات العمومية واخلاصة واملساواة يف التصرف بني االستثمارات  إلغاء-
  .اخلاصة واألجنبية

 مرافقة وتسهيل عملية االستثمار من خالل وضع شباك موحد فعلي خيلق له فروع على -
  .املستوى احمللي، باإلضافة إىل توجيه عقالين لشروط منح الفوائد الضريبة وشبه الضريبية

  . تسهيل املسار اإلداري لعملية االستثمار-

                                                
 العلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة رسالة دكتوراه دولة يف" (القطاع اخلاص والتنمية يف اجلزائر" عيسى مرازقة، _)1(

  .115. ، ص)2007باتنة،
رسالة دكتوراه دولة يف العلوم " (سياسة االستثمار يف اجلزائر وحتديات التنمية يف ظل التطورات العاملية الراهنة" عبد القادر بابا، _)2(

  .193. ص، )2004االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 



 

وقد مشل هذا األمر على قرار حل الوكالة الوطنية لترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها 
)APSI ( وتعويضها بشباك موحد يف شكل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
)ANDI)(1.(  

لطات العمومية للحد من أما بالنسبة هليئات دعم االستثمار فقد مت وضعها من طرف الس
  ):2(القيود اليت تفرض على االستثمار اخلاص وإختاذ إجراءات لتشجيعه وتتمثل يف

يرأسه الوزير األول ومهمته األساسية تتمثل يف اقتراح :  الس الوطين لالستثمار-
دقة اإلستراتيجية واألولوية ألجل تطوير االستثمار والتأقلم مع اإلجراءات التحفيزية واملصا

  .على اإلتفاقيات
هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية ): ANDI( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -

املعنوية وباالستقاللية املالية مهمتها التعاون مع القدرات واألجهزة املعنية كتأمني الترقية، 
  .تطوير االستثمار

 يضم ANDI االستثمار هو جهاز يف هيكل الوكالة الوطنية لتطوير:  الشباك املوحد-
  .ممثلني حمليني للوكالة إضافة إىل اإلدارات واألجهزة املعنية باالستثمار

II-الربامج التنموية :  
قامت احلكومة بوضع برامج تنموية ألجل تنمية االقتصاد الوطين ولالستجابة ملنظمات 

  :القطاع اخلاص وتتمثل هذه الربامج يف
  ): 1998-1994( برنامج اإلنتعاش االقتصادي -1

 وما 1998-1994يأيت هذا الربنامج بعد استكمال اجلزائر اللتزامات التعديل اهليكلي 
خلفه من آثار يف جمال االقتصاد، هدفه وضع إستراتيجية تسمح بإنطالق عملية التنمية 

 مليار دوالر، وهو وسيلة وأداة 7املستدامة، وقد خصصت له السلطات غالف مايل قدره 
ات القطاع اخلاص من إحداث الكثري من األنشطة والقيام باستثمارات متنوعة، لتمكني منظم

خاصة وأن هذا الربنامج يف الفصل املخصص للسياسات، أن السياسات املرافقة ملخطط دعم 
                                                

  .61. سابق، صالرجع امل ، "اإلندماج يف االقتصاد العاملي وانعكاساته على القطاع اخلاص يف اجلزائر"  إكرام مياسي،_)1(
  .332. سابق، صالرجع امل ، "احلكم الرشيد والتنمية بالقطاع الوطين اخلاص"  أنور مقراين ومهدي عوارم،_)2(



 

االنتعاش االقتصادي ال يزال يعاين من بعض املشاكل اليت متنع املؤسسات من بلوغ مستوى 
اد السوق، واهلدف من هذه السياسات اليت يتضمنها هذا حسن يتوافق مع متطلبات اقتص

الربنامج هو حتسني حميط املؤسسات وتوفري شروط إنتاج فعال لالستثمارات اليت شرع 
، لذا ينبغي تطبيق هذه السياسات خاصة املتعلقة بالسوق وعالقة املؤسسات مع )1(فيها

  دارات اإلقتصاديةالبنوك وتسيري املؤسسات، وتلك اخلاصة بالتناقضات مع اإل
لذا فقد تضمن هذا الربنامج مجلة من اإلجراءات املساندة لتطور هذه املؤسسات اخلاصة 

  :وذلك من خالل دعم احمليط الذي تعمل ضمنه املؤسسة و تتمثل هذه اإلجراءات فيما يلي
  . تطوير وحتسني خدمات مصلحة الضرائب-
ة الضرورية لربوز حميط يسمح بعمل فعال  مواصلة تنفيذ اإلصالحات املؤسساتية واهليكلي-

  .لقوى السوق
 إعداد برنامج اإلصالح الضرييب يهدف إىل احلد من التهرب الضرييب وذلك باالعتماد -

  ).2(أساسا على ختفيض قيمة خمتلف النسب والرسوم اليت تفرض على املؤسسات
مليار دج ملدة ثالث  يئة املناطق الصناعية وعصرنتها كتخصيص غالف مايل هلا بقيمة -

  .سنوات من أجل تقليص املدة لتنفيذ املشاريع وباخلصوص ما يتعلق مبشكل العقار
 دعم هلذه املؤسسات من طرف البنوك العمومية، حيث بلغت املوارد املالية اليت خصصتها -

 مليار دج منحها الصندوق 374.9 منها 2001 مليار دج اية سبتمرب 1748.3البنوك 
  ).3( من إمجايل املوارد امعة21.4%بنسبة ) CNEP(لتوفري واالحتياط الوطين ل

II- 2009-2005( الربنامج التكميلي:(  

                                                
، "إشكالية متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بني معوقات املعمول ومتطلبات املأمول " بريش السعيد وبلغرسة عبد اللطيف،_)1(
، )2006 أفريل 17 و16، الشلف، اجلزائر، "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة: "ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول(

  .327. ص
مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر، (،  تطور القطاع اخلاصتصاد السوق يفمسامهة اق" مراد بن زروق، _)2(

  .69. ، ص)2001
 ،"إشكالية متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بني معوقات املعمول ومتطلبات املأمول" بريش السعيد وبلغرسة عبد اللطيف،_)3(
  .327. سابق، صالرجع امل



 

واستكماال للربنامج السابق مت وضع برنامج دعم النمو االقتصادي والذي ميتد على مدار 
رص  وهو امتداد لربنامج االنتعاش االقتصادي، ويعترب إطارا من الف2009-2005الفترة 

بالنسبة للمتعاملني االقتصاديني، إذ يشجع األنشطة الكفيلة بتحريك اآللة االقتصادية، 
واجتهدت سياسة احلكومة يف الترويج لفرص االستثمار يف شىت ااالت ألجل تطوير البنية 

  ).1(التحتية دف بناء اقتصاد مبين على املنافسة
 مطالب منظمات القطاع اخلاص، بل يف غري أن ذلك ال يعين أن احلكومة تستجيب ملختلف

بعض األحيان تعرقل أعماهلا، وتسعى لعدم حل مشاكلها، يف املقابل تسعى لتحفيز اإلستراد، 
كالعراقيل اليت يواجهها املنتجون اخلواص الوطنيون من طرف احلكومة، فمثال ما يتعلق 

اإلنتاج الوطين لألدوية، مما مبنتجي الدواء، يعانون عدم دعم الدولة هلم وعدم تدخلها حلماية 
 فقط لألدوية 10%، و30%جعل نسبة تغطية السوق الوطنية باإلنتاج احمللي ال تتجاوز 
. 2006-2001 بني 100%األساسية، مقابل ارتفاع فاتورة إستراد األدوية بأكثر من 

قررت كذلك .  مليون دوالر إىل مليار دوالر500فمثال ارتفعت الفاتورة يف هذه الفترة من 
احلكومة رفع احلضر على إستراد األدوية املنتجة حمليا، كما قررت وزارة الصحة رفع كل 
أنواع احلماية عن الصناعة الصيدالنية يف اجلزائر، وألغت الشروط السابقة اليت كانت تلزم 

  .مستوردي الدواء لالستثمار بعد سنني من النشاط
خلواص يف جوالت احلوار الوطين كذلك جند أن أهم مطالب مجعيات أرباب العمل ا

لتحسني حميط األعمال، وتشجيع اإلنتاج الوطين، وحل مشاكل العقار الصناعي كلها مل 
فمثال إصالح النظام املصريف يف خمتلف جوالت الثالثية بينها وبني احلكومة والنقابة . تتجسد

ار، ألن احلكومة اجلزائرية املركزية، منذ بداية تطبيق برنامج التعديل اهليكلي مل يأخذ باالعتب
قررت اإلنسحاب والتوقف عن محاية اإلنتاج الوطين، مربرة ذلك بشروط منظمة التجارة 

  ).2(العاملية، رغم عدم إنضمام اجلزائر إليها بعد 
 تزال تعاين من ميش السلطات  جند أن الكثري من مؤسسات القطاع اخلاص الوبالتايل

ياسة العامة، حيث مت اختاذ عدة قرارات دون  إستشارم، العمومية هلم يف جمال صنع الس
                                                

  .63. سابق، صالرجع امل ، "اإلندماج يف االقتصاد العاملي وانعكاساته على القطاع اخلاص يف اجلزائر"مياسي، إكرام _)1(
  .سابقالوقع امل ، "دور املقاولني اخلواص يف حتفيز هذا املسار: أثر التحرير االقتصادي يف مسار التنمية السياسية باجلزائر"  فضيلة عكاش،_)2(



 

كما أن مطالبهم املتكررة منذ سنوات يف جوالت احلوار اإلجتماعي واإلقتصاي مل تتجسد 
  .على ارض الواقع

  :أهم وسائل الضغط ملؤسسات القطاع اخلاص/ خامسا
ة من أجل استجابة تسعى منظمات القطاع اخلاص دائما إىل التأثري يف صنع السياسة العام

احلكومة ملطالبها، ومن أهم هذه الوسائل اليت تستخدمها هذه املنظمات مثال تكوين مجعيات 
مع املستثمرين وأرباب العمل اخلواص لفرض اقتراحام يف جمال السياسة االقتصادية، 

  .وإيصال مطالبهم للحكومة، واإلحلاح عليها لإلستجابة هلا بسرعة
ظمات املسؤولني من الوزراء ومكاتبتهم يف املشاكل اليت تواجههم، كما تقابل هذه املن

الوزير األول أمحد أوحيي إىل لقاء عاجل واستثنائي ) الباترونا(كدعوة منظمات أرباب العمل 
حمذرة من خماطر التطبيق املتسرع للقرارات اليت نص عليها قانون املالية التكميلي 

2009)1.(  
ندوات اليت تعرض وتناقش موضوعات حمددة تواجه منظمات كما يتم الضغط عن طريق ال

، أو حىت عن طريق امللتقيات، )2(القطاع اخلاص يف وجود الوزراء املعنيني داخل احلكومة
كامللتقى العاشر تمع األعمال العريب الذي انعقد يف اجلزائر الذي  نظم من قبل إحتاد رجال 

، "عبد العزيز بوتفليقة"رعاية رئيس اجلمهورية األعمال العرب ومنتدى رؤساء املؤسسات ب
حيث ناقش هذا امللتقى فرص ومناخ االستثمار يف اجلزائر والتطورات يف هذا الشأن من 

  :خالل
 تدعيم اإلنعاش االقتصادي، وما يتضمنه ذلك من مبادرات جتاه االستثمار اخلاص -

  .والتركيز على حتديثه
 االقتصادية بني الدول العربية وتدعيم الشراكة بني  املطالبة بتوسيع وترية اإلصالحات-

  .القطاع العام واخلاص

                                                
الدعوة للقاء عاجل بني الباترون : لة طوارئ يف أوساط منظمات أرباب العمل بعد قرارات قانون املالية التكميليحا" حفيظ صواليلي، _)1(

  .3. سابق، صالرجع امل، "والوزير األول أمحد أوحيي
  .135. سابق، صالرجع امل، إدارة شؤون الدولة واتمع سلوى شعراوي مجعة، _)2(



 

  .اخل...  التأكيد على أمهية القيام مبشروعات عربية مشتركة يف جمال الطاقة والغاز-
وقد أكد ذلك رئيس اجلمهورية يف هذا امللتقى على أمهية تعزيز منظومة العمل االقتصادي 

  ).1(العريب املشترك
أ هذه املنظمات إىل التهديدات واإلضرابات يف حالة عدم االستجابة ملطالبها، كما تلج

كتهديد التنسيقية الوطنية للناقلني اخلواص، بشل حركة النقل على مستوى الوطن من خالل 
   خط نقل بالعاصمة500الدخول يف إضراب وطين مفتوح، يف حال عدم جتميد قرار منح 

 دون استشارة األطراف الفاعلة، ألن هذا القرار ، الذي مت"مؤسسة طحكوت"لصاحل 
 عائلة، ودعت إىل التصدي لذلك بكل 4000سيؤدي إىل إحالة الناقلني اخلواص إىل بطالة 

الوسائل اليت خيول هلا القانون، وضرورة مجعهم من قبل وزارة النقل على طاولة املفاوضات 
  ).2(لتنظيم القطاع وتفادي املنافسة غري الشريفة

  .مظاهر مسامهة القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر: طلب الثالثامل
يؤثر القطاع اخلاص على صنع السياسة العامة يف اجلزائر من خالل مسامهته فيها، كمسامهته 
بوضع سياسات التخصيص واالستثمار سواء كان وطين أو أجنيب من خالل مشرعات 

كما يساهم يف السياسة التشغيلية ألجل القضاء على مشتركة أو عقد إدارة لطرف أجنيب، 
أهم مشكل تعاين منه احلكومة اجلزائرية وهو البطالة، كما قد يؤثر على احلكومة إلحداث 
تغيريات على صنع السياسة العامة املستقبلية، وسيتم توضيح بعض مظاهر هذه املسامهة ما 

  :يلي
  :رامج التخصصمسامهة القطاع اخلاص يف وضع سياسات وب/ أوال

يف ظل العوملة املتزايدة اليت تفرض تقليص السياسة احلمائية، ويئة الظروف لقيام قطاع 
خاص نشط وفعال، قطع القطاع اخلاص يف اجلزائر شوطا كبريا يف تكوينه، ويعد 
                                                

، مت تصفح "2006 نوفمرب 21-18اجتماعات امللتقى العاشر تمع األعمال العريب املنعقد يف اجلزائر يف البيان اخلتامي الصادر عن " _)1(
  .06/07/2009: املوقع يوم

www.Fab-jo.org/doc.og.doc. 
، مت تصفح 2009ت  أو27، ة االقتصاديةال، "قالوا إن قطاع النقل حتول من احتكار الدولة إىل احتكار الرشوة: الناقلون اخلواص "_)2(

  .2009 أوت 27: املوقع يوم
www.alabhaath.com. 
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 من أهم القضايا الراهنة اليت يتم تناوهلا على قائمة التحوالت اليت متر ا ∗التخصص
 الوطين يف السنوات القادمة، ملا دا يعد من احد الركائز اليت يعول عليها االقتصااجلزائر،كم

  .حيققه من تعزيز ملؤشرات الكفاءة سواء على املستوى اجلزئي أو على املستوى الكلي
  : أهم أهداف التخصص يف اإلقتصاد اجلزائري-1
  .ة رفع كفاءة االقتصاد الوطين وزيادة قدرته التنافسي-
قطاع اخلاص حنو اإلستثمار واملشاركة الفاعلة يف اإلقتصاد، وزيادة حصته يف إمجايل  دفع ال-

  .الناتج احمللي
  .ا تشجيع  رأس املال الوطين واألجنيب لإلستثمار حملي-
  . زيادة فرص العمل والتشجيع األمثل للقوى العاملة-
  . توفري اخلدمات للمواطنني واملستثمرين-
  : التخصصجاص يف وضع سياسات وبرام تقومي دور القطاع اخل-2

يعترب الس االقتصادي واالجتماعي املسؤول عن اإلشراف على برنامج التخصيص ومتابعة 
وحيدد الس االقتصادي . تنفيذه، وما يتطلبه ذلك من تنسيق بني اجلهات احلكومية

اجلهات واالجتماعي النشاط الذي يستهدفه التخصيص، إضافة إىل ما تبادر باقتراحه 
احلكومية، وبالنظر يف اإلطار العام للتخصيص يف اجلزائر من خالل قراءة تفاصيل إستراتيجية 
التخصيص ميكننا القول أن هذه اإلستراتيجية قد خلت من اإلشارة إىل مسامهة القطاع 

  .اخلاص يف وضع سياسات وبرامج التخصيص
ئر على اهلدف االستراتيجي ويف الوقت الذي أكدت فيه إستراتيجية التخصيص يف اجلزا

الثاين، الذي ينص على دفع القطاع اخلاص حنو االستثمار واملشاركة الفعالة يف االقتصاد 
إال أن هذا . الوطين، وزيادة حصته يف إمجال الناتج احمللي مبا حيقق منوا يف االقتصاد الوطين

وضع سياسات وبرامج اهلدف خال من اإلشارة إىل إمكانية مشاركة القطاع اخلاص يف جمال 
التخصيص، ويزداد التساؤل حول مدى مشولية وفاعلية وواقعية هذه األهداف والسياسات 

                                                
  .يعتر التخصيص من أهم الوسائل اليت تستخدم لالستفادة من نظام السوق من أجل تعزيز الكفاءة والتوزيع األمثل للموارد - ) ∗(



 

وهنا . يف غياب الطرف اآلخر واألهم من عملية التخصيص عند وضع السياسات والربامج
ميكن التساؤل كيف مت إغفال االستعانة ذا الشريك فيما يتعلق بوضع أطر وسياسات 

  . !ة التخصيص؟إستراتيجي
إن مسامهة القطاع اخلاص يف وضع سياسات وبرامج التخصيص ال تقل أمهية عن زيادة 
مسامهته وامتالكه ومشاركته يف إدارة وتوجيه املشاريع واخلدمات اليت تقوم احلكومة 

  .بتحويلها إليه إلدارا
  :  دور القطاع اخلاص يف وضع آليات التخصيص وتنفيذها-3

رات األساسية لتبين خيار التخصيص يف أربع جمموعات متثل أهدافا تتركز أهم املرب
: إستراتيجية يتطلب األمر ربطها مبسار عملية التخصيص يف مجيع تفرعاا وإجراءاا، وهي

  . االعتبارات اهليكلية احمللية، ودوافع الكفاءة اإلنتاجية وقدرات القطاع اخلاص اجلزائري
ة مبجموعة اهليكلة احمللية، فيجب العمل على مواجهة املشاكل وبالنسبة لالعتبارات املتعلق

املتعلقة باألوضاع املالية اليت تعاين من عجز متكرر ومديونية تراكمية، وما تعانيه 
اإلستثمارات العامة من تناقص وتأجيل للمشاريع امللحة، وتقليص فرص العمل وارتفاع 

تاجية، ففي ظل هيمنة القطاع العام على معدالت البطالة، أما بالنسبة لإلعتبارات اإلن
وهلذا فإن حترير األنشطة . االقتصاد فإن اإلنتاجية ضعيفة وال تصل حىت إىل ما مت إستهدافه

اإلقتصادية وإعطاء القطاع اخلاص مزيدا من الفرص وفق نظام السوق، يؤدي إىل تطوير 
اموعة الثالثة بتنامي قدرات وتتعلق . قدرات االقتصاد الوطين من بريوقراطية القطاع العام

، وإن اضطالع القطاع اخلاص باملزيد من األدوار والتمثيل )1(وإمكانيات القطاع اخلاص
احلقيقي و الفعال له، خاصة ما يتعلق بوضع سياسات وبرامج التخصيص، سيدفع باإلقتصاد 

إجناح عملية التخصيص الوطين لتحقيق الكثري من الفوائد العملية والنتائج اجليدة فيما يتعلق ب

                                                
 أكتوبر 8-6تدامة، السعودية ة مس تنمية إقتصاديى القطاع اخلاص حنومؤمتر منتد" صادية وأثرها على القطاع اخلاصالسياسات اإلقي "_)1(
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وتقترح الدراسة دخول القطاع اخلاص كشريك استراتيجي مع احلكومة يف خمتلف جماالت 
 .التخصيص وفق الصيغ واآلليات املمكنة يف هذا السياق

  :مسامهة القطاع اخلاص يف سياسة التشغيل/ ثانيا
القطاع العام، على يساهم القطاع اخلاص يف سياسة التشغيل بنسبة كبرية جدا إذا ما قورن ب

الرغم من إحصائيات التشغيل يف اجلزائر غري حمدودة بدقة، مما جيعل من الصعوبة تقدير حصة 
 31القطاع اخلاص يف التشغيل، حيث صرح الصندوق الوطين للضمان االجتماعي يف 

من جهة أخرى .  عامل1.190.986 أن القطاع اخلاص يشغل ما يعادل 2006ديسمرب 
، والذي يفرق يف إحصائيات التشغيل بالنسبة ONSلوطين لإلحصائيات صرح الديوان ا

 يشتغلون 63% منهم 2006 أجري سنة 8.045.000للقطاع العام واخلاص، بوجود 
:  أجري والذين يتوزعون يف النشاطات التالية5.081.000يف  القطاع اخلاص أي ما يعادل 

ويرجع هذا ).1(13,1%صناعة ، ال22,1%، البناء واألشغال العمومية 26,6%زراعة 
برنامج االنتعاش االقتصادي "االرتفاع نتيجة للربامج اليت وضعت للتطبيق يف جمال التشغيل، 

، عرف هذا اال انتعاشا )2009-2005(والربنامج التكميلي ) 2001-2004(
  : اقتصاديا من خالل

 تشجيع االستثمارات يف  التدابري التشجيعية والتحفيزية من قبل السلطات العمومية دف-
  .اجلزائر خللق مناصب عمل

 توجه اجلماعات احمللية إىل بعض نشاطات القطاع اخلاص وعلى اخلصوص املؤسسات -
  .الصغرية من أجل ترقية التشغيل

 تشجيع منح القروض البنكية لفائدة االستثمارات املنتجة ذات القدرة العاملية للتشغيل -
حدثت املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب تصريح وزير ، وقد است)2(بفوائد منخفضة

 مليون منصب شغل منذ 5.1أكثر من " مصطفى بن بادة"املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
  .، وقد أخذ القطاع اخلاص أكرب نسبة من التشغيل2004عام 

                                                
  .87. سابق، صالرجع امل ، "ئراإلندماج يف االقتصاد العاملي وانعكاساته على القطاع اخلاص يف اجلزا"  إكرام مياسي،_)1(
السياسات العامة  ":حماضرة ألقيت بامللتقى العلمي حول" (السياسة العامة يف جمال التشغيل ومكافحة البطالة يف اجلزائر" أمحد سليمان، _)2(

  .6.، ص)2009 أفريل 27 و26سعيدة، اجلزائر، ، جامعة "الدولة وتنمية اتمعودورها يف بناء 



 

  
 

-2003(تطور مناصب الشغل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطـة ): 4(اجلدول رقم 
2007.(  

 2003 2004 2005 2006 2007 
املؤسسات 

الصغرية 
واملتوسطة 

اخلاصة 
األجراء (

أرباب 
 )العمل

550386 592758 888829 97942 104983 

املؤسسات 
 العمومية

/ 71826 76283 61664 57146 

  .دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اخلوصصة باجلزائر: السعيد دراجي: املصدر
http://www.UNIV-emir.dz/daradji 26.HTM. 

من خالل هذا اجلدول جند أن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة توفر مناصب 
  .شغل بنسبة أكرب من املؤسسات العمومية

وذا يالحظ أن القطاع اخلاص قادر على امتصاص نسبة كبرية من اليد العاملة خاصة 
  ):1(املؤهلة ويرجع السبب إىل

  .ؤسسات العمومية نتيجة خلوصصة تلك املؤسسات تسريح العمال من امل-
خاصة الفروع األجنبية ( التفاوت يف معدالت الرواتب بني القطاع اخلاص والقطاع العام -

  ).التابعة لسوناطراك
                                                

، جملة رسالة معهد اإلدارةاهلجرة األحادية للكفاءات املؤهلة من القطاع احلكومي إىل القطاع اخلاص، " عبد الرمحن الراجح،  صاحل بن_)1(
  .29.  ص):2004 (57ربية السعودية، اململكة الع

http://www.UNIV-emir.dz/daradji


 

  . وجود حوافز مادية وامتيازات إضافية للعاملني ذا القطاع قد ال تتوفر يف القطاع العام-
رعة يف اختاذ القرارات، وإتاحة الفرصة أمام العاملني  لدى القطاع اخلاص مرونة وس-

  .أصحاب القدرات والكفاءات املهنية والفنية للتقدم واستثمار ما لديهم من طاقات
تقوم اجلزائر جبهودات جبارة للحد من تطور أزمة البطالة اليت أصبحت تشكل الشغل 

بية، حيث شكلت هذه الشاغل ليس فقط للسلطات العمومية، بل وحىت املنظمات النقا
األزمة دائماً أحد املواضيع األساسية يف احلوار والتشاور االجتماعي الذي يتم بصفة دورية 

وهي اآلليات اليت كثرياً ما . بني االحتاد العام للعمال اجلزائريني، واحلكومة، وأصحاب العمل
 بقدر ما هي جمرد كانت عرضة النتقادات النقابة لكوا ال دف إىل القضاء على البطالة

مسكنات مؤقتة ال تلبث فاعليتها أن تذهب مع تزايد األزمة وتوسع الظاهرة لتشمل معظم 
الذين هم يف سن العمل، واتبعت العديد من آليات ألجل إقناع احلكومة  للتكفل بتشغيل 
الشباب وفعال متكنت من االستجابة ملطالبها من خالل  جمموعة التدابري التشجيعية 

فيزية اليت مت اختاذها من قبل السلطات العمومية يف اجلزائر دف تشجيع املؤسسات والتح
املستخدمة على خلق املزيد من مناصب العمل، واليت مت تأكيدها ضمن املخطط الوطين 

  :            للتشغيل، ومنها
  .  تقدمي امتيازات مالية وضريبية خاصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة-
رب للجماعات احمللية يف ترقية التشغيل من خالل توجيه بعض النشاطات حنو  إشراك أك-

  .القطاع اخلاص، وعلى اخلصوص حنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 تشجيع منح القروض البنكية لفائدة االستثمارات املنتجة ذات القدرة العالية للتشغيل -

  .بفوائد خمفضة
، خللق مناصب العمل، عن طريق القروض  برامج دعم مشروعات الشباب املقاولني-

البنكية، والتسهيالت اإلدارية، ومتكينهم من احلصول على العقارات الالزمة إلقامة املشاريع 
  .وتطويرها



 

 المركزية قرارات منح القروض واملساعدات املالية للدولة، أو من قبل البنوك، واملتمثلة يف -
ة، أو ختفيض نسب الفائدة على األرباح أو رأس شكل قروض دون فوائد، أو امتيازات جبائي

  .اخل، ومنح قرارات منحها للهيئات احمللية...املال
 تكوين املقاولني الشباب يف ميدان التسيري وإدارة املشاريع خالل مرحلة ما قبل إنشاء -

  ).1(املشروع أو خالل مراحل ما بعد إنشائه
  :مسامهة القطاع اخلاص يف االستثمار/ ثالثا
هم القطاع اخلاص يف اجلزائر بزيادة عدد االستثمارات ويظهر اجلدول املوايل التطور سا

  .2006-2001 خالل الفترة ANDIالسنوي لتصرحيات االستثمار املسجلة لدى 
-2001( خالل فترة ANDIالتطور السنوي ملشاريع االستثمار لدى ): 5(جدول رقم 

2006.(  
 السنة )مليار دج(قيمة املشاريع  عدد املشاريع

  %النسبة  القيمة  %النسبة  العدد
2001 5018 7,04 279 4,46 
2002 3109 4,36 369 5,90 
2003 7211 10,12 857 10,51 
2004 3484 4,89 386 6,17 
2005 2255 3,16 511 8,17 
2006 6975 9,79 707 11,33 
 100 6253 100,00 71265 اموع
ماج يف االقتصاد العاملي وانعكاساته على القطاع اخلاص يف االند: "إكرام مياسي : املصدر
  .88. ، ص)2008مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، (، "اجلزائر

، ويرجع ذلك ANDIيالحظ أن هناك تذبذب يف عدد االستثمارات حسب تصريح 
ة لإلستثمار، العقليات، جلملة من العوائق املتمثلة أساسا يف البنية التحتية، القوانني املعرقل

كما أن إرتباط معدالت النمو اإلقتصادي .العقار، اجلهاز املصريف، الفساد واألمن وغريها
                                                

  .8.، املرجع السابق، ص"السياسة العامة يف جمال التشغيل ومكافحة البطالة يف اجلزائر" أمحد سليمان، _)1(



 

بالبترول وتذبذب أسعاره من شأا أن ترسم بيئة إستثمارية غري مواتية إلستمرارية تدفق 
 6975 حيث وصلت إىل 2006لكن هذه اإلستثمارات ارتفعت سنة . اإلستثمارات

روع باإلضافة إىل ارتفاع قيمة هذه املشاريع وذلك بسبب حتسني السياسات املشجعة مش
لالستثمار خاصة األجنيب، حيث بلغ عدد املشاريع االستثمارية األجنبية يف اجلزائر سنة 

 مشروع وهي نسبة مرتفعة مقارنة بتونس اليت بلغ فيها عدد املشاريع 102 إىل 2006
 أن مصر واملغرب جند أن نسبة املشاريع األجنبية فيهما  مشروع فقط، إال46األجنبية 

 مشروع على التوايل، ويرجع ذلك للعامل األجنيب 159 مشروع و134مرتفعة حوايل 
  .باإلضافة إىل السياسات اإلستثمارية اجليدة واملشجعة لذلك

ات األخرية ومن أهم االستثمارات يف اجلزائر، مثال جند إقبال الشركات األملانية خالل السنو
 فرع، وذا ارتفع عدد املستثمرين األملان، 110على إنتاج فروعها يف اجلزائر، بلغت حوايل 

  ). 1(خاصة وأن منتوجام متتاز باجلودة
كما زادت املشاريع العربية يف اجلزائر، كإعالن وزير التجارة والصناعة املصري، عن إقامة 

للجنة التجارية املصرية اجلزائرية حول زيادة منطقة صناعية يف اجلزائر، بعد تصرحيات ا
االستثمارات بني البلدين ويرجع ذلك إىل التسهيالت اليت أصبحت احلكومة اجلزائرية 

  ).2(اخل... تقدمها كاإلعفاء الضرييب، توفري وسائل النقل
وهي تابعة " شركة أوراسكوم تيليكوم اجلزائر"ومن أهم االستثمارات املصرية يف اجلزائر 

 وقد حققت هذه الشركة جناحا كبريا يف االتصاالت باجلزائر، لكنها ". أوراسكوم"مع
حاولت حتويل أرباحها إىل اخلارج، إال أن احلكومة اجلزائرية منعت ذلك قبل أن تسدد 

  .  مليون596.6احلقوق الضريبية املستحقة عليها و البالغة حاليا 
الشراكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام جند أن أما فيما خيص االستثمارات اليت متت بعقد 

الشركات اإلماراتية أطلقت يف اجلزائر خالل ثالث سنوات السابقة العديد من املشاريع، 

                                                
  .25/07/2009، مت تصفح املوقع يف "اجلزائر حقل خصب لالستثمارات األملانية "_)1(

www.studentyard.co.cc/php B83/Vient opic.php, F=A=89, 09/05/2008. 
، مت )2007(ر  أكتوب 1054،8،  الشرق األوسط، "املستثمرون املصريون يتجهون حنو اجلزائر  واحملطة املقبلة سوريا" ماجدة حممد، _)2(

  .2009 جوان 05تصفح املوقع يف 
http://www.aawsat.com.asp?section=6sarkcle=4443. 

http://www.studentyard.co.cc/php
http://www.aawsat.com.asp?section=6sarkcle=4443


 

 مليار دوالر، يف العديد من 50وتقدر قيمة هذه املشاريع االستثمارية اإلماراتية أكثر من 
  ).زراعة، صناعة، خدمات(القطاعات األساسية 

موانئ " بني السلطات العمومية اجلزائرية و2008اإلتفاق الذي وقع منتصف نوفمرب ويعد 
أكرب الشركات املسرية للعديد من املوانئ العاملية، أحد أهم إتفاق شراكة عرفته اجلزائر " ديب

يف اآلونة األخرية، ويكشف هذا االتفاق عدة التزامات يتكفل ا اجلانبان السيما اجلانب 
  :ومن بني النقاط األساسية هياإلمارايت، 

 سنوات الستكمال برنامج العصرنة والتأهيل 7 تدعيم اليد العاملة وتأهيلها وحتدد مدة -
  .خاصة ميناء العاصمة

 سنة لنهائي احلاويات يف العاصمة وجن جن جبيجل وحصة 30 االستفادة من امتياز ملدة -
 االتفاق هو بلوغ قدرة ومعاجلة  لفائدة الشركة اإلمارايت، واهلدف األساسي هلذا%50

  ).1( ألف حاوية400 ألف حاوية سنويا، بدال عن حوايل 756تقدر بـ 
 السلمي للطاقة لأما فيما خيص الطاقة جند أنه سيتم وضع قانون خاص باالستقال

، وإنتاجها، فضال عن توظيفها لالستخدامات العلمية والبحث، ومن أهم مالمح )∗(النووية
إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون تقنية مصاحبة مع الدول الرائدة، وقد مت :  جندمشروع القانون

إبرام أربع اتفاقيات مع فرنسا والصني، والواليات املتحدة األمريكية واألرجنتني، وجتري 
  .مفاوضات مع روسيا وجنوب إفريقيا

ووية للطاقة النووية كذلك تعاون فرنسا إلقامة معهد اهلندسة النووية، والتعاون مع الوكالة الن
  ).2(يف جمال اإلستشارات واخلربة

، والعقد يقدر 2008 نوفمرب 12كما مت  اتفاق شراكة بني سوناطراك وسايبام اإليطالية يف 
 شهرا، إلجناز منشآت استخراج سوائل الغاز حباسي 42 مليار دوالر، ملدة إجناز 117بـ 

  ).1(مسعود
                                                

 7العدد .  الة االقتصادية،" سنة لتسيري ائي حاويات ميناء العاصمة وجن جن30موانئ ديب توقع اتفاق امتياز ملدة " حممد فاضلي، _)1(
  .52. ، ص)2009جانفي (
  . ألف طن35 إىل 30 على مادة اليورانيوم بقدرة  لتوفر اجلزائر- )∗(
  35. ، صنفسه، املرجع "2050 وتعتمد برنامج كامال إىل 2020اجلزائر تقيم حمطة نووية كبرية يف "  حممد فاضلي،_)2(



 

يف نوفمرب " جممع سونالغاز"مع " جنرال الكتريك"وتوقيع عقد بني املؤسسة األمريكية 
  ).2( سنة18، ألجل صيانة وتأهيل احملطات الكهربائية يف الطارف ملدة 2008

إن االتفاقيات، بني السلطات العمومية والقطاع اخلاص، ميكن السلطات من االستفادة من 
الوقت تعود خربة تلك الشركات خاصة يف جمال التكنولوجيات اجلد متطورة، يف نفس 

عليها بالفائدة من خالل منو السوق اجلزائرية، وتطوير البىن التحتية واهلياكل القاعدية دعما 
  . لإلنتاج الوطين

  :مسامهة القطاع اخلاص يف تغيري صنع السياسة العامة املستقبلية/ رابعا
رف فيه السوق نتيجة لألزمة املالية العاملية اليت مست مجيع دول العامل، ويف الوقت الذي تع

البترولية والغازية تقلصا يف الدولة، وزيادة االستثمارات األجنبية يف اجلزائر اليت عادت 
بالفائدة على متعامليها، ورفضها إلشراك اجلزائريني معها حىت بعد قرارات احلكومة اجلزائرية 

من  30% وكذا 54%اليت تقتضي بإشراك اجلزائريني يف كل مشروع استثمار أجنيب بـ 
األسهم يف كل الشركات األجنبية املتخصصة يف اإلستراد، هذه القرارات اليت عقدت األمور 
مع االحتاد األوريب، مطالبني بإلغاء هذه القرارات، على الرغم من اهتمام الدولة بالقطاع 
اخلاص األجنيب على حساب الوطين، أثر ذلك على صنع السياسة العامة والدليل على ذلك 

بأن ترسانة اإلجراءات والقوانني اليت صدرت يف إطار سياسة "يس اجلمهورية اعتراف رئ
االستثمار صرفت عليها أموال طائلة، من أجل حتفيز املتعاملني االقتصاديني على االستثمار يف 

 ).3(1999اجلزائر كانت فاشلة وخاطئة منذ 

لدولة، من خالل إعادة هذه ويتمثل تأثري القطاع اخلاص على صنع السياسة العامة املستقبلية ل
  :األخرية لتوجهاا وحساباا وجتسد ذلك يف

 للخطة اخلماسية املستقبلية واليت خصص 2009 أوت 27 إعالن رئيس اجلمهورية يوم -
 مليار دوالر، وتركز هذه اخلطة على تدعيم القطاع اخلاص الذي  150هلا غالف مايل قدره 

  : توجهات جديدة أبرزهايعد أساس اقتصاد السوق من خالل عدة
                                                                                                                                              

  .45.  ، صنفسه، املرجع "اتفاق شراكة بني سوناطراك وسايبام اإليطالية" حممد فاضلي، _)1(
  .55.  ، صنفسه ، املرجع" سنة بقيمة مليار دوالر18 لصيانة احملطات الكهربائية ملدة عقد" حممد فاضلي، _)2(
  .3. ، ص2009 أوت 30، 5744، العدد اخلرب اليومي، "وعدميو كفاءة" عاجزون"بوتفليقة يستر حكومة وزراؤها "يس،   محيد_)3(



 

 عدم اإلعتماد على االستثمارات األجنبية املباشرة كمحرك لعجلة القطاع اخلاص أو يف -
  .خلق الثورة

  . التعويل على القطاع اخلاص الوطين والنسيج الصناعي القادر على اإلنتاج-
لية،  االعتماد على اخلصخصة لكن بعقود شراكة ذات نوعية ألجل استعادة السوق احمل-

  ).1(وتقليص تكلفة الواردات مت العمل على استقطاب أسواق أجنبية جديدة
، الذي رفضته خمتلف منظمات 2009 كذلك إصدار قرارات قانون املالية التكميلي لسنة -

القطاع اخلاص باعتباره سيؤدي إىل خنق املؤسسات على املدى القصري، إال أن  حديث 
زائرية ينفي ذلك موضحا أن هذا القانون يسعى لتلبية مطالب وزير املالية لوكالة األنباء اجل

  ):2(هذه املنظمات وحل العديد من مشاكلها من خالل
 دعم التشغيل يف مؤسسات أرباب العمل اخلواص، وتدخل حصة أرباب العمل يف إطار -

 حسب املنطقة اليت يتم فيها خلق 70% و40أحكام هذا القانون بنسبة تتراوح ما بني 
  . ب الشغل على الدخلمناص

 أما يف إطار الترتيبات املدرجة ضمن قانون االستثمارات سيتم متديد إجراء اإلعفاء من -
  .الضرائب ملدة سنتني

 دعم متويل املؤسسات بأعمال خاصة مث إنشاؤها من قبل مقاولني شباب من خالل وضع -
ريها من قبل البنوك العمومية صناديق استثمار متوهلا الدولة يف كل واليات الوطن، وسيتم تسي

 صندوق لالستثمار، كما تقدر نسبة اإلعفاء الضرييب 48وستصل اية السنة اجلارية إىل 
  .90% و60لفائدة املقاولني الشباب من 

 سيتم رفع مستوى تغطية األخطار لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من قبل صندوق -
  .دج، قصد حتاشي أكرب قدر من األخطار مليون 250 إىل 50قروض االستثمار من 

                                                
يقوم على االستثمار احمللي دون األجنيب وبعث الصناعة ودعم :  دوالر مليار150بوتفليقة يعلن عن برنامج تنموي بقيمة " جالل بوعايت، _)1(

  .3. ، ص2009 أوت 29، 5743، العدد اخلرب اليومي، "القطاع اخلاص
  .2009 أوت 19، مت تصفح املوقع يوم صوت األحرار، "حديث كرمي جودي لوكالة األبناء اجلزائرية حول قانون املالية التكميلي" _)2(

http://www.sawt.alahrar.net/online/modules,php=new.s&file=article&sid=10876, 
12/09/2009. 

http://www.sawt.alahrar.net/online/modules,php=new.s&file=article&sid=10876


 

كما قررت احلكومة التنازل عن العقار السياحي لصاحل املستثمرين اجلزائريني الراغبني يف 
، فيما تراجع الرسم 80%إجناز مشاريع سياحية باجلنوب، من خالل ختفيض سعره بنسبة 

  .7% إىل 17%على القيمة املضافة للخدمات السياحية والفندقية من 
تضح من خالل ما سبق أن القطاع اخلاص حقق تقدما ملموسا يف مشاركته يف صنع ي

السياسة العامة يف اجلزائر خاصة بعد اجتاه الدولة القتصاد السوق، ويتضح ذلك من خالل 
اإلجراءات والقوانني اليت مت اختاذها من طرف احلكومة لصاحل هذا القطاع، ومدى 

، ونوعية )اجتماع الثالثية(ه من خالل عقد االجتماعات استجابتها ملطالبه،كما يربز تأثري
  .هذه اإلجتماعات املتمثلة يف رئيس اجلمهورية مع املتعاملني االقتصاديني خاصة األجانب

لكن على الرغم من هذا التقدم يف املشاركة يف صنع السياسة العامة إىل جانب احلكومة، إال 
دودية وضوحا مقارنة بدور القطاع اخلاص يف أن هذا التقدم يظل حمدود، وتزداد هذه احمل

هذه العملية بدور املؤسسات احلكومية الرمسية، من خالل عدم التدخل مباشرة يف صنع 
السياسة العامة وإمنا التأثري على صنعها، وبالتايل فهو ال يتحكم يف استقرارها، وخري مثال 

طاع دون إعالم أو استشارة أحد من على ذلك تغيري سياسة الدولة املتبعة فيما خيص هذا الق
  .منظمات القطاع اخلاص

كما أن هذا القطاع ال يتدخل يف األمور السياسية اليت ال مه كالترشح لإلنتخابات أو 
حماولة تغيري احلكومة خاصة وأن منظماته ال دف إىل الوصول إىل السلطة وإمنا تسعى 

  .لتحقيق مصاحلها وأهدافها



 

  :خالصـة
ما تقدم يستنتج أن مؤسسات كل من اتمع املدين والقطاع اخلاص، تسعى  من خالل 

للتأثري على صنع السياسة العامة يف اجلزائر، من خالل املشاركة والتعاون مع احلكومة، 
وتشكيل حتالفات مع بعضها البعض للتأثري على احلكومة، واستخدام خمتلف أساليب الضغط 

الحظ بأن للقطاع اخلاص دور أكثر تأثريا وفعالية من من ديدات وإضرابات، إال أنه ي
اتمع املدين، ألنه ال يزال يعارض بقوة، ويرفض السياسات والقرارات اليت تتخذها 
احلكومة دون استشارته، وحياول إبداء رأيه يف خمتلف السياسات العامة اليت ال ختدم مصاحله، 

ل دعم احلكومة من خالل توفري مناصب كما يساهم يف تنفيذ املشاريع اإلستثمارية ألج
  .شغل والقضاء على مشكل البطالة الذي تعاين منه الدولة

أما اتمع املدين فإن دوره أقل فعالية وتأثريا، خاصة بعدما أصبحت معظم تنظيماته، تسري 
وفق منطق وسياسة احلكومة، من خالل تأييدها ومساندا لتلك السياسات، أما باقي 

  .املعارضة اليت بقيت، مل يعد هلا تأثري قوي وفعال على السياسة العامة للدولةالتنظيمات 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :متهيد

سيتم يف هذا الفصل توضيح خمتلف التحديات اليت تواجه كل من اتمع املدين 
ة أن والقطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة، تلك التحديات اليت تفرض على الدولة اجلزائري

تأخذ بتوجهات جديدة وخمتلفة حول كيفية إدارة حكومتها، بالتوجه حنو إدماج مؤسسات 
اتمع املدين والقطاع اخلاص وخمتلف الفواعل غري الرمسية يف عملية صنع السياسات العامة 
واختاذ القرارات، وحتمل املسؤوليات مبنهجية تكامل األدوار من أجل حتقيق أفضل صنع 

و سيتم تقسيم هذا الفصل إىل عامة وإدامته كمطلب أساسي لتحقيق احلكم الراشد للسياسات ال
األول يتناول خمتلف التحديات اليت تواجه صنع السياسة العامة يف اجلزائر سواء : مبحثني

حتديات على مستوى اتمع املدين والقطاع اخلاص  وحىت على مستوى الدولة، أما املبحث 
بني الشراكة والصنع اجليد للسياسة العامة من خالل طرح مفهوم الثاين سيوضح العالقة 

  .للشراكة  وتوضيحها كآلية لتحقيق الصنع اجليد للسياسة العامة 



 

  .حتديات التأثري على صنع السياسة العامة يف اجلزائر: املبحث األول
  اتمع املدين والقطاعتواجه مؤسساتتوجد العديد من التحديات والعوائق اليت 

اخلاص تؤثر بطريقة مباشرة على دور هذين الفاعلني يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر، كما 
وسيتم . توجد حتديات أخرى على مستوى الدولة تعيق دور هذه املؤسسات يف هذا اال

  .التطرق إىل هذه التحديات لتوضيحها من أجل إجياد حلول توفيقية هلا
  .مع املدين والقطاع اخلاصعلى مستوى ات: املطلب األول

تجاجات واإلضرابات يف حتقيق أهدافه حعلى الرغم من مسامهة اتمع املدين يف اإل
وحل مشاكله وسعيه للمسامهة يف صنع السياسة العامة اهلادفة كذلك بالنسبة للقطاع اخلاص، 

لثالثية مع فقد ساهم يف زيادة االستثمارات وحل مشاكل املواطنني ومشاركته يف اجتماعات ا
احلكومة الختاذ القرارات واملسامهة يف حتقيق التنمية الشاملة، إال أن كل من اتمع املدين 
والقطاع اخلاص واجها العديد من العوائق والتحديات خاصة يف جمال املشاركة يف صنع 

  :السياسة العامة للدولة، وهذه العوائق تتمثل يف
  :دينحتديات على مستوى اتمع امل/  أوال

اتمع املدين والدولة ليس مفهومان متقابالن بل مها مفهومان متالزمان ومتكامالن، 
فال ميكن أن ينهض اتمع املدين دون دولة قادرة وعادلة تقوم على مؤسسات دستورية، كما 
أنه ال وجود لدولة عادلة دون جمتمع مدين يساندها، فما هي املعوقات على مستوى اتمع 

  . اليت تؤثر على دوره يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر؟املدين
  : العائق التشريعي-1

إن حرية إنشاء مؤسسات اتمع املدين يف اجلزائر، مكفولة يف الدستور والقانون، إال 
أن هذا القانون يسمح للسلطة مبراقبة وتتبع كل أعمال هذه املؤسسات، وهذا ما ميكنها من 

ت نفسه، فهي من جهة تعرف بدقة كل النشاطات والقائمني عليها، ومن حتقيق غرضني يف الوق



 

، وبالتايل تفرض عليها قيود ختضعها لرقابة حتد من )1(جهة ثانية ميكن أن توجهها وحتتويها
  .)2(استقالليتها وتؤثر عليها سلبا

  : طبيعة برامج عمل مؤسسات اتمع املدين-2
 مع املفاهيم يف إعطاء األولوية للعامل البشري ال ينسجم" مؤقتا"والذي يعتمد أسلوبا 

ولتوسيع قاعدة املشاركة يف عملية التنمية، وصدور املبادرة عن اجلماعات املتضررة واقتران 
  .)3(اخلدمة بتحفيز املشاركة والعمل النشيط من اجلماعات يف حتقيق أهدافها

  : املقرات-3
ا اجلمعيات اليت تعود إىل األزمة تعترب املقرات ضمن املشاكل الكربى اليت تعانيه

العمرانية اخلانقة اليت تعيشها اجلزائر منذ فترة، مما جعل السلطة تتحكم يف نشاط اجلمعيات، إذ 
  .متنح املقرات فقط  للجمعيات املقربة منها أو اليت ال تضر مبصاحلها

غرضني لذا، فإعتراف السلطة باجلمعيات دون منحها مقرات خيدم بطريقة غري مباشرة 
. للسلطة، فمن جهة يظهرها بأا تنهج الدميقراطية إذ مسحت للمجتمع املدين أن ينظم نفسه

ومن جهة ثانية تكبله إذ ال يستطيع أن ينشط ألن اإلفتقار إىل مقر يؤدي إىل عرقلة النشاطات، 
وجيعلها تنحصر يف تظاهرات مناسباتية، مما يؤدي إىل فتور لدى أعضائها ويعرقل سريورة 

  .)4(التقرب من اتمع لكسب املنخرطني فيه
  : إشكالية التمويل-4

تعد صعوبات التمويل إحدى اإلشكاليات اجلوهرية اليت تعاين منها منظمات اتمع 
املدين، وترجع التبعية املادية واملالية ألغلبية هذه املنظمات إزاء الدولة، تسمح هلذه األخرية بأن 

 ال تغطي حاجاا األساسية، وفرض إستراتيجيات إدماجية على عدد تقدم هلا مبالغ حمدودة جدا

                                                
  314، املستقبل العريب، "احلركة اجلمعوية يف اجلزائر بني هيمنة الدولة واإلستقطاب احلزيب" جالل عبد الرزاق وبلعادي إبراهيم، -)1(
 .137.ص): 2005(
  .178. ص): 2006 (15، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، "ع والتحدياتالواق: اتمع املدين" ليندة نصيب، -)2(
تأثري منظمات : ورقة حبث قدمت يف اللقاء اإلقليمي حول" (معوقات واقتراحات: جتربة منظمات اتمع املدين اللبنانية" كامل مهنا، -)3(

  . 6. ، ص)2004 مارس 24-22نان، اتمع املدين يف العامل العريب يف السياسات العامة، بريوت، لب
 .138. ،  املرجع السابق، ص"احلركة اجلمعوية يف اجلزائر بني هيمنة الدولة واإلستقطاب احلزيب" جالل عبد الرزاق وبلعادي إبراهيم، -)4(



 

كبري من اجلمعيات وحتويل العالقات ا إىل عالقة شراكة سلبية، بدل العالقة اإلجيابية، يف 
  .)1(التكفل بالقضايا املطروحة وتلبية حاجيات املنخرطني

م هلا احلكومة أموال يف حني اجلمعيات اليت تدعم برامج احلكومة وختدم سياستها تقد
النقابة "طائلة بطريقة منتظمة وتتحمل أعباء تسيريها من أجور مسريين أو عمل خرباء مثل 

  ".املركزية
  : عمل فردي وغياب روح الفريق داخل مؤسسات اتمع املدين-5

خلف مشاكل وانشقاقات ال تزال عقلیة االعتماد على الفرد ھي السمة الغالبة في المجتمع المدني الجزائري، وھذا ما 
.داخل مؤسسات المجتمع المدني  

  :باإلضافة إىل تلك التحديات أو العوائق نضيف العائق األخري املتمثل يف
 إن عدم توفر اإلحصائيات واملعلومات الدقيقة يف اجلزائر نتج عنه عدم التمكن من -

كومة، ومؤسسات وضع سياسة وطنية إمنائية شاملة، حيدد من خالهلا دور كل جهة من احل
اتمع املدين والقطاع اخلاص، مما يبقي اإلزدواجية يف املشاريع وهدر الطاقات وبعثرة اجلهود 

  . وتكرار لنفس األنشطة وعدم تأمني متطلبات اتمع
 إن سياسة التمييز من قبل الدولة بني مجعية وأخرى، تنعكس على العالقات الداخلية -

نها وبني الدولة من ناحية أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتوزيع بني اجلمعيات من ناحية، وبي
املساعدات، واألدوار، والسماح هلا مبشاركتها يف اختاذ املواقف السياسية واالجتماعية واإلمنائية 

  .)2(للدولة
 العالقات بني اجلهات الرمسية ومؤسسات اتمع املدين ليست شفافة بالقدر الكايف، -

ه الكفاية، الثقة املطلوبة بينهما، أما فيما خيص عالقات العمل والشراكة كما ال تتوفر مبا في
  .)3(بينهما فهي ليست ممأسسة

                                                
 .153. بق، ص، املرجع السا"واقع وآفاق : العالقات بني الربملان واتمع املدين يف اجلزائر" عبد الناصر جايب، -)1(
  .7. ، املرجع السابق، ص"معوقات واقتراحات: جتربة منظمات اتمع املدين اللبنانية" كامل مهنا، -)2(
 .152. ، املرجع السابق، ص"واقع وآفاق: العالقات بني الربملان واتمع املدين يف اجلزائر" عبد الناصر جايب، -)3(



 

  :حتديات على مستوى القطاع اخلاص/ ثانيا
على الرغم من حماولة القطاع اخلاص املشاركة يف صنع السياسة العامة مع الدولة، وفرض 

 أنه ال يزال يعاين من العديد من التحديات أو رأيه واقتراحاته، وعرض مطالبه وأهدافه، إال
  :العوائق اليت تؤثر على دوره يف صنع السياسة العامة مثل

 بطء اإلجراءات اإلدارية احلكومية اليت يواجهها املتعاملون مع احلكومة وبشكل -1
خاص املستثمرون بدرجة أو بأخرى يف معاملة حكومية، األمر الذي يؤدي إىل عدم رضى 

  .ال األعمال وبعض املستثمرين اجلزائريني عن أداء اجلهات احلكوميةبعض رج
 عدم الوضوح يف األنظمة أو القوانني اليت حتكم نشاطام، األمر الذي يؤدي إىل -2

طول اإلجراءات وبطئها، كما يتسبب يف إعاقة تدفق السلع إىل املؤسسات، مبا ينعكس سلبا 
  .م باألسعار وحتديدها، باإلضافة إىل التحك)1(على املنافسة
 يعد مشكل التمويل من أبرز العقبات اليت تعترض مؤسسات القطاع اخلاص، -3

وباألخص املؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة وأن البنوك أصبحت تبتعد عن زبائنها، يف 
كثري من األحيان، بسبب هشاشة هذه املؤسسات مما جعل هذه الوضعية ال تطاق بالنسبة 

ت نسب النمو العايل واليت أصبحت جمربة على التخفيض من استثماراا، للمؤسسات ذا
وبالتايل مستويات التشغيل ا، لذا تعترب البنوك أهم مصدر إلحدى الصعوبات اليت تعاين منها 
املؤسسات، يف حني جند يف بعض البلدان كتونس مثال مت القضاء على هذه الصعوبات بفضل 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذات سلوك تنشيطي أو مهين، وهذه وجود بنوك حملية قريبة من 
العالقة الوطيدة أدت إىل جناح وازدهار كل من املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة منها 

  .)2(والبنوك

                                                
قطاع اخلاص يف صنع السياسات العامة االقتصادية يف اململكة العربية السعودية يف ظل التحول يف دور ال" مانع بن سعد سيف القحطاين، -)1(

رسالة دكتوراه الفلسفة يف اإلدارة العامة، قسم اإلدارة العامة، جامعة " (دور الدولة مع دراسة تطبيقية على جملس الغرف التجارية الصناعية
 .227. ، ص)2008القاهرة، 

، "إشكالية متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بني معوقات املعمول ومتطلبات املأمول"عيد، بلغرسة عبد اللطيف،  بريش الس-)2(
 .325، 324. املرجع السابق، ص



 

أما يف اجلزائر فيشكل كل من البنك واملؤسسة خاصة الصغرية واملتوسطة عاملني 
القات الرمسية مما جيردها من دور الشريك الفعال وبالتايل  ال خمتلفني وبعيدين ال تربطهما إال الع

يسود التفاهم وتصبح عالقة تنازع ال مفر منها خاصة يف ظل قلة أو انعدام البنوك املتخصصة، 
وذلك أثر سلبا على اإلستثمار، ويعود سبب هذه . نتيجة لغلقها بعد فضيحة بنك اخلليفة
  :)1(ب أبرزهاالقطيعة حسب املؤسسات إىل عدة أسبا

  . املركزية يف منح القروض-
 نقص املعلومات املالية خاصة فيما يتعلق باجلوانب اليت تستفيد منها املؤسسة يف -
  .اإلعفاءات

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

  . حمدودية صالحيات الوكاالت البنكية يف عملية منح القروض-
 إنفراد الدولة بعملية التشريع يف اال اإلقتصادي قانون املالية مثال، وإقصاء -4

القطاع اخلاص الذي يعد فاعل أساسي ورئيسي يف اإلقتصاد، وهذا ما أحدث تأخر التنمية 
والتطور يف اجلزائر، وعزوف اخلواص عن اإلستثمار خارج قطاع احملروقات أو اخلدمات، فمثال 

اعة جند أن مشكل العقار الصناعي يعد أهم مشكل تعاين منه املؤسسات القطاع يف جمال الصن
اخلاص، نتيجة صعوبة احلصول عليه سواء من حيث توفر اإلجراءات اإلدارية للحصول عليه، 
السعر وطرق الدفع والتسوية القانونية، إضافة إىل غياب سوق عقاري حر وشفاف، وذا 

ة منح األراضي جعل الكثري من املستثمرين ال حيصلون على فالقيود البريوقراطية وطول مد
  .أراضي إلقامة مشاريعهم

إن األعباء الضريبية أو شبه الضريبية اليت تتحملها :  ثقل العبء الضرييب واجلمركي-5
املؤسسات عادة ال تساعد القطاع اخلاص بأي حال من األحوال على العمل اإلنتاجي، رغم 

فه للتخفيف من هذه األعباء فعليا وليس شكليا، كإلغاء الدفع اجلزايف، اجلهود املبذولة من طر
وختفيف نسب الرسم على النشاط املهين، وكذا الضريبة على أرباح الشركات، أما النظام 
                                                

  .325.  املرجع نفسه، ص-)1(



 

اجلمركي يعد أحد العوائق اليت ختلق مشاكل عديدة للمؤسسات اخلاصة نتيجة اإلجراءات 
 تسري وفق تشريع ال يسهل نشاط هذا القطاع، ألن قطاع املتخذة من قبل إدارة اجلمارك اليت

  .)1(اجلمارك كثريا ما يتميز بالبريوقراطية وتعدد قنوات الرشوة
واليت تعترب مهزة وصل من أجل الربط بني العديد من :  غياب الفضاءات الوسيطة-6

الناجعة لتطوير املتعاملني االقتصاديني والسلطات العمومية كالبورصة اليت تشكل أحد األدوات 
املؤسسات بإعتبارها متثل فضاءا إعالميا وتنشيطيا وتشاوريا هاما، حيث أن وجودها من شأا 
إحصاء القدرات التقنية للمؤسسات من أجل حتسني الطاقة اإلنتاجية، غري أنه يف اجلزائر يالحظ 

اكل اإلقتصاد غياب هذا الدور ويرجع السبب يف ذلك إىل عدم فعالية هذه البورصة، بسبب مش
  .)2(الوطين بصفة عامة ومشاكل تتعلق بسريورا بصفة خاصة

...  حتكم الدولة يف أكرب املؤسسات وعلى رأسها سوناطراك، واخلطوط اجلوية-7
اخل، إىل جانب سيطرا على عمليات االسترياد والتصدير، وحتكمها يف رسم السياسات املالية 

  .اخل... األسعار ودعم السلعوالنقدية والتجارية، مع حتكمها يف 
 ضعف جودة البيانات واملعلومات الالزمة لعملية اختاذ القرارات، حيث يعترب -8

نقص البيانات أو عدم صحتها أو عدم دقتها أو اكتماهلا عائقا أمام األعمال بأنواعها بشكل 
  .)3(عام واالستثمارات بشكل خاص

  :ضوحها نظرا لـويرجع غياب هذه املعلومات يف اجلزائر وعدم و
  . 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-
  .صادية االستعمال الضئيل لوسيلة االنترنيت يف عامل األعمال االقت-

                                                
 .75. رجع السابق، ص، امل"ته على القطاع اخلاص يف اجلزائراإلندماج يف االقتصاد العاملي وانعكاسا"  إكرام مياسي،-)1(
، "إشكالية متويل البنوك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بني معوقات املعمول ومتطلبات املأمول" ، بريش السعيد وبلغرسة عبد اللطيف-)2(

 .327. املرجع السابق، ص
اململكة العربية السعودية يف ظل التحول دور القطاع اخلاص يف صنع السياسات العامة االقتصادية يف "  مانع بن سعد بن سيف القحطاين،-)3(

 .227. ، املرجع السابق، ص"يف دور الدولة مع دراسة تطبيقية على جملس الغرف التجارية الصناعية



 

 التمييز يف احلوافز بني املؤسسات اخلاصة على أساس احلجم، املؤسسات حيث ال -9
تتمتع املنشآت الصغرية واملتوسطة باحلوافز واالمتيازات املمنوحة الكبرية، هذا باإلضافة إىل عدم 
وجود استراتيجية واضحة ونظام خاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، األمر الذي يترتب عليه 

  .)1(ضعف الدورة املالية وارتفاع التكاليف التشغيلية اليت تسترتف املوارد املالية ملالكها
  .حتديات على مستوى الدولة: املطلب الثاين

توجد حتديات أخرى تكون على مستوى الدولة تؤثر على مشاركة اتمع املدين 
اكمة لصناعة القرارات والقطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة من خالل احتكار النخبة احل

واملركزية الشديدة يف صنع السياسات العامة، كما تؤثر على فعالية صنع السياسة العامة، وقد 
  .أدى ذلك فعال إىل غياب السياسات املثلى اليت تقضي ائيا على املشاكل املطروحة

  :احتكار النخبة احلاكمة لصنع السياسة العامة/ أوال
زائر يوضح لنا أن السياسة العامة ما هي إال ترمجة حرفية إن الواقع املعاش يف اجل

والنخب األخرى املقربة منها، حيث تركت يف أعلى اهلرم ) األقلية(لتفضيالت النخبة احلاكمة 
للدولة وتغلغلت يف جل مؤسساا خاصة داخل اجلهاز اإلداري، الذي أصبح يرسم السياسة 

 السياسات على باقي النخب والفئات داخل اتمع العامة وينفذها وبقيت هي املوزع ملنافع
وذا مل تتغري طريقتها يف إدارة شؤون الدولة، وظلت حمافظة على نفس النمط والطريقة، حبيث 

  .دف إىل فكرة التعديل ال التغيري
إن صنع السياسة العامة من خالل مدخل النخبة متيز جبملة من اخلصائص وسيتم 

  :)2(الة اجلزائرإسقاطها مباشرة على ح
 النخبة مدعومة من طرف الطبقة الراقية املرموقة، وليست األغلبية البسيطة من -

  .الشعب، وهذا ما يتجسد يف اجلزائر من خالل اعتمادها يف قوا على الطبقة الغنية والعسكرية

                                                
دور القطاع اخلاص يف صنع السياسات العامة االقتصادية يف اململكة العربية السعودية يف ظل التحول " مانع بن سعد بن سيف القحطاين، -)1(
 .227. ، املرجع السابق، ص" دور الدولة مع دراسة تطبيقية على جملس الغرف التجارية الصناعيةيف

 .113، 112. رجع السابق، ص، املمدخل جديد للتخطيط يف األنظمة احلكومية: حتليل السياسات  أمحد مصطفى احلسن،-)2(



 

 النخبة تعمل على التعبئة والتجنيد لتحاشي االضطرابات املمكنة، وهذا ما ينطبق -
  .اخل... على اجلزائر من خالل تعبئتها واحتوائها لألحزاب السياسية واجلمعيات فعال

 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 

قوة كل خنبة ومدى قرا من النخبة احلاكمة وليست املطالب األساسية اجلماعات بل نفوذ و
للمجتمع، ويف اجلزائر تسعى النخبة احلاكمة دوما خللق نوع من االستقرار السياسي 
واالجتماعي من خالل اعتمادها على التعديل بدل التغيري من خالل املخططات التنموية الرباعية 

  .واخلماسية
اوضات واملساومات اليت مت ذكرها بني النخبة احلاكمة والفواعل وعلى الرغم من املف

، إال أن العالقة بينهما يف الغالب عالقة صراع )اتمع املدين والقطاع اخلاص(غري الرمسية 
وتضاد، مما جعل هذه النخبة يف حالة عدم اتفاق حول طبيعة بعض السياسات اليت جيب 

يد البدائل واخليارات وكذا رسم السياسات العامة انتهاجها ويكون هذا االختالف يف حتد
وتنفيذها، مثال جند غياب سياسات مثلى يف جمال التعليم نتيجة عدم اتفاق النخبة العلمانية 
واملفرنسة من جهة والنخبة اإلسالمية والعروبية من جهة أخرى، نفس الشيء بالنسبة لسياسة 

  .ار اإلشتراكي وبقية التيارات األخرىاخلوصصة خاصة خصخصة قطاع احملروقات بني التي
  :املركزية/ 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 

قلة أو تفويض للوحدات اإلدارية احمللية، وبالرغم من أن يف العاصمة، دون أي اختصاصات مست
املركزية تعرب وجتسد الوحدة الوطنية وتعمل على توفري النفقات العمومية، إال أا ذات جوانب 
سلبية يف جمال صنع السياسات العامة خاصة إذا تعلق األمر بعملية حتديد املشاكل داخل أقاليم 

ليا من استيعاب تلك املشاكل، الشيء الذي يؤدي إىل صعوبة حتديد الدولة، مما حيرم اإلدارة الع
  .بدائل أو خيارات هلا، نتيجة غياب املعلومات الكافية والدقيقة



 

إن الصعوبات اليت ختلقها عملية حتديد املشاكل جتعل من باقي العمليات أمرا صعبا 
ية صياغة البدائل أو إقرار وعمل. ومستعصيا، مما يعقد من عملية إعداد جدول السياسات العامة

  .السياسات وحىت تنفيذها، مما يزيد من احتماالت فشل السياسات املنتهجة
إن اإلعتماد على املركزية يف اجلزائر خلق بريوقراطية، مما جعل اإلدارة العليا ال تتحكم 

وم بدأت فقط يف تنفيذ السياسات بل يف إعدادها وحىت تقوميها، لذا فإن احلكومة اجلزائرية الي
تسري يف طريق إصالح اإلدارة بالرغم من كل العقبات، كتبين سياسة اخلصخصة وضرورة 
تطبيق نوع من التعاقد بني القطاع العام واخلاص، قصد زيادة جانب اإلستثمارات اخلارجية 

  . تبين الالمركزية بشىت أنواعهاةوالوطنية، وحماول
  :ع السياسة العامةتدخل السياسيني وغياب املختصني يف صن/ ثالثا

تتمحور هذه النقطة أساسا حول غياب السياسات اإلستراتيجية املدروسة بدقة من 
طرف املختصني يف كل جمال من ااالت السياسة العامة، وإنفراد رجال السياسة ا معتمدين 

، خاصة وأن مجيع حكومات العامل والدول الكربى )1(على سياسات خاضعة للترقيع واملزاجية
تقوم برسم سياساا داخل مراكز ومعاهد البحث املتخصصة يف السياسات العامة، حبسب 

، أما يف اجلزائر فترسم السياسة العامة اإلختصاص وهذا ما يساعد اخلرباء والباحثني األكادمييني
، بالرغم من أن تلك السياسات حباجة إىل دراسة )رجال السياسة(وتنفذ وتقوم من طرفهم 

ق من طرف املختصني واخلرباء داخل خمابر ومراكز البحث، لتكون دقيقة وعلمية وتصميم دقي
وواقعية تتناسب مع اإلمكانات واملوارد املتاحة، وال تعدوا أن تكون شعارات أو أهداف هي 

  .لألماين أقرب من حتقيق األهداف
 هي "عبد العزيز بوتفليقة"إن سياسة اإلنتعاش اإلقتصادي يف عهد رئيس اجلمهورية 

أين هي مثار : سياسة تسعى للتخفيف من حدة البطالة وحتقيق التنمية، لكن السؤال املطروح
الدعم الفالحي أمام غالء أسعار اخلضار األساسية، وأين موقع السياسات املالية والنقدية أمام 

  .سرقة البنوك، وإفالس املؤسسات العمومية؟

                                                
 سبتمرب 24، دع ن، الشروق اليومي، "بني السياسيني واملختصنيهل ميكن الفصل : نظرا للخلل يف السياسات العامة" عمار بوحوش، -)1(

 .5. ، ص2005



 

تؤدي )  على السياسيني بدل املختصنياالعتماد(لذا فإن االعتماد على هذه الظاهرة 
إىل تغيري السياسات والربامج فور اية عهد الرئيس السابق، وإجياد سياسات جديدة من طرف 

  .)1(الرئيس اجلديد

  .الصنع اجليد للسياسة العامة الشراكة والعالقة بني: املبحث الثاين
اص يف صنع السياسة العامة نتيجة للتحديات اليت تواجه دور اتمع املدين والقطاع اخل

يف اجلزائر ومن أجل معرفة كيف هلذين الفاعلني املهمني مشاركة احلكومة يف صنع السياسة 
العامة بشكل فعال وحقيقي وتعزيز دورمها، كان البد من توفري البيئة املناسبة هلما من أجل 

ومن أهم املفاهيم . ةالشراكة واملشاركة بني كل من اتمع املدين والقطاع اخلاص واحلكوم
" Governance"اليت أكدت على الشراكة بني احلكومة واتمع املدين والقطاع اخلاص مفهوم 

، فلقد شهد العقد املاضي انتشار واسع الستخدام مفهوم الشراكة أو "Partnership"ومفهوم 
واء كان ذلك بني ، س)احلكومة، اتمع املدين والقطاع اخلاص(املشاركة بني القطاعات الثالث 

لذا، سيتم توضيح هذه الشراكة ألجل حتقيق صنع جيد للسياسة العامة . الباحثني أو املمارسني
  .يف اجلزائر اليت من أوىل اهتماماا املصلحة العامة

  .مفهوم الشراكة:املطلب األول
يف التسعينات يف اخلطاب العاملي لألمم " Partenership"قد طرح مفهوم الشراكة  

، واملؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان 1992مؤمتر البيئة يف الربازيل سنة (تحدة واملؤمترات العاملية امل
، ومؤمتر التنمية االجتماعية 1994، ومؤمتر القاهرة للسكان والتنمية 1993يف النمسا 
، وقد أكدت هذه املؤمترات مجيعا على 1995، ومؤمتر املرأة العاملي بيكني 1994بالدامنارك 

  .)2(أمهية الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص واتمع املدين
ويعين مفهوم الشراكة تضافر جهود احلكومة مع القطاع اخلاص واتمع املدين، على 
املستوى القومي أو اإلقليمي يف مواجهة أي مشكلة، من خالل اتصال فعال للوصول إىل إتفاق 

واء أكان هذا األمر ملزما بعقد مشاركة رمسية أو وتعاون لصياغة مقبولة هلذه الشراكة، س
                                                

 . املرجع نفسه، نفس الصفحة-)1(
: حبوث وأوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس بعنوان(، "دور اإلدارة احمللية والبلديات يف ظل إعادة صياغة دور الدولة" حممد عبد الوهاب، -)2(

 .48. ، ص)2007اإلمارات املتحدة، مارس : يف الوطن العريب، الشارقةاإلدارة احمللية والبلديات 



 

، وتأيت الشراكة يف املوارد، وتقوية أدوار مجيع األطراف )شراكة غري رمسية(تعاون ملزم بقيم 
، املشاركة من خالل التنسيق، وصوال إىل املشاركة الفعالة يف التنفيذ الفعلي لإلعداد، والتنفيذ

احلكم "وهذا جيسد مفهوم ) 1(، والربامج واملشروعاتومتابعة اخلطة والسياسات، واألهداف
بأنه ): UNDP(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والذي يعين حسب " احلوكمة"أو " الراشد

التطبيق لإلقتصاد وللسياسة واإلدارة وسلطات إدارة شؤون الدولة يف كافة املستويات، حبيث 
ن خالهلا يستطيع املواطن واجلماعات تشمل خمتلف اآلليات والعمليات والدستور واليت م

  .)2(املختلفة التعبري عن مصاحلهم
مشاركة أكرب يف حتديد " Governance"وتعين السياسة العامة ضمن هذا املفهوم 

املشاكل وحتليل السياسات وصنعها من قبل عدة فاعلني فهي إجابة عن سؤال كيف حنل 
د على وجود فاعلني آخرين إىل جانب ، واملهم هنا هو أن ذلك املفهوم يؤك)3(املشكل؟

احلكومة، سواء فيما يتعلق برسم السياسات العامة أو بتنفيذها، كما يؤكد على أنه من خالل 
الشراكة، ميكن اإلستفادة من نقاط القوة املوجودة يف كل قطاع من القطاعات الثالثة، 

 اخلدمات العامة فاحلكومة تركز على البعد اإلجتماعي، من خالل مسؤوليتها عن تقدمي
للمواطنني، وعن وضع اإلطار العام القانوين والتشريعي ألنشطة القطاعني العام واخلاص، 

من االستقرار والعدالة يف السوق، وتستطيع متكني املواطنني من خالل توفري  وكذلك التأكيد
  )4(اسيةالفرص املتساوية هلم، وضمان مشاركتهم يف األمور االقتصادية واالجتماعية والسي

  :وهذا ما يوضحه الشكل اآليت
  
  
  

                                                
احلكم : ورقة حبث يف امللتقى الدويل األول حول(، 1،ج،"العقالنية الرشيدة يف ضوء فلسفة الشراكة اتمعية املعاصرة" نادية عيشور، -)1(

 .259. ، مرجع سابق، ص)الراشد وإستراتيجيات التغيري يف العامل النامي
(2)- Abdel hye Hasnat, governance south asian perspective. UK: oxford university press, 
2001, p. 7. 
(3)- Tim Plumptre&Johngraham, "governance and good governance international and 
aboriginal perspectives", institute on governance, decembre 1999, p. 2. 

 .49. ، املرجع السابق ، ص"دور اإلدارة احمللية والبلديات يف ظل إعادة صياغة دور الدولة" حممد عبد الوهاب، -)4(



 

  يوضح كيف يتالقى أطراف شراكة احلكم الراشد: (1)الشكل رقم 
  
  
  
  

املركز الدويل للدراسات املستقبلية : مصر (احلوكمةسامح فوزي، : املصدر
  .36. ، ص)2005، 10واإلستراتيجية، العدد 

عكس متطلبات تسعى ويتضمن مفهوم احلكم الراشد خصائص أو أركان رئيسية ت 
الشفافية، واحترام قواعد القانون، وتطبيقه يف إطار املساواة، : )1(إليها احلكومة واتمع أبرزها

والتضمني وليس اإلقصاء، والتوافق وليس االحتكار واهليمنة، واملمارسة الدميقراطية، وإعالء 
  .قيمة العمل اجلماعي

ال بوجود مشاركة سياسية فعلية يف الواقع، غري أن عملية الشراكة ال تقوم هلا قائمة إ
ومتثل هذه األخرية أحد األبعاد املؤسسية املهمة إلدارة جيدة للحكم، وتشكل املشاركة 

ويشري مفهوم . السياسية أيضا حمصلة جمموعة من العوامل السياسية واالجتماعية والثقافية
ة األمور املتعلقة بشؤون احلكم وتنظيم املشاركة السياسية إىل إعداد املسامهة اإلجيابية يف إدار

األعباء السياسية، وإن تلك املسامهة قد تتوزع وفق منوذج يتخذ هيئات خمتلفة، يطلق عليها 
البعض الشكل اهلرمي بقاعدته اليت متثل مجهور الناخبني، وقيمته اليت متثل رأس النظام السياسي، 

  :وهو ما يوضحه الشكل اآليت، )2(وما بينهما تقع مستويات املشاركة املختلفة
  
  
  

                                                
الشبكة : القاهرة(، مصر، املغرب، اليمن" دراسة مقارنة"اإلدارة الرشيدة للحكم يف املنظمات األهلية العربية  أماين قنديل وعلي ليلة، -)1(

 ). ن. س. ية، دالعربية للمنظمات األهل
 .15. ، ص)2006مركز دراسات وحبوث الدول النامية، : القاهرة (احلكم الراشد والتنمية يف مصر مصطفى كامل السيد، -)2(

اتمع 
  املدين

  حلكومةا

القطاع 
  اخلاص



 

  
  
  
  

  
  
  

وبعبارة أخرى تكون املشاركة هي مرادف ذلك النشاط الذي يقوم به املواطنني بقصد 
التأثري يف عملية صنع القرار احلكومي، سواء كان هذا النشاط فرديا أم مجاعيا، منظما أو عفويا، 

  .)1(ي، فعاال أم غري فعالمتواصال أم متقطعا، سليما أم عنيفا، شرعيا أو غري شرع
  .الشراكة كآلية لتحقيق صنع جيد للسياسة العامة: املطلب الثاين

من خالل ما سبق جند أن صنع السياسة العامة اجليد لن يتم إال من خالل التفاعل 
واملشاركة احلقيقية بني كل من الدولة والقطاع اخلاص واتمع املدين، خاصة وأن املشاركة 

  :ألساسية للحكم الراشد أو للحكمانية اجليدة ويتجسد ذلك من خاللتعد امليزة ا
  ) :احلكومة،اتمع املدين، القطاع اخلاص(الشراكة بني الثالوث / أوال

تعد احلكومة هي الفاعل الرئيسي يف عملية صنع السياسة العامة، وقد أكدت العديد من 
العامة من خالل سعيه لتحقيق الدول أن القطاع اخلاص مسامهة يف عملية صنع السياسة 

                                                
 .261. ، املرجع السابق، ص"العقالنية الرشيدة يف ضوء فلسفة الشراكة اتمعية املعاصرة" نادية عيشور،-)1(

  السياسة العامةدور املشاركة السياسية يف صنع): 2(الشكل رقم 

 عوامل إجتماعية

 عوامل ثقافية

 عوامل سياسية

 مستويات املشاركة

 مجهور الناخبني

  النظام السياسيرأس

 صنع السياسة العامة

إعداد الطالب : املصدر   



 

التنمية، ورفع مستوى معيشة املواطنني، وتوفري فرص العمل، وحتسني اخلدمات هلم، فالقطاع 
  . بالمواصفات المطلوبةاخلاص يتميز بالقدرة على االبتكار والتجديد وتقدمي اخلدمات

ل تعبئة وتستطيع مؤسسات اتمع املدين التأثري على صنع السياسات العامة، من خال
جهود قطاعات من املواطنني ومحلها على املشاركة يف الشأن العام، وتعميق املساءلة والشفافية 
عرب نشر املعلومات والسماح بتداوهلا على نطاق واسع، وتنشئة أعضائها على مبادئ 
ي الدميقراطية، كما تستطيع مساعدة احلكومة عن طريق العمل املباشر أو التمويل أو اخلربة لذو

  .)1(الدخول املنخفضة بأسعار مناسبة
من خالل ما تقدم يالحظ أن الدولة اجلزائرية من أجل حتقيق صنع جيد للسياسة 
العامة البد أن دف إىل خلق شراكة حقيقية بني احلكومة ومؤسسات اتمع املدين ومنظمات 

  .دمات االجتماعية لذلكالقطاع اخلاص، من خالل تأمني البيئة االقتصادية املستقرة وتوفري اخل
احلكومة، قطاع خاص، (ولترسيخ مفهوم الشراكة بني القطاعات الثالث يف اجلزائر

  :جيب العمل على)  جمتمع مدين
 حتقيق التكامل والتفاعل واملشاركة بني اجلهات الثالث املسؤولة، مما يؤدي إىل -

مؤسسات اتمع لفات بني ويتم ذلك من خالل إقامة شبكات وحتاحتقيق التنمية املستدامة، 
 بغية تسهيل تبادل املعلومات واخلربات مع مراعاة إشراك املنظمات ،املدين والقطاع اخلاص

ومن . ختاذ القرارإكة تطبيق دميقراطية راط لنجاح الش كما يشتر.ه الشبكاتالقاعدية يف هذ
 تعاون بني الدولة و حيدد أسس اليناحية ثانية فإن الشراكة الناجحة تتطلب توفري إطار مؤسس

ستمرار يف ضوء إمع مراعاة مراجعة هذا اإلطار ب  مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص
اتمع املدين  قد يأخذ هذا اإلطار شكل اتفاق بني احلكومة و.  التغريات اليت تطرأ على اتمع

تقر احلكومة  كما .ثة األطراف الثال قومية للتنمية يشارك فيهاإستراتيجية أو والقطاع اخلاص
باحترام  عن االلتزام فضالً. مؤسسات اتمع املدين و القطاع اخلاص بأمهية الدور الذي تلعبه

حلكومة بتغيها، وحقها يف توجيه االنتقادات إىل اتاستقالها وحقها يف ممارسة أية أدوار دفاعية 

                                                
 .50. ، املرجع السابق، ص"ارة احمللية والبلديات يف ظل إعادة صياغة دور الدولةدور اإلد"حممد عبد الوهاب،  -)1(



 

قة املتبادلة بني الشركاء فالشراكة الناجحة تقوم على أساس الث .بل ورفضها التعاون معها
   .واحترام استقالل كل طرف وتوفري آليات للتعاون

بدورمها يف ) اتمع املدين والقطاع اخلاص( ضرورة احلرص على أن يقوم الطرفان -
صنع السياسة العامة من خالل تقدمي املعلومات ووضع االقتراحات واالستشارات يف املشاكل 

ور احلكومي يف رسم السياسة العامة للدولة، لذا جيب أن تركز املطروحة، مع احلفاظ على الد
  .)1(كل اجلهود على املصلحة العامة للدولة لتحقيق التنمية املنشودة

 عدم جتذير عملية احتكار القطاع اخلاص من خالل إتاحة اال أمامه للتنامي، إال -
ميكن االعتماد على دور القطاع أن هذا ال يعين إلغاء دور القطاع احلكومي بشكل تام، كما ال 

اخلاص بشكل إمجايل وعلى الطرفني أن يقوما بدورمها املتكامل من خالل دراسات موضوعية 
ودقيقة دف للمصلحة العامة بعيدا عن اجلوانب األخرى، وإتاحة الفرصة ملنظمات اتمع 

  .املدين للمشاركة يف صنع السياسة العامة والقيام بدورها على أكمل وجه
 Good"إذن فالشراكة بني القطاعات الثالثة متثل عقدا جديدا للحوكمة اجليدة 

Governance" تمع ولصنع سياسة عامة أكثر رشادة لشؤوندف تعبئة اجلهود لقدرات ا ،
  .3الدولة واتمع، وهذا ما يبينه الشكل رقم

  الشراكة كآلية لتحقيق صنع جيد للسياسة العامة): 3(الشكل رقم 

 
 
 

 
 

  " Local gouvernance and rural de centralisation "-: املصدر
                   http://www.cdic.wur.nl/nr/rdon lyres /goveenance -web1.pdf   p.1 

  

                                                
  .2009/ 03/ 12، مت تصفح املوقع يف "جيب تفعيل دور مؤسسات اتمع املدين لتسهم يف صنع القرار: الدويسان"ش ط، / ب س-)1(

www.kuna.net.kw/news agencies publicsite/ article details.aspsc? Language = ar & id = 
1718356-69K. 
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وألخذ مبفهوم احلكمانية يعد أمرا يف غاية األمهية لبقاء وجناح اإلدارة احلكومية يف 
كمانية، واليت تشمل اإلدارة احلكومية وتفاعلها مع مؤسسات خلق تكامل بني أطراف احل

اتمع املدين والقطاع اخلاص بشكل تكاملي يعتمد كما مت الذكر على املشاركة والتشارك 
ولكي تستطيع احلكومة أن تقوم بوظيفتها واستخدام مميزات احلكم الراشد أو احلكمانية اجليدة، 

ياجات احلقيقية للمواطنني، يتعني زيادة قدرات الدولة وتتبع السياسات اليت تستجيب لالحت
واتمع املدين والقطاع اخلاص، فكثرية هي احلاالت اليت تفشل فيها احلكومة يف أداء وظائفها 
األساسية بسبب وجود إطار عمل قانوين متشابك شديد التعقيد، وبسبب التأثريات اليت 

  . يفرضها الفساد على اإلدارة
فاتمع املدين . مع املدين هي اليت تصوغ شكل ونوعية األداء الرشيد للدولةإن قوة ات

القوي النشيط يستطيع توجيه اهتمام الدولة وحمور تركيزها إىل جماالت االهتمام الكربى لدى 
اجلمهور العام ومينع تدخالت سلطة الدولة يف ااالت اليت تقيد وتكبح حرية القطاع اخلاص 

  . ومبادراا
ن منظمات اتمع املدين والقطاع اخلاص تشكل روابط بالغة األمهية بني اتمع إ

واحلكومة، وهي توجه مسار مشاركة املواطنني ليصب يف العملية السياسية مزودا احلكومة 
وهي كذلك تقوم مبراقبة عمل احلكومة وتوجيه مسار . باملعلومات عما جيب عليها القيام به

اطنون مردودا هلا، مما يساعد على مساءلة احلكومة وإبقائها مستجيبة املعلومات ليجد املو
وتستطيع احلكومات أيضا أن تكون أكثر فاعلية إذا عهدت إىل القطاع اخلاص . الحتياجام

ويتم النظر إىل السياسة العامة يف . )1(القيام مبهمات معينة، وإذا ما ركزت على حتسني أدائها
سلة من التفاعالت بني األطراف الفاعلة على مستوى صنع السياسة إطار مفهوم الشراكة ،كسل

صنع السياسة العامة من منظور ) 4(ويلخص الشكل رقم  .العامة، وذلك يف إطار بيئة مركزية
  :و هذا ما يستم  توضيحه يف الشكل األيت  أسلوب الشراكة

                                                
 15: ، مت تصفح املوقع يوم)CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة : الواليات املتحدة األمريكية(ا املساعدة يف بناء دميقراطية تؤيت مثاره -)1(

  .2009ماي 
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مركز دراسات : القاهرة ( يف مصراحلكم الراشد والتنميةصطفى كامل السيد، م: املصدر
  .83.، ص)2006وحبوث الدول النامية، 

، أن الفرص جيب إتاحتها للمواطنني للتعبري عن مطالبهم )4(يتضح من الشكل رقم 
وحتدد الكفاءة والفعالية كيفية قيام اتمع . وأولويام بشأن طبيعة ونوعية اخلدمات املطلوبة

وعلى أساس . دخالت إىل خمرجات لتلبية اإلحتياجات املطلوبةاملدين والقطاع اخلاص حتويل امل
 راغبا يف تقدمي مواد متزايدة واملشاركة الفعلية يف صنع عدرجة الكفاءة والفعالية يكون اتم

ومن خالل شفافية صنع القرار، واملمارسات اإلدارية تثبت ملؤسسات اتمع . السياسة العامة
ساءلتها أمام اتمع، األمر الذي ينعكس على شرعية تلك املدين والقطاع اخلاص قدر م

وبقدر ما تكون البيئة املركزية مساندة بقدر ما تتسم العالقات بني األطراف املختلفة . األجهزة
  .)1(على املستوى احمللي واملركزي بالفعالية

                                                
 .84.83. املرجع السابق، صاحلكم الراشد والتنمية يف مصر،  مصطفى كامل السيد،-)1(

 كفاءة و فعالية

 استجابة 

افيةشف  

 مساءلة

 شرعية

 مشاركة

. أسلوب الشراكة صنع السياسة العامة من منظور): 4(الشكل رقم   



 

  :دور اتمع املدين يف إطار الشراكة/ ثانيا
شأنا عن دور القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص يف املسامهة إن دور اتمع املدين ال يقل 

يف صنع السياسة العامة، خاصة وأنه يلعب دورا هاما يف تزويد اخلدمات والوظائف اليت ال 
يستطيع السوق تقدميها، كتقدمي املعلومات حول االهتمام حبماية البيئة، كما له تأثري بشكل 

ة واالجتماعية، عندما يتعامل بالتعاون مع احلكومة خاص يف التنمية االقتصادية والسياسي
والقطاع اخلاص، من خالل تبين السياسات االقتصادية اليت تسعى للتقليل من حدة الفقر، 

  ).1(ومحاية البيئة
ولقد تعزز االهتمام أكثر بأمهية اتمع املدين من خالل عدة أحباث ميدانية، كالبحث امليداين 

الذي ركز على إيطاليا، " Robert Putnamوبرت بوتنام، ر"لألكادميي األمريكي 
 Healthy(وخلص إىل أن احلكومة الرشيدة تتحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي صحي 

Voluntary Sector ( الذي بواسطته يتم تكوين رأمسال اجتماعي)capital 
social (ومستقرة ي، وهذا ما يؤدي إىل حكومة جيدة جتماعقائم على الثقة والتعاون اال

، )2(وحتسني أداء األسواق االقتصادية. وقادرة على صناعة وتطبيق السياسات العامة
  .والشكل املوايل يوضح ذلك

  التطوعية الصحية واحلكمانية اجليدة: (5)الشكل رقم 
 

 
 

 

 

املنظمة العربية للتنمية : القاهرة(قضايا وتطبيقات : الكرمي الكايد، احلكمانيةزھیر عبد : المصدر
  .81. ، ص)2003اإلدارية، 

                                                
 .85.  املرجع نفسه، ص-)1(
السياسات العامة ودورها يف  ":حماضرة ألقيت بامللتقى العلمي حول("  رصد ومالحظات أولية ةالسياسة التعليمية اجلامعي" بوحنية قوي، -)2(

 .5. ، ص)2009 أفريل 27 و26سعيدة، اجلزائر، ، "الدولة وتنمية اتمعبناء 

التطوعیة وتقالید 
رأس المال  تقییم العمل بالمثل

 االجتماعي
الثقة االجتماعية 

  حكومة أفضل
 مواطنون يطلبون -

  .أكثر
   بنية حتتية اجتماعية-
   قيم دميقراطية-

أداء أحسن 
  القتصاديات السوق



 

ولقد ركز بوتنام بذلك على التطوعية لبناء القدرات احلكومية بطريقة أفضل، مبعىن أن أي 
  .إستراتيجية لبناء القدرات جبب أن تتضمن مقاييس لتأسيس وتدعيم التطوعية

  :ويتم دور مشاركة اتمع املدين إىل جانب احلكومة يف صنع السياسة العامة من خالل
إشراك مؤسسات اتمع املدين يف دراسة وصياغة خمتلف السياسات العامة والربامج  -

التنموية، وميكن أن يتم ذلك يف شكل جلان مشتركة بني احلكومة ومنظمات اتمع 
  ).1(املدين

 تلعـب بعض املنظمـات دورا كـبري يف تعزيز التوجـه حنو سياسة اخلصخصـة -
)Privatization (قرارات اخلاصة، بإعادة هيكلة املشاريع اليت مت ختصيصها، يف اختاذ ال

باإلضافة إىل زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ خلدمة املستثمرين بشكل واسع، وتزويد 
القطاع احلكومي واخلاص بالرأي والنصح حول اإلجراءات الالزمة، وعن أثر اخلصخصة، 

  ).2(وإنشاء برامج للترويج لتنمية املشاريع الصغرية
باإلضافة إىل أن للعديد من مؤسسات اتمع املدين دور يف التأثري على السياسات من خالل 
زيادة صياغة وتقييم الربامج واملشروعات املشتركة مع احلكومة يف ااالت اليت متثل 
مجاعات معينة أو تنمية قطاعات حمددة مثال ذلك املهام املتعلقة بالتدريب التحويلي للعاطلني 
وبرامج االئتمان، وبناء القدرات وتنفيذ املشروعات الصغرية، هذا إىل جانب خدمات التعليم 

  .اخل... والصحة
كما يعمل اتمع املدين على حتويل وظائف ومهام كان يتم إعدادها بواسطة احلكومة، 
ليضمن مشاركته كتقدمي اخلدمات االجتماعية، وميكن للحكومة أن تتعاقد معه على أداء 

عض الوظائف واخلدمات، خاصة عندما يزيد تقدير املؤسسات احلكومية ملقترحاته واألفكار ب
والقضايا وطلبات اإلصالح اليت ختدم قضايا وسياسات وبرامج التنمية، من خالل بناء قنوات 

  ).3(اتصال متبادلة بينهما، فتأخذ شكل املشاركة وتبادل اآلراء واالجتماعات املشتركة

                                                
احلكم الرشيد وإستراتيجيات التغيري يف العامل : ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول( 1.ج، "اتمع املدين واحلكم الراشد" طحاوي، -)1(

 .182. ، املرجع السابق، ص)النامي
 .86، ص )2003،  العربية للتنمية اإلداريةاملنظمة: القاهرة (قضايا وتطبيقات: احلكمانية زهري عبد الكرمي الكايد، -)2(
 .85، 84. ، املرجع السابق، ص"اتمع املدين واحلكم الراشد" طحاوي،-)3(



 

احلكومي عرضة للمساءلة من قبل اتمع، وذلك من خالل تبين القضايا اليت  جعل اجلهاز -
تعد مثارا الهتمام خمتلف أطراف اتمع ويرتبط زيادة الدور الذي يلعبه جلعل احلكومة أكثر 

  .عرضة للمساءلة بالقضايا املتعلقة بالسلطة والرتاهة والشفافية واملشاركة
حلكومة حبتمية املشاركة يف جمال صنع السياسة العامة  ضرورة التأكيد وتعميق اقتناع ا-

  .سواء يف مراحل التخطيط أو التنفيذ واملتابعة والتقومي
 تعميق اإلحساس والشعور الوطين لدى املواطن حبتمية اهتمامه ومشاركته احلقيقية -

املستمرة يف مشاركته للحكومة كأحد أهم متطلبات التنمية واإلستقرار اإلقتصادي 
  .جتماعي والسياسيواإل
 إنشاء نظام معلومات متكامل لتوفري قاعدة البيانات واملعلومات عن جهود مؤسسات -

اتمع املدين يف املشاركة يف صنع السياسة العامة، وتوفري إمكانية اإلستفادة منها، مبا خيدم 
  ).1(املصلحة العامة

                                                
  .2009 مارس 13: ، مت تصفح املوقع يوم"إطار عام مقترح للعالقة بني األجهزة احلكومية و اتمع املدين" عطية صالح سلطان، -)1(

http://www.manofeya.gov.eg/cd 

http://www.manofeya.gov.eg/cd


 

(6)الشكل رقم .جتمع المدني واألجھزة الحكومیة لصنع سیاسة عامة فعالةإطار عام مقترح لتعمیق المشاركة بین الم:   
 

 

 الفواعل الرسمیة

 

 األجھزة الحكومیة

ختلف المشاكل طرح م
 والمطالب التي تھم المجتمع

تبادل املعلومات واآلراء 
  واملقترحات

  تكنولوجيا املعلومات

 

الفواعل غیر  

 

 المجتمع المدني

مشاركة في صنع 
 السیاسات

  الصحة- التعلیم-
   االتصاالت- اإلسكان-
   التشغيل- البيئة-
 محاية حقوق املرأة -

  والطفل

مشاركة في صنع 
 السیاسات

  الصحة- التعلیم-
   االتصاالت- اإلسكان-
   التشغيل- البيئة-
 محاية حقوق املرأة -

 سیاسة عامة فعالة  والطفل

، تم تصفح الموقع "إطار عام مقترح للعالقة بین األجھزة الحكومیة والمجتمع المدني" عطیة صالح سلطان، :المصدر
.13/03/2009: یوم  



 

 

  :دور القطاع اخلاص يف إطار الشراكة/ ثالثا
مما الشك فيه أن احلكومة متثل أكرب قوة لتحقيق التنمية من خالل صنعها للسياسات العامة، 

اد على فهناك حتول واضح يف معظم دول العامل حنو اإلعتم. يف ذلك إال أا ليست مبفردها
القطاع اخلاص وإقتصاد السوق من أجل أن يكون للقطاع اخلاص دور يف التأثري على صنع 
السياسات العامة للدولة من أجل حتقيق التنمية، خاصة وأن معظم الدول أصبحت تعتمد 
على القطاع اخلاص يف أن يصبح املورد الرئيسي، لتوفري فرص العمل يف كافة املستويات، مما 

  ).270(ك املسامهة يف التنمية للمجتمع ورفع مستوى املعيشة للمواطننيينتج عن ذل
لذا فالقطاع اخلاص ينبغي أن يكون ذو قدرة إبداعية وديناميكية قادرة على استثمار الوقت 
واجلهد واملال، إضافة إىل قدر من املبادرة والقدرة على االستغالل األمثل للموارد 

أن تعيد صياغة عالقتها مع القطاع اخلاص على أساس فعلى احلكومة  اجلزائرية .املتاحة
الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرارات وصنع السياسات العامة، ألجل العمل املشترك على 

، )271(مكافحة الفساد، فتكون العالقة بينهما تكاملية بدال من أن تكون عالقة إنشقاق
  ):272(ويتم ذلك من خالل

  .ة املستقرة خلق البيئة االقتصادية الكلي-
  . إدامة التنافسية يف األسواق-
  . تعزيز املشاريع اليت تتيح وختلق فرص العمل-
 إستقطاب اإلستثمارات واملساعدة يف نقل املعرفة والتكنولوجيا للطبقات الفقرية بشكل -

  .خاص
  . تنفيذ القوانني وااللتزام ا-
  . التحفيز املستمر والدائم لتنمية املوارد-

                                                
 .8.  املرجع السابق، ص،جتارب عاملية: دور القطاع اخلاص يف املشاركة اتمعية  صالح الدين فهمي حممود،-)270(
احلكم الرشيد : ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول (2.ج".مبادئ اإلدارة الرشيدة والقطاع اخلاص يف اجلزائر" صفية جدوايل، -)271(

 .442. ، املرجع السابق، ص)مل الناميوإستراتيجيات التغيري يف العا
 .48، 47.  زهري عبد الكرمي الكايد، املرجع السابق، ص-)272(



 

 

نطلق يتضح بأن احلكومة تعطي دورا كبريا للقطاع اخلاص يف إحداث نقلة نوعية من هذا امل
على نطاق اتمع ككل، وذلك من خالل التفاعل والتكامل بني احلكومة والقطاع اخلاص 
واتمع املدين، وإعادة صياغة دور الدولة بشكل مبدع ومتكيف مع األوضاع اجلديدة اليت 

 على الصعيد اإلقتصادي، حيث متارس احلكومة الدميقراطية دورها أفرزا التطورات العاملية
ووظيفتها من خالل آليات السوق، وعرب إستراتيجيات تنمية واضحة، ومتآلفة مع سياسات 
مالية ونقدية، وليس على جمرد قرارات وأوامر، بالتعاون مع سوق فاعلة وليس على عقلية 

  .الوصاية
هج حيمل رؤية شاملة وواسعة، حيث تتم املشاركة بني من هنا تأيت أمهية خلق إطار منت

احلكومة والقطاع اخلاص يف رسم خطة عامة للتنمية حتدد فيها املوارد املتاحة، األهداف 
  ).273(والتوجهات املستقبلية للمجتمع

 Public-Private(والقطاع اخلاص ) الدولة(والشراكة بني القطاع العام 
Partnership (عل والتعاون بني القطاعني العام واخلاص املتعلقة تعين بأوجه التفا

بتوظيف إمكانيتها البشرية واملالية واإلدارية والتنظيمية والتكنولوجية واملعرفة على أساس 
املشاركة، واإللتزام باألهداف، وحرية اإلختيار، واملسؤولية املشتركة واملساءلة من أجل 

 م العدد األكرب من أفراد اتمع وهلا تأثري بعيد حتقيق األهداف اإلقتصادية واإلجتماعية اليت
املدى على تطلعاا حىت يتمكن اتمع من مواكبة التطورات املعاصرة بطريقة فاعلة وحتقيق 

  :توضع تنافسي أحسن، وهي نوعان من الشراكا
 وتدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بني :شراكات تعاونية -1

حيث تتصف الشراكة بعالقات أفقية بني أطراف الشراكة ويتم . العام واخلاصالقطاعني 
إختاذ القرار باإلمجاع ويشترك مجيع الشركاء بأداء املهام والواجبات وال يوجد إشراف منفرد 

  .ألي طرف مبوجب القواعد
وتعىن بترتيبات توصيل اخلدمات مبوجب عقد بني طرفني وتكون : شراكات تعاقدية -2

قات بني أطراف الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة، متارس الرقابة العال

                                                
 .378. ، املرجع السابق، ص"احلكم الرشيد والتنمية بالقطاع الوطين اخلاص" أنور مقراين ومهدي عوارم، -)273(



 

 

والسيطرة على النشاط وعلى األطراف األخرى يف ذلك، وتكون قادرة على إاء الشراكة 
  ).274(أحيانا، استنادا إىل معيار العقد الذي حيكم العالقة بني القطاعني العام واخلاص

م واخلاص سواء أكانت تعاقدية أو تعاونية إىل حتقيق التنمية ودف الشراكة بني القطاع العا
اإلقتصادية واإلجتماعية حيث يربز دور الدولة يف إختاذ القرارات واملشاركة مع القطاع 
اخلاص يف صنع السياسات العامة وتنفيذ املشاريع، بناءا على فكرة عدم كفاءة تنفيذ خطط 

 أي من الدولة وأجهزا والقطاع بشكل منفرد، التنمية االقتصادية، إذا ما اقتصرت على
  ):275(وميكن حصر فوائد الشراكة بالنقاط التالية

  . توزيع املخاطر النامجة عن إقامة املشاريع بني أكثر من طرف هم أطراف الشراكة-1
 توفري رأمسال القطاع اخلاص وما ميتلكه من معرفة واخلربة يف إدارة املشاريع اليت تعترب -2

  .لوقت حامسا فيهاعنصر ا
 التخفيف من العبء املايل الذي يعاين منه القطاع العام وخلق القيمة املضافة اليت توفرها -3

  .املرونة املالية مع حتسني القدرة اإلدارية للقطاع العام
  . تعزيز مبادئ اإلفصاح واملساءلة يف كيفية إدارة املوارد-4
 الشركاء ممثال يف تزويد أفكار إستراتيجية  تبين مناهج عمل أكثر إستراتيجية من قبل-5

  .أفضل، ومنهج تنسيقي أفضل، وصياغة وتنفيذ أفضل
 خلق بيئة عمل ديناميكية للتغيري داخل البريوقراطيات احلكومية احملصنة؛ وتسمح -6

الشراكة للحكومات بتنفيذ التغيري دون التأثري على أعماهلا احلقيقية املتعلقة بتطوير السياسة 
  .تماعية والتوجيه املستقبلي وإدارة تقييم اخلدماتاالج

  
  

                                                
  .15/04/2009: ، مت تصفح املوقع يف"اخلاصمدخل إىل الشراكة بني القطاعني العام و "  عفيف عالء الدين الريس،-)274(

http://www.baghdad26.com/B2B2008/partnership-between-the-public-and-private-
sectors.php. 

  .ملوقع نفسه ا-)275(

http://www.baghdad26.com/B2B2008/partnership-between-the-public-and-private


 

 

  :ولنجاح الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص جيب على الطرفني اإللتزام مبايلي
  : الشفافية-

جيب على الطرفني اإللتزام بالشفافية، حيث تعمل احلكومة على حتديد األسعار وتوزيع 
د حول انتقال املعلومات، وكذا اإللتزام بالشفافية الدخل القومي، كما أا مطالبة بإلغاء القيو

واملشاركة مع مؤسسات القطاع اخلاص يف تطبيق القوانني واملناقصات العامة وضمان حقوق 
  ).276(أصحاب الشركات، لتجنب التضارب يف املصاحل

إن الشفافية ال ميكن أن يكتب هلا النجاح إال يف بيئة تتسم باحلرية، واليت تكمن يف كشف 
  ).277(ل حماولة لإلحنراف أو التالعب من الفعاليات االقتصاديةك
  : املساءلة-

من جانب على القطاع اخلاص أن يتقيد بالقانون، من خالل اخلضوع للمساءلة من طرف 
سلطة احلكومة يف إطار رقابة الدولة على القطاع، كما جيب أن يتعامل بالشفافية يف 

الل، والعمل بشفافية أيضا ضمن إطار السوق وآلياته استخدام املوارد واإلبتعاد عن اإلستغ
واالبتعاد عن السوق املوازي، والشفافية أيضا حول املعلومات املتعلقة باملساءلة قصد تسهيل 

  ).278(دور الدولة يف التوجيه حنو األهداف املرسومة من طرف اتمع
  : الشمولية-

ة دميقراطية تعتمد يف أسسها على مبادئ إن توفر الشفافية واملساءلة ال يتم إال يف ظل حكوم
احلكم الراشد، ومتثل اجلماهري وطموحام، وتسليط الضوء على كل االحنرافات 
والتجاوزات اليت قد حتصل من قبل أصحاب الفعاليات االقتصادية والتجاوزات اليت قد 

  .حتدث من طرف األجهزة احلكومية

                                                
 .65.، ص2004تقرير التنمية واإلنسانية العربية لعام ، صندوق العريب لإلمناء االقتصاديالربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة وال -)276(
 .379. ، املرجع السابق، ص"احلكم الرشيد والتنمية بالقطاع الوطين اخلاص" أنور مقراين ومهدي عوارم، -)277(
 .443. ، املرجع السابق، ص"مبادئ اإلدارة الرشيدة والقطاع اخلاص يف اجلزائر" صفية جدوايل، -)278(



 

 

وية لكل فرد ميلك الرغبة يف إجناز املشروعات، لذا تكمن الشمولية يف ضمان املشاركة املتسا
وال يكتب النجاح هلا إال إذا مت وضع برامج تثقيفية سياسية وحقوقية لتعريف املواطن حبقوقه 

  ).279(وواجباته السياسية واالقتصادية
إذن نظرا للدور الذي يقوم به القطاع اخلاص على مستوى الدولة من خالل توفري مناصب 

قوة االستثمارات ومساعدة الدولة أي القطاع العام، على التقليص من الشغل، وزيادة 
مشكل البطالة، فإن إشراكه يف عملية صنع السياسة العامة، وجتسيد مبادئ احلكم الراشد من 

لن يقلص من دور الدولة، بل العكس فهو يعمل . اخل... شفافية ومساءلة وحكم للقانون
  .ق سياسة عامة جيدة، ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلةعلى دعمها وتقويتها، وبالتايل تتحق

سبل تفعيل دور اتمع املدين والقطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة يف : املطلب الثالث
  .اجلزائر

ميكن ملنظمات اتمع املدين ومؤسسات القطاع اخلاص أن ميارسوا ضغوطا على احلكومة، 
كم عرب تعزيز املساءلة والشفافية يف النظام السياسي، وميكنهم أن يسامهوا يف حتسني إدارة احل

كما ميكنهم املشاركة يف صنع السياسة العامة ألجل تقوية حكم القانون والتوفيق بني املصاحل 
وإيصال اخلدمات االجتماعية، إذا توفرت سبل وشروط متكنهم من أداء هذه الوظائف 

  :وتتجسد هذه السبل فيما يلي
  :ور اتمع املدين يف صنع السياسة العامةسبل تفعيل د/ أوال

لكي يكون للمجتمع املدين دور فعال يف التأثري واملشاركة يف صنع السياسة العامة، والتغلب 
  : على الصعوبات اليت تواجهه يتطلب ذلك

 توفري إطار قانوين يوفر احلماية ملؤسسات اتمع املدين ويسمح هلا بالتعبري عن آرائها -1
تمع وتوجهاا بطريقة سلمية ومنظمة خاصة وأن القوانني والتشريعات املتعلقة مبنظمات ا

لذا، فتوفري إطار قانوين مالئم بشكل . املدين قليلة، مقارنة بالدور الذي تسعى للقيام به
يضمن الشراكة الكاملة واملشاركة احلقيقية يف صنع السياسات العامة ضروري حىت يتم    

                                                
 .380. ، املرجع السابق، ص"القطاع الوطين اخلاصاحلكم الرشيد والتنمية ب" أنور مقراين ومهدي عوارم، -)279(



 

 

ضل من أجل تعزيز مفهوم املواطنة وتوسيع نطاق الدميقراطية ولن يتحقق العمل بكيفية أف
  ):280(ذلك إال من خالل اآليت 

 إعداد مشاريع قوانني ختول ملؤسسات اتمع املدين حق اإلدعاء يف حال التعدي على -
  .امللكية العامة واملمتلكات الوطنية

خاصة بالشباب، املرأة، الطفولة،  إعداد مشاريع قوانني إلنشاء جلان برملانية قطاعية -
  .اخل... التنمية، الصحة، البيئة

 العمل على تعزيز وعي منظمات اتمع املدين للقضايا املطروحة، وتطوير اإلمكانات -
  .الذاتية واملوضوعية لطرح البدائل كمشاريع قوانني

وازنة ومراقبة  إهتمام أكثر من قبل ممثلي مؤسسات اتمع املدين يف متابعة إعداد امل-
  .تنفيذها

احلق على ( ضرورة حصول املواطن اجلزائري على املعلومات الضرورية يف اال التشريعي -
، وإن مؤسسات اتمع املدين أكثر قدرة على نقل رؤية اتمع ومواقفهم إىل )اإلطالع

  .السلطةاملؤسسات التشريعية، األمر الذي حيقق تعاونا بني مؤسسات اتمع املدين و
 تشكيل قوة ضغط على احلكومة وذلك جلعلها أكثر عرضة للمساءلة بالقضايا املتعلقة -2

وتأمني ). 281(بالسلطة والرتاهة والشفافية واملشاركة من أجل ضمان احلريات العامة
احملاسبة السياسية وشروط الفصل بني السلطات، بشرط أن يعمل ممثلي اتمع املدين على 

ضرورة حضورهم يف االس الربملانية وبطريقة مستمرة، لإلطالع على ما إقناع السلطة ب
، وما يتخذ من القرارات وممارسة خمتلف أشكال الضغوطات، )282(جيري من مناقشات

  .إلصدار قوانني تبني دوره يف صنع السياسات العامة
 وهي  ضرورة تنظيم العالقة بني اتمع املدين والدولة مبا يضمن اإلستقاللية،-3

  ):283(مستويان
                                                

 .9. ، املرجع السابق، ص"معوقات واقتراحات: جتربة منظمات اتمع املدين اللبنانية" كامل مهنا، -)280(
 .185. ، املرجع السابق، ص"اتمع املدين واحلكم الراشد" طحاوي،-)281(
 .8. ، املرجع السابق، ص"معوقات واقتراحات: نانيةجتربة منظمات اتمع املدين اللب" كامل مهنا، -)282(
 .9. ، املرجع السابق، ص"  رصد ومالحظات أولية ةالسياسة التعليمية اجلامعي" بوحنية قوي، -)283(



 

 

I- استقاللية الرسالة والرؤية واألهداف وفق املصاحل واألولويات واإلحتياجات ومبا ينسجم 
  .مع السياسة الوطنية

-IIاالستقاللية اإلدارية والتنظيمية، مبا يف ذلك آليات صنع القرار والتداول على السلطة .  
 أجهزة الدولة، من خالل إلتزام وذا تضمن منظمات اتمع املدين عدم اإلضمحالل يف

هذه األخرية مبدأ احلياد فيما متارسه هذه املنظمات من أنشطة ألجل اإلرتقاء إىل االس 
النيابية املنتخبة، واستعمال وسائل اإلعالم املختلفة للتعبري عن مشاريعها، وأدائها ومواقفها 

  ).284(حول القضايا اليت متس بناء الدولة
مل على إشراكها يف إختاذ القرارات بدل العمل اإلستشاري الشكلي، باإلضافة إىل الع

والتخفيف من اإلجراءات البريوقراطية يف التعامل معها، وتركيز مراقبتها عليها يف حدود ما 
  ).285(يسمح به القانون ويضمن السري احلسن للنظام العام

 السياسي ومشاركته من عرب تطوير دور املواطن: املواطن– التركيز على بناء اإلنسان -4
، بدءا من سيادة القانون )286(خالل نشر وتعميق قيم الدميقراطية واملشاركة األساسية

وإستقالل القضاء واملساواة أمام القانون، وحرية العمل السياسي والفكري وحرية الصحافة، 
تمع املدين والتعددية السياسية واإلنتخابات الدميقراطية احلرة الرتيهة، والسماح ملؤسسات ا

  .حرية التنظيم واإلبداع والتطوير
 التمويل اإللزامي وجيب على مؤسسات اتمع املدين تكييف عملها، من خالل تشجيع -5

هذه املؤسسات على إتباع أسلوب التمويل الذايت بواسطة مشاريع إنتاجية دائمة تؤمن هلا 
  ).287(دخال ثابتا

تنبثق عنه سياسات عامة يف القطاعات التنموية  بلورة إطار عام للمفاهيم التنموية -6
  ).288(املختلفة، كقطاع الصحة، التعليم، الرفاه االجتماعي

                                                
  09،، نيةجملة العلوم االجتماعية واإلنسا، "واقع وآفاق اتمع املدين كآلية لبناء وترسيخ التعددية يف العامل العريب"صاحل زياين، -)284(
 .82، 81. ص): 2003(
التحوالت السياسية : " ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين حول(، "دراسة يف آلية تفعيله: اتمع املدين يف اجلزائر" مرسي مشري، -)285(

 16.، ص)2008 ديسمرب17و16، الشلف، اجلزائر، "واقع و حتديات: إشكالية التنمية يف اجلزائر 
 .9. ، املرجع السابق، ص"معوقات واقتراحات: ربة منظمات اتمع املدين اللبنانيةجت" كامل مهنا -)286(
 .17. ، املرجع السابق، ص"دراسة يف آلية تفعيله: اتمع املدين يف اجلزائر" مرسي مشري، -)287(



 

 

 تعزيز التنسيق والتعاون والتشاور بني مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص، من -7
خالل وضع إستراتيجية تضمن أسس التعاون والتنسيق وتبادل اخلربات فيما بينهما ألجل 

  ).289(يق املصاحل واملنفعة اجلماعيةحتق
 إنشاء احلكومة اإللكترونية والدميقراطية بغية تعزيز موقع املواطن ودوره ليشارك يف اختاذ -8

القرارات ويتبع أعمال احلكومة ويتصل بالوزراء والنواب لطرح مشاكله وآرائه، وتتمكن 
مات، لتحسني األداء وفعالية احلكومة ذاا من إجناز أنشطتها عرب شبكات االتصال واملعلو

مستشار " ستيفن كوملان"التنفيذ، وقد جتسدت احلكومة اإللكترونية يف بريطانيا، اليت اعتربها 
رئيس احلكومة الربيطانية لشؤون التقرب من املواطن، سبيل لالبتعاد عن القوانني والنظريات 

  ).290(واكتساب ثقة املواطن
ة اتمع املدين يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر، إن هذه السبل دف إىل تعزيز مشارك

وتضمن له املشاركة الفعلية يف احلياة السياسية سواء عن طريق االنتخابات أو داخل الربملان 
أو عن طريق اإلشتراك يف القضايا اهلامة اليت حتدد مصري األمة، لتحقيق أهداف مواطنيه، 

معىن املشاركة احلقيقية يف صنع السياسة العامة توازيا مع القطاع احلكومي وذا يتحقق 
  .خاصة وأن اتمع املدين يعترب عامال جوهريا يف حتقيق احلكم الراشد

  :سبل تفعيل دور القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة/ ثانيا
 العمل على توفري بيئة مناسبة لعمل القطاع اخلاص من كافة النواحي، ووضع األطر -1

ليت تشجع على املنافسة ومتنع االحتكار، وتشجع االستثمار من خالل حوافز التشريعية ا
وإعفاءات ضريبية، وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة، ووضع النظم املناسبة اخلاصة 
بالعوامل املؤثرة على عمل القطاع اخلاص كالعمالة والضرائب والتجارة اخلارجية والعقود 

  .ومحاية حقوق امللكية

                                                                                                                                              
 .178. ص): 2007 (15، ينالفكر الربملا، "آفاق اتمع املدين يف العامل العريب وحتديات العوملة" جان ديب احلاج، -)288(
 17.، املرجع السابق، ص"دراسة يف آلية تفعيله: اتمع املدين يف اجلزائر" مرسي مشري،-)289(
 .10. ، املرجع السابق، ص"معوقات واقتراحات: جتربة منظمات اتمع املدين اللبنانية" كامل مهنا، -)290(



 

 

اسة مجيع اجلوانب املتعلقة بالتخصيص، ومراجعة كافة اللوائح واألنظمة اليت توفر  در-2
سبل النجاح وحتقيق اإلجناز وذلك لتعظيم االستفادة من حيوية ونشاط القطاع اخلاص الذي 

  .من شأنه أن يقوم بتطوير وتنمية االقتصاد اجلزائري
 يف عملية التخصيص، دف  العمل على استقطاب االستثمارات األجنبية للمشاركة-3

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

  ).291(األجنبية
الربامج،  ألن ذلك  منع االحتكارات للمؤسسات احلكومية لتنفيذ بعض املشروعات و-4

والكثري من البيانات تؤكد على عدم الكفاية سوء استخدام . يعيق تطوير القطاع اخلاص
التمويل احملتكر من قبل احلكومات يف التسويق الزراعي، واخلدمات العامة، وعجزها يف إجناز 

ب على العديد من تلك املشاريع املهمة، هذا يف الوقت الذي بينت فيه الدراسات أن التغل
مشكلة االحتكارات للمؤسسات احلكومية يف كل من غانا وغينيا أدى إىل منو اإلنتاجية 

  .بشكل كبري يف مشروعات اخلدمات
 ضرورة إلغاء القيود احلكومية اليت تتحكم يف األسعار والتقييد يف استخدام العمالة -5

توفري التمويل الالزم ، و)292(األجنبية، وضرورة استخدام املوارد احمللية رغم عدم جودا
  .للقطاع اخلاص خاصة املشروعات الصغرية واملتوسطة

 حث البنك املركزي اجلزائري على املبادرة لتعديل نظامه ليشمل نشاطه إقراض -6
  .املؤسسات اخلاصة واستثمارات الشباب املقاولني

ة املسامهة يف  احلضور املنتظم والفعال ملمثلي القطاع اخلاص، يف اجتماع الثالثية، بغي-7
تزويد هذه االجتماعات باألفكار والتصورات اليت تسهم يف بلورة احللول الناجحة للمشاكل 
اليت تواجه املنشآت واألعمال، وكذلك توفري املزيد من السبل واألساليب اليت من شأا 

                                                
 صنع السياسات العامة االقتصادية يف اململكة العربية السعودية يف ظل التحول يف دور القطاع اخلاص يف" مانع بن سعد سيف القحطاين، -)291(

 .232. ، املرجع السابق، ص"دور الدولة مع دراسة تطبيقية على جملس الغرف التجارية الصناعية
 .24، 23. بق، ص املرجع السا،جتارب عاملية: دور القطاع اخلاص يف املشاركة اتمعية  صالح الدين فهمي حممود،-)292(



 

 

ا حيدث املساعدة على تنمية وتطوير القطاع اخلاص، ميكنه من التأقلم والتفاعل اإلجيايب مع م
  .من تطورات ومستجدات اقتصادية

  . متثيل القطاع اخلاص يف املؤسسات واهليئات احلكومية غري املمثل فيها-8
 استمرار مؤسسات باملبادرة القطاع اخلاص يف تقدمي مقترحات للحكومة بشأن -9

دات السياسات العامة خاصة االقتصادية واالجتماعية اليت تتسق مع طبيعة املتغريات واملستج
االقتصادية على مجيع األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية، وأن تقدم املشورة يف جمال حتديد 
اخليارات االقتصادية املتاحة وما ميكنها أن تقوم به من أجل حتقيق األهداف االقتصادية 

، ويتم ذلك من خالل التزام كل من الدولة ومنظمات القطاع اخلاص )293(الوطنية
  ).294(ملشاركة يف اختاذ القرارات الفعالةبالشفافية وا

                                                
دور القطاع اخلاص يف صنع السياسات العامة االقتصادية يف اململكة العربية السعودية يف ظل التحول يف " مانع بن سعد سيف القحطاين، -)293(

 .236. ، املرجع السابق، ص"دور الدولة مع دراسة تطبيقية على جملس الغرف التجارية الصناعية
 .442. ، املرجع السابق، ص" دارة الرشيدة والقطاع اخلاص يف اجلزائرمبادئ اإل" صفية جدوايل، -)294(



 

 

  :خالصة

إن تزايد دور كل من مؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص يف املشاركة يف صنع السياسة 

العامة إىل جانب احلكومة سيحقق دولة متكاملة، سواء من خالل حتديد األطر ورسم 

ية واالجتماعية، وجتسيد املبادئ األدوار لكل جزء من هذه األجزاء لتحقيق التنمية االقتصاد

األساسية اليت يركز عليها احلكم الراشد واملتمثلة يف الشفافية واملساءلة واملشاركة يف حتمل 

املسؤولية وصنع السياسة العامة، وتعزيز دولة القانون وحتقيق الالمركزية لتقريب صنع القرار 

  .من املواطنني



 

 



 

 

ر بالتعددية السياسية  إصدار دستور جديد يف اجلزائر يقا من امليسور نسبيإذا كان         
سيما مؤسسات اتمع املدين ومؤسسات القطاع الويفسح اال أمام الفواعل غري الرمسية 

اخلاص بالتعدد واملشاركة السياسية وحتقيق أهم أهدافها، فقد كان من الصعب يف املقابل 
انونية اليت تقر بدور هذه املؤسسات يف صنع احلصول على إمجاع إلصدار النصوص واألطر الق

السياسة العامة، نتيجة أزمة الثقة القائمة بني الدولة وهذه الفواعل غري الرمسية، وغياب أي 
ومل تكن العالقة قائمة على أساس االعتماد املتبادل اليت من املفترض خيارات للتفاعل واحلوار، 

اخلية، وبالتايل تبقى تلك النصوص القانونية حرب  واحلاجة الدأن تكون حبكم الضغوط الدولية
ب نفسها خصما للحكومة اجلزائرية وال رغم أن هذه الفواعل غري الرمسية ال تنص، على ورق

 فدورها يكمن . وصنع السياسة العامةتقدم نفسها كبديل عن احلكومة  يف تقرير الشأن الوطين
. وتقدمي املشورةوالتثقيف وتبيان اخليارات يف املشاركة يف صنع تلك السياسة بوسائل البحث 

 فذلك ألا ال ترى يف تلك ،عتراض على سياسة عامةحني يأخذ دورها موقف النقد أو اإلأما 
 فمؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص تسهم يف .السياسة الصاحل الوطين من خالل ذلك

  .ول أوفق للقضايا الوطنيةإثراء وتصويب اجلهد الوطين دف بلورة سياسات أرجح وحل
  :وميكن استخالص بعض النتائج من هذه الدراسة وهي كاآليت

 ضعف وتقلص دور األحزاب السياسية املعارضة بشدة للنظام السياسي واليت تدخل -
ضمن مؤسسات اتمع املدين يف التأثري يف منحى القرارات السياسية وصنع السياسة العامة 

شها والتقليل من تأثريها، أما بقية األحزاب السياسية األخرى فهي بسبب سعي احلكومة لتهمي
أصبحت تابعة ومؤيدة لربنامج رئيس اجلمهورية بسبب سياسة االحتواء املنتهجة من طرف 

  .احلكومة
 رغم قدرة مؤسسات اتمع املدين على طرح مطالبها وأهدافها، وسعيها للضغط -

، )سلمية أو غري سلمية( مبا خيدم مصاحلها مبختلف الطرق والتأثري على السلطة وحماولة توجيهها
إال أن دورها يف العملية السياسية يظل حمدودا، فتبقى بذلك جمرد مالحظة ومؤيدة للسياسة 
العامة اليت تقرها احلكومة، خاصة وأن هذه األخرية تستخدم العديد من األساليب كاملساومة 

  .تلجأ إىل حل هذه املؤسساتوالتفاوض والقمع والتهميش، وكثريا ما 



 

 

 رغم حماولة القطاع اخلاص املشاركة يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر، من خالل -
اخل، إال أن ... عقد االجتماعات بينه وبني احلكومة، ومسامهته يف االستثمار وسياسة التشغيل

  .يةهذه املشاركة أيضا ال تزال حمدودة مقارنة بدور املؤسسات احلكومية الرمس
 خيتلف دور الفواعل غري الرمسية يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر من فاعل إىل آخر، -

حيث جند أن دور اتمع املدين أقل تأثريا وفاعلية من دور القطاع اخلاص، ألنه هذا األخري ال 
 يزال يعارض ويرفض بشدة بعض القرارات اليت ال ختدم مصاحله، وحياول إبداء رأيه يف تلك

  .القرارات، أما اتمع املدين فقد أصبحت خمتلف تنظيماته تسري وفق منطق وسياسة احلكومة
 إن الفواعل غري الرمسية سواء كانت جمتمع مدين أو قطاع خاص املؤيدة لسياسة -

هي اليت لديها القدرة على " عبد العزيز بوتفليقة"احلكومة وبالضبط لربنامج رئيس اجلمهورية 
ة والتأثري يف بعض السياسات العامة للدولة اليت حتقيق مطالبها ومصاحلها، وخري إقناع احلكوم

  ".االحتاد العام للفالحني اجلزائريني"مثال على ذلك 
 إن التفاعل بني الفواعل الرمسية وغري الرمسية يف اجلزائر قائم على الصراع وليس على -

يمنة وسيطرة النخبة احلاكمة على العملية التفاوض واملساومة، هذا الصراع أدى يف األخري إىل ه
  .السياسية، وأبعدت الفواعل غري الرمسية يف صنع تلك العملية

 ال وجود لنظام سياسي دميقراطي دون وجود قدر كايف من مشاركة الفواعل غري -
الرمسية يف صنع السياسة العامة، ألن هذا العنصرين عند اجتماعهما معا يقدمان الدليل العملي 

  . ى االستقالل الفردي واجلماعي، وحيققان احلكم الراشدعل
إذن يف ظل عجز الفواعل غري الرمسية عن أداء أدوارها املتعلقة بصنع السياسة العامة، 
يتضح  أن التعددية السياسية يف اجلزائر تعددية شكلية، تكرس الدميقراطية الصورية، وذا جند 

ئمة لتفسري العملية السياسية يف اجلزائر ألن هذه أن مقترب النخبة هو املقترب األكثر مال
  .السياسة يف الغالب هي جتسيد وتعبري عن تفضيالت النخبة احلاكمة وتوجهاا

 لذا، فإنه ال ميكن القول أن السياسة العامة يف اجلزائر هي حمصلة للتفاعل القائم بني 
 يف نظام قائم على الدميقراطية خمتلف الفواعل الرمسية وغري الرمسية، ألن ذلك لن يتحقق إال



 

 

التشاركية، يتيح اال أمام الفواعل غري الرمسية للتعبري عن آرائها ومطالبها بكل حرية ويسعى 
  .إلشراكها يف صنع السياسة العامة

وحىت نتمكن من جتاوز تلك السلبيات، البد من تفعيل دور الفواعل غري الرمسية، حىت 
 صنع السياسة العامة، ويف هذا اإلطار سيتم تقدمي بعض يكون هلا دور حقيقي وفعال يف

  : التوصيات املتمثلة يف
رفع كفاءة أداء املؤسسات احلكومية، وتطوير :  ترشيد السياسة العامة يف اجلزائر-1

 على السلطات األخرى، ةالثقافة السائدة فيها، إضافة إىل  احلد من سيطرة السلطة التنفيذي
  . لقطاعني العام واخلاص جتسيدا ملبادئ التسيري العمومي اجلديدوتعزيز الشراكة بني ا

ضرورة وجود اإلرادة السياسية احلقيقية لتحقيق حريته :  تفعيل دور اتمع املدين-2
وتدعيم دوره  يف صنع السياسة العامة، مع زيادة إمكاناته املالية والتأكيد على أمهية قيام 

جلهات احلكومية يف جمال السياسة العامة وفق أطر مؤسسية مؤسساته على تفعيل التكامل  مع ا
  .ثابتة وواضحة

توفري بيئة مناسبة لعمل القطاع اخلاص من كافة :  تفعيل دور القطاع اخلاص-3
النواحي، ودراسة مجيع اجلوانب املتعلقة بالتخصيص، واستقطاب االستثمارات األجنبية واحمللية 

 .للمشاركة يف عملية التخصيص

ا إن الدور الذي يطلب من الفواعل غري الرمسية القيام به إىل جانب السلطة وأخري
السياسية، اليعين مطلقا أن هذه الفواعل قد أصبحت جزءا عضويا من هيكلة وبنية النظام 
السياسي، تأمر بأمره وتنفيذ برناجمه وقراراته دون مراجعة أو حماسبة، وجيب هلذا الدور أن يقوم 

 التامة، حبيث تتمتع هذه الفواعل باستقالل بنيوي وتنظيمي واقتصادي، حىت على اإلستقاللية
  .تتمكن من أداء دورها حنو اتمع بعيدا عن هيمنة السلطة ورغباا

 أن تتعامل مع هذه ةهذا األمر يتطلب من السلطة السياسية وهيئاا التنفيذية والتشريعي
ذات هيئات خاصة مستقلة، وأهداف خاصة الفواعل بإعتبارها شخصيات إعتبارية مستقلة 

حمددة، وأن تتعاون معها على هذه األسس دون حماولة تقييدها أو حتييدها أو استغالهلا  
  . وحتويلها إىل أداة أخرى من أدوات السلطة السياسية



 

 

لذا، فإن الصنع اجليد للسياسة العامة يف اجلزائر لن يتم إال من خالل جتسيد الشراكة 
يت حتتاج إىل مؤسسات اتمع املدين وقطاع خاص متبلورة تنظيميا ومؤسسيا، ودولة الناجحة ال

  . قوية ذات شرعية واسعة تفرض النظام وحتترم حقوق اإلنسان وجتسد الدميقراطية احلقيقية
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