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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 :أما بعدالحمد هلل الذي وفقنا لهذا و لم نكن لنصل إليه لوال فضل اهلل علينا،  

 
من أحمل اسمه بكل فخر،    إلىأهدي هذا العمل المتواضع إلى من حلم أن يبصر نجاحي  

من أفتقده في مواجهة الصعاب، يا من أودعتني هلل    إلىمن علمني النجاح والصبر،  إلى
 .أهديك هذا البحث أبي العزيز

*** 
إلى ينبوع الصبر والتفـاؤل إلى من سهرت الليالي إلى أغلى ما أملك في هذا الوجود    

 .أطال اهلل عمرها" أمي العزيزة  "
*** 

 هما اهللظإلى أفراد عائلتي أخي و أخواتي ،خالتي و جدتي حف
*** 

 خراج هذا العمل بصورته الحاليةإ األنامل التي سهرت من أجل صنع و   إلى
*** 

 أهدي هذا البحث المتواضع   أساتذتي الكرام والى زمالئي و زميالتي األعزاء  إلى
 .راجيا من المولى عز و جل أن يجد القبول و النجاح

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعده، و بعد فـأشكر اهلل أن  الحمد هلل وحده و  الصالة و السالم على من ال نبي  
 راستأتم علي نعمته بإكمال هذا البحث المتواضع و الذي أقدمه لنيل درجة الم

*** 
 "بلكرشة موالي"كما أتقدم بالشكر الجزيل و االمتنان الجليل لألستاذ و الدكتور

على تفضله باإلشراف على ما بذلته من    وعلى ما أوالني من رعاية و اهتمام  
 ته من هذه اللمحات في هذه الصفحات  جهد و ما دون

 من ال يشكر الناس لم يشكر اهللو 
*** 

 كما أشكر كل من تجاوب معي و ساعدني و لو لدقيقة من الزمن

 رراجيا لهم الثوبة و عقبى الدا 
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 :مقدمــــــــــــــــة

 من العديد أدرك املخالفة، املشاكل من العديد وظهور العامل يف احلاصلة الاطورات ظل يف 
 املواطنني متس اليت املشاكل تلك حل ضرورة السياسية األنظمة خمالف يف السياسيني القادة

 يعرف ما أو ماكاملة، وخطط برامج ضمن أهدافهم حتقيق أجل من مطالبهم ملخالف واالساجابة
 الباحثني طرف من الكبري باالهامام العامة السياسة موضوع حضي ولقد العامة، بالسياسات
 سياسة من االجاماعية العلوم خمالف مع ياقاطع معريف كحقل وأصبح السياسيني والقادة األكادمييني

  .واجاماع واقاصاد

تاميز السياسة العامة اليت يقررها وينفذها النظام السياسي بالانوع والشمول، والاغلغل الذي 
ميس كافة جوانب احلياة يف اجملامع، وصنع السياسات احلكومية أو العامة حلل مشاكل اجملامع هي 

ميكن القول أن السياسة العامة هي نااج تفاعل ديناميكي  آخر، ومبعىن  عملية سياسية يف املقام األول
معقد يام يف إطار نظام فكري بيئي سياسي حمدد تشرتك فيه عناصر معينة رمسية وغري رمسية حيددها 

، السلطة الاشريعية، حلكم يف الدولة األيديولوجيةدساور ا: النظام السياسي، ومن أهم هذه العناصر
املوارد إضافة إىل ة القضائية، األحزاب السياسية، الصحافة والرأي العام، السلطة الانفيذية، السلط

 .املااحة وطبيعة الظروف العامة للبلد

والقوانني ع أساسا باشريع اللوائح ويعد الربملان من أهم املنظمات الرمسية احلكومية اليت تضطل
يف ظل ، قاصادية واالجاماعيةلسياسية واالاحلياة اجوانب ووضع القواعد العامة اليت تنظم خمالف 

السياسية و الاحوالت الدميقراطية اليت تشهدها دول العامل الثالث يثور الاساؤل  موجة اإلصالحات
حول دور الربملانات يف احلياة السياسية و يف صنع السياسة العامة و املسامهة يف جتسيد اإلصالحات 

 .السياسية

الدول اليت عرفت إصالحات دساورية وسياسية مهدت للاغيري  هذه تعارب اجلزائر من بني كما
أصبح الربملان تعددي مكون من غرفاني يضم نواب مناخبني ميثلون ف ،يف طبيعة النظام السياسي
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و أداء ال يزال تفعيله وقياس أداءه و  ،خمالف املصاحل والقوى السياسية، فصار الربملان حمل للنقاش
 .موضوعا مطروح للدراسة  تساهم يف صنع السياسة العامةاليت املؤسسات غري الرمسية

الربملان و تفعيله إضافة إىل  أداءفإن الرتكيز سيكون على دراسة حالة اجلزائر من خالل قياس 
سيما منظمات اجملامع املدين و مؤسسات رمسية يف صنع السياسة العامة، الدراسة املؤسسات غري ال

 .القطاع اخلاص

 :وضوعأهمية الم: أوال

تكمن أمهية املوضوع أساسا يف معرفة أهم الفواعل الصانعة للسياسة العامة يف اجلزائر، و كذا 
طبيعاها و دورها يف عملية صنع القرارات، و كذلك حىت نسلط الضوء على أداء الربملان و ما خيلفه 

 .برماه يالنظام السياسمن انعكاسات سلبية اجاماعية و اقاصادية، سياسية و أمنية هتدد 

 :إشكالية و فرضيات الموضوع: ثانيا

 :على ضوء املقدمة السابقة ميكن طرح اإلشكالية الاالية

كيف ميكن تطوير الربملان اجلزائري يف جمال رسم السياسة العامة؟ و ما هي أهم الفواعل * 
 رمسية للمشاركة يف هذا اجملال؟الغري 

 :الفرضيات اآلتيةعلى ضوء هذه اإلشكالية ميكن طرح  :الفرضيات

 السياسة العامة عملية معقدة و ماداخلة تاطلب كفاءات عالية لرمسها. 
 يعارب الربملان أحد الصناع الرمسيني للسياسة العامة و يعد أهم مؤسسة يف مراقبة تنفيذها. 
 و لكن يف واقع األمر هو الربملان اجلزائري ميالك سلطة يف رسم السياسة العامة ظاهريا ،

 .يا و مسلوب اإلرادة قانونياضعيف عمل
 البيئة الداخلية و اخلارجية للجزائر تفرض ضرورة تطوير أداء الربملان. 
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  كلما كانت الدميقراطية حقيقية تعارب اهلدف األساسي ألي دولة، فإن حتقيقها ال يام إال عن
 .املشاركة الفعلية للفواعل غري الرمسية يف عملية صنع السياسة العامةطريق جتسيد 

 :أسباب اختيار الموضوع: ثالثا

يعارب املربر الرئيس الخايار املوضوع نايجة لربة شخصية يف معرفة أسباب  :األسباب الذاتية -1
 .أدائهري، و اسانكار كبري من طرف اجملامع حول ئتدهور الربملان اجلزا

 :األسباب الموضوعية -2

 مقارنة ما يام تناوله نظريا حول الربملان فيما خيص صنع السياسة العامة، و ما جنده يف  حماولة
 .أرض الواقع

 الدور احلساس الذي تقوم به السياسات العامة يف حتقيق شؤون اجملامع. 
  عرفةملو القطاع اخلاص، اخايار املؤسسات غري الرمسية و بالضبط مؤسسات اجملامع املدين 

 .لك املؤسسات يف اجلزائر و توضيح دورها يف صنع السياسة العامةخمالف مكونات ت

 :أهداف الدراسة و صعوباتها: رابعا

I- تامثل أهداف الدراسة يف :األهداف: 

  2692الدور الذي تلعبه املؤسسة الاشريعية يف رسم السياسة العامة منذ إنشائها يف حتديد ،
 .العامةو إبراز العالقة بني الربملان و صنع السياسة 

 الكشف عن دور الربملان اجلزائري يف رسم السياسة العامة. 
 حماولة تقدمي توصيات و اقرتاحات من أجل تطوير هذه املؤسسة. 
  حتديد دور مؤسسات اجملامع املدين و القطاع اخلاص يف عملية صنع السياسات العامة يف

 .اجلزائر
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II- من بينهالقد واجهت هذه الدراسة صعوبات  :الصعوبــــــات: 

 رسم السياسة العامة موضوع دور الربملان يفحمدودية الكاب و اجملالت و الدوريات اليت تاناول  -
 .يف اجلزائر من وجهة نظر سياسية، خاصة فيما خيص الفواعل غري الرمسية املشاركة يف هذه العملية

الشعيب الوطين أو جملس صعوبة احلصول على املعلومات على الرغم من املواقع الرمسية للمجلس  -
 .األمة، غري أنه ليست كل املعلومات ماوفرة

 .و أرجو يف األخري أننا وفقنا يف دراسة أو معاجلة هذه الدراسة املاواضعة 

 :مناهج و مقتربات الدراسة: خامسا

من خالل مجع ( case study)من الضروري االساعانة مبنهج حالة  :منهج دراسة حالة -1
البيانات العملية املاعلقة بالوحدة املدروسة و هي الربملان كسلطة تشريعية لغرض جعل هذه الدراسة 

و تبيان ما إذا كان هناك . أكثر صلة بالواقع ونابعة منه، مث ربطها بواقع السياسات العامة يف اجلزائر
طوات املنهجية من حتديد املشكلة و صياغة دور للفواعل غري الرمسية يف ذلك، و هذا مع الازامنا باخل

 .إخل، بغية الوصول إىل اسانااجات حول دور الربملان يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر...الفروض

مت االعاماد على هذا املنهج ألنه ياناسب مع البحث من خالل  :المنهج التاريخي التحليلي -2
امة و الربملان و معرفة خمالف األحداث اليت مرت هبا معرفة املراحل الاارخيية لاطور السياسة الع

 .مؤسسات اجملامع املدين و القطاع اخلاص

إىل النصوص القانونية من خالل الرجوع (: legal approch)االقتراب القانوني  -3
والدساورية احملددة لدور املؤسسة الربملانية و وظائفها و االخاصاصات املوكلة إليها و كذا حماولة 

 .لكشف عن مدى شرعية أو عدم شرعية الفعل مع االهامام باجلزاءات املرتتبة عنهاا
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اساعّنا هبذا املدخل يف دراسة (: institutionnal approch)االقتراب المؤسساتي  -4
ألنه مؤسسة رمسية فاعلة يف الاأثري على صنع السياسة العامة و معرفة ( الربملان)السلطة الاشريعية 

 .باملؤسسات غري الرمسية ةاملؤسسوسائل عملها و هيكلاها، كما يوضح عالقة هذه 

يعارب هذا املدخل أن عملية صنع السياسة العامة عبارة عن نااج األقلية النخبوية  :مقترب النخبة -5
، و هتميش الفواعل الرمسية (احلكومة)عملية صنع السياسة العامة يف حالانا هذه  اليت تسيطر على

 (.الربملان: )صاحبة االخاصاص األصلي و هي

، يقوم على اساعمال مفهوم طوره األسااذ دافيد إيساون (:التحليل النسقي)مقترب النظم  -6
بارة عن نسق موجود يف بيئة يافاعل معها النظام كأداة حتليلية و فكرته األساسية أن احلياة السياسية ع

 .أخذ و عطاء، كعملية املدخالت و املخرجات

 :تقسيمات الدراسة: سادسا

املطروحة و لاغطية الفرضيات يف مساوى الاحليل مت االعاماد على خطة  اإلشكاليةملعاجلة 
 :يتمقدمة و اخلامتة، و هي كاآل إىل باإلضافةتاكون من ثالث فصول 

املفاهيمي و النظري لدراسة مفهومي الربملان و السياسة  باإلطارو ياعلق  :األول الفصل 
بدراسة الربملان كمقاربة  المبحث األولحيث يهام : العامة و العالقة بينهما، و ينقسم اىل مبحثني 

مفاهيمية من خالل ثالثة مطالب ، ناناول من خالهلا نشأة و تطور الربملان و مبدأ الفصل بني 
أما . سلطات ، ّكذلك تعريف الربملان ووظائفه و خمالف صور الربملان يف األنظمة السياسية املعاصرة ال

نشأة و تطور السياسة العامة ، تعريفها و خصائصها و مراحل  إىلفناطرق فيه  المبحث الثاني
 .صنعها و ّكذا عالقة الربملان بصنع السياسة العامة

يعارب هذا الفصل اجلانب الاطبيقي هلذه الدراسة من خالل دراسة حالة اجلزائر : الفصل الثاني 
وينقسم هذا الفصل كذلك . تطويره أفاقو دور و واقع الربملان اجلزائري يف صنع السياسة العامة و 
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نشأة و تطور  إىلمطلبني ، تطرقنا من خالهلما  إىلالذي ينقسم  المبحث األول: مبحثني مها  إىل
 المبحث الثانيأما . ان اجلزائري منذ االساقالل و دوره يف رسم السياسة العامة و تكوينه الربمل

ثالثة مطالب درسنا فيها الواقع الفعلي ألداء الربملان اجلزائري يف رسم السياسة  إىلالذي قسمناه و 
تبة عنه  العامة و تقييم هذا الدور، و كذا أسباب ضعف هذه املؤسسة و االنعكاسات السلبية املرت 

 .املساخدمة لافعيله اآللياتاقاصاديا ، اجاماعيا ، سياسيا و أمنيا ، و الضرورة امللزمة لاطويره و 

الفواعل غري الرمسية املرتبطة بصنع السياسة العامة يف  أهمنوضح من خالله : الفصل الثالث 
العامة و هذا من خالل على دور اجملامع املدين يف صنع السياسة  المبحث األولاجلزائر، فسريكز 

ثالث مطالب نبني فيها تنظيماته و اساشارته بشأن عملية صنع السياسة العامة ، و نوضح كيفية 
كان   إذاتأثريه يف هذه العملية ، و سيام تسليط الضوء على بعض الاجارب امليدانية ملعرفة ما 

فريكز على دور  بحث الثانيالأما فيما خيص . للمجامع املدين دور حقيقي يف صنع تلك السياسات 
القطاع اخلاص يف صنع السياسة العامة ، و نربز حمددات و مؤشرات هذا الدور من خالل مطلبني 

 .اثنني
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مفهومي البرلمان و السياسة : اإلطار المفاهيمي و النظري للدراسة: الفصل األول
 العامة و العالقة بينهما

 :تـمهيـــــــــــــــــــــد

األوروبية من فرط تطلعها إىل احلرية  خاصةو  ،إىل كفاح الشعوب تعود نشأة الربملان 
تطور عرب األزمنة و العهود يف افاكاك سلطات الاشريع و املسامهة يف رسم السياسات واالنعااق، و 

العامة، هذه األخرية عرفت بدورها تطورات هامة عرب احلضارات و تعددت الاعاريف بشأهنا من 
 .خمالف الرؤى وارتبطت بعالقات وطيدة مع السلطة الاشريعية، و هذا ما سناناوله يف هذا الفصل

 مفهوم البرلمان :ألولالمبحث ا
ملفهوم الربملان يؤدي بنا للبحث عن البدايات األوىل لنشأته حيث مل يظهر  إن الاعرض  

كمؤسسة فجأة، بل كان حمصلة لكفاح الشعوب الطويل و املرير من أجل احلرية و االنعااق، و تدرج 
 :يف الاطور عرب مراحل هي

 نشأة و تطور الربملان و مبدأ الفصل بني السلطات :المطلب األول

 :مرحلة النشأة -1

 -م2291" )جون"الشعب االجنليزي ضد سلطة امللك نشأ الربملان و ارتبط بكفاح  
 .م، خلفا ألخيه رياشارد امللقب بقلب األسد2266، الذي اعالى العرش سنة (م2229

الوالئم العام لكثرة إنفاقه على الرتف و  للمال لقد أثقل امللك كاهل البالد بالضرائب و بابذيره 
ناس من إرهاق يف دفع الضرائب، و بفشل مغامراته يف احلروب الصليبية، و مل يعبأ مبا كان يعانيه ال

 .سيما األشراف و النبالء، بل زادت الغطرسة و زاد االسابدادال

الاصرفات لكنه مل يعبأ هلذه فبالرغم من حتذيراهتم و مناشدهتم امللك بالعدول عن هذه  
 .الصرخات



اإلطار المفـاهيمي و النظري للدراسة                  الفصل األول                              
 

2 
 

قرر األشراف و النبالء مواجهة امللك عسكريا و القوا الاأييد من احلكومة و من حاشية امللك  
أو " العهد األعظم"جون، و وقع الوثيقة املشهورة يف الااريخ اإلجنليزي إىل يومنا هذا املعروفة بوثيقة 

املؤرخني أن هذه الوثيقة هي أساس احلريات يف العامل  م، و يعارب بعض2221سنة " اجملناكارتا"
 1.الناطق باإلجنليزية حىت يومنا الراهن

 :مرحلة التطور -2

تزامن تطور املؤسسة الربملانية املعاصرة مع تاريخ الربملانات األوروبية، خاصة الربيطانية  
 .والفرنسية

طلب حبقه يف الاشريع دون امللك الذي و يف مطلع القرن الثالث عشر بدأ الربملان اإلجنليزي ي 
 .مل يعد معربا عن إرادة الشعب

خصوصا )بدأ اإلصالح يف إجنلرتا على مراحل تنازل فيها امللك تدرجييا عن سلطاته للربملان  
، و تواصل هذا الاطوير ليناهي األمر باألخذ بامللكية الدساورية اليت يباشر فيها امللك (جملس العموم

امللك ميلك و ال "ل الربملان و حكومة األغلبية و يصبح امللك رمزا بني السلطات سلطاته من خال
 .، فالشعب هو الذي حيكم من خالل ممثليه"حيكم

على حساب امللك أو الرئيس جعلاه حيجز لنفسه اخاصاصات إن املكانة اليت تبّوأها الربملان  
  2.فيها العمل الاشريعي و الرّقابـي رئيسية يف اهلندسة الدميقراطية والدساورية، اليت حياكر

يت و سقوط احلكومات االسابدادية يف أواخر ب الباردة و تفكك االحتاد السوفييبعد هناية احلر  
الثمانينيات، ظهرت ما يسمى مبوجة الاحول الدميقراطي يف العامل، حيث زادت نسبة النظم 

م، و ارتكزت يف قيامها على وجود برملان 2662الدميقراطية يف العامل املعاصر بشكل واضح منذ عام 

                                           
 للثقافة، األعلى اجمللس مطبعة :القاهرة )مصر ،الحكم فلسفة في دراسة و السياسة األخالق ،إمام الفااح عبد إمام - 1

 .393 ص ،(م 2666
، دراسة مقارنة البرلماني في الدول المغاربيةآليات استرداد البرلمان لسيادته كمقصد من مقاصد التطوير ، عليان بوزيان - 2

جامعة قاصدي مرباح، كلية احلقوق و العلوم السياسية، امللاقى الدويل األول حول الاطوير الربملاين : ورقلة)بني اجلزائر و املغرب، 
 (.2322فرباير  29و  21يف الدول املغاربية، 
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نقال و مسح االنفااح السياسي بالاعددية احلزبية و اإلعالمية و النقابية، و هو ما ساهم يف إهناء حياة 
 .االغرتاب السياسي للمواطنني

مل يعد حاليا وجود الربملان حمال للنقاش بل إن البحث أصبح ينصب على كيفية تطوير العمل  
 .الاشريعي و الامثيلي و الرقايب، و كذا الاطبيق السليم ملبادئ الدميقراطية الامثيلية النيابية الربملاين

 :مبدأ الفصل بين السلطات -3

إنه مبدأ هام يهدف إىل تقييد السلطة الانفيذية، خاصة و أهنا تاماع بقوة هائلة و صالحيات  
 .واسعة جدا

سلطة  لسلطات الثالثة و عدم تركيزها بيدمن الضروري توزيع النفوذ و الصالحيات بيد ا إنه 
 1.واحدة لضمان عدم الطغيان و تعسف السلطة و محاية حقوق اإلنسان و املواطن

" روح القوانني"خاصة يف كاابه " مونايسكو"يرتبط باسم الفقيه الفرنسي  املبدأ ويعود هذا  
سلطة على األخرى  اسابداديةة تنظيم العالقة بني السلطات يف الدولة ملنع والذي نادى فيه بضرور 

 :وتفردها باحلكم، و قسم وظائف الدولة إىل ثالث أنواع هي

 :الوظيفة التشريعية -(أ

تاوالها سلطة مساقلة عن السلطة الانفيذية و هي السلطة الاشريعية، و وظيفاها سن القوانني  
مناقشة املشروع باالقرتاح أو من جانب  سواءهم يف الاعديل الدساوري يف خمالف اجملاالت، و تسا

 .الاصويت عليه، باملوافقة أو الرفضو 

 :الوظيفة التنفيذية -(ب

 .متثلها السلطة الانفيذية اليت تسهر على تنفيذ قوانني الدولة طبقا ملبدأ املشروعية 

 

                                           
 .، مرجع سابقكمقصد من مقاصد التطوير البرلماني في الدول المغاربية  آليات استرداد البرلمان لسيادته عليان بوزيان، - 1
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 :الوظيفة القضائية -(ج

أهم مهامها فض النزاعات و يف إطار ذلك فهي تاوىل تطبيق القوانني السيما على  من 
 1.األطراف املخالفة هلا عن طريق توقيع اجلزاء الذي ياضمن عقابا عادال وفقا لألحكام اجلزائية

، الذي شرع "روح القوانني"، مبدأ الفصل بني السلطات يف كاابه الضخم "موناسيكو"نشر 
و اساغرق تأليفه أربعة عشر عاما، فاناشر املبدأ، و اعانقه املفكرون و واضعوا  م،2131فيه عام 

 2.الدساتري يف ذلك العصر

 تعريف الربملان و وظائفه :المطلب الثاني

 :تعريفه -2

 :البرلمان لغة -أ

الكلمة يف معناها األصلي بفعل الكالم أو احلديث، و الذي يعرّب عن الفعل املساخدم  ترتبط 
، و منه اشاقت الاسمية على مكان احلديث أو مكان الكالم (parler)يف اللغة الفرنسية و هو 

(parlement) برملان"، و اساخدمت يف اللغة العربية حتت مسمى." 

 :البرلمان اصطالحا -ب

ان يف املفهوم الفرنسي الاقليدي إىل الفرتة اليت ساد فيها العدل بدرجة كبرية، ترمز كلمة برمل
نايجة لاعبري ممثلي الشعب عن رغبات موكليهم، مما جعل امللك ال يدعو نواب الشعب لالجاماع إال 

 (.و بقي الدور السياسي للنائب دورا احاياطيا)قليال 

                                           
، (2322دار العلوم للنشر و الاوزيع، : عنابة) المفيد في القانون الدستوريالطاهر زواقري و عبد الرشيد معمري،  - 1
 .14ص
دار اهلدى للطباعة و النشر : مليلة عني)، اجلزائر الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائريةميلود ذبيح،  - 2

 .21، ص(2331والاوزيع، 
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إىل اجملالس النيابية، و هو املعىن النهائي الذي " برملان"و يف املفهوم االجنليزي تشري كلمة  
 .اساقرت عليه الكلمة

مؤسسة سياسية مكونة من جملس أو عدة جمالس، ياألف كل "و يعرف البعض الربملان بأنه  
 ".األعضاء، و ياماع هذا اجملموع بسلطة تقريرية مافاوتة األمهية منها من عدد كبري من

يعرف الربملان أو جملس النواب أو جملس الشعب، بأنه هيئة تشريعية يف الدول  كما 
السلطة الاشريعية وفقا ملبدأ الفصل بني  جبميع ممارساتالدساورية، ويكون خماصا حسب األصل 

 1.السلطات

و عليه، فالربملان ياكون من جمموعة من األفراد يدعون باسم ممثلي الشعب أو النواب، يام  
قهم بالربملان و بالوسائل الدميقراطية، عن طريق االناخاب أو االقرتاع العام بواسطة املواطنني الاحا

 .املؤهلني و املسجلني على القوائم أو اللوائح االناخابية، باقرتاع عام سّري و مباشر

و ميالك الربملان السلطة يف إصدار الاشريعات و القوانني أو إلغائها، و املصادقة على  
 .تفاقيات و املعاهدات الدولية و اخلارجية اليت تربمها السلطة الانفيذيةاال

جملس النواب، اجمللس : و تطلق على الربملان عدة تسميات خمالفة باخاالف الدول، و منها 
الاشريعي، جملس األمة، املؤمتر العام الوطين، جملس الشعب، اجلمعية الوطنية، اجمللس الشعيب 

 .الاشريع و الرقابة و متثيل الشعب: ن ثالث مهام رئيسية هيوللربملا ...الوطين

 :وظائف البرلمان -2

الربملان عددا من الوظائف ترتاوح يف جماهلا و نطاقها من دولة ألخرى، حسب  ميارس 
الصالحيات الدساورية من جهة، و تبعا ملدى الاطور الدميقراطي و قوة الربملان و قدرات أعضائه، 

 : وعموما هناك نوعان من الوظائف

 .كممثل للشعب و دوره يف صنع الساسة العامة و خطط الانمية: وظائف عامة.أ 
                                           

، سا 2324مارس  23: ، اطلع على املوقع يف/ar.wikipedia.org/wiki برملان ويكيبيديا املوسوعة احلرة،  - 1
23:33. 
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 1.ما يعرف بالدور الاشريعي و الرقايب يف مواجهة السلطة الانفيذية (:تقنية)وظيفة فّنية .ب 

 : و بوجه عام فإن هذه الوظائف هي

 :الوظيفة التشريعية .ج 

 فالاشريع. و تعد هذه الوظيفة من أهم وظائف الربملان تارخييا و سياسيا و هي وضع القوانني 
. أبرز ما يقوم به الربملان حىت أن الاسمية املرادفة للربملان يف خمالف الثقافات هي السلطة الاشريعية

فعملية سن القوانني و تعديلها و إلغائها و املوافقة على مشاريع قوانني السلطة الانفيذية و على 
رة، حىت إن السلطة القضائية ال املعاهدات الدولية اليت تربمها، و ثقة الربملان على تنفيذ سياسة الوزا

 .تطبق إال القوانني اليت تقرها السلطة الاشريعية

 :وظيفة صنع و إقرار السياسة العامة .د 

يف ظل الاقدم الصناعي و تزاحم العمل احلكومي، برز دور الربملان يف الاأثري على السياسة  
 .لوياتهالعامة، ملا ياماع به من قدرة على الاعبري عن مطالب الشعب و أو 

 : الوظيفة المالية .ه 

و تامثل هذه األخرية يف حتديد حجم نفقات الدولة، و اختاذ الوسائل الضرورية لاغطية العجز  
 .املايل يف امليزانية عن طريق الضرائب أو بوسائل أخرى

 :وظيفة الرقابة .و 

 :و هي على ثالثة أنواع 

قدم وظائف الربملان و هي وسيلة حلماية الرقابة اليت ميارسها الربملان على احلكومة، و هي من أ -
مصلحة الشعب و منع االحنراف، و االلازام بالسياسة الانموية اليت وافق عليها الربملان و االلازام 

 بامليزانية اليت أقّرها؛
                                           

، 9doc-www.eaddla.org/parlamand/peperحممد حسني، أدوات الرقابة الربملانيىة يف النظم السياسية،  -1 
 .21:33، سا 2324مارس  22: اطلع على املوقع يف

http://www.eaddla.org/parlamand/peper-9doc
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سلطة الرقابة السياسية على السلطة الانفيذية فاحاسبها و تراقب تصرفاهتا و أعماهلا و قراراهتا،  -
ن مشروعية تصرفاهتا، و تعارب هذه الرقابة مقياسا هاما لكفاءة الربملان و مؤشرا على درجة والاحقق م

 الدميقراطية يف اجملامع؛

 1.دراسة و تقييم أعمال احلكومة و تأييدها إن أصابت و حماسباها إن أخطأت -

 :الترشيح لمنصب رئاسة الدولة .ز 

 لفكرة تطبيقا ذلكو  كومةحلا رئيس وأ لةو الد سرئي ترشيح يةناربملال النظم يف ملاناتالرب  تاوىّل  
 :مالنظا نوع حسب األمر خيالفو  ،انيةالربمل األغلبية بواسطة كمحلا

 كومةحلا رئيس ربملانال خياار لكنو  بالربملان، ليسو  بالوراثة همنصب كاملل ياوىل النظام امللكي يف  -
 .ريعاتشالا يف الفائز زباحل من هأعضائ نيب من

 تدخلو دون  ننيللمواط شراملبا االناخاب طريق عن همنصب لةو الد رئيس اوىلي  :الرئاسية النظم يف -
 .األمريكية حدةاملا الواليات يفاحلال  وه كماالربملان،   جانب من

 :التأثير في الرأي العام.ح 

حول  العامة السياسية اتهاجتاال كبلورة أو توجيهه مالعا أيالر  كيلشت يف لربملاناتا مهتسا
 عبيةشال بالدبلوماسية يسمى فيما جيخلار او  الداخلينطاق ال يف ثريهاتأ ادميو  السياسي مالنظا
 على ريتأث قنوات شكلتو  اصرة،املع ليةو الد العالقات يف البارزة العالمات ىإحد أصبحت اليت
 .ويلالد مالعا يالرأ

 :التنفيذية طةلالس أجهزة و المواطنين بين الوساطة .ط 

 جمموعة من خالل عمله الربملاين يف أمور يف عبلشا ثلمي فهو :رينو بد ملانالرب  عضو ميقو 
 مطالبهم تلبية على يعملو  االناخابية هدائرت يف نيالناخب مصاحل الاشريع و الرقابة، وهو أيضا ميثل

 كومةحلاو  ناحية من االناخابية مهائر و دني ب الوساطة رو بد نيقومو الربملان  أعضاء نأي أ

                                           
 .حممد حسني، نفس املوقع - 1
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 يادخل فهو ،سيطاو  النائب نيكو هبذا املعىن  هبذا .ىأخر  ناحية من ةمسيالر و  اإلدارية األجهزةو 
 اهأثر  يعود اليت ري املالئمةغ القرارات بعض إىل مهنظر  ليلفت الوزراءو  كومةحلاو  اإلدارة ىلد

 1.هدائرت ألبناء اخلاصة املطالب بعض باحقيق يطالب كما املواطنني على بالضرر

 .صور الربملان يف األنظمة السياسية املعاصرة :الثالث المطلب

 نظام إىلرغم تشابه الوظائف الربملانية يف خمالف األنظمة السياسية إال أن صوره ختالف من 
و سوف نقاصر يف هذا (. الغرفاني)أو اجمللسني ( الغرفة الواحدة)آخر وإىل تكوينه بني اجمللس الواحد 

 .على الربملان ذو الغرفاني نظرا جلنوح أغلب الربملانات املعاصرة إليه

 :البرلمان في النظام البرلماني البريطاني -1

 :مجلس اللوردات -أ

يني يعينون بالوراثة مدى احلياة و لوردات روحيني من رجال لوردات زمن: ياكون بدوره من فئاني 
يعينهم امللك، كما يعني من ضمنهم لوردات االسائناف و عددهم إثنا عشر  29الكنيسة و عددهم 

 .لوردا بعد موافقة الوزارة مدى احلياة برئاسة وزير العدل مشكلني حمكمة االسائناف العليا

 :مجلس العموم -ب

، خياار (speaker)س سنوات كممثل للشعب، يسمى رئيس اجمللس بــ يناخب ملدة مخ  
 2.منهم رئيس الوزراء من األغلبية و يكون االناخاب يف دورة واحدة و دائرة فردية

 

 

 
                                           

 .حممد حسني، نفس املوقع - 1
-211ص.، ص(2323دار بلقيس للنشر، : اجلزائر) مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسيةمولود ديدان،  - 2

214. 
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 (:الواليات المتحدة األمريكية نموذجا)البرلمان في النظام الرئاسي  -2

 :من جملسني مها ، و ياألف"The congress"يسمى الربملان بالكونغرس   

يناخب أعضاؤه ملدة سناني  (:House of representatives)مجلس النواب . أ
نائبا، و يشرتط يف النائب الاماع باجلنسية األمريكية  131باالقرتاع العام واملباشر، ياكون اجمللس من 

 1.سنة 21سنوات و أن يقيم يف الوالية، و ال يقل عمره عن  1ألكثر من 

مبعدل ( عضو 233)ميثل الواليات اخلمسني بالاساوي  (:Le sénat)يوخ مجلس الش -ب
عضوين عن كل والية عن طريق االناخاب املباشر ملدة ساة سنوات، و ياجدد ثلث أعضاء اجمللس  

سنوات،  6اع باجلنسية ألكثر من على األقل و الام 33يشرتط يف املرتشح بلوغ سن . كل عامني
 .أن يقيم يف الواليةو 

 (:فرنسا نموذجا)البرلمان في النظام شبه الرئاسي  -3

 .م ياألف الربملان الفرنسي من اجلمعية الوطنية و جملس الشيوخ2614وفق دساور   

يناخب نواهبا ملدة مخس سنوات باالقرتاع العام و املباشر من قبل مجيع : الجمعية الوطنية -أ
 21نائبا من فرنسا، منهم  111م من 2649اجلمعية الوطنية منذ عام  و تاألف. املواطنني املؤهلني

 2(.outre mer)نائبا للمناطق و األراضي الاابعة هلا فيها وراء البحار 

يناخب أعضاؤه باالقرتاع العام غري املباشر و ملدة تسعة سنوات، جيدد ثلثهم   :مجلس الشيوخ -ب
ن النواب و املساشارين العامني ورها مناخبة مكل ثالث سنوات من طرف هيئة اناخابية هي بد

 .مندويب اجملالس البلدية و نواب هؤالء املندوبنيو 

                                           
مجلة االجتهاد ، "مبدأ الفصل بني السلطات بني النظامني الربملاين و الرآسي"شروق حسينة ، عبد احلليم بن مشري،  - 1

 (.2334جامعة حممد خيضر، أعمال امللاقى الدويل الرابع حول االجاهاد يف املادة الدساورية، مارس : بسكرة) القضائي
، (2666مطبعة اجمللس األعلى للثقافة، : القاهرة)األخالق و السياسة دراسة في فلسفة الحكم إمام عبد الفااح إمام،  - 2

 .393ص
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خبصوص العالقة بني الربملان و احلكومة و بسبب  2614بعد اجلدل الذي أثري حول دساور   
وصف  2692تعديل سنة  اجلمهورية بعدحاالت عدم االساقرار متت تقوية صالحيات رئيس 

و أحدث نظاما يقرتب من النظام الرئاسي و الذي أصله برملاين فسميبالنظام شبه ( باملعاقل) الربملان
الرئاسي، وكان بداية للجمهورية اخلامسة اليت أصبح فيها رئيس اجلمهورية يناخب يف اسافااء شعيب 

 1.مباشر

 (:السويسري)البرلمان في النظام المجلسي  -4

 .لس الوطين و جملس املقاطعاتياألف الربملان السويسري من اجمل  

 (:Le conseil national)المجلس الوطني  -أ

يناخب أعضاء هذا اجمللس باالقرتاع العام املباشر و النسيب و ملدة أربع سنوات، لكل كاناون   
 21333عدد من النواب حسب عدد السكان مبعدل عضو لكل ( والية مساقلة من الفدرالية)

 2.عضو يف اجمللس( 233)مواطن مبجموع 

 (:Le conseil des états)مجلس المقاطعات  -ب

يبلغ عدد . يناخب أعضاؤه باالقرتاع العام املباشر وفقا لنظام االناخابات و على دورتني  
عضوا، مبعدل ممثلني اثنني كل كناون و ممثل واحد لنصف الكاناون يف اجمللس  19أعضائه 

(23+9.) 

الاشريعية و الانفيذية، فهو الذي يعني هيئة تنبثق عنه : نظام وظيفانيياوىل الربملان يف هذا ال  
 3.لاويل الوظيفة الانفيذية و حتت إشرافه

 

                                           
 .263-262مولود ديدان، مرجع سابق، ص - 1
 .11الطاهر زواقري و عبد الرشيد معمري، مرجع سابق، ص  - 2
 333مولود ديدان، مرجع سابق، ص - 3
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 :البرلمان في النظام اإلسالمي -5

صلى اهلل عليه )نظرا لعدم تكوين جمالس أو هيئات عامة يف العهود الاالية لوفاة رسول اهلل   
ن بيان األحكام يف املسائل اليت تقع عند الفقهاء و اجملاهدين وهو ، فإن الناس كانوا يبحثون ع(وسلم

أما الشورى يف اإلسالم فهي طرح . الذي جعل معىن الاشريع خيالط مبعىن اإلفااء عند بعض الفقهاء
 1.موضوع عام مل يرد بشأنه نص قاطع يف القرآن و السنة

اإلثىن عشرية   اإلمامة عند الفرقةكما أن اخاالف املذاهب اإلسالمية يف رؤياهم للحاكم بني  
و أهل السنة، غري أننا جند يف النظام اإليراين الشيعي القائم حاليا برملان ياجسد يف ( فرقة شيعية)

جملس الشورى اإلسالمي الذي يناخب أعضاؤه باالقرتاع السري و املباشر ملدة أربع سنوات و ياكون 
املغايرة ألصول و أحكام املذهب حتت رقابة جملس  عضوا و ال حيق له أن يسن القوانني 263من 

 2.صيانة الدساور

 .مفهوم السياسة العامة و عالقتها بالبرلمان :المبحث الثاني

و قد تعددت تعاريفه باعدد . بقدم احلضارات و اجملامعات يعارب مفهوم السياسة العامة قدميا  
الزوايا و الرؤى اليت ينظر منها الدارسون، و ملا كانت على ارتباط وثيق حبياة اجملامع و الناس فهي 

 .بالضرورة على عالقة وطيدة مبمثليهم

 .نشأة و تطور مفهوم السياسة العامة: المطلب األول

 :سة العامة بالمنظور القديمنشأة و تطور مفهوم السيا -1

عرف الفراعنة أمسى أشكال الاطور اإلداري و الانظيم احلكومي بصورة منسقة و درجة عالية   
 ..."و املظامل -الشرع -األراضي"من الكفاءة يف النظر يف الشؤون العامة من خالل 

                                           
 .333-326ص.لود ديدان، مرجع سابق، صمو  - 1
 .حممد طي، قيام السلطات يف اجلمهورية اإلسالمية و عالقاها مبؤسسة الصدرين االسرتاتيجية - 2
 .22:13، سا 2324مارس  23، يف www.alsodrain.com/stale: مت االطالع على املوقع 

http://www.alsodrain.com/stale
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اشرتط املؤهالت كما بلغت احلضارة الصينية تقدما كبريا يف الانظيم السياسي فهم أول من   
 .العلمية للاعيني يف الوظائف احلكومية

: عرف اإلغريق أشكاال خمالفة للسياسات و اهام علماؤهم بذلك حيث يقول أفالطون  
 ...".وظيفة الدولة يف هذا النظام هي إجياد أوفق الطرق إلشباع احلاجات و تنظيم اخلدمات"

الاقسيم اجلغرايف ألقاليمها و طريقة صياغة احلكم كما أدى الطابع القانوين للدولة الرومانية و   
 .هبا، و عالقاها باإلمرباطور كنموذج عن املمارسة الواقعية للسياسة العامة آنذاك

و يف القرون الوسطى، كانت الكنيسة و ما تلهمه للحاكم و امللوك من تعاليم يقوم عليها   
 1.تدبري شؤون اجملامعات

جاء اإلسالم ليعطي هنجا قويا و اهاماما جديا بقضايا اجملامع يف جمال السياسة و احلكم وفق ما أقره  
الكااب و السنة يف الدولة و احلكومة و اخلالفة، حيث جاءت بأروع القيم و الدعامات اليت تقوم 

ناسب يف املكان عليها السياسة العامة املامثلة يف العدل و املساواة و اإلخاء و وضع الرجل امل
وغريها من القيم و اإلسهامات يف جمال تطوير الفكر اإلداري و السياسي و العديد من ... املناسب

 2.القواعد العامة كالشورى و القيادة و السلطة

 3.و ميكن إدراك ذلك يف فكر املدرسة العقالنية اإلسالمية لدى كاابات بن رشد و ابن سينا  

 :ظور الحديثالسياسة العامة بالمن -2

 .قبل القرن الااسع عشر واصلت الدراسات الاقليدية يف حقل السياسة العامة سيادهتا  

                                           
دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر، دراسة حالة المجلس الوطني االقتصادي أمحد طيلب،  - 1

بن يوسف بن خدة، كلية العلوم السياسية و اإلعالم مذكرة لنيل شهادة ماجساري يف الانظيم السياسي : اجلزائر) ،واالجتماعي
 .21، ص(2339/2331واإلداري، ، 

 .4جع سابق، صأمحد طيلب، مر  - 2
 .14أمحد مصطفى حسني، مرجع سابق، ص  - 3
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عرف حتليل السياسات العامة بداية ظهوره يف الواليات املاحدة األمريكية  2433و يف سنة   
 .يف عهد االتفاق اجلديد، و بدأت أوىل أعمال حتليل السياسات العامة

يف كااب مشرتك ( H.Lazwel)كادميية فكانت يف دعوة هارولد الزويل أما البدايات األ  
 The" )علوم صنع السياسة العامة: "بعنوان 2612صدر يف عام  (D.Ledner)ليدنر .مع د

policy sciences .) إىل أن هناك اجتاها واضحا يف العلوم االجاماعية و له " الزويل"لقد أشار
نع السياسات و تنفيذها و يساخدم أساليب العلوم االجاماعية فاألول يركز على عملية ص: وجهان

و تفسريها لصانع ( علوم احلاسوب)لاطويرها، أما االجتاه الثاين فيهام باطوير حماوى املعلومات 
 .السياسات فهو بقع خارج نطاق العلوم االجاماعية

 (Yekzel Dror)" يكزل دورور"، أوصى عامل السياسة "الزويل"سنة من دعوة  21بعد   
وبصورة أكثر تفصيال على اعابار كااباه متثل األساس الذي قام عليه االجتاه الكّمي يف حتليل 

 1.يف اجلهاز احلكومي" حملل السياسات"السياسات بإنشاء وظيفة جديدة تسمى 

يف مطلع العصر احلديث و بفعل شيوع أفكار املدرسة السلوكية، كثورة علمية يف عامل املفاهيم   
النسق، : لاقليدية و إدخال مصطلحات جديدة يف تناول الظواهر السياسية و االجاماعية مثلا

وضعت عدة اقرتاحات و مناهج يف سبيل إحالل احلركية يف حتليل ، ...السلوك، النظم، القرار
 2.السياسة العامة

ية، كاالعاماد على اجلوانب الكمتطورت أدوات البحث العلمي يف الدراسات السياسية    
تفاعل و نشاط منظومة )تفعيل االسابيان و اإلحصاء، و تطورت دراسات مفهوم اجملال العام و 

، و اتسعت قضايا السياسة العامة و أصبحت مواضيع كالرتبية، املرأة الكوارث (املدخالت واملخرجات
وضع السياسة  بعدما كان ينظر إليها كقضايا خاصة، كما تزايد عامل الفواعل املاداخلة يف...البيئية

العامة و تنفيذها ما أدى إىل ظهور مفهوم الشبكة السياسية يف ظل حتول مفهوم السيادة يف عصر 
 .و الشركات املاعددة اجلنسيات و املنظمات غري احلكومية شبكات االتصالالعوملة و تعاظم دور 

                                           
 .92-92ص .أمحد مصطفى حسني، مرجع سابق، ص - 1
 .26أمحد طيلب، مرجع سابق، ص  - 2
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 1.موحد هلاو بفعل هذا الاطور مل يامكن الدارسون و املفكرون من وضع تعريف واحد و   

 .تعريف السياسة العامة و خصائصها :المطلب الثاني

 :تعريف السياسة العامة -2

 :لغة -أ

 ".العامة"و كلمة " السياسة"السياسة العامة كلمة مركبة من كلمة   

 .ون الرعية و تدبري أمورها، كما جاء يف كااب اللغةوالية شؤ : السياسة لغة هي

الّسوس و الرياسة، يقال ساسهم إذا رأسهم و يقال  فهي مشاقة من: و يف لسان العرب
 .قام به، و اجلمع ساس و سواس: سوسوه و أساسوه إذا رأسوه و ساس األمر سياسة

القيام على الشيء مبا : و السياسة. اها، مبعىن أمرهتا و هني  "سست الرعية"جاء يف القاموس 
 .يصلحه

 .اسعام مبعىن عامة الن: عمم، اجملال: اجلذر:العامة

 2.تعين القيام على شؤون الناس: السياسة العامة: فعند مجع الكلماني

 :اصطالحا -ب

 Tomas »" توماس داي"تعريف : تعددت الاعاريف حنو السياسة العامة و من بينها
Day »تقرير أو اخابار حكومي للفعل أو عدم الفعل: "، بأن السياسة العامة هي." 

برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو مجاعي يف الاصدي : "من يعرفها بأهنا و منهم
 1.ملشكلة أو مواجهة قضية أو موضوع

                                           
جامعة احلاج خلضر، قسم العلوم : باتنة)الفواعل السياسية و دورها في صنع السياسة العامة في الجزائر عزيزة ضمريي،  - 1

 23، ص(2331/2334دمة لنيل شهادة املاجساري يف العلوم السياسية و اإلدارية، السياسية، مذكرة مق
 .31، ص (2641دار املعارف للمطبوعات، : بريوت)1، طالنظام السياسي في اإلسالمباشر شريف القرشي،  - 2
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 .الايار السياسي و الايار الفين: هناك من قسم تعاريف السياسة العامة إىل تيارين مها

 :تعريف التيار السياسي -1.ب

دية، فهي متثل العقل و ليست للاوضيح أن الاعاريف القصرية ليست جم" دوايت والدو"يرى 
 :والانوير هلذا ظهرت بعض الاعاريف الطويلة من بينها

السياسات العامة هي تعبريات عن النوايا، يام سنها أو : "بأن" جابريال املوند"تعريف  -
 إقرارها من قبل السلطة الانفيذية و السلطة الاشريعية، اليت تقوم أيضا باخصيص املوارد و حتديد

اجلهات املسؤولة عن تطبيق و إجناز هذه األهداف و لكن اإلجناز  الاطبيق يعامد على اإلدارة 
و هكذا فإن السياسات العامة قد . البريوقراطية و على اساجابة اجلماعات املاأثرة هبذه السياسات

 2".تضيع يف خضم عدم الفهم أو املعارضة اإلدارية البريوقراطية

برنامج من : "للسياسات العامة بأهنا( Abraham kaplan)ن تعريف إبراهام كابال -
 ".األهداف و القيم و املمارسات

 :تعريف التيار الفني -2.ب

تساخدم بعض املصطلحات بصورة تبادلية مع مصطلح السياسات العامة و هي مصطلح 
يف  ، اليت تساخدم غالبا(Activity)، و النشاط (programme)، و الربنامج (plan)اخلطة 

 .إطار الايار الفين لدراسة السياسات العامة ألن مدلوالهتا مهنية و فنية

فاخلطة متثل جمموعة من الربامج، اليت هي عبارة عن جمموعة كبرية من املشروعات، و املشروع 
 3.بارة عن جمموعة من األنشطة، و النشاط ميثل العنصر األوىل الذي ال ميكن جتزئاهع

                                                                                                                                    
ر و الاوزيع و الطباعة، دار املسرية للنش: الدوحة) صنع السياسات العامةالدكاور عامر الكبييب، : جيمس أندرسون، تر - 1

 .21-21ص-، ص(ن.ت.د
منشورات جامعة قاريونس، : بنغاري)حممد زاهي بشرياملغرييب : ، ترإطار نظري -السياسة المقارنةجابريال املوند و آخرون،  - 2

 .213 -212ص -، ص(2669
 .21أمحد مصطفى احلسني، مرجع سابق، ص - 3
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 :(IDHEAP)العليا لإلدارة العامة السويسري تعريف معهد الدراسات 

جمموع القرارات و اإلجراءات املأخوذة من : "يعرف هذا املعهد السياسات العامة على أهنا  
 1".طرف الفاعلني الرمسيني و االجاماعيني، هبدف الاصدي حلل مشكل مجاعيا

 :مما سبق ميكننا القول بأنّ 

الافاعالت، بني القوى الفاعلة و املؤثرة يف صنعها، السياسة العامة هي حمصلة الاجاذبات و 
و هي جمموع الاطلعات و الرغبات املعلنة . الرمسية منها أو غري الرمسية، الداخلية منها و اخلارجية ءسوا

لوائح نشاطات، أو قوانني و ط و مشاريع و اليت ترتجم يف صورة برنامج عمل، و خط. واملضمرة
اليت ترتكز على قيم و مبادئ حمددة لألطر الفكرية و املناهج الواجب و . وقرارات و أحكام قضائية

االلازام هبا أثناء العمل، و الكاشفة لألهداف و االخابارات اآلنية و املساقبلية املرجو حتقيقها، يف ظل 
 .ختصيص املوارد و اهليئات و اإلجراءات الشرعية و الفعالة الالزمة لذلك

 :خصائص السياسة العامة -2

نظرا لكثرة تعاريف السياسة العامة فإن اخلصائص توضح غموض و نقص بعض تلك 
 :الاعاريف، ما يساعد على فهم مدلوالهتا و هي

السياسة العامة ذات سلطة شرعية، فبمجرد إقرارها كسياسة عامة البد من إصدار تشريع  -
 قانون أو مرسوم بشأهنا؛

و ال تشمل الاصرفات العشوائية  أهداف مقصودة السياسة العامة تشمل األعمال املوجهة حنو -
 العفوية الصادرة عن بعض املسؤولني؛و 

                                           
1 - CHARLES GOFFIN, Les politiques publiques, Note rédigée au séminaire 
des 3 et 4 Avril ,2007 , Université de Pair et des pays de l’adour , UFR 
pluridisplinaire de Bayonne. 

 : مت االطالع على املوقع
publiques-eu.org/...politiques-www.interform.  23:33، سا 2324مارس 22يف. 
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 السياسة العامة تشمل الربامج و األفعال اليت تقوم هبا مؤسسات احلكومة اإليديولوجية والعلمية؛ -

العامة قد تكون سلبية يف صياغاها و تناهي عن القيام باصرفات غري مرغوبة، كما يعد  السياسة -
 1.سكوهتا أو عدم الاصرف اجتاه ظاهرة ما مبثابة توجه

 السياسة العامة متااز بالشمول و هتدف إىل حتقيق املصلحة العامة؛ -

املخالفة، البيئة السياسية  التحمصلة الافاعالسياسة العامة هي توازن بني الفئات ألهنا خالصة و  -
 ...(.نقابات -مصاحل -مجاعات –أحزاب )

 السياسة العامة بعد اختاذ قرارها، هي عملية ديناميكية حركية مسامرة، دائمة الاطور و الاغيري؛ -

 السياسة العامة قد تكون غري معلنة أو غري مؤطرة بقانون أو بنظام؛ -

معني من اإلجراءات احلكومية اليت يناقدها أشخاص رمسيون السياسة العامة حتاوي على أسلوب  -
 .عوضا عن قرارات مل تصل مرحلة هناية الانفيذ

 2.السياسة العامة هي اساجابة واقية و نايجة فعلية -

 .مراحل صنع السياسة العامة :المطلب الثالث

رمسيني و غري رمسيني إن عملية صنع السياسة العامة عملية ديناميكية و يادخل بشأهنا فاعلني 
يف خمالف املراحل كما أننا نشري إىل أنه و إن كنا نفصل بني مرحلة و أخرى و لكنها يف الواقع 
ماداخلة وال تام دائما بصورة مساقلة عن بعضها البعض، فقد حيدث و أن تقفز من مرحلة املشكلة 

 3.م ناائج السياساتإىل مرحلة الانفيذ و قد نعود إىل مرحلة تعريف املشكلة و حنن نقي

 

                                           
جامعة احلاج : باتنة( )2336 -2646) الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة في الجزائر دوراباسام قرقاح،  - 1

 .29ص ( م2323/2322خلضر، قسم العلوم السياسية، مذكرة اساكماال لنيل شهادة املاجساري يف العلوم السياسية، 
 .خليفة الفهداوي، ملخص لكااب السياسة العامة - 2
 .216، مرجع سابق، ص أمحد مصطفى احلسني - 3
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 : و ميكن تلخيص هذه املراحل و اخلطوات فيما يلي

تصنيف املشكلة، الاعرف على املشكلة، : "الاعرف على مشكلة السياسة العامة و دراسة أبعادها -2
 ؛"حدود جوانب املشكلة

شارة واملشاورة الافكري الدقيق و املسامر باملشكلة، تفعيل دور االسا: "جتميع املعلومات املاكاملة -2
 ؛"مع أهل االخاصاص و ذوي اخلربات، حسن اساخدام املعاجلات اإلحصائية

تعارب هذه اخلطوة اجتاها فاعال لوضع املشكلة حتت االخابار املوضوعي، : ترشيح بدائل احللول -3
 :هي وحىت حنقق ذلك علينا اساخدام األساليب العلمية اليت تؤمن املقدرة الدقيقة لاحليل البدائل و

 .عملية نامجة عن فاعلية اخلربات املرتاكمة: أسلوب احلدس -

 .عملية مجاعية تعرب عن آراء املخاصني: أسلوب دلفي -

 .عملية افرتاضية للانبؤ املساقبلي: أسلوب السيناريو -

 .عملية مناظمة للوصول إىل البديل األمثل: أسلوب حبوث العمليات -

تطبيق األساليب الاجريبية لاحليل و معاجلة املاغريات الكمية  عملية: أسلوب النماذج الرياضية -
  1   .الاابعة و املساقلة و يف عمليات اختاذ القرارات

 :اختبار البديل األفضل  -4

 .نظرية املباريات، شجرة القدرات، نظرية االحامال، دراسة حالة: و ذلك باالسائناس بــ  

 

 

 
                                           

 :خليفة الفهداوي،ملخص لكااب السياسة العامة، مت االطالع على املوقع - 1
www.etudiant dz.net/vb/show three/ php/   23:21سا  2324مارس  22يف. 
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 :االختبار التجريبي للبديل -5

تكون األهداف سياسية موضوعة و مناظمة يف البديل بشكل واضح،أن تكون دقيقة  أن  
للغاية و قابلة لالخابار و القياس، أن تكون األنشطة الانظيمية موجهة لاحقيق األهداف، أن تكون 

 .املعايري أو املقاييس موضوعية

 :المتابعة و رقابة التنفيذ -6

 .للنظر يف ناائج السياسة العامة تامثل يف الافسري، احملاسبة و الادقيق

 :تقويم النتائج و اآلثار -7

الاقومي "ال يكافي مبجرد املاابعة و املراقبة للبديل الذي جرى تنفيذه و إمنا عليه أن يباشر   
 1".املوضوعي

 .عالقة الربملان بالسياسة العامة :المطلب الرابع

ترتبط السياسة العامة أثناء عملية رمسها بالعديد من اهليئات و املنظمات الرمسية و غري الرمسية   
 2.باملشاركة يف رمسها عرب خمالف اخلطوات  و املراحل، بدرجات مافاوتة و بطرق خمالفة

عامة  يعارب الربملان أحد املؤسسات املؤسسات الرمسية الذي يرتبط بعالقة وظيفية مع السياسة ال  
 :كماغري مساقل حبكم تأثريه فيها من خالل وظائفه و هي

 :العالقة من خالل وظيفة التشريع

يؤثر الربملان يف السياسة العامة باشريع اللوائح و األنظمة و القوانني أو إلغائها و تعديلها،   
االجاماعية وكذا وضع القواعد العامة اليت تنظم خمالف أوجه احلياة السياسية و االقاصادية و 

 .والصحية
                                           

 .خليفة الفهداوي، نفس املوقع- 1
 :على املوقع علي حممد إبراهيم كردي، اخلدمة العامة و السياسة العامة، مت االطالع - 2

Kenanaonline.com/users/alikordi/postess/352101    23:33، سا 2324أفريل  2، يف. 
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العامة حسب النظام السياسي  السياسةو تاباين دول العامل يف درجات و طرق الاأثري يف   
 .وكيفية تشكيل السلطة الاشريعية

 :العالقة من خالل الوظيفة المالية

يام ذلك من خالل تأثري الربملان يف حتديد حجم النفقات و أخذ الادابري لاحصيل اإليرادات   
 .طية العجز املايل يف امليزانية سواء عن طريق الضرائب أو بطرق و وسائل أخرىو تغ

 :الرقابيةالعالقة من خالل الوظيفة 

من خالل ماابعة و تقييم أعمال احلكومة حلماية مصلحة الشعب و منع االحنراف و االلازام   
لى السلطة الانفيذية حياسبها بالسياسة الانموية و بامليزانية اليت أقرها، و كسلطة رقابة سياسية ع

ويراقب تصرفاهتا و قراراهتا و مراجعاها إذا احنرفت و بشكل جلان الاحقيق يف االحنرافات و الفساد 
 1.وإداناها مبا حيقق املصلحة العامة

 :ة الفصلـــــــــــــــــصخال

وثيقة العهد لقد ارتبطت نشأة الربملان عموما بكفاح الشعب اإلنكليزي منذ الاوقيع على   
مث واصل تطوره يف الدول األوروبية، خاصة يف بريطانيا و فرنسا ليناهي األمر " اجملنا كارتا"األعظم، أو 

باألخذ بامللكية الدساورية ليصبح الشعب هو صاحب السيادة يف احلكم، من خالل ممثليه يف الربملان 
 .باسم الدميقراطية و حياكر فيها العمل الاشريعي و الرقايب

النظم و يف هناية احلرب الباردة و سقوط احلكومات االسابدادية زادت نسبة   
م، و مل يعد وجود الربملان من عدمه موضوعا للنقاش، 2662الدميقراطية يف العامل املعاصر منذ سنة 

.الفصل بني السلطات كسلطة تشريعية ممثلة للشعب ت النداءات إىل تطويره وفقا ملبدأبقدر ما تعال

                                           
 .مرجع سابقأدوات الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، حممد حسني،  - 1
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 دور و واقع البرلمان الجزائري في صنع السياسة العامة و آفاق تطويره :الفصل الثاني
 كلتشت نإيفيا اتفاقيات هعلي نصتملا  فقاو و  1962 مارس 19 يفالقاال  توقيف بعد

 إىل فباإلضافة ،اميةالس ةو احملافظ ،املؤقاة الانفيذية اهليئة : مها االناقاليةاملرحلة  ريتسي همامهما نيئااه
 1".الاأسيسي ينالوط اجمللس " اناخابات بإجراء املؤقاة الانفيذية ةاهليئ كلفت السابقةاملهام 

 .العامة السياسة رسم في البرلمان و دور نشأة :األول المبحث
 جلسمب راو مر  ينالوط اجمللس إىل الاأسيسي ينالوط اجمللس من انطالقاو  االساقالل نإعال بعد

 اتئف ثالث عرفت ورهابد اليتو  2619الربملانية منذ صدور الدساور سنة  ياةحلا إىل العودة مث الثورة
 -2641و الثالثة بني  2641 – 2642ني ب الثانيةو  2642 -2611وىل بني األ ، ريعيةشت

 .م2662

 اجمللس جاء  2662جانفي 31 ميو  ينوطيب العشال اجمللس حل عن الناجم الفراغ لسد
اجمللس الوطين االناقايل الذي واصل  تاله 2663 هناية إىل مهامه مارس يالذ ينالوط يار شاالسا

 2661.2ماي  34أداء مهامه وفق أرضية الوفاق الوطين إىل غاية 

املسار الدميقراطي الساكمال بناء مؤسسات الدولة و منها اناخاب  اسائنافأخريا مرحلة  و
 اناخاباتمث عاهده ثانية يف  2661يف سنة ( Bicaméralisme)أول برملان تعددي مبجلسني 

 .2321و خامسة يف سنة  2322و رابعة يف سنة  2331تلاها عهدة ثالثة يف سنة  2332سنة 

 

 

                                           
ديوان : اجلزائر)، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر من االستقالل إلى اليومصاحل بلحاج،  - 1

 .333-22-21ص .، ص(2323املطبوعات اجلامعية، 
اجمللس : اجلزائر)، 2العدد ، مجلة النائب، العيد عاشوري، يوسف إبراهيمي، املؤسسات الاشريعية اجلزائرية منذاالساقالل - 2

 (2333الشعيب الوطين، السنة األوىل، 
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 نشأة الربملان اجلزائري :المطلب األول 

 :ميكن تقسيم مراحل تطور الربملان اجلزائري إىل مرحلاني رئيسياني مها 

 مرحلة األحادية :الفرع األول

 :1662المجلس الوطني التأسيسي  -أ

لعهدة مدهتا سنة و كان دوره يف  2692سبامرب  23اناخب اجمللس الوطين الاأسيسي يوم 
رسم السياسة العامة بعدما أسندت له مهمة الاشريع باسم الشعب باإلضافة إىل تعيني حكومة مؤقاة 

 .و إعداد الدساور و الاصويت عليه

 :1664المجلس الوطني  -ب

الذي كرس مبدأ أحادية الغرفة  2693سبامرب  23تشكيله مبوجب إصدار الدساور  مت
و يكون الرتشح للنيابة من . سنوات باالقرتاع العام و السري و املباشر 1الربملانية و هو يناخب ملدة 

قبل احلزب و أسندت له مهام تشريعية تؤثر يف صنع السياسة العامة كالاصريف على القوانني وكذلك 
همة االساشارة من قبل رئيس اجلمهورية قبل إمضاء هذا األخري على املعاهدات و االتفاقيات م

يوم بعدما  21هذا اجمللس مل تزد مدة حياته أكثر من الدولية و املشاركة يف تعديل الدساور و لكن 
 2693.1أكاوبر  3قام رئيس اجلمهورية أمحد بن بلة باجميد هذا الدساور بااريخ 

 :البرلمان و التشريع باألوامرغياب  -ج

مرورا باالنقالب  2693أكاوبر  3سنة منذ تاريخ  21غاب الربملان املناخب ملدة حوايل  
 23و إلغائه للدساور يف  2691جوان  26بااريخ  العسكري ضد بن بلة الذي قاد هواري بومدين

                                           
 .231صاحل بلحاج، مرجع سابق، ص  - 1
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باألوامر و باملراسيم إىل غاية و إنشاء جملس الثورة الذي فرض على احلكومة الاشريع  2691جويلية 
2611.1 

 :1677المجلس الشعبي الوطني  -د

من طرف الرئيس هواري بومدين ما  2611يرى بعض الدارسني أن العودة الشرعية يف عام  
هو إال عملية يف حلقة اسرتاتيجية للدفاع عن السلطة و املواقع و ال عالقة له حبماية الثورة و ال 

وأصبح  2691كان قائما ضمن جملس الثورة منذ   الذيبعد انكسار الاحالف النظام خاصة  ؤسسةمب
 .2612الرئيس بومدين حمل معارضة مازايدة من قبل رفاق األمس اباداءا من سنة 

مت اناخاب الربملان بغرفة واحدة  2619نوفمرب سنة  26بعد االسافااء على الدساور يف 
 .2641و  2642و جتدد باناظام بني سنوات  1لعودة مدهتا ( مسي باجمللس الشعيب الوطين)

أنبطت هبذا الربملان سلطة الاشريع و اليت من خالهلا يؤثر يف رسم السياسة العامة ويراقب  لقد
إجراء حتقيق  ،املوافقة على املعاهدات ،إىل الدساور 292إىل  292احلكومة يف إطار قيود املادتني 
املؤسسات االشرتاكية، و يقّر الدساور الذي يبادر به رئيس ، يراقب حول قضية ذات مصلحة عامة

 2(.262املادة )اجلمهورية 

 الربملان يف املرحلة الاعددية :الفرع الثاني

 :1696البرلمان في دستور  -أ

على مبدأ أحادية الغرفة من خالل  2646فيفري  23لقد أبقى الاعديل الدساوري ليوم 
 و من جهة أخرى كرس مبدأ الفصل بني السلطات الاشريعية احلفاظ على اجمللس الشعيب الوطين

 3(.62املادة )والانفيذية و القضائية 

                                           
 .ية من املوقع الرمسي للمجلس الشعيب الوطيننبذة تارخي - 1
 .222صاحل بلحاج، مرجع سابق، ص - 2
 .املوقع الرمسي للربملان، مرجع سابق - 3
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إىل سنة  2692سنة ديولوجيا على النظام الدساوري من يلقد كان انقالبا مؤسساتيا و إ
، العاماده على مبدأ الفصل بني السلطات بدال من مركزة السياسية و احلزبية بدال من 2646
  2669.1احلزب، و لسوف يام تكريس هذه املبادئ أكثر يف دساور سنة  أحادية

لقد كانت املهام املسندة له و اليت يؤثر هبا رسم السياسة العامة أكثر مما كانت عليه يف 
 .دساتري مرحلة األحادية

جانفي  22مل ينشأ هلذا الربملان أن ينصب أصال و أدت اساقالة رئيس اجلمهورية يف 
الربملان إىل توقيف املسار االناخايب و ترتب على ذلك فراغ قانوين فغاب الربملان و حل  2662

 :املناخب مرة أخرى و نصبت مكانه هياكل اناقالية أسندت هلا مهمة الاشريع و هي

 ؛(2661 -2662)اجمللس االساشاري الوطين  -2

 (.2661 -2661)اجمللس الوطين االناقايل  -2

 :1666سنة البرلمان في دستور  -ب

، أدخلت تغيريات على الواجهة 2669نوفمرب  24مبوجب الاعديل الدساوري بااريخ 
 .اجمللس الشعيب الوطين و جملس األمة: إحداث برملان ثنائي الغرفة مهااملؤسساتية ب

 :المجلس الشعبي الوطني -1

أصبح  32-22، و طبقا لألمر رقم 2334عضوا، بعد تعديل الدساور سنة  343يضم 
 2.مقعدا 192دد املقاعد يساوي ع

 

                                           
 .94ميلود ذبيح، مرجع سابق، ص  - 1
، النحدد للدوائر االناخابية و عدد املقاعد املطوية شعلها يف اناخابات 23/32/2322املؤرخ يف  32 -22األمر رقم  - 2

 .1ص ،(الجريدة الرسمية العددية)الربمان 
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 :مجلس األمة -2

كم عدد املناخبني، و كم عدد املعينني ما يعرف بالثلث )عضوا  211جملس األمة  يضم
 (الرئاسي، من قبل رئيس اجلمهورية

 :2009البرلمان في التعديل الدستوري  -ج

اجلمهورية و رئيس رئيس : تنظيم السلطة الانفيذية لفرعيها 2334نوفمرب  21يشمل تعديل 
احلكومة، إىل جانب نقاط أخرى ثانوية يف ديباجة الدساور، وخبصوص السلطة الاشريعية فلم حيدث 

كانت بني رئيس احلكومة )أي تعديل مباشر يذكر ما عدا خبصوص العالقة مع السلطة الانفيذية 
 (.والربملان أصبحت بني رئيس الوزراء و الربملان

الربملان اجلزائري و دوره يف رسم السياسة العامة يف دساور سنة تركيبة  :المطلب الثاني
2669. 

القواعد العامة امللزمة اليت حتكم تصرفات اجلماعة يف  اجلهة اليت متلك حق إصداريعارب الربملان 
، و ألول مرة تاريخ الدساتري 2669الدولة، و قد أصبح الربملان يف اجلزائر بعد صدور دساور سنة 

اجلزائرية ياألف من جملسني عوضا عن نظام اجمللس الواحد فيما سبق، و جتسد ذلك من خالل املادة 
 .من الدساور 64

جعل البعض  و هذا ما 2646املؤسس الدساوري بأغلب نصوص دساور سنة و قد احافظ 
 2669.1نوفمرب  24ياحفظ يف إطالق لفظ الدساور على تعديل الدساور لـ 

 

 

                                           
دار : اجلزائر)، 1666نوفمبر  29العالقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان بعد التعديل الدستوري لــ عقيلة خرباشي،  - 1

 .1، ص(2331احللدونية للنشر و الاوزيع، 
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 اجمللس الشعيب الوطين :الفرع األول

املؤرخ يف  32-22عضوا مبوجب األمر رقم  192اجمللس الشعيب الوطين حاليا من  ياكون
الذي حيدد الدوائر االناخابية و عدد املقاعد املطلوب شغلها، بعدما كان يضم  2322فيفري  23

 .2322 -2661عضوا يف الفرتة ما بني  343

لك بعد توفر الشروط يف يام اخايار النواب عن طريق االقرتاع العام السري و املباشر و ذ
و يام تقدمي قائمة املرتشحني إما حتت . من قانون االناخابات 1املرتشح اليت نصت عليها املادة 

و إما كقائمة مرتشحني أحرار شريطة أن يدعمها على األقل  مظلة حزب سياسي أو أكثر كاحالف
أشهر السابقة  3ات يف ظرف توقيع من ناخيب الدائرة االناخابية املعنية، و جترى االناخاب 133

 .النقضاء املدة النيابية اجلارية

جيامع اجمللس الشعيب الوطين يف دورتني عادياني كل سنة و مدة كل دورة أربعة أشهر على 
 .األكثر

مثلة يف رئيس اجمللس، و مكابه، و يقوم اجمللس الشعيب الوطين مبهامه من خالل هياكله املا
 .و اخلاصة جلانه الدائمة و الانسيقيةو 

 :أجهزة المجلس الشعبي الوطني -أ

 :مكتب المجلس -1

 .من الدساور 221يام اناخابه من بني زمالئه على أساس االقرتاع السري وفقا للمادة 

 :مكتب المجلس -2

اجمللس و مثانية نواب يناخب النواب ملدة سنة قابلة للاجديد و يعمل على ياألف من رئيس 
يناخب اجمللس الشعيب الوطين : "من الدساور 223نصت عليه املادة تنظيم سري اجللسات كما 

 ".مكابه و يشكل جلانه
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 :اللجان -3

تعارب اللجنة يف اجمللس الشعيب الوطين اهليئة القاعدية و تنقسم اللجان إىل جلان دائمة وأخرى 
 .خاصة

 .جلنة، و لكل جلنة اخاصاصاهتا( 22)و عددها إثنا عشر  :اللجان الدائمة. 2

تنشأ عند الضرورة، و يكون ذلك بناءا على الئحة يصادق عليها  :اللجنة الخاصة. 2
 1".مثل جلان الاحقيق"اجمللس 

مهمة وطنية باملسامهة يف الاشريع و الرقابة، و مهمة الوساطة : لعضو الربملان مهماان :النائب -4
و ترتب ( من الدساور 233املادة )بني ناخيب دائرته االناخابية و احلكومة كممثل و يف ثقة الشعب 

على صفة النائب إحلاق حقوق و واجبات و حصانات للنائب من أجل أداء واجبه على أكمل 
 .وجه

 :اختصاصات المجلس الشعبي الوطني في رسم السياسة العامة -ب

 :الشعيب الوطين اخاصاصاته و تأثريه يف رسم السياسة العامة من خاللميارس اجمللس 

 :االختصاص التشريعي -1

من  64و هو االخاصاص األصلي للمجلس الشعيب الوطين، و هذا ما نصت عليه املادة 
جماال، زيادة على اجملاالت املخصصة  33امليادين األخرى يف ، باإلضافة إىل 2669دساور سنة 

 .للقوانني العضوية مبوجب الدساور

 :االختصاص المالي -2

ما من تاريخ إيداعه بعد مناقشة يو  11يصادق الربملان على قانون املالية يف مدة أقصاها 
 .املوازنة العامةحتديد نفقاته و إيراداته يف و 

                                           
 .219 -211 -211-213. ص.صاحل بلحاج، مرجع سابق، ص - 1
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 (:الرقابي)السياسي  االختصاص -3

ميكن للمجلس مباشرة الوظيفة السياسية يف جماالت املراقبة املخولة له عن طريق رقابة عمل 
 :احلكومة وفق الكيفيات الاالية

من القانون  11إىل  12من الدساور و املواد من  231املادة )األسئلة املكاوبة و األسئلة الشفوية  -
 (.العضوي

 .من القانون العضوي 91إىل  91من الدساور، و املواد من  232املادة ) االساجوابات -

 (.293املادة )مراقبة اساعمال االعامادات اليت صوت عليها اجمللس  -

من  14إىل  19و املواد من . من الدساور 43، 42، 43: املواد) 1املوافقة على برنامج احلكومة  -
 .القانون العضوي

 (.من القانون العضوي 49إىل  19من الدساور و املواد من  292املادة )إنشاء جلان للاحقيق  -

من : املواد)كما ميكن للمجلس إيداع ملامس رقابة مبناسبة بيان السياسة العامة للحكومة  
أو رفض الاصويت بالثقة عندما ( من القانون العضوي 92إىل  11: من الدساور و املواد من 231

 2(.من القانون العضوي 91إىل  92: من الدساور، و املواد من 41ادة امل)تبادر احلكومة بطلبه 

الربملان كما تنص على ذلك  اخاصاص تعديل الدساور يعود لرئيس اجلمهورية أو من أعضاء -
و تكون املوافقة على الاعديل من طرف طلاا الغرفاني، مث يطرح بعد ذلك  211و  211املادتني 

 3.سني يوما املوالية إلقرارهلالسافااء الشعيب خالل اخلم

 

                                           
 .املوقع الرمسي للربملان اجلزائري، مرجع سابق - 1
 .املوقع الرمسي للربملان اجلزائري، مرجع سابق - 2
مال امللاقى الدويل الرابع حول ع، أ، مجلة االجتهاد القضائي"؟ميةضرورة حا حهل تعديل الدساور أصب"ة، حسني فرحي - 3

 .232 -232، ص ص (2334امعة حممد خيضر، مارس ، ج: بسكرة)االجاهاد يف املادة الدساورية، العدد الرابع، 
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 جملس األمة :الفرع الثاني

و الذي  2669نوفمرب  24مبوجب أحكام الدساور املعدل بااريخ تأسس جملس األمة 
منه على  64نصت املادة  و قد. مادة تاعلق مبجلس األمة 12مادة من بينها  242حياوي على 

برملان ياكون من غرفاني يصنف بالثنائية الربملانية " ميارس السلطة الاشريعية: "أنه
(Bicaméralisme)   وله (. أكثر من سبعني دولة)كما هو احلال يف العديد من دول العامل اليوم

 1.السيادة يف إعداد القوانني و الاصويت عليها

عليا للربملان اجلزائري و جاءت تسمياه على غري الاسمية املعامدة يف ميثل جملس األمة الغرفة ال
كاعبري عن الغرفة الثانية، أما يف اجلزائر،   « Senat »مصطلح  العديد من الدول اليت غالبا تساعمل

على جملس األمة، و هو ما أكده السيد بشري بومعزة أول رئيس هلذا  « Senat »فال تنطبق كلمة 
 « Senat »قاده الصحف الفرنسية يف االلاباس الذي وقعت فيه ترمجة جملس األمة بــ اجمللس يف انا

 .و اليت تعين جملس الشيوخ

جديدة يف  يدخل ضمن نظرة: "أمام خبصوص جملس األمة اجلزائري، فيضيف السيد بومعزة
 2.بناء الدميقراطية و اليت منبعها عبقرية الشعب اجلزائري

أضحى وجود الغرفة الثانية يف النظام الربملاين احلديث أمرا ضروريا بغية حتقيق جمموعة من  لقد
 :األهداف أمهها

 ترسيخ الدميقراطية الاعددية و الاعبري احلر يف املؤسسات الاشريعية؛ -

 جيد أكثر تنوعا و تكامال العاماده معياري اإلقليم و السكان؛ضمان متثيل وطين  -

 احمللية؛ تفعيل الالمركزية إىل املساوى الوطين، و لعبت ديناميكية جديدة يف اجلماعاتترقية و  -

                                           
 www.majlislouma.dz/présentation املوقع الرمسي جمللس األمة  -1 

دار اهلدى للطباعة و النشر و الاوزيع، : عني مليلة -اجلزائر) الوظيفة التشريعية لمجلس األمة في الجزائرسعاد عمري،  - 2
 .22-22، ص ص(2336

http://www.majlislouma.dz/présentation
http://www.majlislouma.dz/présentation
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 ضمان الاوازن بني مؤسسات الدولة، و احلفاظ على اساقرارها؛ -

عن طريقة االقرتاع ( 322)عضوا يام اناخاب ثلثي أعضائه  211جملس األمة من  ياشكل
أعضاء اجملالس الشعبية البلدية و الوالئية بعدد  العام غري املباشر و السري من بني و من طرف

أي ( 322)عضوا، و يعني رئيس اجلمهورية الثلث اآلخر  69عضوين من كل والية أي مبجموع 
عضوا من بني الشخصيات و الكفاءات الوطنية يف اجملاالت العلمية و الثقافية و املهنية  14

 .واالقاصادية و االجاماعية

األمة بلوغ سن األربعني، و حددت عهدة عضو جملس األمة بست  يف عضوية جملسيشرتط 
يف هذه احلالة متثل كل والية مبقعد واحد . سنوات، و تسمى هذه العملية بالاجديد اجلزئي( 39)

 1.بالنسبة لالناخابات من أجل جتديد أعضاء جملس األمة املناخبني

 :مجلس األمة تنظيم -أ

نصص دساورية، و نصوص تنظيمية تامثل يف القانون حيكم سري جملس األمة و تنظيمه 
احملدد لانظيم اجمللس الشعيب الوطين و جملس  2666مارس  34املؤرخ يف  32/66العضوي رقم 

األمة و عملهما، و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بني احلكومة، و يف النظام الداخلي جمللس األمة 
 :، و من أجهزة اجمللس مايلي2664جانفي  22اليت أقره اجمللس يف جلسة علنية يوم 

 :رئيس مجلس األمة -2

و كذلك عند كل  يناخب رئيس جملس األمة من بني األعضاء املناخبني باالقرتاع السري،
 2.جتديد جزئي للمجلس و ذلك وفقا للشروط العامة للعضوية يف جملس األمة

 :مكتب مجلس األمة -2

                                           
 .11سعاد عمري، مرجع سابق، ص  - 1
 .املوقع الرمسي جمللس األمة، مرجع سابق - 2
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س و مخسة نواب يناخبون ملدة سنة قابلة للاجديد، ومن ياكون مكاب اجمللس من رئيس اجملل
 :أهم وظائفه

 حتديد تاريخ توزيع النصوص احملالة على جملس األمة؛ -

 تنظيم سري اجللسات؛ -

 ضبط جدول أعمال الدورة بالاشاور مع احلكومة؛ -

 حتديد أمناط االقرتاع؛

 حتديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي؛ -

 1.دراسة مشروع ميزانية اجمللس و اقرتاحه للاصويت -

 :اللجان الدائمة -3

دائمة من خمالف اجملاالت خبالف عدد جلان اجمللس  ياشكل جملس األمة من تسعة جلان
 :جلنة و هي 22الشعيب الوطين الذي به 

 جلنة الدفاع الوطين؛ -2

 زائرية يف اخلارج؛جلنة الشؤون اخلارجية و الاعاون الدويل و اجلالية اجل -2

 جلنة الشؤون القانونية و اإلدارية و حقوق اإلنسان؛ -3

 جلنة الفالحة و الانمية الريفية؛ -1

 جلنة الشؤون االقاصادية و املالية؛ -1

 :جلنة الرتبية و الاكوين و البحث العلمي و الشؤون الدينية -9

                                           
 .16سعاد عمري، مرجع سابق، ص - 1
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 جلنة الاجهيز و الانمية احمللية؛ -1

 جلنة الصحة و الشؤون االجاماعية و العمل و الاضامن الوطين؛ -4

 .جلنة الثقافة و اإلعالم و الشبيبة و السياحة -6

إىل  21و قد تكفل النظام الداخلي للمجلس لاجديد اخاصاص كل جلنة ضمن املواد من 
 1.منه 21

 :اختصاصات مجلس األمة -ب

للمجلس الشعيب الوطين ما عدا املبادرة إن اخاصاصات جملس األمة هي نفسها املقررة 
بالقوانني اليت هي حق موكل إىل اجمللس الشعيب الوطين بينما الاصويت و املصادقة فقد أوكلاهما إىل 

 .غرفيت الربملان على أن تام املصادقة على النصوص أمام الربملان يف اجمللس الشعيب الوطين

ة مث مترر إىل جملس األمة ليصادق عليها بأغلبية أوال باعاباره الغرفة األوىل بنصاب األغلبي
، و ميكن إجياز مهمة 2669من دساور سنة  223و  226طبقا للمواد ( 321)ثالث أرباع 

الربملان يف رسم السياسة العامة ألداة رئيسية للاشريع باطويع قوانني اجملامع و حتيينها وفقا الحاياجاته 
 .و ظروفه املاغرية

، و كذا (64املادة )فة باإلشراف على عمل احلكومات و مساءلاها الكاملة فهو اهليئة املكل
 : و مناقشة مايلي( 66املادة )مراقبة احلكومة 

 ؛(66املادة )خطة عمل احلكومة  -2

و الذي ميكن أن ختاام بالئحة أو بإيداع ملامس  41م2بيان السياسة العامة لعمل احلكومة  -2
 ؛(231 -239 -231)رقابة وفقا للمواد 

 احلق يف اساجواب احلكومة يف إحدى قضايا الساعة؛ -3

                                           
 .92سعاد عمري، مرجع سابق، ص - 1



 الفصل الثاني دور و واقع البرلمان الجزائري في صنع السياسة العامة و آفـاق تطويره  

34 
 

 ؛231توجيه أي سؤال شفوي أو كاايب إىل عضو يف احلكومة مادة  -1

كما أنه من واجبات الربملان يف إطار اخاصاصاته الدساورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل 
 1(.من الدساور 233املادة )ياحسس لاطلعاته 

امل ملفهوم الانمية املسادامة للمسامهة بفعالية يف تصميم و اقرتاح منهج و لاجسيد تصور ش
جديد يف تسيري و إدارة النشاطات الانموية و مسايرة أهداف الانمية املسادامة و القاضية باخفيض 

 2.من البؤس يف العامل، و تفعيل أهداف قمة جوهانسبورغ%13نسبة 

 :مهام البرلمان الجزائري -ج

 2669تلخيص مهام الربملان اجلزائري يف رسم السياسة العامة من خالل دساور سنة  ميكن
 :يف األدوار الاالية

 مهمة تشريع القوانني العادية و القوانني العضوية؛ -

 مراقبة الربملان لعمل احلكومة؛ -

 يوما؛ 11املالية يف مدة أقصاها  مناقشة كل مشروع أو اقرتاح قانون -

 حول السياسة اخلارجية بطلب من رئيس إحدى قضايا الساعة؛ فاح مناقشة -

 أي سؤال شفوي أو كاايب إىل أي عضو يف احلكومة؛ ميكن ألعضاء الربملان أن يوجهوا -

ميكن لنواب اجمللس الشعيب الوطين أثناء مناقشة بيان السياسة العامة الاصويت على  -
 لثي النواب؛ملامس الرقابة ضد احلكومة شريطة تصويت أغلبية ث

                                           
 .93سعاد عمري، مرجع سابق، ص  - 1
دفاتر ، ("حالة البلدان املغاربية)احلق يف الانمية القائمة على حقوق اإلنسان و دور الربملانات يف جتسيده "سعيد مقدم،  - 2

 .3، ص(2322جامعة قاصدي مرباح، جوان : اجلزائر–ورقلة )، 1، العددالسياسة و القانون
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ميكن لنواب اجمللس الشعيب الوطين أثناء مناقشة بيان السياسة العامة الاصويت على  -
 1.ملامس الرقابة ضد احلكومة شريطة تصويت أغلبية ثلثي النواب

 واقع البرلمان الجزائري في رسم السياسة العامة و آفاق تطويره :المبحث الثاني

مبدأ الثنائية الربملانية باساحداث ( 2334املعدل يف ) 2669نوفمرب  24 لقد أسس دساور
 .غرفة جديدة هي جملس األمة

ضم مناخيب اجلماعات و كان اهلدف املعلن هو مضاعفة اجملال الامثيلي الوطين عن طريق 
لنة هي الاحكم يف الاوجه العام الكفاءات و الشخصيات، إال أن األهداف غري املع ذلكاحمللية و 

 2.أمان السامرارية النظام و دميوماهكصمام ( جملس األمة)رفة وضع هذه الغو 

 الواقع الفعلي ألداء الربملان يف رسم السياسة العامة و تقييمه :المطلب األول

 يف اجملال الاشريعي و تقييمه :الفرع األول

 :في المجال التشريعي -أ

االخاصاص األصيل و اجلوهري ألي برملان فهو يايح فرص الادخل و املسامهة  يعارب الاشريع
 .بشكل مباشر يف عملية صنع السياسة العامة

ىل دون و و لقد منح املشروع الدساوري اجلزائري سلطة الاشريع و خّص بذلك الغرفة األ
درة باقرتاح القوانني أو الثانية، حبيث يشرع نواب اجمللس الشعيب الوطين بشكل مباشر عن طريق املبا

 :عن طريق القوانني العضوية، أو بشكل غري مباشر عن طريق الاعديل أما فيما خيص

 
                                           

: اجلزائر -ورقلة)، 1، العدد دفتر السياسة و القانون، "يعيةطبيعة العالقة بني السلطاني الانفيذية و الاشر "مصطفى بلعور،  - 1
 .244 -241، ص ص (2322جامعة قاصدي مرباح، جوان 

مجلة االجتهاد ، "العالقة بني السلطة الانفيذية و السلطة الاشريعية يف اجلزائر بني الفرتتني األحادية و الاعددية"عمر فرحاين،  - 2
 .43 -16، ص ص (2334جامعة حممد خيضر، مارس : ائراجلز -بسكرة)، 1، العدد القضائي
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 :المبادرة بالتشريع -2

ىل للاشريع و حيدد مضمونه و العمل الذي يصنع األسس األ: "تعرف املبادرة على أهنا
باقدمي اقرتاحات قوانني موقعة من الدساور ذلك إذ يبادر النواب  222و حددت املادة ". وموضوعه
نائبا، يام إيداعها لدى املكاب مث حتال بشكل فوري إىل احلكومة لكي تبدي الرأي  23من قبل 

فيها، و يف حال املوافقة عليها تعرض على اللجنة املخاصة لدراساها و مناقشاها و تعديلها و إعداد 
إدراج بعض الاعديالت أثناء املناقشة و إن  تقرير متهيدي عنها يعرض باملناقشة داخل اجمللس، ميكن

تقرير يدعى الاقرير  مّت ذلك حتال املبادرة من جديد على اللجنة لدراساها مرة أخرى و إصدار
 .الاكميلي الذي يعرض بدوره للاصويت

 :القوانين العضوية -2

من الدساور سبع جماالت أساسية يشرع يف إطارها النواب بقوانني  223املادة  حددت
املطلقة  باألغلبيةالعضوية، هذه األخرية اليت ختالف عن القوانني العادية من حيث املصادقة اليت تكون 

( 123)و تام املصادقة بأغلبية . و من حيث اخلضوع للرقابة السابقة من طرف اجمللس الدساوري
 1.ء جملس األمةأعضا

 Jean)و جيكل ( Pierre Avril)أفريل هذه امليادين و حسب األسااذين 
Gicquel )و أصبح القانون الاشريعي ختصص مساقل . هي حتديد و تطبيق الادابري الدساورية

 2.بذاته

ال يعين أهنا ال تساهم يف صنع  املبادرةإن عدم اماالك الغرفة الثانية حق الاشريع عن طريق 
السياسة العامة بل يلعب جملس األمة دورا حموريا يف قبول الاشريعات سواء تلك الصادرة عن النواب 

فمن دون قبوله ال ميكن إقرار و ال صدوره حىت إن . و احلكومة باماالكه حق االعرتاض أو حق الفياو

                                           
 .ضمريي عزيزة، مرجع سابق - 1

2 - Pierre avril, jean Gicquel, droit parlemantaire, 4eme edition 2010, 
Montchrestien, 2007, PVi. 



 الفصل الثاني دور و واقع البرلمان الجزائري في صنع السياسة العامة و آفـاق تطويره  

37 
 

كه برأيه و قرار يؤدي إىل اسامرار اخلالف و بالاايل مّت اسادعاء اللجنة املاساوية األعضاء ألن متس
م سحبت احلكومة 2332 -2661حسب النص و خالل العهدة الاشريعية الرابعة املمادة ما بني 

 1.شاريع قواننيأربعة م

 :التشريع عن طريق التعديل -3

يامحور اهلدف من الاعديل حول إحداث تغريات على النص املناقش بالشكل الذي يسمح 
إىل قانون بعد اتباع سلسلة من اإلجراءات  اقرتاحباملصادقة عليه و حتويله من جمرد مشروع أو 

ففي ظل اإلقصاء . الضرورية لذلك، و كثريا ما ينظر إىل الاعديل على أنه آلية غري مباشرة للاشريع
ا األخري وجد يف و بالاايل ضعف الربملان فإن هذ. والصعوبة اليت تواجه النائب يف املبادرة بالاشريع

القانون و لو بطريقة  إنااجممارسة احلق يف الاعديل الطريقة املثلى للاعبري من خالهلا عن مشاركاه يف 
شروع القانون العضوي األساسي للوظيف العمومي يف اجلزائر ل مالاعديالت حو : غري مباشرة، فمثال

 2333و مشروع القانون العضوي األساسي للقضاء عام . طلب تعديل 222بلغت  2666سنة 
بلغت الاعديالت  2331تعديال و مشروع قانون املالية عام  239بلغت الاعديالت خبصوصه 

 66بلغت الاعديالت خبصوصه  2331طلب تعديل، و مشروع قانون املالية لــ  234خبصوصه 
ألمة ال ميكنه ممارسة حق الاعديل إال يف إطار اللجنة ماساوية فإن جملس ا لإلشارة. اقرتاح تعديل

 .األعضاء اليت يام إنشاؤها بناء على طلب من احلكومة يف حالة وجود خالف بني الغرفاني

 :تقييم األداء التشريعي -4

ما مييز هذه العهدة هو هيمنة  (:م2002 -1667)في الفترة التشريعية الرابعة  -1.4
ية يف رسم و صلح السياسة العامة على حساب الربملان، و هذا ما تؤكده حصيلة السلطة الانفيذ

 :يف مقابل اقرتاحات القوانني من الربملان فقد مّت تسجيل (مشاريع القوانني و األوامر)الاشريعات 

 مشروع قانون معّد من قبل احلكومة و املصادقة عليه من قبل الربملان؛ 92 -

                                           
 .21عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  - 1
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 رة من رئاسة اجلمهورية؛أوامر الرئاسة الصاد 1 -

الاقاعد ان ماعلقان بنظام الاعويضات و سوى أربع اقرتاحات قوانني منهم إثن بينما مل يقدر الربملان -
 للنائب و اقرتاح ياعلق بالقانون األساسي لعضو الربملان؛

 من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين؛ 26اقرتاح قانون تعديل خبصوص املادة  2 -

ففي نفس الفرتة سجلت اجلمعية الوطنية  1.ياعلق برفع حالة الطوارئ( مرفوض)اقرتاح قانون  -
 .اقرتاح قانون 3961مشروع قانون مقابل  3993الفرنسية 

لعامة، من خالل هذه املعطيات يابني لنا مدى ضعف املؤسسة الاشريعية يف صنع السياسة ا
عة ثالثة منها ال عالقة هلا بصناعة السياسة العامة ما حات القوانني األربحىت القدر اهلزيل من مقرت 

عدا اقرتاح قانون و لكنه رفض ليؤكد مدى الاهميش و احملدودية لنواب الربملان يف رسم السياسة 
 .العامة

يف هذه الفرتة الاشريعية  (:2007 -2002)في الفترة التشريعية الخامسة  -2.4
 16نفيذية إما عن طريق مشاريع القوانني و اليت بلغت نسجل اسامرار هيمنة السلطة الا اخلامسة

مشروع قانون مصادق عليه من طرف غرفيت الربملان أو بواسطة األوامر الرئاسية املصادق عليها 
 .أمر 33مبجموع 

 .خيص تعديل قانون االناخابات بادرت به كالة اإلصالح( 32)اقرتاح قانون واحد  -

املوارد البيولوجية، ففي نفس الفرتة يف فرنسا مّت تسجيل  سحب مشروع قانون ماعلق باداول -
 .اقرتاح للنواب 3422مشروع قانون مقابل  3199

واحد،  نصا، نسجل منها اقرتاح قانون 63من خالل هذه احلصيلة من النصوص و البالغة 
 .غلبيةويكون هذا النص من اقرتاح كالة اإلصالح اليت هي ليست من الاحالف الرئاسي و ال من األ

                                           
  dz.org/apn-www.apn ( م2332 -2661)عدد الاشريعات خالل العهدة الرابعة من 

http://www.apn-dz.org/apn
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هذه اهليمنة تطرح عدة تساؤالت عن سبب هذا الضعف الربملاين اجتاه الاأثري يف صنع 
 1.السياسة العامة خاصة و أن الربملان هو املمثل الشرعي للشعب

نصا  63، فمن بني يتواصل التفوق الحكومي في الفترة التشريعية السادسة -3.1
أوامر رئاسية، يف حني مل  24شاريع عضوية، م 23مشروع قانون عادي منها  11تشريعيا نسجل 

سجلت اجلمعية  2322-2331يف هذه العهدة، بينما يف نفس الفرتة  نسجل أي اقرتاح قانون
 .مشروع مل نسجل أي اقرتاح قانون 1161مقابل  1121الفرنسية 

سة و هبذه احلصيلة من املشاريع و األوامر يناهي بذلك دور السلطة الاشريعية يف رسم السيا
العامة و كممثل شرعي للشعب و رمبا هذه الوضعية تعكس احلالة اليت آل إليها الربملان و نوابه من 

 2.حيث ظاهرة الكراسي الشاغرة و غريها من مظاهر من مظاهر الضعف

 :و ميكن تلخيص ما سبق يف اجلداول الاالية

 

 

 

 

 

                                           
، مت 2331 -2332اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة العالقات مع الربملان، حصيلة الدورة الاشريعية اخلامسة  - 1

 :االطالع على املوقع
 arabe-www.mpr.gov.dz/ministere 
 arabe-www.MRP.GOV.dz/ministere .املوقع الرمسي للوزارة العالقات مع الربملان،  -2 

http://www.mpr.gov.dz/ministere-arabe
http://www.mrp.gov.dz/ministere-arabe
http://www.mrp.gov.dz/ministere-arabe
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املبادرات بالاشريع بني مشاريع و مقرتحات للفرتات  عدد األوامر و عدد :(1)رقم الجدول 
-2331)و السادسة ( 2331-2332)و اخلامسة ( 2332-2661)الاشريعية الرابعة 

2322.) 

 مشروع قانون مشاريع القوانني األوامر الفرتة الاشريعية
 31 92 31 2332-2661الرابعة 

 32 16 33 2331-2332اخلامسة 
 33 11 24 2322-2331السادسة 

 31 261 19 اجملموع
 .34/31/2323بااريخ  ،الربملانموقع وزارة العالقات مع  :المصدر

arabe-www.MRP.GOV.dz/ministere 

 31/33/2323موقع اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري الوطين بااريخ 

حيدد عدد مشاريع القوانني و اقرتاحات القوانني املطروحة يف اجلمعية الوطنية  :(2)رقم الجدول 
-IX (2661-2332)- XII  (2332-2331)- XIII (2331 الفرنسية لثالث عهدات مااالية

2322.) 

 مشروع قانون مشاريع القوانني الفرتة الاشريعية
XI  (2661-2332) 3660 3697 

XII (2332-2331) 3766 3811 
 ) XII2331-2322( 4494 4527 

 1203564 11920 اجملموع
 90/90/3902بااريخ : اجلمعية الوطنية الفرنسية :المصدر

Nationale.FR/11/documentswww.Assemblée- 

 

http://www.mrp.gov.dz/ministere-arabe
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 أداء الربملان الفعلي يف اجملال املايل و تقييمه :الفرع الثاني

يعد من أقدم االخاصاصات بل كان هو السبب الاارخيي  إن االخاصاص املايل للربملانات 
 .لنشأة النظام النيايب

و يعرف قانون املالية بأنه هو قانون ميزانية الدولة و هذا املصطلح األخري حتول يف فرنسا  
 .2616مبوجب األمر الصادر يف جانفي 

حتدد ما تعازم الدولة إنفاقه و بيان مفصل عن اإليرادات الالزمة لاغطية  و امليزانية هي وثيقة
كما حتدد سياسة الدولة املالية و مشروعاهتا، و هي وسيلة لاحقيق . و مصادر احلصول عليها اإلنفاق

 .أهداف السياسة العامة يف كافة اجملاالت

ال املايل فاقوم أضحت احلكومة حتاكر اجمل 2669لعام من خالل الاعديل الدساوري 
باحضري مشروع قانون املالية يف دوائرها الوزارية دون مسامهة الربملان يف ذلك، فادرج أية نفقات 
ترغب فيها و توزيع اإليرادات بالطريقة اليت تناسبها، و ال ياعدى دور الربملان املناقشة احملدودة مبدة 

ع القانون لدى الربملان و إال تدخل رئيس من إيداع مشرو ( يوم 11)زمنية لضرورة الاصويت يف أجل 
 221و هذا الادخل للرئيس ال يدخل يف أحكام املادة . اجلمهورية و أصدره بأمر قوة قانون املالية

الربملان أو بني دورتني و لكن احلالة املنصوص  شعورمن الدساور املاعلقة بالاشريع بأوامر يف حالة 
ي قاعدة خاصة، و بالاايل فأي خالف بني الغرفاني الذي من فه( 223/4املادة )عليها يف الدساور 

أن تفصل فيه اللجنة املاساوية األعضاء ليس له معىن ألن رئيس اجلمهورية سوف يصدره املفروض 
تضعف من الربملان كما أن لاقنييت قانون املالية و عليه، فإن هذه اآلليات . احملددبعد اسايفاء األجل 

امادات اليت تساعملهم السلطة الانفيذية يكرسان من هتميش النواب ناهيك الاكميلي يكرسان االع
 .عن تعليمات حزب األغلبية و توجيهاته باقييدهم بعد املناقشة

 :تقييم أداء البرلمان في المجال المالي -أ

من خالل ما تقدم نساناج أنه ليس هناك دور يساحق الذكر للربملان يف املسامهة يف صنع 
من ناحية إعداد قانون املالية حيث ال يدخل ضمن املبادرة بالاشريع عن طريق  سواءالية السياسة امل
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يوم اليت ال تسمح النواب بالدراسة املعمقة و الاحليل،  11االقرتاحات و ال يف مدة زمنية احملدودة بــ 
من . أي شيء ألن أوامر رئيس اجلمهورية باملرصاد و حىت املناقشات فهي شكلية ألنه ال يرتتب عليها

هذه الناحية فإن الربملان ضعيف جدا يف مسامهاه يف صنع السياسة العامة اليت تعرب األساس يف حل 
 .األزمات االجاماعية و االقاصادية و السياسية

. ريةهذا الصدد ميكن تسجيل نداءات بعض النواب، إذ ياساءلون عن هذه الوضعية املز و يف 
عن مشاريع قوانني املالية املعروضة أمام الربملان تكاد تفرغ من الادابري : "2323ففي دورة خريف 

اهلامة اليت تنعكس إجيابيا على املواطن و بالاايل أصبحت جل الادابري موجودة يف قانون املالية 
 ".الاكميلي عن طريق األوامر و غري قابلة للمناقشة من قبل الربملان

(: حركة جمامع السلم)فس السياق و يف نفس اجللسة يادخل النائب زين الدين مدخن و يف ن
سيدي الرئيس لقد أصبح قانون املالية الاكميلي أداة تشريع موازنة ياضمن كل النصوص و كل "... 

ية ملاذا ختشى احلكومة و هي متلك األغلب" مث يضيف ..." الادابري اليت مل ترد يف قانون املالية السابق
 .يف الربملان من عرض قانون املالية الاكميلي للنقاش

لس املوقر تكون مباورة الاجربة أن كل النصوص اليت مل يام مناقشاها يف هذا اجمللقد أثبات 
 ".كما حدث لبعض القوانني اليت ال ياسع اجملال لذكرها... ناقصة املفعولو 

ذا حقيقة أولية هي نسف من خالل ما سبق ياضح ضعف الربملان و هتميشه، و يف ه
 1.و حقه يف أداء مالحظاته و الاعبري عن رأيه دون قيود الدميقراطية الربملانية و حرية النائب

 أسباب ضعف الربملان و االنعكاسات السلبية :المطلب الثاني

 أسباب ضعف أداء الربملان يف رسم السياسة العامة :الفرع األول

الباحثني و الدارسني يف أسباب ضعف أداء الربملانات العربية عامة و من بينها  تعددت آراء
الربملان اجلزائري و هذا سبب اخاالف الزوايا و الرؤى اليت ينظر من خالهلا كل باحث لظواهر هذا 

                                           
 .293عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  - 1
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الضعف و ملسببات ذلك، و نظرا لكثرهتا و على سبيل احلصر نذكر البعض منها على املساويات 
 .2669و املايل و الرقايب من خالل دساور الاشريعي 

 :أسباب ضعف البرلمان في المجال التشريعي -أ

أهم مراحل صنع السياسة العامة، و نظرا للاشابك و الاداخل و الاعقيد يعارب الاشريع من بني 
يف عملية رسم السياسة العامة و صنعها يف هذا اجملال ما ياطلب كفاءات و ختصصات من نوع مميز 

 : أن واقع احلال يف هذا اجملال تعرتضه عوائق و عقبات على عدة مساويات من أمههاإال

 :على مستوى اإلطار الدستوري و القانوني -1

الدساوري ضعف الربملان و هذا بوضع صعوبات قانونية فقد أعطى لقد كرس املشرع 
للحكومة حق تقدمي مشروع القانون الذي مير مبراحل سهلة قبل إصداره و على العكس فإن املبادرة 

ما جيعلها بالنسبة للربملان مساها املشرع الدساوري مبقرتح قانون و وضع أمامها عدة حواجز يف مسارها 
نقل مساحيلة و أكد هذه الصعوبات القانون العضوي نفسه، كما أن صالحيات صعبة إن مل يام 

 1.الاشريع بأوامر املسندة لرئيس اجلمهورية سامهت يف هذا الضعف

حيد من حق جملس األمة  64كذلك بالنسبة جمللس األمة فإن قانونه األساسي و يف مادته 
مة بصفة واضحة و صرحية من جمال املبادرة يف املبادرة بالقوانني و بالاايل مت اسادعاء جملس األ

 2.بالقوانني و اقاصر هذا احلق على الغرفة األوىل

اجملموعة اجلبهة الوطنية اجلزائرية يف الغرفة السفلى ساعد عدوس ياهم و يف هذا الصدد رئيس 
لاحالف يقوم باصفية املبادرات القليلة للاشريع اليت تأيت من خارج ا: "مباشرة مكاب اجمللس بأنه

 ".الرئاسي

                                           
 .63ة خرباشي، مرجع سابق، صعقيل - 1
 .212سعاد عيمر، مرجع سابق، ص - 2
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العمل الاشريعي خاصة ال يزال يعاين  : "أما رئيس اجملموعة محاس عبد العزيز بلقايد فيقول بأن
 1".وجود فراغات يف النصوص القانونية تعيق مترير مقرتح القانونكثريا من بعض القيود بسبب 

 :يضاف إىل هذا كله

السمعة اجلدية يف العمل و حسن السلوك و  ة وعدم اخايار ممثلي الشعب بناءا على الكفاءة العلمي -
 الطيبة؛

حرية الناخب يف اخايار مرشحه فله أن خياار القائمة كلها أو يرفضها كلها و هذا ما قد  عدم -
ى رأس القائمة الجاذاب اجلمهور ينطوي على خداع الناخبني و ذلك بوضع شخص ذو كفاءة عل

 2.معايري الكفاءة الربملانية تغطية باقي املرشحني الذين ال تاوفر فيهمو 

 :أسباب ضعف البرلمان في المجال المالي -2

 :أمهها ما يلي

صعوبة رقابة تنفيذ قانون املالية و متلص احلكومة بواسطة تقنني قانون املالية الاكميلي الذي يصدر  -
اهل قانون عن طريق أوامر و كذلك سياسية حتويل االعامادات و كذا انعدام الرقابة للربملان و جت

 سوية امليزانية؛

، و يف هذا الصدد يقول النائب األغلبية الربملانية مشفوعة باحالف رئاسي لدا األغلبية املطلقة -
حزاب حقيقة ال حتااج إىل دليل ضعف الربملان و ضعف األ: "فوزي أو صديق عن حركة محس

 3".للسلطة دورها احليوي للوصول هلذه املرحلةو 

 
                                           

 يوم، brahim.com/audex-www.khodja: تصفح املوقع ، متموقع النائب الدكاور خوجة إبراهيم -1 
22/33/2324. 

جامعة بسكرة كلية احلقوق )، 34، العدد مجلة المفكر، "أثر النظام االناخايب على األداء الربملاين يف اجلزائر"أمحد بنيين،  - 2
 .266 -264 -262 ص، ص (2322والعلوم السياسية، نوفمرب 

 www.elbiled.net/archives/50976 فوزي أو صديق، املوقع اإللكرتوين  -3 

http://www.khodja-brahim.com/audex
http://www.elbiled.net/archives/50976
http://www.elbiled.net/archives/50976
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 1.ة بإعداد قانون املالية مع االنضباط الفوري للنواب بعدم املناقشة و الاصويت بنعمانفراد احلكوم -

 :من أمهها :أسباب ضعف البرلمان في المجال الرقابي -3

العوائق اليت  آليات الرقابة الربملانية الضعيفة بسبب العراقيل اليت وضعها املؤسس الدساوري و كذا -
 وضعت يف القانون األساس املنظم لغرفيت الربملان؛

 .مخول تام للجان لاحقيق و االساجواب و غريها ما عدا اناعاش آلية األسئلة الشفوية و الكاابية -

و إمجاال ميكن إضافة بعض العناصر اليت توصلت إليها الندوة العربية لاطوير العمل الربملاين  
 :و ميكن تلخيصها يف 2333مايو  24إىل  29خالل الفرتة املمادة من  واملنعقدة ببريوت

الثقافة السياسية املهينة مفادها أن احلكومات تفعل ما تشاء بصرف النظر عما تريده اجملالس  -
 النيابية و عما يريده املواطنون؛

أقل األقاليم العامل األوضاع السياسية الداخلية، حيث يعد اإلقليم العريب و اجلزائر من بينه من  -
 تطورا باملعيار الدميقراطي؛

و اجلزائر إحداها يف  -األوضاع االجاماعية و االقاصادية، إذ ال يزال هناك خلل يف الدولة العربية -
العالقة بني الدولة و املواطن حيث تطغى الدولة و احلكومات على املواطنني و اجملامعات املدنية 

 ة الدولة على حساب هيئات اجملامع املدين و منظماته؛وذلك بسبب اتساع بريوقراطي

 انعدام وجود رقابة سياسية بسبب انعدام وجود أحزاب حقيقية و طغيان األحزاب املصطنعة؛ -

للسلطة الانفيذية على السلطة الاشريعية تبدأ من الدعوة إلجراء اناخابات و الاحكم سيطرة طاغية  -
ن ال وجود ملسألة الفصل بني السلطات على أرض الواقع و ما هو إال فيها و متاد إىل داخل الربملان أ

                                           
 .32عقيلة خرباشي، مرجع سابق، ص  - 1
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مبدأ ديكوري يف واجهة الدساور، بل إن الاشريع باألوامر ميارس خارج نطاقه الدساوري يف حاالت 
 1.اساثنائية حمددة و هذا ما أدى إىل تكريس ضعف الربملان

تأثري العالقات الزبونية على الامثيل النيايب بني الراعي الذي ميكن من الوصول إىل وسائل العيش  -
الرتشيح على  فالاحكم يف قوائم. األساسية و الزبائن الذين يابادلون سلع اقاصادية و خدماتية

القروض بدون فوائد املساوى املركزي املبينة على الوالء و الشروط األمنية األخرى و كذا منح النواب 
مليون سنايم خاصة  بشراء  233دج يف الشهر، باإلضافة إىل  213.333و تعويضات تزيد عن 

السيارة، كل هذه اإلغراءات جعلت النائب يربم عقد إذ كان مهذب مع السلطة حىت و إن يشعر 
 .بذلك

 مساوى املركز؛أصبح الامثيل الربملاين يف اجلزائر وسيلة للاقرب من أصحاب القرار على  -

تأثري الثقافة السياسة على العمل الربملاين و اليت هي أقرب ملصاحل النخب احلاكمة منها ملصاحل  -
 األمة؛

أما على مساوى النائب فهناك ظاهرة شراء األصوات حبيث يقول يف هذا الصدد موسى توايت  -
و أصوات املناخبني من أجل ذمم من أعضاء جملس األمة اشرتوا  %43إن : "رئيس اجلبهة اجلزائري

 2الوصول إىل مصاحلهم الشخصية؛

تقاعس الكثري من النواب و تفضيلهم سياسة الكرسي الشاغر يف الربملان و االعاناء بشؤوهنم  -
حوهلم على أداء الربملان وضعفه   اخلاصة، كما أثر تضخيم مساوى معيشاهم املادي و لفت األنظار

 3.بعض من هذه الاصرفات كشف عنكما سامهت وسائل اإلعالم يف ال

 االنعكاسات السلبية املرتتبة على ضعف الربملان :الفرع الثاني

                                           
 .112، 113ن  111مولود ديدان، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .1، ص (29/33/2323) 3699، العدد ، الشروق اليومي..."ملصلحة اجلزائر"أمحد بن بياور،  - 2
 . 23/31/2323، ملاذا مل تصل اجلزائر إىل مرحلة الثورة، األهرام، تاريخ الزيارة إسراء أمحد - 3
. www.siyassa.org.eg/newscontents 
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 :االنعكاسات السلبية االقتصادية و االجتماعية -أ

و بالرغم ( 2331-2332)من خالل مناقشة آخر مشروع قانون مالية يف الفرتة اخلامسة  
من القرار السياسي لفخامة رئيس اجلمهورية للدفع من تنويه الربملانيني باجملهود الضخم النابع 

 :باالقاصاد الوطين حنو اإلقالع إال أنه مت تسجيل عدة تساؤالت تاعلق بــ

 منهجية إعداد و تسيري امليزانية و متويلها و عن املربرات املاعلقة بإحداث عجز مصطنع يف امليزانية؛ -

 انية و ضعف اجلباية العادية؛اعاماد البالد على احملروقات يف متويل امليز  -

 ضعف مسامهة القطاعات األخرى و الفشل يف رفع مساوى الصادرات خارج احملروقات؛ -

 إشكالية نوعية و آجال اإلجناز و وسائله؛ -

 و تشجيع املناج؛ تبسيط إجراءات االساثمار -

ذير و سوء الاسيري مبا ملف محاية املال و عالقاه باناشار الفساد و الرشوة و االخاالسات و الاب -
 اعارب حربا على الدولة و اجملامع و الرأي العام الذي يعيش على وقع أخبار الفضائح يوميا؛

اقاصاد ريعي مبين على تبذير : "كما يرى رئيس احلكومة األسبق تقييمه هلذه املرحلة االقاصادية أنه -
منها تاجه  %2، فهناك فقط ..."ي حلظةاملوارد الطبيعية و هو اقاصاد قابل لإلخراج و الابخر يف أ

 ...حنو االقاصاد املناج و الانافسي ما يعين اساحالة توفري مناصب شغل دائمة

الصادر عن البنك  2322يف تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام  239حتال اجلزائر املرتبة 
 .متويل االقاصاددولة و ذلك عالوة على ضعف إسهام القطاع املصريف يف  243الدويل من بني 

االقاصادية تسيبا يف الاسيري حىت على مساوى الشركات الوطنية لقد أفرزت هذه الوضعية 
فضائح سونطراك و الصفقات املشبوهة و قضية : واملشاريع الكربى و عرفت بفضائح الفساد، مثل

 ...".اخلليفة بنك، و قضية الطريق السيار و القائمة طويلة
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يف الاسيري هو عدم االكرتاث ملا يقدمه نواب الربملان من  يعرب عن الضعفو  و ما يثري االناباه
حقائق يف وقت تاطلب األمور الاحرك و إنشاء جلان لاحقيق الربملانية و اسانفار اجلهاز القضائي 

فماذا لو حتركت احلكومة اجتاه قضايا حساسة طرحها بعض النواب . ولكن ال شيء من هذا حدث
و نورد بعض األمثلة على سبيل  ! وثقة بصددها أو حتركت العدالة يف حينهاو ميالكون ملفات م

 :احلصر و تفاديا للاكرار

موجه لوزير الطاقة واملناجم  2323يف دورة الربيع ( 364رقم )سؤال من النائب حممد حدييب  -
لى حد قول ياعلق مبعايري اعاماد الشركات األجنبية البرتولية و مدى خضوعها لقوانني الدولة و ع

و هلا تاريخ أسود و فضائح عاملية يف دول اخلليج و العراق ومعروفة " مافيوية"النائب بأهنا شركات 
 .برشاوي عاملية

كان رد الوزير بأنه ال يافق مع أطروحات و ادعاءات ليست من صالحيات وزارة الطاقة 
 .لقطاعواملناجم و ال يشاطره الرأي فيما ذهب إليه من كالم غري صحيح عن ا

، نافاجأ 2323و بداية  2322لكن بعد سناني من هذا السؤال و هذه اإلجابة يف هناية 
مليون  219بالفضيحة الثانية لسونطراك بعد االهتامات اإليطالية هلا باحلصول على رشوة بقيمة 

صفقات بني  4هبدف احلصول على " إيين" دوالر منحت هلا من قبل عمالق الطاقة اإليطايل 
 .مليار دوالر 22بقيمة  2336و  2331

الصفقات  حول 33/22/2323يف جلسة يوم ( 191رقم )سؤال آخر للنائب حممد خالدي  -
 .املشبوهة اليت طالت سونطراك

 "علينا أن نرتك العدالة تقوم باحرياهتا و عملها و أؤكد أن القطاع ماحّيز: "رد الوزير

 أزمة ،السكن أزمة من هجنوبو  همشال الوطن مناطق يعمج مشلت اليتكما أن االحاجاجات 
 أربعة عن يزيد ما شهدت يشري أن اجلزائر 2322 أكاوبر يفنشر هلا  اهل تقرير يف أفادت ،...البطالة
 الوالة مع هل اجاماع يف الداخلية زيرو  ذلك أكدو  2322 سنة بداية منذ احاجاجية حركة آالف
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 سنة مطلع منذ احاجاجية حركة 1139 شهدت زائرجلا نأ بقسنطينة البالدلشرق   (وايل 21)
2322. 

  راكيل يةمهاأل ةملقرر ا هأكدت ما ذاو ه لالحاجاج املؤدية األسباب وىلأ السكن أزمة كانتو  
 زإجناب املاصلة العمومية السياسة ملراجعة زائريةاجل كومةاحل دعتو  "الالئق السكن يف قاحل "رولينك

 هتاو ند يف شددتو   "القطاع يف مزمنة أزمة " جودو  مؤكدة السكنات توزيعو  السكن اريعشم
 سكنية سياسة معامل رسم يف املواطنني ثليإشراك مم جوبو  على املاحدة مماأل مكاب قرمب الصحفية

 1.الاوزيعو  ازجناإل يف فافيةشال على متقو  ناجعة

 غرداية إىل رقلةو  من اسعشال من اجلنوب نمد عدة 2323 جانفي بداية منذ شهدت كما
 االجاماعية ضاعو األ من سنحت تنموية بإصالحات تطالب و غريها احاجاجات مسعود حباسي راو مر 

 .البطالةو  الفقر همن كبرية شرحية تعاين ذيال ىلو األ بالدرجة باهباشل شغل مناصب و توفري و املعيشية

 الذين يإليز  اليةو  نسكا حول 2322يف دورة ربيع  (361) رقم بودة يوسف النائب سؤال
املدقع و الاوظيف املنعدم،  الفقر بسبب فااة من ياةحلا قاعدة سياج خلف منهلم   ييرم امم نيقااتو 

يف إشارة ) و عند تقدمي الشباب بطلبات يشغل يقولون هلم ال نساطيع ألن قرار الاوظيف يف حرية 
املناولة اليت متاص دماءهم بأجور ، و الاشغيل احملدود حتت رمحة شركات (إىل مقر سونطراك بالعاصمة

 .زهيدة

قامت سونطراك باوظيف مساشارين حيملون شهادة الليسانس يف  2336يونيو  21يف 
مسجل بنفس املؤهالت ومل  11احلقوق من جامعة اجلزائر و حرم أبناء املنطقة رغم وجود أكثر من 

 .يوظف وال واحد منهم

جلسة يوم  2323 دورة الربيع يف نفس السياق يسأل النائب حممد الداوي يف
مثال ملاذا ال . خبصوص معاناة شعب اجلنوب و الاهميش الذي حيس به الشباب 21/33/2334

                                           
 : ، موقعالجزائر مريضة بأزمة سكن مزمنة رغم إمكانياتها الكبيرة"حممد شراق،  - 1

WWW.ELKHADER.COM/AR/POLITIQUES20B  

http://www.elkhader.com/AR/POLITIQUES20B
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كأس اجلمهورية و فريق بسكرة صعد   تدعم سونطراك الفرق الرياضية خاصة و أن فريق بين ثور بورقلة
عامل يف العدو الريفي و فريق املعوقني إىل القسم الوطين األول و حاز الرياضي زرقون من ورقلة بطولة ال

رد الوزير ذو فكان ". ملاذا ال تابناهم سونطراك مثل مولودية اجلزائر... لكرة السلة كأس اجلمهورية
طابع عام و راح الوزير يسرد إسهامات سونطراك عرب كامل الوطن طابع و مل يذكر بالاحديد ما 

 1.قدماه سونطراك للمنطقة

مليار يف عهد  21ية منذ فضيحة الدولة و العدالة بقضايا الفساد جبدإن عدم ماابعة  
قضية فساد حيث يقول حممد   13سبعينيات، فعلى هامش اللجنة الربملانية مت االشاباه يف حوايل ال

 13حاولنا حصر أهم القضايا يف حوايل : "مليار دوالر 29كناي مقرر جلنة الاحقيق يف فضيحة 
 ".يكانفها بعض الضبابية يف قطاع االساريادملف يشوهبا الفساد أو 

فمنذ هذه القضية اليت أثارها رئيس احلكومة األسبق عبد احلميد إبراهيمي مل تطلع العدالة 
الرأي العام على الناائج املاوصل إليها، كذلك ملفات العشرية السوداء، باإلضافة إىل ناائج جلنة 

 .و قبلها الرئاسية، كل هذا بقي حتت اإلدراج 2661 سنة الاحقيق يف تزوير االناخابات الربملانية يف

كما أن املسريات املليونية اليت دعا هلا شباب اجلنوب البطال و كذا اإلضرابات اليت دعت 
لألسالك و القطاعات العاملة باجلنوب و اليت حققت اساجابة أزيد من " فالاإلت"إليها نقابة 

على  %94و ورقلة و الوادي  %96و بسكرة  %11ر و أدرا %12بالنعامة وغرداية بــ  14%
فيها احاجاجات  األزمة عامة و مشلت مناطق من الوطن مل يسبق أن سجلت الاوايل لدليل قاطع بأن

 2.هبذه احلدة

لقد طال الفساد أغلب القطاعات و تعددت أشكاله حىت مؤسسة الربملان املعول عليها يف  
امة و احلد من املهازل و الفضائح جندها نفسها يف قفص مكافحة هذه الظاهرة و رسم سياسات ع

من خالل عدة تصرحيات و من بينها تقرير اللجنة الوطنية لالناخابات سواءا الربملانية االهتام و ذلك 
                                           

 .22/22/2323جلسة يوم الثالثاء  243السنة الرابعة رقم  الجريدة الرسمية للمناقشات، - 1
، 6/1/2323 ،1331العدد الخبر اليومي، ، " ل باجلنوب اجلديد,اساجابة واسعة لإلضراب يف اليوم األ"أحج إبراهيم،  - 2

 .2ص 
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، حيث توصف االناخابات باملزورة إذ 2322نوفمرب  26و احمللية يف  2322ماي  23بااريخ 
يقي مساعملة نفس الاعبري الذي اساخدماه لوصف الاشريعات خلصت اللجنة اليت يرأسها حممد صد

... بسبب املال القذر الذي حتكم يف ناائج العملية االناخابية" إن االناخابات و ناقدة للمصداقية"
 1.القضاء لفاح حتقيق يف الاالعب بالرتشيحات و اساعمال القذرودعت 

 :كل هذه العوامل أدت إىل 

 ؛(احلكومة و الشعب)و احملكوم  أزمة الثقة بني احلاكم -

 فقدان الناب الربملاين اهلبة و االحرتام من طرف الشعب؛ -

كما أدت حرية الشعب يف السكوت عن هذه القضايا إىل فقدان الثقة، فمثال يادخل أمحيدة   -
اجلزائرية كيف يقدم اإلعالن فضائح بأدلة و وثائق رمسية من الدولة : "العياشي يف حوار الساعة قائال

 ؛"و ال تاحرك الاحقيقات بشأن الفساد

لقد أدت أزمة الثقة إىل ظاهرة العزوف االناخايب و هذا ما جعل أغلبية غائبة و تاركة اجملال لألقلية   -
 2كي تقرر مصري اجلميع؛

ر احلالة األمنية يف اجلنوب مؤخرا تضاف إىل احلالة األمنية اليت عاشاها اجلزائر منذ توقيف املسا -
فبعد أحداث ما يسمى بالربيع العريب و اناشار السالح بقوة قادم من ليبيا . 2662يف  االناخايب

بعد سقوط نظام معمر القذايف أصبحت املنطقة أكثر هتديدا من ذي قبل من طرف اجلماعات 
ئر ومايل اجلزا)و حركة امللثمون، و حركة أبناء الصحراء ما حام على دول املنطقة . اإلرهابية كالقاعدة

                                           
 .3، ص1/2/2323ن، 9619العدد  ،(طبعة الجنوب)الخبر ، "املال القذر ياحكم يف االناخابات"بودية، .خ - 1
حصة حوار الساعة تساضيف أمحيدة العياشي يف حوار تقدمه فريدة بلقاسم مع األسااذ الدكاور مسعود و القاضية زبيدة  - 2

 .مساءا 6على الساعة  31/31/2323يوم  الجزائرية القناةعسول سابقا والصحفي لزهر على 
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إبرام اتفاقيات تعاون مع الواليات املاحدة يف الشأن األمين خاصة بعد أحداث ( و مورياانيا و املغرب
 1.سبامرب يف برج الاجارة العاملي 22

كما ميكن اعابار أحداث تغناورين بوالية إليزي و قبلها اخاطاف وايل إليزي بعني أمناس 
 طار جانت ما هو إال انعكاس حلالة فشل احلكومةو أحداث متنراست و تفجريات م( الدبداب)

 الوضعية االجاماعيةللانبيهات اليت يقدمها نواب الربملان يف اجملال األمين ما جيعل  االكرتاثوعدم 
لسكان املنطقة و اإلحساس بالعنف و الاهميش بنية خصبة السافحال العنف و غرس الكراهية اجتاه 

علمنا أن من بني موارد اإلرهاب هو االخاطاف و الفدية اليت تدر اآلخر و العدوانية، خاصة إذا ما 
أمواال طائلة للعناصر اإلرهابية، هذا يف الداخل، و هذا ما حذرت منه جهات كثرية برملانية وإعالمية 

 2.و حزبية

 ضرورة و آليات تفعيل و تطوير الربملان اجلزائري :المطلب الثالث

 ضرورات الاطوير :الفرع األول

تشري الكثري من الدراسات إىل أن هناك مؤشرات تقاس هبا مدى قوة األنظمة السياسية من  
ضعفها و كذلك الانبؤ بسقوط أو القدرة على منوها و تطورها كدراسات صمونيل هناغاون و رؤية 

سجلناها على أرض لوسيان باي و غريهم من خالل ما قدمناه سابقا و االنعكاسات السلبية اليت 
االحاجاجات املاعددة، أزمة السكن، أزمة : يف اجملال االجاماعي. يف العديد من اجملاالت الواقع

البطالة، احلقوق املطالبة بالعدالة، اإلحساس بطمس اهلوية األمازيغية، اإلحساس بالامييز بني الشمال 
الفضائح يف و ما سجلناه من سوء الاسيري و هدر للمال العام و : و اجلنوب، يف اجملال االقاصادي

و ما ملسناه من أزمة : يف اجملال السياسي... الفساد على مساويات عليا يف النظام و شخصيات بارزة
للشرعية االناخابية و الفساد اإلداري و ما الاقارير اليت تشكك يف نزاهة االناخابات و يف اجملال 

                                           
1 - Daniel Byman, Terrorism after the Revolutions: How secular uprising 
could (or hurt) Jiladists, foreignaffairs. 

، 1311العدد  الخبر،" محس حتر احلكومة من االساخفاف مبطالب الشباب يف اجلنوب"عثمان حلياين،  - 2
 .2، ص 21/31/2323
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نوب و االساقرار الذي أثرت فيه األمين، و ما مت توثيقه عن األحداث اإلرهابية و املأساوية يف اجل
ليبيا، تونس، مايل نيجر و مورياانيا، و املغرب كلها ظروف تسادعي اليقظة : ظروف دول اجلوار

 .غريها من الظروف األمنية ووإعادة النظر يف األحداث 

كل هذه العوامل إذا ما أسقطناها على املؤشرات السالفة الذكر جند أن السلطة السياسية 
 .املباشرة يف عملية تنمية السياسةة أمام حالة ختلف سياسي و تسادعي منها اإلسراع يف اجلزائري

 :و تامثل هذه املؤشرات يف

و اليت جتسدت من خالل احلركات االنفصالية يف املنطقة القبائلية، و مؤخرا يف  :أزمة الهوية -2
 .كحركات مسلحة  2322اجلنوب اجلزائري منذ 

يف األصوات اليت تعالت ضد الازوير يف االناخابات بنسب مشاركة تاناقص متثلت : أزمة شرعية -2
 .من فرتة ألخرى

تامثل يف عدم اساطاعة النظام بسط كامل نفوذه يف مناطق معينة من إقليم الدولة  :أزمة تغلغل -3
 .سواء يف قدرته على توزيع املنافع أو يف اساعماله للقوة املشروعة

يف تلك احلركات االحاجاجية ضد الظلم بسبب سوء توزيع املوارد جتسدت  :أزمة التوزيع -1
 .وتفشي الفساد و السرقة

و اليت تعين جمموعة الاصرفات اإلرادية اليت تساهدف الاأثري يف عملية صنع  :أزمة المشاركة -1
 1...السياسات العامة و إدارة شؤون اجملامع

ذلك سياسة العامة تكاد تكون معدومة و يف صنع الففي احلالة اجلزائرية بّينا أن مشاركة الربملان 
 :بعد اساقرائنا لــ

                                           
 .لتخلف السياسي و غايات التنمية السياسية، رؤية جديدة للواقع السياسيأمحد وهبان، ا - 1
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فمن شأن الاكامل . و تامثل يف ترسيخ الاكامل السياسي و بالاايل االساقرار :أزمة االستقرار -6
بلوغ االساقرار، و هذا ما مل نالحظه يف النظام اجلزائري بني السلطة الانفيذية و الربملان، حبيث هتيمن 

 .األوىل على الثانية السلطة

مسبق ينظم ( دساور)و ذلك من خالل اسانادها إىل نظام قانوين  :أزمة تنظيم السلطة -7
اعاالءها و ممارساها و تداوهلا، مع إعمال مبدأ الفصل بني السلطات و هذا ما نعاربه ناقصا يف 

كواجهة تعطي انطباعا فهو يعارب فصل ظاهري  . ري لألسباب اليت سبق ذكرهائالنظام السياسي اجلزا
 1.دميقراطيا سرعان ما تكذبه املمارسات الفعلية على ميدان الواقع

و هذا ما تؤكده الدراسات املهامة بالسلطة الاشريعية يف اجلزائر و اليت حاولت قياس درجة  
 :و هي" صموئيل هناغاون"املؤسسية وفقا للمعايري اليت وضعها املفكر 

حيث أن السلطة الاشريعية يف اجلزائر افاقدت االسامرارية و شهدت انقطاعا مسامرا،  :التكيف -2
سوى عامني و بقيت البالد دون برملان م و مل يسامر 2693فاجمللس الوطين الاأسسي تأسس عام 

كما شهدت انقطاعا باعيني برملان اناقايل يف بداية الاسعينات و إىل غاية سنة . م2611إىل غاية 
مت  ، كما أن وظيفة الربملان بقيت جامدة فلم تاجاوز أكثر من منح الشرعية القانونية لقراراتم2661

 .صنعها يف مكان آخر

و يعين أن يكون للمؤسس أكثر من وظيفة، فرغم تعدد اللجان يف الربملان اجلزائري  :التعقيد -2
 .وكذا تعدد الوظائف الاشريعية و الرقابية إال أهنا صورة حمددة و جامدة خالية من كل تعقيد

يف العمل املايل ( طبقا ملبدأ الفصل بني السلطات)تعين حرية و ذاتية املؤسسة  :االستقاللية -3
 .يفي إال أن الواقع يثبت فقدان الربملان هلذه االساقالليةوالوظ

                                           
 .212أمحد وهبان، مرجع سابق، ص - 1
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و يعين درجة الرضا بني النواب يف الربملان، غري أنه من خالل املمارسة الربملانية و اخلربة : الاماسك
السياسية و النشاط داخل الربملان اجلزائري يظهر أن األغلبية الربملانية حتبط و تعرقل أغلب الوسائل 

 1.اليت يقدم هبا نواب األقلية بالرغم من خطورهتا و أمهياهاالرقابية 

األمنية للدولة  السياسات العامة: "كم يضيف الدكاور ناجي عبد النور يف الشأن األمين بأن
تاأثر بالقواعد و األسس الدساورية و األوضاع السياسية و الدساورية و بني ضعف و عدم اساقرار 

 2.لها يف حتقيق أهدافها و الظروف و اإلمكانيات االقاصاديةالسياسة العامة األمنية و فش

إّن ضرورة تطوير . من خالل ما سبق ذكره يصبح تطوير أداء الربملان يف اجلزائر ضرورة ملّحة
الربملان اليت أشرنا إليها يف هذا املطلب هتدف باألساس إىل ترقية دور الربملان اجلزائري إىل مصاف 

و من بني املعايري اليت أشار إليها االحتاد الربملاين الدويل حىت . قا للمعايري العامليةالربملانات العاصرة وف
 :يكون برملانا دميقراطيا ما يلي

 أن يكون ممثال عن الشعب يعكس اإلرادة احلرة اليت عرب عنها الناخبون يف اخايارهم لنواهبم؛ -

 املهمشة منها؛ أن ميثل مجيع أطراف اجملامع و شرائحه االجاماعية حىت -

احلكم و إمنا هي أيضا ضمانة لألقلية يف ممارسة حق  األغلبية يفالربملان ليس فقط لاكريس حق  -
 املعارضة؛

 ؛من خالل وسائل اإلعالم املخالفة يف إدارة أعمالهأن يكون شفافا مفاوحا لألمة  -

 اجملامع املدين و القطاع اخلاص؛ و منظماتأن يكون مااحا للجميع و يشرك الشعب  -

أن يكون فعاال ينظم بكفاءة وفقا للقيم الدميقراطية و يؤدي مهامه الاشريعية و الرقابية بطريقة تليب  -
 3.احاياجات مجيع السكان

                                           
 .212أمحد وهبان، مرجع سابق، ص  - 1
 .مصطفى بلعور، مرجع سابق - 2
 .عليان بوزيان، مرجع سابق - 3
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 آليات و مقرتحات حلول إجرائية :الفرع الثاني

 :المقترح اإلجرائي األول يتعلق بالتكوين السياسي -أ

األحزاب يف تكوين مناضليها على مساوى حملي و ذلك باسخري املؤسسات  الدولة بادعيمتادخل  -
و املراكز الثقافية و دور الشباب يف فرتات زمنية تكون هذه األخرية شاغرة ( قاعات الادريس)الرتبوية 

 (.، عطل الشااء، الربيع، الصيف، اخلريفهناية األسبوع)يف أيام العطل 

و حملية حمايدة تاشكل من األحزاب و اإلدارة و القضاء، على شاكلة اللجنة  تشكيل هيئة وطنية -
تاوىل اإلشراف على عملية تسيري الاكوين فيما ياعلق باسخري املقرات، )الوطنية ملراقبة االناخابات 

واساقبال قوائم مناضلي األحزاب املعنية، و الاكفل باسديد مصاريف األساتذة اجلامعيني و اإلطارات 
ليت يشهد هلا بالكفاءة يف جمال الانمية السياسية و رؤساء البلديات السابقني و املمارسني و كذلك ا

 .إخل...الوالئيني و اإلطارات العليا يف الدولة حسب نوعية و مساوى الاأهيل املساهدف

ئ أولية جلنة من املخاصني باالشرتاك مع ممثلي األحزاب بصياغة برامج تكوينية مبسطة كمباد تاوىل -
عند املمارسات السياسية و تسيري اجلماعات احمللية و الربملان يف وحدات تعليمية مدرجة تصاعديا 
من البسيط إىل املعقد كما تسلم شهادات تربص بعد كل تكوين مرقمة لكل مناضل حتت إشراف 
 حزبه الذي برجمه و بذلك ياسىن لكل حزب توفري احاياطي من الكفاءات، يقدمهم عند كل

 .اساحقاق اناخايب ما يعمل على ترقية مساوى املرشحني

ترتك اإلجراءات الافصلية و طريقة تنفيذ هذه األفكار للممارسات امليدانية و األساس هو تبين  -
 . املشروع مبدئيا

 :على مستوى كل والية" دار للبرلمان"المقترح اإلجرائي الثاني يتعلق بإنشاء  -ب

الاطلع إىل الدميقراطية الاشاركية بني الربملان و اجملامع املدين و القطاع يف هذا املقرتح و يف ظل  
اناخابية حتت أي مسمى و نقرتح  اخلاص، فإنه من الضروري إنشاء مقر على مساوى كل دائرة

مع اإلشارة أنه ال نقصد به الربملان احمللي حىت نصبح يف نظام فدرايل، و إمنا ( دار الربملان)تسمياه بــ 
تكون جمهزة مبكاتب لنواب الربملان، و تاوىل الدولة أو الربملان ( الدار الربملانية)صد منه أن هذه الق
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توفري جهاز إداري كفء ياوىل تسيريها و على نفقاها، و أن تكون قبلة ملنظمات اجملامع املدين وكذا 
 .منظمات القطاع اخلاص احمللية لاقدمي املقرتحات و االنشغاالت

واب فيها عقد ندوات و عرض تقارير نشاطاهتم و الافاعل مع هذه املنظمات حول ياوىل الن -
انشغاالت منطقاهم و حماولة صياغة مقرتحات قوانني حتت إشراف خماصني حمليني تكون تاالئم 

 -سهوب -ضابه -جنوب -مشال)املشاهبة  هويةجلا مع املناطق بالانسيقو  املنطقة خصوصيةو 
 .) اخل .... صحراء

 على شوطا أخذت قد نتكو  بعدما ربملانال ىمساو  على يةلربملانا رو الد ذهه اطاتشن جمعتا -
 أمشلو  سعو أ و باشرتاك الوطنية العامة السياسة رسم عملية يسهل ما احمللية، يةربملانال رو الد ىمساو 

 لالحاياجات الناقلو  نسقامل رو د النواب ياوىلو  ص،اخلا كالقطاع يناملد اجملامع منظمات مع
 يف امهةملسا بالاايلو  ةاملاخصص لربملانا نللجا الواقعية و توفري املعلومات امليدانية قيقيةحلا بواملطال
 .الصاحل كمو الوصول إىل احل كماحل ترشيد

 لوماتاملع تقريب من يزيد ما البحثية اكزو املر  امعاتجلا بأقرب احمللية نيةربملاال رو الد ذهه ترتبط -
 .هذا اجملال يف البحوث تفعيل زيادةو 

 .الظروف هتقاضي امب رو الد ذهه رو د مالئمةو  حتسني كنمي -

 :الاالية األهداف قيقميكنهما حت املقرتحني هذين إن

 منظمات أعضاء كذاو   األحزاب لكافةاملناضلني  كفاءة من الرفعو  السياسية الانمية قيقحت -
 .املدين اجملامع

املواعيد  يف إال اهظهور  عن عوضا مسامرة بصفة األحزاب رو د تفعيلو  يطشتن على العمل -
 . فقط االناخابية
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ترقية النقاشات و احلوارات يف أوساط اجملامع املدين و على مساوى مناضلي األحزاب حىت تصبح -
بطرق سوفية شعبوية  ليسو  سياسيةو  افيةاحرت  بنظرة كوميةاحل السياساتتدور حول الربامج و حول 

 .ماعصبة للجهة أو العرق مثلما هو واقع احلال يف أغلب مناطق الوطن

 ساطو أ يف الزمن عرب تراكمهاو  تبادل للمعارف على عبارة النقاشاتو  واراتحلا ذهه تصبح -
 بصورة املواطنني من اسعةو  شرائح إىل السياسية عرفةامل اراناش إىل ييؤد ما ذاو ه اجملامع و النخبة
 .دائمة

خالل اللقاءات  من سياسيا، رأةملا كفاءة من للرفع لىملثا الطريقة هبأناملقرتح  ذاه من ناوّخى -
 .الربملان دار داخل يف تام اليت احملاضراتو  اتو الندو 

 .جدا مهم شيء العملية ذههل ماإلعال سائلو  ابعةما نإ -

 ؤسساتامل باقي على إجيابا حاما سينعكس السياسية الانميةو  الكفاءة ىمساو  من الرفع نإ -
 من معرفاهم على يعملو  علمملاا ابلشبا من كثريال كفاءة إبراز على يعملو  شفافية إىل ييؤدو 

 خوفا الاخفيو  بأنفسهم و النأي ينياالناهاز  تراجع على يعمل ذلك مع طرف اجلماهري و باملوازاة
 .الناس إحراجات من
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 :لـــــــة الفصــــــــــــخالص

 20 ميو  الاأسيسيتعود نشأة الربملان اجلزائري غداة االساقالل بعد اناخاب اجمللس الوطين  
 ةرت ف بعدو  1963 سبامرب 10 دساور وجبمب 1964معا ينالوط اجمللس مث،  م1962 سبامرب
 ينالوط يبعلشا اجمللس اناخاب غاية إىل 1965 سنة بومدين يوار ه انقالب أحدثها غياب

 زبحلا مظلة حتت حدثت الاطورات ذهه كل 1976 نوفمرب 19 دساور وجبمب  1977معا
ن أللربملان  يكاب ملو  السلطات بني الفصل مبدأ 1989 الدساور كرس تعددية مرحلة يف الواحد

 . االناخايب سارامل توقيف بسبب أنشي

 و ألول اليةر البيكام ( Bicaméralisme ) الغرفة ثنائي برملان إحداث مت 1997 سنة يف
ى مساو  على رقابيةو  ريعيةشت سلطات ربملانلل أسندت اجلزائري حيث ينلربملاا الااريخ يف مرة

 يعودالسلطة و  هلذه الفعلية و املمارسة الواقع يكذب ما نسرعا لكنو  الدساوريةو  القانونية النصوص
 إىل هسبب يعود ما منهاو  القانوين و يالدساور  طاراإل ىمساو  على وهما منها سبابأ لعدة ذاه

 اليت الكفاءة فيهم تاوفر ال برملانيني ممثلني إفراز إىل أدت ىأخر  عواملو هناك  االناخايب،ن القانو 
 .السياسيةاملؤسسة  هبذه ملنوطا ىمساو  إىل ترقى

 نسبة ما و هأدائ ىمساو  اهنيارو  لربملانا ضعف إىل أدت اريهغ و العوامل ذهه كل
 .هلذه احلقائق تأكيد الإ اإلحصائية الاقاريرو  الادخالت

 إىل كومةاحل برامج مراقبة يفو  العامة السياسة صنع يف الضعيف لربملانا أداء ىأد لقد
 كموجة (االجاماعيو ( املايل الفساد كحاالت (ياالقاصاد املساوى على سلبية انعكاسات

 األمنية و )يرو الاز و  السياسية ركةاملشا كإشكالية (السياسيو ( الوطن تعمّ  اليت االحاجاجات
 .)نوبجلكا الوطن بعض يف يناألم االنفالت كحاالت(

 السياسي مالنظا اسامرارية صاحل يف ليست للجزائر يةو اخلارج الداخلية البيئية لظروفا نإ
 رسماملشاركة و  يف لربملان اجلزائريا رو د تطويرو  تفعيل الواجبو  ير و الضر  من هعليو  القائم

 .اإلجرائيةحللول ا بعضو  توصيات حنارت اق هعليو  ديدقراطيةو  حرية بأكثرو  العامة السياسة
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 الفواعل غير الرسمية المرتبطة بصنع السياسة العامة في الجزائر أهم :الفصل الثالث

 :تمهيــــــــــــــــد

 شهدت العديد من الدول تطورات سياسية واقاصادية عرفت من خالهلا الاحول حنو 
الوحيد  مل تعد الدولة الفاعل املهيمن و هبذاالدميقراطية وتبين سياسات الاحول إىل القطاع اخلاص، 

فيها  برز الثمانيات شهدت اجلزائر هذه الاطورات، لذا بداية السياسات العامة، ومع على صنع
الفصل على  هذا العديد من الفواعل غري الرمسية إىل جانب الفواعل الرمسية للدولة، وسيام الرتكيز يف

خصص  األول :املدين والقطاع اخلاص، من خالل مبحثني عاممها اجملفاعلني يف غاية األمهية، 
السياسة العامة يف  صنع للمجامع املدين و الثاين للقطاع اخلاص وسيام تبيان دور وتأثري كل منهما يف

 .اجلزائر

  المجتمع المدني و صنع السياسة العامة :المبحث األول
كلما تواجدت : "« Robrt Putnam » بوتنام روبرت" اإليطايل املفكر يقول 

 املدين فاجملامع لذا، .وأكثر أقوى الدميقراطية كانت كلما دورها، توأدّ  املدينمؤسسات اجملامع 
 اجملامع، مصاحل وعن مصاحله عن الدفاع خالل من الدميقراطية مبادئ ترسيخ يف رئيسا دورا يؤدي
 ألنه الدولة، طرف من الصادرة القرارات خمالف حول الرأي وإبداء االناخابات يف باملشاركة وذلك

 يف السياسية للسلطة القاصرة فالنظرة لذا .الدولة مؤسسات له تأمينها تساطع مل لدميقراطية ياوق
 وامايازات السلطات نشاط ويعرقل يزاحم اجلمعوي النشاط اعابار على تقوم كانت واليت اجلزائر

 من باالناقال املمارسة  وهيكلة تشكيل وإعادة ، 1988 أكاوبر 5 أحداث إىل أدت الدولة،

 يف مرة وألول أقر الذي (1989)د اجلدي الدساور على الاصويت بعد وهذا الاعددية إىل األحادية
 من العديد ظهور إىل أدى مما السياسي، الطابع ذات اجلمعيات إنشاء حق املساقلة اجلزائر تاريخ

 واملطالبة مشاكلها عن الاعبري حتاول جدا، قصرية مدة يف اجلديدة، السياسية والقوى الانظيمات

 السياسة صنع يف واملشاركة الاأثري يف دور الانظيمات هلذه كان إذا ما توضيح سيام لذا حبقوقها،

 .الدولة طرف من واالحاكار واإلقصاء الاهميش من تعاين تزال الأم أهنا  الدولة جانب إىل العامة،
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 .اجلزائر يف املدين اجملامع تنظيمات :األول المطلب

 االجاماعية ،االقاصادية خمالف اجملاالت يف اجلزائر يف املديناجملامع  تنظيمات تعددت
 وإحتاد منظمة ألف 25 من أكثر قام وحدها اجلزائر يف أن  "الكرت علي" يشري حيث .والسياسية

 1988.1 أكاوبر أحداث بعد حكومية غري ومجعية ورابطة

 حتقيق ألجل وذلك السياسي، الطابع ذات اجلمعيات إنشاء حبق 1989 دساور أقر كما

 :يف الانظيمات هذه وتامثل ،مصاحل اجملامع حتقيق وحماولة الدميقراطية، من أكرب قدر

 :السياسية األحزاب :أوال

 عرف لقد السياسية احلياة يف املشاركة إىل يهدف بأنه:"لقد عرف املشرع اجلزائري احلزب 
 برنامج حول جزائريني مواطنني مجع خالل من وسلمية دميقراطية بوسائل احلزب اجلزائري املشرع

 2".الربح يدر هدف اباغاء دون سياسي

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

 على احلصول على بعضها قدرة من الرغم على السلطة، خارج تكون اليت أي املعارضة، السياسية
 الوطين الايار ألن ذلك العلماين، والايار اإلسالمي الايار على الرتكيز سيام لذا الربملان، يف مقاعد

 ياكون؟ ومما الايار هذا هو فما اآلن، اجلزائر يف السلطة على يسيطر الذي الايار وهو

 الاجمع وحزب الوطين الاحرير جبهة حزب:مها مهمني حزبني ويشمل :الوطني التيار 1-
 .الدميقراطي

 

                                           
 .299،ص(2664مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت)، دراسة نقدية: المجتمع المدنيعزي بشارة،  - 1
قسم احلقوق، مذكرة : جامعة باتنة) ،"دراسة تحليلية قانونية: مكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزارية"نادية خلفة،  - 2

 .224، ص(2333لنيل شهادة املاجساري يف القانون العام، 
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I- الوطني التحرير جبهة حزب (FLN): 

 لظهور مانعا تعبويا رئيسيا دورا ولعبت االساقالل، منذ احلكم الوطين الاحرير جبهة مارست
 الدور هذا ويرجع ،كياهنا هزت اليت 1989 أكاوبر 5 أحداث غاية إىل منافسة، سياسية قوى أي

 يف اسامرت وقد اجلزائري، الشعب فئات مجيع منها انبثقت اليت الوحيدة السياسية القوة لكوهنا
 1.الثورية الاارخيية الشرعية إىل اسانادا للسلطة ممارساها

 سواء الاعددية يف وحىت األحادية يف النظام حزب كان الوطين الاحرير جبهة حزب هبذا فإن
 الاحرير جبهة يقود كان الذي "مهري احلميد عبد" مع حصل ما مثل املعارضة، أو احلكم يف تواجد

 مع الدولة، مؤسسات كل يف لااجذر السلطة، إىل بعدها اجلبهة وعادت به أطيح لكن الوطين،
 2.احلكم "بوتفليقة العزيز عبد" وصول

II-  الديمقراطي الوطني التجمع حزب:(RND)   

 ترأسه الرمسية، للسلطة سياسية كواجهة ، 1997 سنة تأسس الذي احلديثة األحزاب من هو
 يف أحرزه الذي الفوز بعد الوطين الشعيب اجمللس رئاسة إىل حتول والذي "صاحل بن القادر عبد" بداية

 تنمية وحتقيق اجلزائر، اساقرار على فيه راهن ،"تضامن-عمل-أمل" شعار حتت ، 1997 تشريعات
 اناخابات وكذا االناخابات، هذه يف للفوز الانفيذية السلطة دعماه وقد 3.واقاصادية اجاماعية
 2007.4 و 2002

                                           
مركز دراسات : بريوت)، الشرعية في األنظمة السياسية العربية في إشارة إلى تجربة الجزائر إشكاليةمخيس حزام وايل،  - 1

 .246، ص(2331الوحدة العربية، 
هزمية شكلية للاجمع الوطين الدميقراطي، االناخابات الربملانية يف اجلزائر، ترتب جديد للقوى "حممد مصدق يوسفي،  - 2

 .1، ص2332، 2226العدد  جريدة الزمان،" السياسية
الوطين  قة حبث قدمت يف كراسات امللاقى، ور "المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الجزائر"عبد الرمحان برقوق،   - 3

 .232-232، ص (2331ديسمرب  29-23: بسكرة -اجلزائر)الاحول الدميقراطي يف اجلزائر، : األول حول
 
 جديد ترتيب ،الجزائر في البرلمانية االنتخابات -الديمقراطي الوطني للتجمع شكلية هزيمة" يوسفي، مصدق حممد -4

 7 .ص مرجع سابق، ،"السياسية للقوى
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( محس) اإلسالمي اجملامع ا حركة لإلنقاذ، اإلسالمية اجلبهة :من كل ويضم :اإلسالمي التيار 2-
 .النهضة وحركة

III- لإلنقاذ اإلسالمية الجبهة :(FIS)  

 على  سيطرت حيث منظمة فعل قوة هلا كان ، 1989 مارس يف سياسي كحزب نشأت
 القيادةو اعامدت يف عملها على  تيارات عدة بني ومجعت والقرى، املدن يف املساجد أغلب

 1.الشورى ومبدأ اجلماعية

، 1990حملليات اناخايب موعد أول يف البلديات جمموع من % 55 اجلبهة اكاسحت و
 47.27%على األول دورها يف أحرزت حيث ، 1991 باشريعات الفوز خالل من دورها وتعزز

 وآخر الناخايبا املسار إلكمال مناد بني السياسية الطبقة انقسام إىل أدى مما األصوات جمموع من
 معارضة إحداث إىل ذلك أدى ، 1992 اناخابات ليلغى الشعيب الوطين اجليش وتدخل بإيقافه،
 2663.2  سنة من بداية الطرفني بني مسلحة

II- (حمس)المجتمع السلم  حركة:(HMS)  

 سياسي كحزب معامدة أصبحت و  "واإلصالح اإلرشاد مجعية" حتول عن ناجت
 املوضوعية معايري على باإلعاماد اإلسالمية الدولة إقامة إىل احلزب هذا ويسعى ، 1991سنة

 إىل احملضة املعارضة فلسفة من حتولت حبيث لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة أخطاء من واسافادة والواقعية،
 3.االناخابية املواعيد يف حضورها سجلت وقد السياسية، احلياة يف احملاشمة املشاركة

 

 
                                           

مركز الوحدة : بريوت) الخلفيات السياسية و االجتماعية و االقتصادية: األزمة الجزائريسليملن الرياشي و آخرون،  -1
  .94، ص (2666العربية 

 105 .ص سابق، مرجع ،"الجزائر في الديمقراطي والتحول المدني لمجتمعا" برقوق، الرمحان عبد . 2
 .11، ص(2331دار قرطبة ) ، المشاركة السياسية و تجربة التعددية الحزبية في الجزائررابح كمال لعروسي - 3
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III- اإلسالمية النهضة حركة: 

 تغري من، تعد ،"اهلل جاب اهلل عبد" زعيمها برئاسة 1990 ديسمرب يف رمسيا اعامادها مت
 وتعرضت 2662،1ديسمرب تشريعات إللغاء املعارضة األحزاب ( ،"اإلصالح حركة" إىل احلزب اسم

 انفصال إىل أدى مما الكثيف، نشاطها من الاخوف نايجة النظام قبل من مضايقات إىل احلركة
 للحركة شديد تراجع أدى االنفصال هذا 2،"الوطين اإلصالح حركة"  لانشئ مؤيديه مع زعيمها
 يف مقاعد وأربع ، 2002 تشريعات يف واحد مقعد على سوى حتصل مل أهنا لدرجة

 .1997 تشريعات يف مقعد 34 ـب تاماع كانت بعدما  2007تشريعات

 أجل من الاجمع حزب مث العمال وحزب االشرتاكية القوى جبهة :ويشمل :العلماني التيار 3-
 .والدميقراطية الثقافة

I- االشتراكية القوى جبهة (FFS): 

 سنة غاية إىل اخلارج يف ناشطة وكانت ،"محد آيت حسني" بزعامة 1963 سنة تأسست
 االناخابات يف جدارهتا وأثبات 3.املعارضة يف يزال ال شرعيا حزبا أصبحت حينها ، 1989
 يف فقط وشاركت 2002 سنة الاشريعية االناخابات يف تشارك مل إال أهنا ، 1997 سنة الاشريعية

 2332.4  احمللية االناخابات

II- العمال حزب: 

 وهي "حنون لويزة" برئاسة 1990 عام تأسس الرتوتسكي، الفكر تبىن يساري حزب
 عن الدفاع يف املامثلة مببادئه يامسك اجلمهورية، رئاسة ملنصب اجلزائر تاريخ يف امرأة كأول ترشحت

                                           
 .19املرجع نفسه، ص  - 1
 .232، مرجع سابق، ص "المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الجزائر"عبد الرمحان برقوق،  - 2
 .14، ص (2661ديوان املطبوعات اجلامعية، : اجلزائر)، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة سعيدبوشعري، - 3
 ، مرجع سابق،الخلفيات السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية: األزمة الجزائريةسليمان الرياشي و آخرون،  - 4

 .11ص
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 4 على حصل و .2666 و 1995 عامي الرئاسية االناخابات قاطع 1اخلوصصة، ونبذ الربوليااريا
 يف مقعد 21مث ، 2002 تشريعات يف مقعد 22، 2661الاشريعية االناخابات يف مقاعد

 .2339  اناخابات

III- والديمقراطية الثقافة أجل من التجمع حزب  :(RCD) 

 ، 1989سبامرب 16 يف قانونيا اعاماده ومت ، 1989 سنة الرببرية احلركة إىل تأسيسه يرجع
 عصري تيار إقامة إىل ويدعو الوطين املساوى على اإلسالمي االجتاه يرفض ،"سعدي سعيد" يرتأسه
 2.الغربية الثقافة على مافاح

 :النقابية التنظيمات :ثانيا

 .الدولة هياكل خارج فضاء أكرب باعابارها املدين، للمجامع املركزية النواة النقابية احلركة متثل
 ورعاية العمل، شروط بشأن اجلماعية املساومة ألغراض تاشكل مجعية": أهنا على تعريفها وميكن
 الاشريعية واهليئات احلكومات على الضغط طريق عن واالجاماعية االقاصادية أعضائها مصاحل

 3".احلاالت بعض يف السياسي العمل إىل واللجوء

 كما ، 1956 سنة اجلزائر يف تأسست نقابة أول "اجلزائريني للعمال العام اإلحتاد" ويعد
 وهي ، 1990 بداية و 1989 مع هناية نقابية منظمة 28 حوايل بوجود النقابية الساحة متيزت
 هذه ومتثل "اجلزائريني العمال إلحتاد" النقايب االحاكار أسقطت واليت وفئوية قطاعية نقابات تقريبا

 :يف النقابات

 :النقابة اإلسالمية للعمل و الحركة النقابية -(1
 مدعاة جناحها وكان العام لإلحتاد العمايل الانظيم اخرتاق اإلسالمية اإلنقاذ جبهة حاولت

                                           
 .232مرجع سابق، ص  ،"المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الجزائر"عبدالرمحان برقوق،  - 1
 .291، ص (2332مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت)، رئ، مستقبل الديمقراطية في الجزاامساعيل قرية و أخرون - 2
 .931، ص (2663املؤسسة العربية للدراسات و النشر، : القاهرة)، 9، جالموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيايل،   - 3
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 جويلية يف للعمل اإلسالمية بالرابطات مسيت رابطات شكل يف للعمل اإلسالمية النقابة إلنشاء
 يف توقيفها مت لكن 1(.اخل ... السياحة، النقل، الصحة،) قطاعات عشرة عرب واناشرت ، 1990

 يف لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة فيه حلت الذي والسياسي األمين السياق نفس يف وذلك 1992 سنة
 .1992 مارس

 (:سناباب) العمومية اإلدارة لمستخدمي المستقلة الوطنية النقابة -(2
 يسمى ما حتت عمومية إدارات يف اإلدارية اإلطارات من مببادرة ، 1990 سنة تأسست

 2.السلطة عن اساقالال النقابات أكثر وهي املوظفني، حقوق عن الدفاع جبمعية
 :الجزائر إلنقاذ الوطنية اللجنة  -(3

 وقد اإلنقاذ، جلبهة املانامي النفوذ مواجهة ، هبدف 1992 عام للعمال العام االحتاد أسسها
 وبعض واخلاصة احلكومية الشركات من واملدراء العمل أصحاب متثل أخرى منظمات ست ضمت

 .اإلنسان حقوق منظمات
 (UNPA):الجزائريين للمزارعين الوطني االتحاد -(4

 حوايل يضم 1997 إحصائيات وحبسب ، 1988 عام الوطين الاحرير جبهة عن اساقل
 3.عضو ألف 700

 :المهنية النقابات -(5
 أعضائها لاماع املدنية الانظيمات أنشط من وهي اجلزائر، يف املهنية النقابات من العديد هناك

 نقابات :النقابات هذه أهم ومن هلا، املالية اإلساقاللية إىل باإلضافة سياسي ووعي تعليم من
 4.والقضاة والصيادلة واحملامني واملهنيني واألطباء الصحفيني

 
 

                                           
 .91، ص 2333، سبامرب 216، مجلة المستقبل العربي" اجملامع املدين يف اجلزائر"أمين إبراهيم الدسوقي،  - 1
سية، مذكرة قسم العلوم السيا: جامعة اجلزائر" )تطور الحركة النقابية في الجزائر من األحادية إلى التعددية"هبية أوقنون،  - 2

 .6، ص(2331ماجساري يف الانظيم السياسي و اإلداري، 
 .69، مرجع سابق، ص "المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الجزائر"، عبد الرمحان برقوق - 3
 .232، مرجع سابق، ص "دراسة تحليلية قانونية: مكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزائرية"نادية خلفة،  - 4
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 :المدنية الجمعيات: اثالث
 نصت إذ اجلمعيات، إنشاء يف الدساوري احلق صراحة 1996 دساور من 43 املادة كرست

 القانون حيدد اجلمعوية، احلركة تطوير الدولة تشجع مضمون، اجلمعيات إنشاء يف احلق" أن على
 1.اجلمعيات إنشاء إجراءات شروط

 صدور املدين،اجملامع  بدور واإلقرار اجلمعيات إنشاء حبق الدساوري اإلعرتاف هذا وصاحب
 اعاماد مت وقد اجلمعيات، إنشاء حرية يف جذريا حتوال أحدث الذي 1990 لسنة اجلمعيات قانون
 2.القانون هذا صدور منذ مجعية 53000 من أكثر

 :يلي ما املدنية اجلمعيات وتاضمن
 :النسوية المنظمات -1

 كما ضدها، املوجه العنف وتقاوم املرأة حقوق عن تدافع نسائية منظمة 30 من أكثر تضم
 :يلي كما املنظمات هذه تصنيف وميكن اإلنسان، حقوق عن الدفاع جمال يف تربز أهنا
 ؛بقوة وتنشط اناشارا، أكثرها وهي :النسائية اخلريية اجلمعيات -2
  :نوعني على وهي :لألحزاب الاابعة النسائية االحتادات أو اجلمعيات -2

 للحزب األيديولوجي الطابع وتكاسي السياسي، للنظام املعارضة لألحزاب تابعة تكون أوهلا
 الوطين االحتاد وأمهها احلاكمة السلطة حزب أو ألحزاب الاابعة تلك وثانيها .له تابعة تكون الذي

 تابعة هي وإمنامساقلة  ليست أهنا اجلمعيات هذه عن يالحظ وما (UNFA).اجلزائريات للنساء
 .احلاكم للحزب وفكريا تنظيميا

 احملامني، أو األطباء نقابة يف املرأة كلجنة :احلرة أو املهنية للمنظمات الاابعة النسائية اهليئات -3
 ؛اخل... اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية الرابطة يف املرأة وجلنة

 3.السابقة الانظيمات أي حتت املنطوية غري الانظيمات جمموع هذا عن فضال النسائية، وادي -1

                                           
 .2669من دساور  13اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، املادة  - 1
دار : اجلزائر) دور الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و النقابات،: المجتمع المدني و حماية البيئةحيىي وناس،  - 2

 .23، ص (2333الغرب، 
 .61مرجع سابق، ص ، "الجزائرالمجتمع المدني و التحول الديمقراطي في " عبد الرمحن برقوق، - 3
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  :اإلنسان حقوق جمعيات 2-
 :يف وتامثل اإلنسان حقوق عن لادافع اجلمعيات هذه ظهرت اجلزائر يف املرتدية لألوضاع نظرا

 ناضل الذي "النور عبد حيي علي" احملامي أسسها :اإلنسان حقوق عن للدفاع اجلزائرية الرابطة -2
 ذلك الساعة، حد إىل باجلمعية يعرتف ومل .اجلزائر يف املدين و اجملامع اإلنسان حقوق ترقية سبيل يف

 حيث السمعة سيئة والقوانني العامة، احلريات اناهاك عارضت حيث احلاكم، للنظام مبعارضاها
 ؛واإلرهاب الاخريب مكافحة قانون اناقدت

 النواة وتشكل، 1988 أكاوبر أحداث بعد نشاطها برز :اإلنسان حلقوق اجلزائرية الرابطة -2
 ؛لذلك املالئم املناخ توفري خالل من ذلك وياحقق القانون ولدولة املدين اجملامع لاطور األساسية

 بسبب اجلزائر يف العسكرية احملاكمات مجيع رفض وقد :اإلنسان حلقوق الوطين) اجلزائري املرصد -3
 1.العادلة احملاكمة لشروط افاقادها

 :الثقافية الجمعيات 3-
 عن للدفاع العربية اجلمعية :أمهها ومن اجلزائرية النقابة مسات أهم إفرازات أحد مبثابة وهي

 (MCB). الرببرية الثقافية واحلركة اجلزائرية، العربية احلركة العربية، اللغة
 :الطوعية الجمعيات 4-

 يف مجعية ألف 40 إىل  1989سنة مجعية ألف 12 من اجلمعيات هذه عدد ارتفع حيث
 .للمجاهدين الوطنية واملنظمة ،اجملاهدين أبناء ومنظمة الشهداء، أبناء منظمة ومنها 2املوالية السنة

 
 
 
 
 

                                           
 .233، مرجع سابق، ص "دراسة تحليلية قانونية": مكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزائري"نادية خلفة،  - 1
 .64، مرجع سابق، ص "المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الجزائر" عبد الرمحن برقوق،  - 2
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 .العامة السياسة صنع بشأن املدين اجملامع إساشارة :الثاني المطلب
 السياسة صنع يف واملشاركة الاأثري يف يامثل املدين اجملامع ملؤسسات األساسي اهلدف إن

 تقدمي على العمل :يف املشاركة هذه أشكال وتاضح عليها، وحيافظ مصاحلها خيدم مبا العامة
 لسياسات البدائل أو احللول بعض تصور القطاعات، من قطاع يف عامة لسياسة مقرتحات

 يف احلكومة تساشريها قد كما القائمة، السياسات بعض تعديل ألجل باإلسافااء تقوم عالقة،كما
 إىل األحيان بعض يفاألمر هبا  ويصل اجلديدة، القانونية النصوص ملفات إعداد أثناء رأيها إبداء

 وللامكن  .تنفيذها وحىت تعديلها أو عليها، اإلبقاء أو معينة بسياسة العمل إيقاف ألجل الضغط
 مكان ال ألنه بالدولة املديناجملامع  تربط اليت العالقة توضيح من أوال البد األشكال، هلذه الاطرق من
 .الدولة غياب يفاجملامع  هلذا
 :بالدولة المدني عالمجتم عالقة: أوال

 الشريك الذهن إىل يابادر العامة، السياسة صنع يف املدين معاجملا  دور عن احلديث عند
 من العامة السياسة صنع عملية ألن الدولة، وهو العامة السياسة صنع عملية يف واألساسي اآلخر
 اجلزائر، يف العامة السياسة صنع يف املدين اجملامع دور تبيان فإن لذا دولة، ألي األساسية املهام

 هي هل املدين،اجملامع  و الدولة بني العالقة بطبيعة مرهون فاعلياه، مدى وتقييم وحدوده بأبعاده
 الاشكل، طور يف مازالت عالقة هي أم الطرفني؟ بني املابادل واالعاماد الثقة على تقوم مابلورة عالقة
 .وسلبية؟ إجيابية بني ما ماناقضة توجهات ذهباوتاجا

 ال حىت اجملامع هذا اساقاللية عدم على تعمل كانت املدين اجملامع على اجلزائر انفااح قبل
 1.للدولة السلطوية الرتعة مواجهة يف نسيب توازن باحقيق تسمح مضادة قوة إىل ياحول

 املدين عاجملام منظمات توجهات على باألساس تاوقف العالقة طبيعة فإن االنفااح بعد أما
 دون ذلك تنفيذ على راهتاوقد تعددي جمامع على باحلفاظ الدولة تعهد ومدى الدولة، جتاه

 عالقاها شكل حتدد اليت هي املدين اجملامع منظمات اوم هبتق اليت الوظيفة طبيعة فإن كذلك.ضغوط
 .اجاماعية وظائف تؤدي اليت تلك عن ختالف خدمية وظائف تؤدي اليت فاملنظمات .الدولة مع

                                           
ورقة حبث قدمت يف امللاقى : سطيف-اجلزائر)، 2، جالتأسيس للحكم الرشيد دور المجتمع المدنيفي"مصطفى كيحل،  - 1

 .296، ص (2331أفريل  36-34الدويل حول احلكم الرشيد و اسرتاتيجيات يف العامل النامي، 
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 من مثال تناج واليت املدين اجملامع ومنظمات الدولة بني املعقدة املواقف من العديد وتوجد
 ألداء الدولة، من مايل دعم على فيه تعامد الذي الوقت يف ما عامة لسياسة نقابة أو مجعية معارضة

 منظمات بعض على الضبطية قيودها لاطبيق حاجة يف نفسها جتد الدولة فإن كذلك وظائفها، بعض
 االحتاد" مثل مصاحلها خلدمة باأسيسها الدولة تقوم نقابات أو مجعيات توجد كما املدين، عاجملام
 1."اجلزائريني للعمال العام

 لدميومة الداعمة املؤسسات صورة اجلزائر يف املدين أخذ اجملامع الاسعينيات مناصف يف أنه إال
 بقاء دعم إىل اجلمعيات من الكثري وحتولت "الوساطة فكرة" ظهور خالل من الدولة واسامرارية

 .جذرية وسياسية اجاماعية حركة كل أمام السلطة
 كوسيلة أساعمل "جايب الناصر عبد" يقول كما اجلزائر يف املدين عاجملام مفهوم فإن لذا

 االشرتاكية،) القدمية مرجعياه من للاخلص ومساعدته أزماه من اجلزائري السياسي النظام إلخراج
 توسيع وظائفه ومن ،(السوق اقاصاد كالدميقراطية،) جديدة مرجعية حنو ،(األحادية الاخطيط،

 2.األخرى االجاماعية الفئات بعض وإبعاد السياسي للنظام االجاماعية القاعدة
 هذه أن حيث املدين، للمجامع معينة حلركية كبري حد إىل مقابلة كانت الدولة فإن و هبذا 

 3.الليربايل والاحرير االنفااح سياسات مبرافقة ومساعدة مالئمة بدت احلركية
 :العامة السياسة صنع في للمشاركة المدني المجتمع لمؤسسات المتاح المدى :ثانيا

 قرارات من احلكومة تاخذه وما السياسية احلياة يف الاأثري إىل املدين عاجملام مؤسسات تسعى
 تعامده وما فيها، الانسيق ودرجة وزهنا على منظمة كل تأثري وياوقف العامة، الشؤون يف وسياسات

 احلمالت بشىت مباشرة غري أو لالناخابات واملرشحني باملسئولني لالتصال مباشرة وسائل من
 .العام الرأي يف للاأثري اإلعالمية

                                           
، (2332، مركز دراسات و اساشارات اإلدارة العامة: القاهرة)، ، إدارة شؤون الدولة و المجتمعسلوى شعراوي مجعة - 1
 .21 -21ص
 .213، مرجع سابق، ص دور المجتمع المدني في التسيس للحكم الرشيدمصطفى كيحل،  - 2
اولة لفهم طبيعة و حدود انفتاح السلطة على فعالية المجتمع المدني و أثره في عملية التحول مح"زهري بوعمامة،  - 3

 .221مرجع سابق، ص  السياسي في الجزائر،
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 تاطلب والثقافة والشباب والبيئة والصحة الاعليم سياسات جناح فإن االجاماعي، اجملال يف أما
 1آخر، جانب من املدين اجملامع ومؤسسات جانب من املخاصة احلكومية الوزارات بني كبريا تنسيقا

 من املباشر الاأثري طريق عن إما يام العامة السياسة صنع على املدين اجملامع مؤسسات تأثري فإن لذا
 هذه أبرز احلكومة مع للافاعل سياسية أمناط عدة طريق عن أو الربملان داخل احلزيب الامثيل خالل

 .والصراع والانافس والاعاون املساومة األمناط
 :العامة السياسة صنع في السياسية األحزاب دور :أوال

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

 قنوات أحد وكذا للمواطن السياسية املشاركة قنوات إحدى اجلزائر يف السياسية األحزاب متثل
 حتقيقها على والعمل العامة ومطالبهم املواطنني اهامامات عن بالاعبري تقوم فهي السياسي، االتصال

 جهة من الرمسني العامة السياسة صناع على األحزاب متارسه الذي الضغط بفعل احلكومة قبل من
 إزاءها، املاباينة اجلهود تعبئة على والعمل املواطن إىل احلكومة وقرارات وسياسات رغبات نقل وكذا

 . ورفضا مواجهة وإما وتأيدا دعما إما
 هيكلة حبكم ودراسات وإحصاءات وبيانات ومواقف وأراء معلومات تقدمي على تعمل كما

 .الوزارات مثل تنفيذية هيئات ي أو النيابية اجملالس يف ممثليها خالل من النظام يف عالقاهتا
 :المصالح تجميع 2-

 بوضع يام ال املصاحل، جتميع يف املانافسة السياسية األحزاب دور حتليل فإن "أملوند " حسب
 والقوانني السياسية األحزاب بنية االعابار بعني أخذ جيب إذ ،االعابار يف فقط واحدا حزب

 احلزيب النظام يف البعض بعضها مع تافاعل اليت العامة السياسة صنع وهيئات والناخبني االناخابية
 داخل :أكثر أو مساوى على تام الانافسي احلزيب النظام يف املصاحل جتميع فإن وعادة .الانافسي
 الانافس خالل من العامة، السياسة مقرتحات ويابىن مرشحيه احلزب خياار عندما ذاهتا األحزاب

 ومن األحزاب، ملخالف الاأييد من وماباينة خمالفة وكميات درجات الناخبون يعطي عندما االناخايب،

                                           
 .212، ص (2331الشبكة العربية للمنظمات األهلية، : بريوت)، منظمات المجتمع المدني العربيتقييم أماين قنديل،  - 1
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 ذلك إسقاط وسيام 1،والاشريعي الانفيذي اجلهاز داخل االئاالفات وبناء واملساومة الافاوض خالل
 :اجلزائر حالة على

 
 :االنتخابي التنافس -1

 شعبية قاعدة تأييد لضمان تسعى فإهنا اجلزائر يف املانافسة السياسية األحزاب لكثرة نظرا
 الرافض "العمال حزب" كموقف .العامة السياسة جتاه مواقفها طرح خالل من ومتاسكا متيزا أكثر
 وتعمل للناخبني، ساهاوسيا مرشحيها باقدمي السياسية األحزاب تقوم بعدها اخلوصصة، للسياسة متاما
 واجلهود اإلعالم وسائل يف والدعاية االناخابية االجاماعات طريق عن االناخايب الاأييد تعبئة على

 بني حاد تنافس حدث وقد ،2الاصويت يف مشاركاهم وضمان املاعاطفني الناخبني لاحديد املنسقة
 اإلنقاذ جبهة حزب" مع خاصة له، املعارضة واألحزاب "الوطين الاحرير جبهة" احلاكم احلزب

 أن إال ، 1990 واحمللية الاشريعية االناخابات يف ساحقا فوزا الذكر مت كما أحرزت اليت "اإلسالمية
 .االناخايب املسار وقف عند عنيف صراع إىل حتول الانافس هذا

 يشكل الذي احلاكم للحزب القوي املنافس "االشرتاكية القوى جبهة حزب" بذلك ليبقى
 لكن أخرى وأحزاب والدميقراطية الثقافة أجل من الاجمع حزب إىل باإلضافة احلقيقية، املعارضة

 .ضعيفة منافساها
 رسم على قادرا سيكون الانفيذية و الاشريعية السلطة على وسيطرته تنافسي حزب فوز إن

 االناخابية العملية خالل من مباشرة بصورة السيطرة هذه تربزت وفعال العامة، السياسة وتنفيذ
 بنسبة األصوات بأغلبية، "بوتفليقة العزيز عبد" احلر املرتشح فاز عندما ، 2009 أفريل لرئاسيات

 نسبة كانت وقد ،1999 للرئاسيات ترشحه منذ عليها حتصل نسبة أعلى وهي % 90.24
 3.%11.11بـ   تقدر االناخابات هذه يف املشاركة

                                           
 .231، ص (2661الدار األهلية، : عمان)، إطار نظري: السياسة المقارنةحممد زاهي، بشري املغرييب،  - 1
 .231املرجع نفسه، ص  - 2
 22، 2142، العدد ، الشروق اليومي"واكب و احافاالت صاخبةفوز بوتفليقة يفجر الشوارع مب"زين العابدين جبارة،  - 3

 .1، ص 2236أفريل 
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 تأييدا "بوتفليقة العزيز عبد" احلر املرتشح أيد من منها املنافسة السياسية األحزاب بقية أما 
 السياسة صنع على سلطة ذات وتبقى السلطة يف البقاء ألجل احلكومي االئاالف أحزاب مثل كليا

 القوى جبهة" كحزب االناخابات هذه يف املشاركة وعارض قاطع من ومنها وتنفيذها العامة
 حزب رئيس صرح حيث "النهضة حركة"و "والدميقراطية الثقافة من الاجمع" وحزب "االشرتاكية

 لك وأن بلدك حتب أنك يعين االناخابات هذه مبقاطعة تقوم أن: "االشرتاكية قائال القوى جبهة"
 للنظام املعارضة السياسية والشخصيات األحزاب قوى مع للاكال ودعى1، "للجزائر حسنة طموحات

 :إىل االناخابات هلذه األحزاب مقاطعة أسباب وترجع "مهدي احلميد عبد" ،"محروش مولود" :مثل
 ؛مسبقا حمسومة ناائجها ألن وذلك االناخابية العملية غلق -
 والسهر االناخابات هلذه ونقابات ومجعيات أحزاب من املدين مؤسسات اجملامع خمالف مساندة -

 2؛املواطنني بإقناع إجناحها على
 توجيه وعوض االناخابات، هذه جمريات حول املعارضة األحزاب مع احلوار الرئيس فاح عدم -

 نزاهة شروط باوفري "بابا أديس" يفاجملامعية  اإلفريقية األنظمة طمأنة فضل إليهم اخلطاب
 ؛االناخابات

 ؛اجلزائر يف السياسية الساحة على والرتوسكي والوطين القومي الثالثة الايارات سيطرة -
 حركة ، 54 عهد حزب العمال، حزب مثل االناخابات تقاطع مل اليت األحزاب بقية أما

 ال ثاباة وبراجمها املعارضة يف تزال ال باعابارها ذلك اخل،...اجلزائرية الوطنية واجلبهة الوطين، اإلصالح
 تاعدى مل حيث للغاية، وخيمة كانت األحزاب هلذه بالنسبة االناخابات هذه ناائج أن إال تاغري،
 نسبة على "حنون لويزة" املرتشحة حتصلت إذ % 5 األحزاب هذه بني من املرتشحني أقوى نسبة

 املعارضة األحزاب له تعرضت الذي االهنزام هذا وأمام الثانية، املرتبة احالت اليت وهي % 4.22
 فوزي علي" "يونسي جهيد" "حنون لويزة" من كل ردود جاءت ،"بوتفليقة العزيز عبد" منافسها أمام

                                           
 :يوم املوقع تصفح مت ،الجزائرية أسرار جريدة الرئاسية، االناخابات مقاطعاها تعلن االشرتاكية القوى جبهة - 1

2009/07/30  
http :asrarlhebodlogsport.com/2009/02/blog-post.BHTML  

سبامرب  4، 1222، العدد الخبر اليوميصاكي، آيت أمحد، و مهدي و محروش يطالبون بالاغيري اجلذري للنظام، . م - 2
 .1، ص2331
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 الدساوري للمجلس احاجاجات رفع وسيام االناخابات، هذه تزوير مت بأنه "توايت موسى"و "رباعني
 :إىل ذلك ويرجع بنايجة يأيت مل ذلك أن إال الناائج يف للطعن

 .الدساورياجمللس  إىل طعون برفع هلم تسمح اليت باألدلة الازوير إثبات عن عجزهم -
 صرح حيث صحاها، بعدمالدوليني  املالحظني قبل من هتاماتاال هذه على كذلك مت الرد -
 مسحت مواتية ظروف يف جرت االناخابات إن : "العربية اجلامعة وفد رئيس "النفايت الشاذيل"

 1".حرية بكل رئيسهم باخايار للجزائريني
 معارضة إما أصبحت املدين اجملامع ملؤسسات تنامي اليت السياسية األحزاب أن نساناج لذا 

 عن تدافع ال فهي ومهشما ضعيفا أصبح دورها ألن ضعيفة، جد منافساها تكون أو لالناخابات
 حول رأيها إبداء يف حىت وال العامة السياسة صنع يف تادخل وال أجلها، من تأسست اليت الربامج
 فاملعارضة منها، تعاين اليت والقضايا املشاكل تطرح وال مصاحلها، ختدم ال اليت القرارات بعض

 طريق عن وأجنح أفضل عامة سياسات صنع إىل للوصول دائما تسعى احلقيقية السياسية والاعددية
 ألجل فيه، والاأثري العام الرأي وتوعية السياسية، القرارات وتقومي للسلطة، النقد وتقدمي البدائل، طرح

 .اإلنسان وحقوق الدميقراطية مبادئ جتسيد
 :التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة داخل االئتالف -2

 إىل السياسية األحزاب تلجأ االناخابات يف أكرب فوز وحتقيق املصاحل جتميع أجل من
 من تسافيد ما وغالبا للناخبني، املابادل الاأييد تشجع املاحالفة األحزاب ألن الاحالف، أو االئاالف

 املقاعد بأغلبية معا فازت إذا على أهنا األحزاب هذه وتافق االناخابية، القوانني وقواعد شروط مزايا
 مت ،"بوتفليقة العزيز عبد الرئيس" عهد يف خاصة اجلزائر يف 2.مشرتكة بصورة ساحكم فإهنا الاشريعية،

 واجلمعيات السياسية األحزاب على انفااح شكل يف الرئاسة مؤسسة حول جديدة حتالفات تشكيل

                                           
 :33/31/2324جملة املغاربية، مت الاصفح على املوقع، يوم  - 1

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/XHTM/1/ar/features/awi/features/1.14.
017-2009/feature  

 .223ع سابق، ص ، مرجإطار نظري: السياسة المقارنةحممد زاهي بشري املغرييب،  - 2

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/XHTM/1/ar/features/awi/features/1.14.2009/feature-017
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/XHTM/1/ar/features/awi/features/1.14.2009/feature-017
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 قوية سياسية أحزاب ثالث ميثل الذي "الرئاسي الاحالف" ذلك على مثال وأفضل 1.واالحتادات
 ، 2002 تشريعات ففي ،"السلم جمامع حركة" ،"الوطين الاجمع حزب"،"الوطين الاحرير جبهة"

 199ـــب واملقدرة الربملانية املقاعد نصف من أكثر على "الوطين الاحرير جبهة" حصول من الرغم على
 الربملان داخل حزبية قوة لاشكيل وذلك سلفا، املذكورين احلزبني مع الاحالف فضلت ، فإهنامقعدا
 ماي 17 تشريعات يف حىت الاحالف هذا واسامر وتنفيذها، العامة السياسات صنع على قادرة

 35.67.2 %ــــ ب املقدرة املشاركة ضعف من الرغم على ، 2007
 هذه تقوم حيث الاحالف شركاء على أساسا تركز املساومات أو املفاوضات أغلب إن

 أن جند لكن املصاحل، جتميع وسبل عمليات باطوير تقوم أو العامة السياسة جماالت باقسيم األحزاب
 العامة و سياساها براجمها عن ختلت ألهنا مساقرة اجلزائر يف املاحالفة السياسية األحزاب هذه

 من األولويات، سلم ضمن برناجمه ووضعت "اجلمهورية رئيس" وسياسة برنامج وتنفذ تؤيد وأصبحت
 الاحالف" ويهدف املخالفة، اإلعالم وسائل عرب الفرصة هلا مسحت كلما ومتجيده توضيحه خالل

 :إىل "الرئاسي
 ؛البالد يف األمن لاحقيق الوطنية املصاحلة سياسة إجناح -
 القبائل أزمة حلل وذلك وطنية، كلغة األمازيغية لاكريس األساسي القانون تعديل على الرئيس تأييد -

 هنائيا؛
 تعديل خالل من 2008 نوفمرب 12 يف اجلمهورية رئيس به أتى الذي الدساوري الاعديل تأييد -

 3.ةعهد من ألكثر الرتشح للرئيس يسمح مبا الدساور، من74 املادة
 الاأثري يف كبري دور هلا وأصبح الربملان على اجلزائر يف احلكومي االئاالف أحزاب تسيطر كما

 باملعلومات وتزوده لانظمه السياسية، األحزاب إىل حيااج النائب أن خاصة النواب على وبالضبط عليه

                                           
ورقة حبث مقدمة يف  )، مظاهر التحول الديمقراطي خالل حكم الرئيس بوتفليقة"عمراين كربوسة و نور الصباح عكنوش،  - 1

 .213، ص (الاحول الدميقراطي يف اجلزائر،: كراسات امللاقى الوطين األول حول
ماي  32، 2331العدد  الشروق اليومي،، "و شرعية الربملانبقانونية الاشريعات " يفيت" اجمللس الدساوري" مجال لعالمي،  - 2

 .1، ص 2331
 23/31/2324:  مت الصفح على املوقع يف ،الاعديل الدساوري اجلزائري يفاح الطريق لبقاء بوتفليقة يف السلطة  - 3

http : www.march 14 forces, org/news/26562HTML  
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 نواب مع يشكل كما واالساجوابات، األسئلة وتوجيه الربملانية املناقشات يف عليها يعامد اليت الالزمة
 اجاماع يام فمثال العامة، السياسات صنع يف 1وفعالية تأثريا أكثر يكون حىت برملانيا تكاال حزبه

 منه احلزب مبوقف إلعالمهم ما، قانون على الاصويت يف الشروع قبلنواهبا  مع السياسية األحزاب
 وتوجيهات لاعليمات النواب خضوع يظهر كما ،2املوقف ذلك على بناء الاصويت على وحثهم
 والدميقراطية، الثقافة أجل من الاجمع السلم، جمامع حركة اإلشراكية، القوى جبهة من كل يف قادهتم
 أثناء تدخالته عند أو االقرتاحات عند حزبه ألوامر كاملة بصفة النائب ميثل حيث النهضة، وحركة

 3.للربملان العلنية املناقشات
 تأييد اجلزائري الربملان يف يام حيث الربملان، يف قليلة نسبة متثل فهي املعارضة األحزاب أما

 بعض يف منعدمة أو جدا ضعيفة املعارضة وتكون مناقشاها يام اليت واملشروعات املقرتحات خمالف
 اجلمهورية، رئيس اقرتحه الذي الدساوري للاعديل الربملان نواب كل تأييد أن جند :فمثال األحيان،

 الربملان يف الوحيدة املعارضة وهي والدميقراطية الثقافة أجل من الاجمع حزب من نائبا 19 ماعدا
 السلطات بني الرمسية بالاوازنات ختل املقرتحة الاعديالت هذه أن باعابارهم الدساوري، للاعديل
 4.للنظام الشخصي الطابع لاكريس

 :الجزائر في العامة السياسة صنع في والنقابات الجمعيات دور: ثانيا
 :العامة السياسة صنع أثناء ستشارةاال 1-

 ألعماله املنظم العضوي وال الداخلي قانون ال ياضمن ال اجلزائري الربملان أن من الرغم على
 إال عمله، كان شكل بأي اجلمعيات رأسها وعلى املدين اجملامع مؤسسات إلشراك قانونية إمكانية

 الطابع عليها يغلب اليت املاخصصة الربملانية اللجان عمل يف اجلمعيات تشارك احلاالت بعض يف أنه
 تسمح اليت الشعيب الوطين للمجلس الداخلي القانون من 43 املادة اساثنينا إذا االجاماعي،

                                           
 .331، ص 2331ديسمرب  23، مجلة التواصل، "الامثيل السياسي يف الربملان الاعددي اجلزائري"عبد النور ناجي،  - 1
قسم العلوم السياسية، : جامعة باتنة) ،"الفواعل السياسية و دورها في صنع السياسة العامة في الجزائر"عزيزة ضمريي،  - 2

 .22، ص (2334السياسية و اإلدارية، مذكرة لنيل شهادة املاجساري يف الانظيمات 
 .42، مرجع سابق، ص المشاركة السياسية و تجربة التعددية الحزبية في الجزائررابح كمال لعروسي،  - 3
 .الاعديل الدساوري اجلزائري يفاح الطريق لبقاء بوتفليقة يف السلطة، نفس املوقع - 4
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 للجان بالنسبة احلال هو كما 1املدين، اجملامع ملمثلي الرمسية املؤسسات قوم هبات اليت باالساشارات
 أو األسرة الاضامن، االجاماعي بالشأن املكلفة الوزارات بعض حىت أو املخالفة الشعيب الوطين اجمللس

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

 .اجلديدة
 اليت االجاماعات أو االساقبال خالل الشفهي االساماع حد عند تاوقف "االساشارة"

 ساأخذ بأهنا وعد تقدمي ويام األحيان، بعض يف مكاوبة مالحظات طلب أو الغرض، هلذا ختصص
 هذا حتقيق مدى من الاأكيد دون .اإلصالح مشروع أو القانوين النص صدور عند االعابار بعني

 من تاأكد االساشارة، هذه حمدودية .أصال به الوفاء عدم حالة يف املراجعة إمكانية دون ومن الوعد
 اجلمعية يعوض الذي حتديدا ورئيسها اجلمعية قيادة على تقاصر الغالب يفأهنا  عرفنا إذا أخرى، جهة

 واحمللية الصغرية اجلمعيات منها تسافيد ال "االساشارات "من النوع هذا. الرمسية باهلياكل عالقاته يف
 وتبليغ اتصال كوسيلة قبله، وليس القرار اختاذ بعد األعم، الغالب يف معها مجاعيا الاعامل يام اليت

اهاماماهتا،  يف القريبة اجلمعيات جعل الذي هذا احلال واقع .شعبيا املاخذة القرارات لامرير للمواطنني
 يف واملشاركة القرار على أكثر الاأثري بغية وفيدراليات، شبكات شكل على جهودها تنسيق إىل تلجأ

 بأصحاب الاكفل ميدان يف عديدة فيدراليات بربوز مسح جديد تنظيمي شكل .حوله االساشارة
 املالحظ الانظيمي االجتاه نفس .الرمسية باملؤسسات القاهتمع يف املثال سبيل على اخلاصة احلاجات

 2.وفيدراليات شبكات شكل على يكلتهت اليت املرأة وحىت البيئة مجعيات على
 : العامة السياسة لتنفيذ والتعاون التنسيق 2-

 من وذلك العامة، السياسات صنع على الدولة مع اجلزائر يف املدين اجملامع مؤسسات تاعاون
 منهما، بأي ضرر أي يلحق لن السياسات تلك تطبيق أو إجناز وإن األهداف، يف االتفاق خالل

 البيئة محاية مجعيات تشارك فمثال والاكيف، والاشاور اجليد الانسيق طريق عن بينهما الاعاون ويام
                                           

، 21، الفكر الربملاين ،"واقع و آفاق: مجتمع المدني في الجزائرالعالقات بين البرلمان و ال"عبد الناصر جايب،  - 1
 .211، ص (2331)

، اإلدارة "تقييم وطني لمشاركة المواطنين و المجتمع المدني في إصالح القطاع العام في الجزائر"عبد الناصر جايب،  - 2
 .الرشيدة خلدمة الانمية يف الدول العربية
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 البيئة حلماية اجلديد القانون وأن خاصة اإلدارية، اهليئات خمالف جانب إىل البيئة محاية يف بفعالية
 يئةهت وزارة بادرت وقد أدائها، على والوضوح الشفافية من مزيد عليها وإضفاء اجلمعيات لادعيم جاء

 بإجناز بالقيام البيئة محاية مجعيات فيها حتث إرسالية خالل من 2003 جانفي 5 يف والبيئة اإلقليم
 يبني اجلمعيات وبني بينها عقد إبرام خالل من البيئية، الرتبية أجل من بيداغوجية أدوات مشروع

 1.احملددة اآلجال يف اإلجناز عملية إجناح قصد طرف كل الازامات
 العزيز عبد" اجلمهورية رئيس إليه دعى الذي املشروع املدين اجملامع منظمات ساندت كما

 بضرورة املواطنني إلقناع معه والاعاون ،"الوطنية واملصاحلة السلم سياسة" يف واملامثل "بوتفليقة
 اليت األمنية األزمة من للخروج الوحيد املخرج هي باعابارها السياسة، هذه إجناح ألجل ،االسافااء

الوطنية  اجلمعية اإلرهاب، لضحايا الوطنية املنظمة :املنظمات هذه أهم ومن اجلزائر، منها تعاين
 خالل من السياسة هذه قبول ومت الشهداء، ألبناء الوطنية الانسيقية واالتصاالت، الاسليح اهدينجمل

 90%. فاقت بنسبة" الوطنية واملصاحلة السلم مليثاق بنعم" املواطنني اسافااء
 :العامة السياسة لمطالب االستجابة بضرورة اإلقناع 3-

 على وكمثال ملطالبهم، االساجابة بضرورة السلطة املدين اجملامع مؤسسات إقناع يف تامثل
 ومعيقات أسباب عدة عن املرتتبة الديون مسح بضرورة "اجلزائريني للفالحني العام االحتاد" إقناع ذلك
 اإلنااج جعلت ،االجاماعي الضمان ومساحقات الفالحني كامل على املرتاكمة الضرائب أمهها

 .املاضية السنوات مع مقارنة كبريا تراجعا يعرف
 مجيع مبسح قرار وأصدر املطلب، هلذا "بوتفليقة العزيز عبد" اجلمهورية رئيس اساجاب وفعال

 أصدر  حممد الذي القرار هذا بانفيذ اساعداده "جودي كرمي" املالية وزير أيد كما الفالحني، ديون
 الديون هذه بأن "عليون " لالحتاد العام األمني مع اجاماعه عند وأوضح 2009.2 فيفري 28 يف

 الريفية والانمية الفالحة ببنك العالقة امللفات ختص دينار مليار 22 منها دينار، مليار 41 ب تقدر
 .الفالحي البنك مساوى على دوالر مليار 19 و

                                           
، مرجع سابق، دور الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و النقابات: و حماية البيئةالمجتمع المدني حيىي وناس،  - 1

 .36. 21ص ص
جويلية  24، 1132، العدد الخبر اليومي" اجاماع بني وزارة املالية و احتاد الفالحني اليوم لدراسة ملف الديون"ب .ع - 2

 .1، ص2336
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 باآلالف املقدرة ديون جبدولة "للفالحني العام االحتاد" اقرتاح أخرى جهة من املالية وزير وقبل
 احلليب وقطاع الطماطم، حتويل جمال يف الناشطني مثل الفالحة لقطاع الاابعني للصناعيني املاليري

 1.والاخزين الفالحي العااد ومؤسسات
 بالنسبة الدائم باالعاماد طالب بل املطالب ذههب "العام للفالحني االحتاد" يكافي ومل
 جملس إنشاء ضرورة إىل باإلضافة مساقبال، اإلنااج وتطوير أحسن مرودية لضمان الفالحية للاأمينات

 للمسارعة احللول وتدعيم القطاع مشاكل عرض ، هبدف"األول الوزير" عليه يشرف للفالحة أعلى
 .الفالحة لاعزيز

 لفائدة الاشريعية اإلجراءات من العديد الفالحة وزارة اختذت 2009 أوت 10 ويف
 على الضريبة من اإلعفاء حتديدا وختص املقبل، املوسم من اباداء الانفيذ حيز سادخل الفالحني،

 ألغراض املساعمل الوطين اإلنااج وعااد بالاجهيزات اخلاصة اإلجيازية القروض أجل من املضافة القيمة
 .القطاع هلذا الضرورية والاجهيزات الفالحي كالعااد فالحية،

 :العامة للسياسة مقترحات تقديم 4-
 لربامج أولية مقرتحات تقدمي على نقابات أو مجعيات من املديناجملامع  تنظيمات بعض تعمل

 السلطات لدى العامة السياسات ببعض تاعلق مقرتحات تقدمي أو ما، مشكلة ملواجهة العمل
 واملناجم الطاقة لوزير الفالحني إحتاد اتقدم هب اليت املقرتحات ذلك على وكمثال املعنية، العمومية

 توزيع ضرورة املقرتح وتضمن الفالحني هبا، وتزويد األمسدة تسويق بسياسية املاعلقة الفالحة ووزير
 وزارة طرف من املعامدة والاعاونيات بالواليات اجلافة والبقول احلبوب تعاونيات طريق عن األمسدة

 تفادي يام وبذلك املنطقة يف املاواجدين الفالحني تعرف اهليئات هذه أن اعابار على الفالحة،
 وزارة اختاذ إثر على املقرتح هذا تقدمي ومت .وقاها يف األمسدة اساعمال لعدم الزراعية باحملاصيل األضرار
 األمسدة يف املااجرة تقنيني القرار واملناجم الطاقة وزارة مع بالاعاون احمللية واجلماعات الداخلية

                                           
جويلية  26، 1132، العدد الخبر اليومي، "االحتاد الوطين للفالحني يقرتح جدولة ديون الصناعيني"مسية يوسفي،  - 1

 .1، ص 2336
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 أكثر أنه اتضح حيث األمسدة، صناعة يف تساخدم اليت الكيميائية املواد بعض لاسرب منعا الكيميائية
 1.لإلرهاب موجهة كانت  األمسدة من طن 50 من
 :العامة السياسة تنفيذ تعطيل -5

 السياسات بعض تنفيذ تعطيل حماولة إىل األحيان من كثري يف والنقابات اجلمعيات تلجأ
 "األحرار الفالحني احتاد" قيام ذلك على وكمثال وأهدافها مبصاحلها أضرار تلحق أن ميكن اليت العامة

 بشدة عارض وقد الفالحية، األراضي بيع يف واملامثلة الفالحي اجملال يف احلكومة سياسة تنفيذ ياعطل
 حيث "الشهداء أبناء" منظمة حىت املدين،اجملامع  مؤسسات من العديد إىل إضافة السياسة، هذه

 و هبذا فالحيه، تعاونيات شكل يف الفالحي القطاع تنظيم على وعملت السياسة هذه أن اعاربت
 .املؤمنة األراضي اسرتجاع من األحرار الفالحني االحتاد متكن
 : معينة عامة سياسة تحقيق أجل من الضغط 6-

 عامة، سياسة تنفيذ أو رسم ألجل احلكومة على للضغط األحيان من كثري يف النقابات تلجأ
 العايل للاعليم املساقلة للنقابات مفاوح شبه اإلضراب ذلك على مثال وخري اإلضرابات طريق عن

 صرح حيث .2331 سبامرب يف اجلديدة األجور شبكة عن اإلعالن نايجة العمومية، الصحة لقطاع
 بقية مع اهتمنشاط سيواصلون: "أهنمب "زيدوين الدين نور" اجلامعيني االساثنائيني األساتذة نقابة رئيس
 2"ملطالبهم العمومية السلطات تساجيب حىت موحدة بطريقة املساقلة للنقابات الاابعني القطاع أطباء

 حزب رئيس ذلك أكد وقد النقابات، هذه مع عالقة أية رفضت الانفيذية السلطة وأن خاصة
 الرئيس أن" بقوله اإلضراب، حضر الذي "سعدي سعيد"" والدميقراطية الثقافة أجل من الاجمع"

 3.النقابية املركزية مع فقط يعمل أنه أكد بوتفليقة
 خمالفا اعاربه الذي اإلضراب هلذا ،"أوحيي أمحد" األول الوزير طعن يف القول هذا جتسد وقد
 احلوار باب أوحيي غلق وبذلك املضربني، أجور من أيام مخسة خصم قرار واختذ والقوانني، للاشريعات

                                           
 .231مرجع سابق، ص " الفواعل السياسية و دورها في صنع السياسة العامة في الجزائر" عزيزة ضمريي، - 1
ديسمرب  24، 2136، العدد الخبر اليومي، "مفاوح بداية جانفي املقبلاألساتذة االساشفائيون يف إضراب "مصطفى، . ب - 2

 .1، ص 2334
 .1املرجع نفسه، ص - 3
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 هذه ، 2009 جانفي يف الصحة وزارة قبل من القرار هذا تطبيق ومت 1.تالنقابا هذه مع والنقاش
 2.النقابات مبطالب االكرتاث وعدم الصمت الازمت اليت األخرية

 اجلراحية العمليات مئات وتأجيل اإلساشفائية املؤسسات مثل الذي الضغط هذا ايةن هنأإال 
 القطاع، نقابات ممثلي خمالف بني حوار فاح ومت النقابة مطالب بشرعية الصحة وزارة اعرتاف إىل أدى
 موظفي وشرائح فئات مجيع مع العالقة القضايا حبل اإلساشفائية املؤسسات مسريي مجيع وأمر

 .الصحية املنظومة
 :القائمة السياسات من التعديل 7-

 تعديلها فلعامة هبدا السياسة صنع عملية يف الادخل يف النقابات أو اجلمعيات بعض تسعى
 السياسات تلك تعديل أو حتقيق عدم خماطر وتفادي ومطالبها أهدافها مع ياالءم الذي بشكل
 توقيف إىل الرتبية النقابات دعت "الاالميذ أولياء جلمعيات الوطنية الفيدرالية" أن جند فمثال العامة

 قامت 2009 نوفمرب يفأهنا  كما الاالميذ، صاحل يف ليس ذلك ألن به قامت الذي اإلضراب
 السادراك وطين خمطط ضبط ألجل "بوزيد بن بكر أبو " الرتبية وزير مع ومناقشات مبفاوضات

 واحرتام الدروس وتكريس واحلشو الاسرع تفادي مع اإلضراب، هذا جراء املاأخرة للدروس الفوري
 الرتبية وزارة على بناءا السياسة تعديل من الفيدرالية متكنت وبالفعل وعادية، ماوازنة دراسية وترية

 :الاالية النقاط تضمن
 ؛الدروس لالسادراك الوطين املخطط تطبيق على احلرص -
 مديري مع بالاشاور وذلك مؤسسة كل وخصوصيات ياكيف بشكل االشرتاكي املخطط وضع -

 ؛النقابية والانظيمات الاالميذ وأولياء واملفاشني واألساتذة الثانويات
 األوىل أيام األربعة باساثناء الدراسة يف الفصلية والعطلة السبت مساءا الثالثاء يومي اساعمال عدم -
 اخلاصة األول الثالثي اماحانات إلجراء ختصص اليت ديسمرب 23 إىل 20 من الشاوية العطلة من

 ؛النهائي بأقسام

                                           
 .9ص،2334ديسمرب  23، 2141، العدد الشروق اليوميبلقاسم عجاج، أوحيىي يطعن يف إضراب أطباء قطاع الصحة،  - 1
 21/31/2324: املنادى السياسي حلقوق اإلنسان، مت الاصفح على املوقع يوم - 2
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 لادارك ،2323ماي  3 و 2 و فيفري 15 و 14 يومي والصيفية الربيعية العطلاني اساعمال -
 1.الاعليمية األطوار لكل بالنسبة الدراسة يف الاأخر

 :العامة السياسة صنع في للتأثير المدني المجتمع مؤسسات تستخدمها التي الطرق: ثالثا

 اليت الطرق وختالف مطالبهم، حتقيق أجل من إليهم، والوصول الرئيسيني العامة السياسة
 جزئيا الوسائل هذه وتشكل األساسية، املوارد وتوزيع لانظيم املدين اجملامع مؤسسات تساخدمها

 املؤسسات هذه وتفضيالت بقيم تشكلها جانب إىل العامة الساسة صنع بيئة تايحها اليت بالفرص
 :هم قسمني إىل وتنقسم

 .الشرعية االتصال قنوات -
 .الشرعية غري االتصال قنوات -

 :الشرعية االتصال قنوات 1-
 الروابط يف تامثل اجلزائر، يف السياسية بالنخب لالتصال املهمة الوسائل إحدى هي

 وبعض األول الوزير وبني بينهم تربط "اجلزائريني للعمال العام اإلحتاد" أعضاء مثل املباشرة الشخصية
 االحاجاجات إىل اللجوء دون وأهدافه مطالبه حتقيق خالهلا من يام شخصية، روابط الوزراء

 بالنسبة مهمة اتصال قناة منها و اجملالت الصحف خاصة اإلعالم وسائل تشكل كما واإلضرابات،
 اجملامع مؤسسات طريقها عن تام اجلزائر يف اجلرائد من العديد توجد حيث ،2املديناجملامع  ملؤسسات

 تعرض كما أهنا مصاحلها، ختدم ال اليت العامة السياسات أو القضايا بعض حول رأيها إبداء املدين
 أثناء احلاكمة للحزب املنافسة السياسية األحزاب تصريح فمثال طريقها، عن مطالبها خمالف

 بعدم عربها واالعرتاف االناخابات هذه يف الاجاوزات من العديد متت بأنه 2009 أفريل اناخابات
 الشروق" جريدة يف هلا تصريح يف الرتبية النقابات هددت كما .االناخابات هذه ةونزاه شرعية
 .ملطالبها احلكومة تساجب مل إن اإلضراب مبواصلة "اليومي

                                           
ديسمرب  1، 1413، العدد الشروق اليومي، "أولياء الاالميذ يطالبون بافايش دروس االسادراك"بلقاسم بلحاج،  - 1

 .1ص ،2336
 .219مرجع سابق، ص  ،"إطار نظري: السياسة المقارنة" حممد زاهي بشري املغرييب، - 2
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 اإلعاصامات إىل اللجوء أو مؤمترات، أو الندوات عقد إىل املديناجملامع  مؤسسات تلجأ كما
 العامة، السياسة صياغة على وللاأثري املطلبيةخطاباهتا  لعرض واإلضرابات واالحاجاجات واملسريات

 مؤسسات بعض مبادرة متت مثال .واالجاماعية املهنية القضايا كافة إزاء مناسبيها آراء عن وللاعبري
 اجلمعيات عن وممثلني السياسية األحزاب قادة من واسع حشد مبشاركة الندوات بعقد املدين اجملامع

 خاصة اخلوصصة، لسياسة الرافض موقفها عن والاعبري الاشغيلية، باحلقوق للمطالبة االحتادات، أو
 كالفنادق، العمومية، القطاعات خوصصة رفضت اليت "حنون لويزة" العمال حزب رئيسة قبل من

 .الكربى والسياسية االقاصادية واملؤسسات
 واسع عدد يف النسائي الامثيل جتربة لعرض النسائية، املنظمات قبل من ندوات عقد مت كما

 يف وإشراكها تعيشها، اليت الامييز ألشكال الرافضة املرأة حقوق عن ولاعبري العامل، برملانات من
 .املناخبة الساجمل

 اليت العنيف غري املباشر الضغط من األخرى أشكال فهي واإلضرابات االحاجاج مظاهر أما
 ليكون ملصلحها لالساجابة السلطة إقناع يف تفلح ال حينما املديناجملامع  مؤسسات إليها تلجأ

 يف والاأثري ملطالبها، اإلعالم أنظار وجذب للدولة العامة السياسة ورسم القوانني صنع يف تأثريا لصوهتا
 .غباهتالر  وقبوال جتاهها مرونة أكثر وجعلهم السياسي القرار صانعي على للضغط العام الرأي

 اجلزائر، عليه وقعت الذي مباشرة االساقالل بعد اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن كفل وقد
 الداخلية الاشريعات نصت كما.واإلضراب والاظاهر واالعاصام االحاجاج ضمنها من الاعبري حقوق
 مثال، ذلكعلى  األمثلة بعض إعطاء وسيام. العام بالصاحل املساس عدم شريطة ذلك، على للدولة

 مؤسسات خمالف إليها دعت اليت العمومية واملسرياتالسياسي  اإلضراب بدأ 1991 ماي 25 يف
 صطدامات إىل أدى االناخابات قانون على احاجاجا "اإلسالمية اإلنقاذ جبهة" خاصة املدين اجملامع
 وتوقيف اخلطرية، اإلضرابات من يوما 12 وبعد الضحايا، من العديد سقوط عن أسفرت عنيفة،
 04 يف اجلمهورية رئيس أضطر املضربني، للعمال كبري عدد وطرد االقاصادية، القطاعات من العديد
 أدى مما 1الوطين، الرتاب كافة على كاملة أشهر أربعة ملدة احلصار حالة إعالن إىل 1991 جوان

 عن الاعبري ألجل السلطة طرف من وبرتخيص قاعات داخل باالجاماع املدين اجملامع بانظيمات

                                           
 .11، مرجع سابق، ص "عددية الحزبية في الجزائرالمشاركة السياسية و تجربة الت"رابح كمال لعروسي،  - 1



غير الرسمية المرتبطة بصنع السياسة العامة في الجزائر  أهم الفواعل    الفصل الثالث  

85 
 

 بعض خروج من مينع مل هذا أن إال مصاحلها، ختدم ال اليت القرارات بعض ملعارضة أو مطالبها
 األمني إليها دعي اليت املسرية أمهها اليت هتمه، القضايا عن والاعبري الشارع إىل املدين عاجملام منظمات

 من العديد وخروج ، 1997 أكاوبر 27 يف "جداعي أمحد" "االشرتاكية القوى جلبهة" العام
 وأنضم بارزة، سياسية وشخصيات "السلم جمامع حركة"و "العمال حزب" مثل السياسية األحزاب

 احمللية االناخابات  ناائج رفض هو املسرية هذه من اهلدف وكان شخص، ألف 100 حوايل إليها
 2661.1 أكاوبر 23 يف متت اليت

 اليت القرارات بعض رفض عن تعبريا االحاجاجات إىل املدين اجملامع مؤسسات جلأت كما
 ديسمرب 24  يوم حدث الذي كاالحاجاج بذلك، إخبارها دون مصاحلها ضد الدولةأصدرهتا 
 الثالث الري قطاع شركات عن ممثلني نقابيا إطارا 60 يقارب ما احاج عندما  2007

 للدراسات املسامهات تسيري شركة مقر داخل "أش يت جي"و "اهليدروأمينامجو"و "اهليدروتكنيك"
 الثالث، الشركات جممع خوصصة بشأن اجلارية املفاوضات رافضني بالعاصمة، الكربى الري وإجنازات

 وعدم جتاهلهم العمال ممثلوا أكد كما الكربى، املشاريع من العديد أجنز اجملمع هذا وأن وخاصة
 املاعلق 06/2331 رقم القرار عليه ينص ما رغم املؤسسات مبصري ياعلق اجاماع أي يف إشراكهم

 مال رأس فاح أو الشراكة بفاح تاعلق عملية أي ويف االجاماعي الشريك مع احلوار باب فاح بضرورة
 .اخلوصصة عمليات وكذلك الشركة
 :الشرعية غير االتصال قنوات 2-

اجملامع  تنظيمات ومطالب رأى عن السلمي احلضاري للاعبري مثال السابقة األشكال تعد
 أعمال إىل أحيانا املدين عاجملام  مؤسسات تلجأ لكن .الدميقراطي املسعى مواصلة ألجل ،املدين

 مسؤولية فإن وهلذا، .الاغيري إلحداث أخرى وسائل هنا تكن مل إذا السياسي والعنف الشغب
 حدث لكن 2.العنف من بدال للاغيري كوسائل سلمية بدائل توفريها يف تاحد او مؤسساهت احلكومة

 الشغب أعمال من والعديد واحلكومة املدين اجملامع مؤسسات بني االخاالفات من العديد اجلزائر يف

                                           
: جامعة اجلزائر)، (2004 -1696)حرية الرأي و التعبير في الجزائر في ظل التحويل الديمقراطي "عمر مرزوقي،  - 1

 .222، ص (2331قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، مذكرة لنيل شهادة املاجساري يف النظام السياسي و اإلداري، 
 .242، مرجع سابق، ص إطار نظري: السياسة المقارنةحممد زاهي بشري املغرييب،  - 2
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 أنصار واختذ ، 1991 جوان يف االناخايب املسار إلغاء مت عندما :ذلك على مثال وخري والعنف،
 له كانت مهما القرار هذا أن إال حقهم، عن للاعبري العنف طريق املنحلة لإلنقاذ اإلسالمية اجلبهة

 وقد احلكومي العمل لعرقلة يسعى وإمنا العامة، مصاحل لاحقيق يسعى ال أسلوب أنه إال مربرات،
  .املادية اخلسائر من دوالر مليار 20 من وأكثر قايل ألف 200 من أكثر سلبية، آثار له كانت

 .الجزائر في العامة السياسة صنع في الخاص القطاع دور :الثاني المبحث
 دور فإن مث ومن اجلزائر، تابعها اليت الانمية بإسرتاتيجية وثيقا ارتباطا اخلاص القطاع دور يرتبط

 العام بالقطاع الدولة الهامام نظرا هامشيا، كان والسبعينات الساينات حقبة خالل اخلاص القطاع
 ايةع هنم لكن واإلدارة، للمواطنني الضرورية اخلدمات معظم لاوفري ،االشرتاكي االجتاه وإتباعها

 االقاصاد على جذرية تغيريات إحداث إىل الرامية اإلصالحات ودخول العشرين، القرن من الثمانينات
 على انعكاسات هلا كان واليت العامل، شهدها اليت واإلقليمية الدولية الاطورات مع خاصة الوطين،

 اجلزائر يف اخلاص للقطاع أكرب دور إتاحة أمهية وبرزتاهتا، ومؤسس الدولة وتوجهات سياسات
 أصبح بل فحسب هذا وليس الانمية، وخطط مشروعات دعم خالل من الانمية يف شريكا ليصبح
 ما هذا و .وتطلعاته وقدراته يافق مبا الدولة، مع العامة السياسات صنع يف املشاركة يف أيضا يساهم

 .الااليني املطلبني يف تناوله سيام
 .اجلزائر يف العامة السياسة صنع يف اخلاص القطاع دور حمددات  :األول المطلب

 يف يؤثر جتعله واليت اجلزائر يف اخلاص القطاع اسم هبا يا اليت السمات أو اخلصائص تعدد
 من أوال البد السمات هذه توضيح قبل لكن ظهوره، مدة قصر من الرغم على العامة السياسة صنع

 .تنظيماته وتبيان اجلزائر يف اخلاص للقطاع تعريف إعطاء
 :الجزائر في الخاص القطاع تعريف :أوال

 توجيهه السوق آليات وتاوىل للخواص اململوك القطاع أنه على اخلاص القطاع تعريف ميكن
 :جزئيني قطاعني إىل اجلزائر يف اخلاص القطاع وينقسم 1.ممكن ربح أقصى حتقيق إىل بالاايل ويسعى

 قطاع وهناك نظامية، حسابات ميسك حيث منظم إطار يف يعمل القطاع وهذا منظم خاص قطاع
 يف املهن باوارث تاميز اليت احلرفية الوحدات ذلك يف مبا عديدة منشآت يضم منظم غري خاص

                                           
 .16، ص (2331مكنية الديويل، : القاهرة) ، الخصخصة و أثرها على التنمية بالدول النامية،عبده حممد فاضل الربيعي - 1
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 عادة تكون املنشأة ملكية وأن السيما باإلدارة امللكية ختالط ما وغالبا ضعيفة حملية أو العائلة حدود
 وتعامالته عمله يف ميسك ال القطاع وهذا تقدير، أحسن على العائلة أو الواحد الفرد ماناول يف

 .نظامية حسابات
 ليس أنه إال القطاعني، بني للافريق السائد هو امللكية معيار فإن الاعريفني هذين خالل من

 جياذب أصبح اإلدارة معيار أن إذ واخلاص، العام القطاع لاصنيفات بالنسبة املساخدم الوحيد املعيار
 العام القطاع وحدات بعض إدارة باسليم املطالبة الدعاوي اجتاه بعد السيما االهامام من أكرب قدرا
 1.اخلاص القطاع إىل

 يف اخلاص والقطاع العام القطاع اشرتاك من يأخذ ثالث قطاع يوجد فإنه سبق ما إىل إضافة
 على القطاع هذا ويعرف .املخالط بالقطاع يسمى ثالث قطاع لاكوين معينة شركة أو مشرتك مشروع

 العام القطاع بني مال رأس يوزع أي مشرتك برأمسال واألفراد الدولة متلكه الذي األعمال قطاع أنه
 عن تقل وال األكرب هي الدولة ملكية نسبة تكون أن شريطة ( أجنيب أو حملي) اخلاص والقطاع
 قرارات يف املؤثر الرأي للدولة ليكون وذلك ، 41%عن تزيد ال فهي اخلاص القطاع نسبة أما 55%
 . املشروع

 :يف متثلت االقاصادي لالنفااح اإلسراع إىل اجلزائر دفعت األسباب من العديد توجد
 :مثل: داخلية أسباب 1-

 الشاذيل عشرية خالل مجعها مت اليت األموال تبيض يف احلزب ومسؤويل العسكريني رغبة شل -
 ؛(1979 -1989)

 على احلصول يف احلزب ومسؤويل العسكريني،) رغباهم على قيد االشرتاكي النظام اسامرار اعابار -
 ؛اخل...وتعظيمها الثروة

 ؛سنة كل% 20 بلغت حيث الثمانيات بداية يف الاضخم معدل ارتفاع -
 مساقرة غري تعارب واليت احملروقات إيرادات مواردها يف اعاماد نايجة العامة املوازنة يف املاواصل العجز -

 .عاملية بأسواق ومرتبطة

                                           
حبوث : بريوت)، العام و الخاص في الوطن العربيمحددات األداء االقتصادي لكل من القطاعين "حممد حممود اإلمام،  - 1

 .231، ص (2663و مناقشة الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمرب 
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 :خارجية أسباب 2-
 ؛الدويل املساوى على االشرتاكي الفكر تراجع -
 ؛لنجاعاها الليربالية إثبات -
 ؛والدميقراطية السوق اقاصاد بني الاالزمية العالقة –
 سنة دوالر مليار 24.94 إىل الديون ارتفعت حيث الدين، خدمة وعبء املديونية تفاقم -

 ؛1985 سنة دوالر مليار 18.46 كانت أن بعد، 1989
 العمل أرباب فئة تقوية ذلك صاحب وقد اهليكلي، الاعديل وتطبيق اجلدولة إعادة مت لذا

 حوايل ميثل فهو تواجهه اليت العراقيل كل من وبالرغم حاليا اخلاص القطاع أصبح أن إال تدرجييا،
 ألرباب االقاصادي النفوذ تطور مع وتناسبا احملروقات، قطاع خارج اخلام الداخلي الناتج من  80%
 كشريكف هبم  االعرتا حتقيق بغية مطالبهم، وحتديد أنفسهم تنظيم بضرورة شعورهم وأمام العمل،

 هذه أهم ومن منها االقاصادية خاصة العامة السياسات صنع عملية يف وإشراكهم اجاماعي
 اجلزائريني، للمقاولني العامة الكونفدرالية العمل، ألرباب اجلزائرية الكونفدرالية :الانظيمات

 النساء مجعية اجلزائريني، واملناجني الصناعيني كونفدرالية اجلزائريني، العمل ألرباب الوطنية الكونفدرالية
 يف واملامثلة العمل ألرباب املمثلة جلمعيات أهم إحدى 2001 سنة منذ إليها يضاف العمل، أرباب

 أوراسكوم املقاولني اخلواص، الوطنيني العمل األرباب إضافة يضم الذي املؤسسات رؤساء منادى
 1.دانون هنكل، ،(مصرية شركة) تيليكوم

 :الجزائر في الخاص القطاع سمات: ثانيا
 تعددت وقد نشاطاته، وإتساع حجمه، باطور اجلزائر، يف الانمية يف اخلاص القطاع دور ارتبط

 صنع يف خاصة دوره على انعكست واليت اجلزائر، يف اخلاص القطاع ياسم هبا اليت اهليكلية السمات
 :يلي ما السمات هذه وأهم الدور هلذا احملددة العوامل مبثابة وكانت العامة، السياسات

 

                                           
دور المقاولين الخواص في تحفيز هذا : أثر التحرير االقتصادي في مسار التنمية السياسية بالجزائر"نضيلة عكاش،  - 1

 .31/31/9/2324: لى املوقع يوم، مت الاصفح ع"المسار
http//:www1.UNIV-batna-dz/droit/index-fichiers/atache.pdf  
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  :الرئيسية النشاطات -أ
 يف موضحة القطاعات حسب موزعة اخلاص القطاع عليها ركز اليت النشاطات أهم إن

 :الاايل اجلدول
 .اجلزائر يف اخلاص القطاع عليها يركز اليت النشاطات أهم يوضح جدول (:3) رقم جدولال

 2006 سنة 2005سنة  
 %النسبة عدد المنشآت %النسبة عدد المنشآت القطاع

 11.6 223142 11.4 222911 الخدمات
 33.9 63132 32.4 43129 البناء و األشغال العمومية

 26 12313 24.1 19341 الصناعة الغذائية
 2.2 3246 2.2 2611 الفالحة و الصيد البحري

 3.3 163 3.3 113 الخدمات ذات الصلة بالصناعة
 233 296439 233 211412 المجموع

 .االجاماعي للضمان الوطين الصندوق من مأخوذة معطيات على بناءا إعداده مت  :المصدر
 

، ارتفعت (2331/2339) إحصائيات وفق اخلاص القطاع منشآت عدد إن
 يف توضيحها مت اليت القطاعات خمالف بني توزعت مؤسسة، 269806 إىل مؤسسة 245842من

 القطاعات من أكرب بنسبة اخلدمات بقطاع ياواجد اخلاص القطاع أن جند لكن ،"3" رقم اجلدول
 ب النسبة تقدر حيث العمومية واألشغال البناء قطاع يليه ،% 45 النسبة تاجاوز حيث األخرى،

 أما ،% 19 سوى الغذائي الصناعي القطاع يف اخلاصة املؤسسات متثل ال حني يف ،% 33,66
 القطاع هو بالصناعة الصلة ذات اخلدمات قطاع ويعارب ،% 1,2 نسبة احال فقد الفالحة قطاع
 0,3%. نسباه تاجاوز مل حيث األخرية املرتبة احال الذي

 :إىل اخلدمات قطاع يف أكرب بنسبة اخلاص القطاع تواجد ويرجع
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 خدمات واإلطعام الفندقة الاجارة، واملواصالت، نقل من ياكون حيث النشاط هذا فروع تعدد -
 جمموع من  70%من أكثر على تساحوذ اليت النشاطات وأهم اخل، ...عقارية أعمال للمؤسسات،

 % 37,53 بنسبة الاجاري النشاط الاوايل على هي القطاع هذا يف تصنف اليت اخلاصة املؤسسات
 % 13,11 بنسبة واإلطعام والفندقة %19,6 بنسبة واملواصالت والنقل، األوىل املرتبة حيال وهو
 1.اخلاصة املؤسسات جمموع من % 30 تاجاوز ال فهي القطاعة هبذا اخلاص األخرى الفروع أما

 نسبة لضعف نسبيا ذلك ويعود اخلاصة للمؤسسات الاجاري النشاط جاذبية يؤكد ما هذا
 جتهيزات من العمل وماطلبات شروط يف وسهولة األخرى االقاصادية النشاطات مع مقارنة املخاطرة

 ؛علمية ومؤهالت
 وبالاايل، القطاع هذا يف خصوصا اجلزائر يف اخلاصة املؤسسات أغلب يف السائد العائلي الطابع -

 ؛الاجاري النشاط يف خصوصا آخر، إىل جيل من وتناقل العائلي اإلطار يف حمدودة امللكية تبقى
 بالنسبة أوىل بدرجة عائلية أو خمالفة مصادر من األموال رؤوس باشرتاك ويسمح اإلنشاء سهولة -

 هو عموما القطاعة هبذا اخلاص املؤسسات هلذهالقانوين  الشكل وأن خاصة اجلزائرية، للمؤسسات
 2.احملدودة املسؤولية ذات
 :االستثمارات 2-

 فروع على موزعة 6975 إىل 2006 سنة اخلاص القطاع يف املشاريع عدد ارتفعت لقد
 حوايل نسبة) أكرب على حصل قد واملواصالت النقل فرع أن يالحظ لكن االقاصادية، النشاطات
 الثانية العمومية املرتبة واألشغال البناء قطاع واحال ،(مشروع 5001 املشاريع إمجايل من % 72

 من % 4,2 الغذائية الصناعة نسبة بلغت حني يف مشروع، 730 إمجايل من % 10,5 بنسبة
 واملطاط الكيمياء مشروع، 180املشاريع إمجايل من % 2,6 نسبة الفالحة ، 291 املشاريع إمجايل

 اخلدمات فرع من كل وحيال ، 1,5%بنسبة والصلب واحلديد % 1,6 نسبة والبالسايك
 :الاايل اجلدول يف توضيحها وسيام 1,2%بنسبة األخرية املرتبة البناء ومواد للمؤسسات

                                           
 .االجاماعي الوطين الصندوق من مأخوذة معطيات - 1

2 - Abdellatif Benachenhou, Les entrepreneurs algériens, Alger, Alpha design, 
2007, p. 20. 



غير الرسمية المرتبطة بصنع السياسة العامة في الجزائر  أهم الفواعل    الفصل الثالث  

91 
 

 لسنة االقاصادي النشاط فروع حسب ANDI هبا لدىاملصرح  املشاريع توزيع(: 4)جدول رقم ال
2006. 

 %النسبة  عدد المشاريع فروع النشاط االقتصادي 
 12.2 1332 النقل و المواصالت 2
 23.1 133 البناء و األشغال العمومية 2
 1.2 262 الصناعة الغذائية 3
 2.9 243 الفالحة 1
 2.9 221 بالستيك -المطاط -الكيمياء 1
 2.1 232 الصلبالحديد و  9
 2.2 49 الخدمات للمؤسسات 1
 2.2 43 مواد البناء 4
 1.1 341 أنشطة مختلفة 6
 233 9611 المجموع 

 .االساثمار لاطوير الوطنية الوكالة معطيات على بناء إعداده مت :المصدر
 

 حيال يزال ال فإنه اخلاص، القطاع منشآت عدد يف األوىل املرتبة حيال اخلدمات قطاع كان إذا
 النقل نشاط يف وإمنا الاجاري النشاط يف ليس لكن االساثمارات، حجم حيث من املرتبة نفس

 النقل فرع يف االساثمارات حجم ضخامة يف اجلزائر يف تفسريه جيد ما هذا ولعل واملواصالت،
 الطرقات مثل الاحاية البنية لاطوير ذلك العمومية، واألشغال البناء فرع وكذلك واملواصالت

 جللب اليوم تسعى فإهنا لذا وهشة ضعيفة اجلزائر يف الاحاية البنية وأن خاصة واملياه، واالتصاالت،
 البنية ألن الطرقات، خمالف و هتيئة احلديدية، السكك بناء ألجل اجملال هذا يف عديدة اساثمارات

 .الانمية لاحقيق أخرى مشاريع يف للبدأ األساس هي الاحاية
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  :المؤسسات طبيعة 3-
 يف اخلاص للقطاع رئيسية مسة احلجم واملاوسطة الصغرية للمؤسسات الكبري االناشار ميثل

 الاحكم ألجل احلجم، وماوسطة صغرية مؤسسات إىل الكبرية املؤسسات الدولة حتويل نايجة اجلزائر،
 مت اخلوصصة، ضرورة على يؤكد الذي اهليكلي الاعديل لربنامج إتباعها عند لكن تسيريها، يف

-2332) الفرتة خالل % 50 فاقت زيادة تسجيل مت حيث املؤسسات، هذه خوصصت
 الاايل واجلدول مؤسسة، 293946 إىل مؤسسة 179893من اإلمجايل عددها اناقل إذ ،(2331

 واملاوسطة الصغرية املؤسسات مع مقارنة اخلاصة واملاوسطة الصغرية املؤسسات عدد تطور يوضح
 .العامة

 (.2331-2332)  واملاوسطة الصغرية املؤسسات تعداد تطور (:5) رقم الجدول

 السنوات
 المؤسسات

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 المؤسسة الصغيرة
 والمؤسسة الخاصة

2164 
63 

246 
112 

231 
616 

221 
116 

211 
412 

296 
439 

263 
619 

 المؤسسات الصغيرة
 والمتوسطة العامة

114 114 114 114 411 136 999 

 وزارة 22/2331، و عدد 23/2339  عدد( اجلزائر) االقاصادية املعلومات نشرية  :المصدر
 .واملاوسطة الصغرية املؤسسات

 إىل سنة من اجلزائر يف اخلاصة واملاوسطة الصغرية املؤسسات منو تطور مدى اجلدول يبني
 يف القطاع هذا لصاحل تطبيقها يف الدولة شرعت اليت الانمية برامج تطبيق إىل راجع وهذا أخرى،

 أما .وماوسطة صغرية مؤسسة ألف 600 إىل تصل حبيث املؤسسات هذه وتطوير ترقية إسرتاتيجية
 سنة إىل 2001 سنة من نسبيا اساقرارا تعرف فهي واملاوسطة الصغرية املؤسسات خيص فيما

 إنشاء وإعادة العمومية، املؤسسات بعض هيكلة نايجة 2005 سنة يف ارتفاعا وشهدت ، 2004
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 أما 1.والشراكة للخوصصة قابلة وهي تامة باساقاللية تاماع هلا الاابعة املؤسسات من العديد
 وتغيري العام القطاع مؤسسات بعض خوصصة إىل يعود األخريتني السناني يف املسجل االخنفاض

 .ملكياها طبيعة
 .العامة السياسة صنع يف اخلاص القطاع دور مؤشرات :الثاني المطلب

 االجاماعات عدد زيادة وكذلك اجلزائر، يف اخلاص القطاع منظمات ونوعية عدد تنامي يعارب
 قوة اتساع على الدالة األساسية املؤشرات أحد اخلاص، القطاع منظمات وممثلي احلكومة بني

 ال احلقيقي الاقييم أن إال العامة، السياسة صنع على الاأثري يف دوره وتنامي اخلاص القطاع منظمات
 املعيارين على يعامد احلقيقي الاقييم وإمنا االجاماعات، عدد أو املنظمات عدد على ياوقف
 2:الااليني
 .واالقاصادية السياسية القرارات توجهات يف اخلاص القطاع منظمات تأثري مدى 1-
 .اخلاص القطاع تنظيمات لطلبات احلكومة قبل من االساجابة مدى 2-

 :الاالية العناصر حتليل سيام املؤشرين هاذين ضوء ويف
 :والحكومة الخاص القطاع منظمات بين العالقة :أوال

 تنظيم بإعادة تكفل الذي اجلديد النظام ظهور بداية 1982 أوت 21 قانون صدور يعارب
 حتديد إلدماج للسلطة صرحية رغبة القانون هذا حيمل حيث الانمية، منطق وفق و اجملامع االقاصاد

 ومسامهة مشاركة جلي بشكل وقصد الانمية، يف اخلاص القطاع : «... يقاضي الذي القانوين اإلطار
 3.»هبا الاكفل العام للقطاع ميكن ال نشاطات يف الوطنية، الانمية جهود يف اخلواص العمل أرباب

 خالل من واحلكومة اخلاص القطاع منظمات بني العالقة تاطور بدأت القانون هذا خالل من
 .واحلوار االساشارة على تقوم بينهما العالقة قاعدة وأصبحت واقاصادي، اجاماعي بعقد ارتباطهم

                                           
، املوقع الشخصي للباحث، مت الاصفح "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الخوصصة بالجزائردور "السعيد دراجي،  - 1

 .2324جوان  29: على املوقع يوم
Http://www.univ -emir.dz/daradji 26. HTM..2009  

 .233، مرجع سابق، ص إدارة شؤون الدولة و المجتمع سلوى شعراوي مجعة، - 2
ورقة حبث : سطيف -اجلزائر)، 2، ج" الحكم الرشيد و التنمية بالقطاع الوطني الخاص"عوام، أنور مقراين و مهري  -  3

 .323، ص(2331أفريل  36و  34احلكم الرشيد و اسرتاتيجيات الاغيري يف العامل، : قدمت يف امللاقى الدويل حول
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 النشاط يف مباشرة غري أو مباشرة بصورة سواء الاأثري اخلاص القطاع منظمات تامكنوهبذا 
 :خالل من 1،السياسية القرارات واختاذ االقاصادي

 ؛والانموية االقاصادية للخطط وضعها -
 ؛للقرارات اختاذها قبل احلكومة قبل من ساشارهتاا -
 على يؤثر قد هلا معارضاها ألن القرارات، لبعض اإلجيايب الاأييد بضرورة إقناعها احلكومة حماولة -

 :ذلك على مثال وخري .للدولة العامة السياسات صنع
 ؛ملطالبها االساجابة بضرورة احلكومة بإقناع اخلاص القطاع منظمات إقناع حماولة -
 العربية املنطقة إىل اجلزائر انضمام قرار مع اإلجيايب بالاجاوب االقاصاديني للماعاملني احلكومة إقناع -

تصوراهتم  لوضع الاجارة، ووزارة االقاصاديني الشركاء مع للنقاش يوم فاح خالل من احلر، للابادل
 عمان يف عقدت اليت العربية القمة يف إنشاءه مت الذي الاجاري الفضاء هذا بشأن اقرتاحاهتمو 

 :على الاأكيد اإلجراء هذا خالل من احلكومة وحتاول. 2001
 هبذا القرار؛ إقناعهم قصد االقاصاديني للماعاملني فعلية ضمانات تقدمي -
 ؛الضرائب جمال يف خصوصا جنيها ميكن اليت الفوائد على الاأكيد -
 ؛احمللية املناوجات تصدير تسهيل -

 منظمة وكانت االقاصاديني، املاعاملني قبل من االناقادات من العديد واجه اخليار هذا أن غري
 السلبية، االنعكاسات من لاخوفهم وذلك القرار، هلذا املاحفظني مقدمة يف "للخواص العمل أرباب"

 الصناعات قطاع غرار على اخلانقة لألزمات معرضة تصبح الصناعية الفروع بعض وأن خاصة
 العمل ألرباب األعلى اجمللس إليه دعى الذي للملف االساجابة ضرورة على وأكدوا الغذائية،
 احملكمة غرار على العربية، الدول بني الاجارية اعاتنز ال يف للفصل حتكيم جلنة إنشاء يف واملامثل

 إىل الدول بعض حتول إمكانية من ختوفا االنضمام خيار من بدال العاملية، الاجارة ملنظمة الاابعة
 2.مزورة شهادات وضع مع األجنبية الدول بعض يف املصنعة للمواد جتارية وسائط

                                           
 .221، مرجع سابق، ص إدارة شؤون الدولة و المجتمعسلوى شعراوي مجعة،  - 1
: ، صوت األحرار، مت تصفح املوقع يوم" انضمام الجزائر إلى المنظمة العربية للتبادل الحر يطرح للنقاش"طاهري، . ع - 2

39/39/2324. 
 alahrar.net/online/modules.php?mame=search-www.sawthttp://  

http://www.sawt-alahrar.net/online/modules.php?mame=search
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 تأخذ أصبحت اليت اخلاص، القطاع منظمات وآراء اقرتاحات من احلكومة اسافادت كذلك
 لنظام العودة ضرورة إىل احلكومة، ( "الباترونا)اخلواص العمل أرباب منظمات" كدعوة االعابار، بعني
 أي تاخذ مل احلكومة أن غري ، 1996 منذ األساسي مطلبها يعارب واليت .العاملي األسبوع ة هنايةعطل
 مبوجب يلغي رئاسي قرار اناظار دون تطبيقه يف املنظمات هذه شرعت وقد ذلك، خبصوص قرار

 هذا مثل إىل اختاذها سبب ويرجع .2619 سنة "بومدين هواري" الراحل أقره الذي الرئاسي املرسوم
 احلكومة دفع مما اخلارج، يف معهم املاعاملني مع تنسيق غياب جراء وهناياكبد اليت اخلسائر إىل القرار

 2336.1 جويلية يف األسبوعية العطلة تغيري قرار بإصدارها
 :للحكومة العامة السياسة على للتأثير الخاص القطاع منظمات بين التعاون: ثانيا

 الاأثري ألجل املصاحل، يف املشرتكة خاصة بينها، فيما اخلاص القطاع منظمات خمالف تاعاون
 طرح خالل من وأهدافها، مصاحلها ختدم قرارات تصدر وجعلها للحكومة العامة السياسة صنع على

 أو معها، طارئة اجاماعات بعقد معارضة، دون هلا لالساجابة احلكومة على واإلحلاح مشاكلها
 املشاورات اخلواص العمل أرباب منظمات مباشرة :مثل اإلعالم، ووسائل الشكاوى طريق عن إيصاهلا

 الاكميلي املالية قانون قرارات خيصم هبا فيما القيا ميكن اليت املساعي يف للنظر بينها فيما واللقاءات
 كما فيها، النظر أو القرارات هذه إلغاء ألجل والاعاون الاكال إىل باملنظمات دفع ما هذا ، 2009

 دراسة الوضع هذا لدراسة ،"أوحيي أمحد" األول الوزير وبني بينها وعاجل اساثنائي لقاء إىل دعت
 حتسيسية رمسية محلة بإجراء احلكومة دفع مما2. املناجني مبصاحل املساس دون للواقع وموضوعية وافية

 االقاصادي بالنشاط ياعلق فيما خاصة القانون، هذا إجراءات لشرح وزراء، عليها يشرف
 .املقبل اخلريف يف الثالثية اجاماعات بعقد وتناهي إعالمية بلقاءات احلملة هذه وتبدأ واالساثماري،

 :أن "بادة بن" واملاوسطة الصغرية املؤسسات وزير أوضح وقد
 على للحفاظ الدولة سياسة يف وتندرج إجيابية، اإلضافية امليزانية يف املقدمة اإلجراءات من - %95

 .االقاصادية واملصاحل املالية املواد
                                           

اخاالف العطل : منظمات البرتونا و املركزية النقابية تدعوان إىل ضرورة العودة لعطلة األسبوع"مراد حمامد و غنية قمراوي،  - 1
 .3، ص 2334جويلية  21، 2913، العدد ، الشروق اليومي"األسبوعية، تكبد اجلزائر خسائر مبليار دوالر سنويا

الدعوة للقاء : ظمات أرباب العمل بعد قرارات قانون المالية التكميليحالة طوارئ في أوساط من"حفيظ صواليي،  - 2
 .3، ص "عاجل بني الباترونا و الوزير األول أمحد أوحيىي
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 اخلاص، القطاع منظمات خلدمة ويسعى واالقاصادي االجاماعي العقد مع القانون هذا ينسجم -
 االعاماد بواسطة ادري االسا صفقات تسديد إجراء خاصة املنظمات، هذهارهتا أث اليت اإلجراءات أما
 وكاالت على بذلك مسادال املالية املوارد افالسارت  حد لوضع تدابري فقط فهي املساندي، القرض أو

 اجلوانب بعض يف احلكومة أخطأت وإن ظرفية تكون قد اإلجراءات هذه أن موضحا السيارات، بيع
 2323.1  املالية قانون يف األمر اداركت

 هذه رفض اخلاص القطاع منظمات حماولة من الرغم على أنه يالحظ سبق ما خالل من
 الوقت نفس يف معها، جيدة عالقة على احلفاظ وحتاول لاهدئاها تسعى احلكومة أن إال القرارات،

 اخلاصة املالية املوارد على احملافظة القرارات هذه يف جتد هناأل تنفيذها وحتاول قراراهتا على مصرة تظل
 .املنظمات هذه مصاحل فقط وليس الوطن بكافة
 :معينة لسياسة العمل إيقاف أجل من الضغط :ثالثا

 اهنفأ اخلاص، القطاع مؤسسات بعض مصاحل مع العامة السياسات بعض تاماشى ال عندما
 املافيا اساطاعت ذلك على وكمثال السياسات، تلك إليقاف متلكها اليت الضغط وسائل بكل تسعى
 احلكومة رئيس تبناها اليت احلرب اقاصاد بسياسة العمل ءإهنا يف حموريا دورا تلعب أن والسياسية املالية

 الاسيري يصبح حبيث االساثمارات وتأجيل الواردات ختفيض على والقائمة السالم عبد بلعيد السابق
 خيدم ال اخلاص القطاع يهمش االحاكار هذا .اخلارجية الاجارة احاكار إىل الدولة عودة مع مركزيا

 على أجربهتا أن إىل احلكومة على الضغوطات من الكثري ممارسة على دفعها الذي األمر مصاحلها،
 2.إهناء العمل هبا

 :الخاص القطاع منظمات لطلبات الحكومة استجابة مدى: رابعا
 والاوجهات السياسات وضع يف إليه اإلسناد مت اخلاص، للقطاع مازايد دور إعطاء أجل من

                                           
بارونات اسارياد سيرتفون مواردنا املاليةو أداء احلملة ضد : بن بادة يدافع عن تدابري قانون املالية و يصرح"جالل بوعناين،  - 1

 .3، ص 2336أوت  21، 1132العدد  ليوميالخبر ا، "احلكومة
 .239، مرجع سابق، ص "الفواعل السياسية و دورها في صنع السياسة العامة في الجزائر"عزيزة ضمريي،  - 2
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 قوانني وضع طريق عن االساثمار، جمال يف خاصة ملطالبه االساجابة خالل من وتنفيذها، االقاصادية
 طرف من وتدعيمه أداءه، حتسني إىل وية هتدفتنم برامج وضع إىل إضافة االساثمار، تدعم وهيئات
 .ضده اليت الضريبية اإلعفاءات من والاقليل البنوك،

I- االستثمار تدعيم وهيئات قوانين أهم: 
 مع قطيعة أعارب والذي والقرض بالنقد املاعلق 1990 أفريل 14 يف املؤرخ 23-63قانون رقم  -

 .اخلاصة املبادرة أمام الوطين االقاصاد لفاح وبداية السابقة، االقاصادية السياسات
 الامييز إلغاء فيه جاء حيث اخلاص، القطاع لصاحل امايازات على القانون هذا نص وقد

 الامويل وإعادة االئامان على واحلصول والعامة، اخلاصة املؤسسات بني املعاملة توحيد مبدأ وإرساء
 .املركزي البنك من
 يضمن أي اخلارجية، الاجارة حترير املاضمن ، 1991 فيفري 19 يف املؤرخ 19-62قانون رقم  -

 303 فحص سيام اإلطار هذا ويف والشروط، املعايري بنفس (واخلاص العام) للقطاعني الاجارة حرية
 1.باملوافقة رأيا ملف 195 والقرض النقد جملس ومنح اساثماريا ملفا

 يف ويالخص االساثمار ترقية يف يساهم ، 1993 أكاوبر يف املؤرخ 12-63قانون رقم 
 :الاالية النقاط

 ؛القانون إطار يف ميارس و مضمونا وجعله حرية بكل االساثمار يف احلق *
 ؛أجانب أو وطنيني اخلواص املاعاملني بني الامييز عدم *

 الاخفيضات عرب أساسا للمساثمرين الاحفيزات تقدمي يف العمومية السلطات تدخل ينحصر *
 ؛اجلبائية

 عرب العادية اإلجراءات إمتام على املاعاملني ملساعدة وماابعاها االساثمارات ودعم ترقية وكالة إنشاء *
 ؛املوحد الشباك

                                           
قسم : جامعة اجلزائر)،  "الجزائر في الخاص القطاع على وانعكاساته العالمي االقتصاد في اإلندماج" مياسي، إكرام  - 1

 59 .ص ،(2334الاسيري،  علوم يف املاجساري مذكرة علوم الاسيري، 
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 املناطق نظام عام، نظام :أنظمة ثالث ويف اجلزائر، يف لالساثمارات احلوافز من جمموعة حتديد*
 يف املنجزة باالساثمارات خاص ونظام ترقياها، ينبغي اليت املناطق يف املنجزة لالساثمارات اخلاصة
 1.احلر الابادل مناطق

 .السوق اقاصاد حنو مهم إجناز أول مثل 22263و هبذا ياضح أن قانون االساثمارات
  خوصصة املاضمن 1995 أوت 26 يف املؤرخ  61/22و لقد دعم ذلك باملرسوم رقم 

 2.العمومية املؤسسات
 إال القطاع، هذا يف االساثمار لرتقية أساسا موجهة وحتفيزات امايازات محلت القوانني تلك إن

 األمر أبرزها القوانني من سلسلة إصدار مت الثالثة األلفية بداية مع لكن ماواضعة، كانت حصيلاه أن
 :واملاضمن 2001 أوت 20 يف الصادر 33-32م رق االساثمار باطوير اخلاص

 اخلاصة االساثمارات بني الاصرف يف واملساواة واخلاصة العمومية االساثمارات بني الامييز إلغاء -
 ؛واألجنبية

 املساوى على فروع له خيلق فعلي موحد شباك وضع خالل من االساثمار عملية وتسهيل مرافقة -
 ؛الضريبية وشبه الضريبة الفوائد منح لشروط عقالين توجيه إىل باإلضافة احمللي،

 ؛االساثمار لعملية اإلداري املسار تسهيل -
 وماابعاها ودعمها االساثمارات لرتقية الوطنية الوكالة حل قرار على األمر هذا مشل وقد

((APSI االساثمار لاطوير الوطنية الوكالة شكل يف موحد بشباك وتعويضها (ANDI).3 
 من للحد العمومية السلطات طرف من وضعها مت فقد االساثمار دعم هليئات بالنسبة أما

 4:يف وتامثل لاشجيعه إجراءات وإختاذ اخلاص االساثمار على تفرض اليت القيود

                                           
قسم العلوم االقاصادية، رسالة دكاوراه دولة يف العلوم : جامعة باتنة)، "القطاع الخاص و التنمية في الجزائر" عيسى مرارفة، - 1

 .221، ص (2331االقاصادية، 
جامعة )، "، التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنةسياسة االستثمار في الجزائر و تحديات "عبد القادر بابا،  - 2

 .263، ص (2331قسم العلوم االقاصادية، رسالة دكاوراه يف العلوم االقاصادية، : اجلزائر
قسم علوم : جامعة اجلزائر)، االندماج في االقتصاد العالمي و انعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر"إكرام مياسي،  - 3

 .92، ص (2334ذكرة املاجساري يف علوم الاسيري، الاسيري، م
 .332، مرجع سابق، ص "الحكم الرشيد و التنمية بالقطاع الوطني الخاص"أنور مقراين و مهري عوام،  - 4
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 اإلسرتاتيجية اقرتاح يف تامثل األساسية ومهماه األول الوزير يرأسه :لالساثمار الوطيناجمللس  -
 .االتفاقيات على واملصادقة الاحفيزية اإلجراءات مع والاأقلم االساثمار تطوير ألجل واألولوية

 املعنوية  بالشخصية تاماع عمومية مؤسسة هي (ANDI):االساثمار  لاطوير الوطنية الوكالة -
 .االساثمار تطوير الرتقية، كاأمني املعنية واألجهزة القدرات مع الاعاون مهماها املالية وباالساقاللية

 حمليني ممثلني يضم ANDIاالساثمار  لاطوير الوطنية الوكالة هيكل يف جهاز هو :املوحد الشباك -
 .باالساثمار املعنية واألجهزة اإلدارات إىل إضافة للوكالة

II- التنموية البرامج: 
 ملنظمات ولالساجابة الوطين االقاصاد تنمية ألجل تنموية برامج بوضع احلكومة قامت

 :يف الربامج هذه وتامثل اخلاص القطاع
 (:1669 -1664) االقتصادي االنتعاش برنامج -أ

و ما  2664 -1994 اهليكلي الاعديل اللازامات اجلزائر اساكمال بعد الربنامج هذا يأيت
 املسادامة، الانمية عملية بانطالق تسمح إسرتاتيجية وضع هدفه االقاصاد، جمال يف آثار من خلفه

 منظمات لامكني وأداة وسيلة وهو دوالر، مليار 7 قدره مايل غالف السلطات له خصصت وقد
 الربنامج هذا وأن خاصة مانوعة، باساثمارات والقيام األنشطة من الكثري إحداث من اخلاص القطاع

 يزال ال االقاصادي االناعاش دعم ملخطط املرافقة السياسات أن للسياسات، املخصص الفصل يف
 اقاصاد ماطلبات مع ياوافق حسن مساوى بلوغ من املؤسسات متنع اليت املشاكل بعض من يعاين

 وتوفري املؤسسات حميط حتسني هو الربنامج هذا ياضمنها اليت السياسات هذه من واهلدف السوق،
 املاعلقة خاصة السياسات هذه تطبيق ينبغي لذا ،1فيها شرع اليت لالساثمارات فعال إنااج شروط

 اإلدارات مع بالاناقضات اخلاصة وتلك املؤسسات، وتسيري البنوك مع املؤسسات وعالقة بالسوق
 اخلاصة املؤسسات هذه لاطور املساندة اإلجراءات من مجلة الربنامج هذا تضمن فقد لذا االقاصادية

 :يلي فيما اإلجراءات هذه تامثل و املؤسسة ضمنه تعمل الذي احمليط دعم خالل من وذلك

                                           
 المعمول معوقات بين والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات البنوك تمويل إشكالية" اللطيف، عبد وبلغرسة السعيد ريش - 1

 الصغرية املؤسسات تأهيل ماطلبات :حول الدويل امللاقى يف قدمت حبث ورقة الشلف، :اجلزائر)، "المأمول ومتطلبات
 327 .ص ،(2339أفريل  17و 16 ،"واملاوسطة
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 ؛الضرائب مصلحة خدمات وحتسني تطوير -
 لقوى فعال بعمل يسمح حميط لربوز الضرورية واهليكلية املؤسساتية اإلصالحات تنفيذ مواصلة -

 ؛السوق
 على أساسا باالعاماد وذلك الضرييب الاهرب من احلد إىل يهدف الضرييب اإلصالح برنامج إعداد -

 1؛املؤسسات على تفرض اليت والرسوم النسب خمالف قيمة ختفيض
 سنوات ثالث ملدة دج مليار بقيمة هلا مايل غالف كاخصيص وعصرناها الصناعية املناطق ئةهتي -

 ؛العقار مبشكل ياعلق ما وباخلصوص املشاريع لانفيذ املدة تقليص أجل من
 البنوك خصصاها اليت املالية املوارد بلغت حيث العمومية، البنوك طرف من املؤسسات هلذه دعم -

 للاوفري الوطين الصندوق منحها دج مليار 374.9 منها 2001 سبامرب ج هنايةد  مليار 1748.3
  2.املوارد اجملمعة إمجايل من  %21.4 بنسبة (CNEP)واالحاياط 

 (:2006 -2005)البرنامج التكميلي  -ب
الفرتة  مدار على مياد والذي االقاصادي النمو دعم برنامج وضع مت السابق للربنامج واساكماال
 للماعاملني بالنسبة الفرص من إطارا ويعارب االقاصادي، االناعاش لربنامج اماداد وهو  2009

 يف احلكومة سياسة واجاهدت االقاصادية، اآللة باحريك الكفيلة األنشطة يشجع إذ االقاصاديني،
 على مبين اقاصاد بناء ة هبدفالاحاي البنية تطوير ألجل اجملاالت شىت يف االساثمار لفرص الرتويج

 3.نافسةامل
 يف بل اخلاص، القطاع منظمات مطالب ملخالف تساجيب احلكومة أن يعين ال ذلك أن غري

 اد،ري سااال لاحفيز تسعى املقابل يف مشاكلها، حل لعدم وتسعى أعماهلا، تعرقل األحيان بعض
 الدواء، مبناجي ياعلق ما فمثال احلكومة، طرف من الوطنيون اخلواص املناجون يواجهها اليت كالعراقيل

 تغطية نسبة جعل مما لألدوية، الوطين اإلنااج حلماية تدخلها وعدم هلم الدولة دعم عدم يعانون
                                           

 ماجساري مذكرة الاسيري، علوم قسم: اجلزائر جامعة) ،الخاص القطاع تطور في السوق اقتصاد مساهمة" ،زروق بن مراد - 1
 69 .ص ،(2001 الاسيري، علوم يف
 المعمول معوقات بين والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات البنوك تمويل إشكالية"اللطيف، عبد وبلغرسة السعيد بريش - 2

 327 .ص سابق، مرجع ،"المأمول ومتطلبات
  63 .ص مرجع سابق،  ،"الجزائر في الخاص القطاع على وانعكاساته العالمي االقتصاد في اإلندماج"مياسي،  إكرام - 3
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 ارتفاع مقابل األساسية، لألدوية فقط % 10 و ،% 30 تاجاوز ال احمللي باإلنااج الوطنية السوق
 .2339-2001 بني % 100 من بأكثر األدوية ادري ساا فاتورة

 قررت كذلك .دوالر مليار إىل دوالر مليون 500 من الفرتة هذه يف الفاتورة ارتفعت فمثال
 احلماية أنواع كل رفع الصحة وزارة قررت كما حمليا، املناجة األدوية ادري ساا على احلضر رفع احلكومة

 الدواء مساوردي تلزم كانت اليت السابقة الشروط وألغت اجلزائر، يف الصيدالنية الصناعة عن
 .النشاط من سنني بعد لالساثمار

 لاحسني الوطين احلوار جوالت يف اخلواص العمل أرباب مجعيات مطالب أهم أن جند كذلك
 فمثال .تاجسد مل كلها الصناعي العقار مشاكل وحل الوطين، اإلنااج وتشجيع األعمال، حميط

 بداية منذ املركزية، والنقابة احلكومة وبني بينها الثالثية جوالت خمالف يف املصريف النظام إصالح
 والاوقف االنسحاب قررت اجلزائرية احلكومة ألن باالعابار، يأخذ مل اهليكلي الاعديل برنامج تطبيق

 إليها اجلزائر انضمام عدم رغم العاملية، الاجارة منظمة بشروط ذلك مربرة الوطين، اإلنااج محاية عن
 1بعد

 السلطات ن هتميشم تعاين تزال ال اخلاص القطاع مؤسسات من الكثري أن جند وبالاايل
 أن كمااساشارهتم،   دون قرارات عدة اختاذ مت حيث العامة، السياسة صنع جمال يف هلم العمومية
 .الواقع ارض على تاجسد مل يدقاصاواال االجاماعي احلوار جوالت يف سنوات منذ املاكررة مطالبهم
 :الخاص القطاع لمؤسسات الضغط وسائل أهم: خامسا

 اساجابة أجل من العامة السياسة صنع يف الاأثري إىل دائما اخلاص القطاع منظمات تسعى
 مع مجعيات تكوين مثال املنظمات هذه تساخدمها اليت الوسائل هذه أهم ومن ملطالبها، احلكومة

 مطالبهم وإيصال االقاصادية، السياسة جمال يف رتاحاهتماق لفرض اخلواص العمل وأرباب املساثمرين
 .بسرعة هلا لالساجابة عليها واإلحلاح للحكومة،

                                           
 هذا تحفيز في الخواص المقاولين دور :بالجزائر السياسية التنمية مسار في االقتصادي التحرير أثر" ،عكاش فضيلة - 1

 .نفس املوقع ،"المسار
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 كدعوة تواجههم، اليت املشاكل يف ومكاتباهم الوزراء من املسؤولني املنظمات هذه تقابل كما
 خماطر من حمذرة واساثنائي عاجل لقاء إىل أوحيي أمحد األول الوزير (الباترونا) العمل أرباب منظمات

 2336.1 الاكميلي املالية قانون عليها نص اليت للقرارات املاسرع الاطبيق
 منظمات تواجه حمددة موضوعات وتناقش تعرض اليت الندوات طريق عن الضغط يام كما

 2.احلكومة داخل املعنيني الوزراء وجود يف صااخل القطاع

 اجلزائر يف انعقد الذي العريب األعمال العاشر جملامعكامللاقى  امللاقيات، طريق عن حىت أو 
 اجلمهورية رئيس برعاية املؤسسات رؤساء ومنادى العرب األعمال رجال إحتاد قبل من نظم الذي

 هذا يف والاطورات اجلزائر يف االساثمار ومناخ فرص امللاقى هذا ناقش حيث ،"بوتفليقة العزيز عبد"
 :خالل من الشأن

 على والرتكيز اخلاص االساثمار جتاه مبادرات من ذلك ياضمنه وما االقاصادي، اإلنعاش تدعيم -
 ؛حتديثه

 العام القطاع بني الشراكة وتدعيم العربية الدول بني االقاصادية اإلصالحات وترية باوسيع املطالبة -
 ؛واخلاص

 .اخل ...والغاز الطاقة جمال يف مشرتكة عربية مبشروعات القيام أمهية على الاأكيد -

 االقاصادي العمل منظومة تعزيز أمهية على امللاقى هذا يف اجلمهورية رئيس ذلك أكد وقد
 االساجابة عدم حالة يف واإلضرابات الاهديدات إىل املنظمات هذه تلجأ كما املشرتك العريب

 خالل من الوطن مساوى على النقل حركة بشل اخلواص، للناقلني الوطنية الانسيقية كاهديد ملطالبها،
 لصاحل بالعاصمة نقل خط 500 منح قرار جتميد عدم حال يف مفاوح، وطين إضراب يف الدخول

                                           
 للقاء الدعوة :التكميلي المالية قانون قرارات بعد العمل أرباب منظمات أوساط في طوارئ حالة" ،صواليلي حفيظ - 1

 3 .ص سابق، مرجع ،"أوحيي أمحد األول والوزير  الباترون بني عاجل
  135 .ص مرجع لسابق، ،و المجتمع الدولة شؤون إدارة مجعة، شعراوي سلوى - 2
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 إحالة إىل سيؤدي القرار هذا ألن الفاعلة، األطراف اساشارة دون مت الذي ،"طحكوت مؤسسة"
 هلا خيول اليت الوسائل بكل لذلك الاصدي إىل ودعت عائلة، 4000 بطالة إىل اخلواص الناقلني

 املنافسة وتفادي القطاع لانظيم املفاوضات طاولة على النقل وزارة قبل من مجعهم وضرورة القانون،
 1.الشريفة غري
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 :الفصــــــــل ةــــــــــــــــــــــــــــخالص

 تسعى اخلاص، والقطاع املديناجملامع  من كل مؤسسات أن يساناج تقدم ما خالل من
 وتشكيل احلكومة، مع والاعاون املشاركة خالل من اجلزائر، يف العامة السياسة صنع على للاأثري

 ديداتن هتم الضغط أساليب خمالف واساخدام احلكومة، على للاأثري البعض بعضها مع حتالفات
 يزال ال ألنه املدين، اجملامع من وفعالية تأثريا أكثر دور اخلاص للقطاع بأن يالحظ أنه إال وإضرابات،

 يف رأيه إبداء وحياول اساشارته، دون احلكومة تاخذها اليت والقرارات السياسات ويرفض بقوة، يعارض
 دعم ألجل االساثمارية املشاريع تنفيذ يف يساهم كما مصاحله، ختدم ال اليت العامة السياسات خمالف

 .الدولة منه تعاين الذي البطالة مشكل على والقضاء شغل مناصب توفري خالل من احلكومة

 تسري تنظيماته، معظم أصبحت بعدما خاصة وتأثريا، فعالية أقل دوره فإن املدين اجملامع أما
 الانظيمات باقي أما السياسات، لالك دهتاومسان تأييدها خالل من احلكومة، وسياسة منطق وفق

 .للدولة العامة السياسة على وفعال قوي تأثري هلا يعد مل بقيت، اليت املعارضة
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 :خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةال

لن تصبح عملية  إن السياسة العامة باخاالف تعاريفها و تعدد خصائصها و تصنيفاهتا، 
جتسيد أهم الافاعالت احلاصلة بني خمالف الفواعل الرمسية و غري الرمسية يف إطار اإليديولوجية والنسق 

 .األبنية و املؤسسات القائمة إال يف ضمن نظام دميقراطيالسياسي السائد و من خالل جمموع 

ئري من الفواعل الرمسية، فمن املفرتض أن يكون له دور فعال يف رسم و باعابار الربملان اجلزا 
عن طريق سّن الاشريعات و القوانني و املوافقة على املشاريع إىل جانب الرقابة السياسة العامة  صنع

املالحظ هو عجزه الكبري عن ممارسة هذا الدور نظرا لاجريده من  على أعمال احلكومة، لكن
، حىت أّن ملانينياخاصاصه األصيل و اجلوهري أال و هو الاشريع الذي أصبح غائبا يف أجندة عمل الرب 

عهد الاعبدية السياسية و النظام السياسي اجلزائري و تبين مبدأ الفصل بني السلطات مل يكن سوى 
رغة احملاوى من حيث الاوازن بني السلطات، و أرسى على الدور الضعيف و اهلزيل واجهة ديكور منف

 .للربملان على املساوى الاشريعي و الرقايب

للجزائر، و كذا البيئة الداخلية و اخلارجية و ما  اإلسرتاتيجيةو إن الظروف اجليوسياسية  
إىل هتديدات اجلماعات اإلرهابية املاواجدة باإلضافة شهدته دول اجلوار مبا مّسي بثورات الربيع العريب، 

عرب دول املغرب العريب، كل هذه الضغوطات حتام على النظام السياسي اجلزائري املباشرة بإصالحات 
 .سياسية عميقة و حقيقية على مساوى العديد من اجملاالت و باألخص إصالح و تطوير الربملان

ري على ثقدرة الفواعل غري الرمسية على طرح مطالبها و أهدافها، و سعيها للضغط و الاأ رغم 
السلطة و حماولاها املشاركة يف صنع السياسة العامة يف اجلزائر، إال أن دورها يف العملية السياسية 

 .يضل حمدودا فابقى بذلك مالِحظة و مؤيّدة للسياسة العامة اليت تقرها احلكومة

هي حمصلة للافاعل القائم بني خمالف  فإنه ال ميكن القول أن السياسة العامة يف اجلزائرلذا  
 .الاشاركية الدميقراطيةعلى الفواعل الرمسية و غري الرمسية، ألن ذلك لن ياحقق إال يف نظام قائم 
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secular uprising could (or hurt) Jiladists, foreignaffairs. 

3. Pierre avril, jean Gicqueldroit parlemantaire, 4eme edition 
2010, Montchrestien, 2007. 
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 مذكراتقـائمة ال
: جامعة اجلزائر)" تطور الحركة النقابية في الجزائر من األحادية إلى التعددية"أوقنون هبية ،  .2

 (.2331قسم العلوم السياسية، مذكرة ماجساري يف الانظيم السياسي و اإلداري، 
سياسة االستثمار في الجزائر و تحديات التنمية في ظل التطورات العالمية "بابا عبد القادر ،  .2

 (.2331ية، قسم العلوم االقاصادية، رسالة دكاوراه يف العلوم االقاصاد: جامعة اجلزائر) ،"الراهنة
 قسم: اجلزائر جامعة) ،"الخاص القطاع تطور في السوق اقتصاد مساهمة"، مراد زروق بن .3

 (.2001 الاسيري، علوم يف ماجساري مذكرة الاسيري، علوم
 ،"دراسة تحليلية قانونية: ريةئمكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزا"خلفة نادية ،  .1

 .(2333قسم احلقوق، مذكرة لنيل شهادة املاجساري يف القانون العام، : جامعة باتنة)
جامعة )، "الفواعل السياسية و دورها في صنع السياسة العامة في الجزائر"ضمريي عزيزة ،  .1

قسم العلوم السياسية، مذكرة لنيل شهادة املاجساري يف الانظيمات السياسية و اإلدارية، : باتنة
2334.) 

قسم العلوم االقاصادية، : جامعة باتنة) ،"القطاع الخاص و التنمية في الجزائر"مرارفة عيسى ،  .9
 (.2331رسالة دكاوراه دولة يف العلوم االقاصادية، 

 -1696)حرية الرأي و التعبير في الجزائر في ظل التحويل الديمقراطي "مرزوقي عمر ،  .1
قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية، مذكرة لنيل شهادة : جامعة اجلزائر) ،(2004

 (.2331املاجساري يف النظام السياسي و اإلداري، 
 في الخاص القطاع على وانعكاساته العالمي االقتصاد في اإلندماج" ، مياسي إكرام .4

 (.2334الاسيري،  علوم يف املاجساري قسم علوم الاسيري،  مذكرة: جامعة اجلزائر)، "الجزائر

 لمجالتاالجرائد و  قـائمة  
 الخبر اليومي، ،"ل باجلنوب اجلديدو اساجابة واسعة لإلضراب يف اليوم األ"أحج إبراهيم،  .2

 .6/1/2323، 131العدد 
، العدد الشروق اليومي، "أولياء الاالميذ يطالبون بافايش دروس االسادراك"بلحاج بلقاسم ،  .2

 .2336ديسمرب  1، 1413
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، الخبر "األساتذة االساشفائيون يف إضراب مفاوح بداية جانفي املقبل"بلعور مصطفى،  .3
 .2334ديسمرب  24، 2136، العدد اليومي

 (.29/33/2323) 3699، العدد الشروق اليومي، ..."ملصلحة اجلزائر"بن بياور أمحد ،  .1

، 34، العدد مجلة المفكر، "ئرأثر النظام االناخايب على األداء الربملاين يف اجلزا"بنيين أمحد ،  .1
 .(2322جامعة بسكرة كلية احلقوق والعلوم السياسية، نوفمرب )

بارونات اسارياد سيرتفون : بن بادة يدافع عن تدابري قانون املالية و يصرح"بوعناين جالل ،  .9
 .2336أوت  21، 1132العدد  الخبر اليومي، "و أداء احلملة ضد احلكومة مواردنا املالية

الشروق ، "فوز بوتفليقة يفجر الشوارع مبواكب و احافاالت صاخبة"ة زين العابدين ، جبار  .1
 .2236أفريل  22، 2142العدد  اليومي،

جلسة يوم الثالثاء  243السنة الرابعة رقم  الجريدة الرسمية للمناقشات، .4
22/22/2323. 

مبدأ الفصل بني السلطات بني النظامني "حسينة شروق ، بن مشري عبد احلليم ،  .6
جامعة حممد خيضر، : بسكرة) مجلة االجتهاد القضائي، "الربملاين و الرآسي

 (.2334أعمال امللاقى الدويل الرابع حول االجاهاد يف املادة الدساورية، مارس 
ن، 9619، العدد (طبعة الجنوب)الخبر  ،"املال القذر ياحكم يف االناخابات"بودية، .خ .23

1/2/2323. 
، سبامرب 216، مجلة المستقبل العربي" اجملامع املدين يف اجلزائر"الدسوقي أمين إبراهيم ،  .22

2333. 
، الخبر اليومي" اجاماع بني وزارة املالية و احتاد الفالحني اليوم لدراسة ملف الديون"ب .ع .22

 .2336جويلية  24، 1132العدد 
، مجلة منذ االساقاللعاشوري العيد ، يوسف إبراهيمي، املؤسسات الاشريعية اجلزائرية  .23

 .(2333اجمللس الشعيب الوطين، السنة األوىل، : اجلزائر)، 2العدد النائب، 
، العدد الشروق اليوميعجاج بلقاسم ، أوحيىي يطعن يف إضراب أطباء قطاع الصحة،  .21

 .2334ديسمرب  23، 2141
اجلزائر بني الفرتتني العالقة بني السلطة الانفيذية و السلطة الاشريعية يف "، فرحاين عمر  .21

جامعة حممد : راجلزائ-بسكرة)، 1العدد  مجلة االجتهاد القضائي،، "الاعدديةاألحادية و 
 .(2334خيضر، مارس 
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 مالع، أمجلة االجتهاد القضائي، "ضرورة حامية؟ حهل تعديل الدساور أصب"حسني ،  فرحية .29
جامعة حممد : بسكرة)امللاقى الدويل الرابع حول االجاهاد يف املادة الدساورية، العدد الرابع، 

 (.2334خيضر، مارس ، 
 الخبر،" محس حتر احلكومة من االساخفاف مبطالب الشباب يف اجلنوب"حلياين عثمان ،  .21

 .21/31/2323، 1311العدد 
الشروق ، "بقانونية الاشريعات و شرعية الربملان" يفيت" اجمللس الدساوري" لعالمي مجال ،  .24

 .2331ماي  32، 2331، العدد اليومي
، الخبر اليوميمهدي و محروش يطالبون بالاغيري اجلذري للنظام، و  صاكي، آيت أمحد. م .26

 .2331سبامرب  4، 1222العدد 
ت البرتونا و املركزية النقابية تدعوان إىل ضرورة العودة منظما"حمامد مراد و قمراوي غنية ،  .23

، "اخاالف العطل األسبوعية، تكبد اجلزائر خسائر مبليار دوالر سنويا: لعطلة األسبوع
 .2334جويلية  21، 2913، العدد الشروق اليومي

دفتر السياسة ، "طبيعة العالقة بني السلطاني الانفيذية و الاشريعية"مصطفى بلعور،  .22
 .(2322جامعة قاصدي مرباح، جوان : ورقلة-اجلزائر)، 1، العدد القانونو 

 23، مجلة التواصل، "الامثيل السياسي يف الربملان الاعددي اجلزائري"ناجي عبد النور ،  .22
 .2331ديسمرب 

، الخبر اليومي، "االحتاد الوطين للفالحني يقرتح جدولة ديون الصناعيني"يوسفي مسية ،  .23
 .2336جويلية  26، 1132العدد 

هزمية شكلية للاجمع الوطين الدميقراطي، االناخابات الربملانية يف "يوسفي حممد مصدق ،  .21
 .2332، 2226العدد ، جريدة الزمان" اجلزائر، ترتب جديد للقوى السياسية

 مواقع اإللكترونيةقـائمة ال
http : www.march 14 forces, org/news/26562HTML  

 http :asrarlhebodlogsport.com/2009/02/blog-post.BHTML  
  http//:www1.UNIV-batna-dz/droit/index-fichiers/atache.pdf  

M/1/ar/features/http://www.magharebia.com/cocoon/awi/XHT
017-awi/features/1.14.2009/feature  

   www.sawtalahrar.net/online/modules.php?mame=searchhttp:// 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/XHTM/1/ar/features/awi/features/1.14.2009/feature-017
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/XHTM/1/ar/features/awi/features/1.14.2009/feature-017
http://www.sawtalahrar.net/online/modules.php?mame=search
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  Http://www.univ -emir.dz/daradji 26. HTM..2009  
Kenanaonline.com/users/alikordi/postess/352101   

c9do-www.eaddla.org/parlamand/peper 
WWW.ELKHADER.COM/AR/POLITIQUES20B  

  jo.org/doc.og.doc-www.Fab  
. arabe-www.MRP.GOV.dz/ministere 

. 23/31/2323أمحد إسراء ، ملاذا مل تصل اجلزائر إىل مرحلة الثورة، األهرام، تاريخ الزيارة  .2
. www.siyassa.org.eg/newscontents  
 www.elbiled.net/archives/50976 أو صديق فوزي ، املوقع اإللكرتوين  .2
 /ar.wikipedia.org/wiki برملان  

عن اجاماعات امللاقى العاشر جملامع األعمال العريب املنعقد يف اجلزائر  البيان اخلاامي الصادر .3
 :، مت تصفح املوقع2339نوفمرب  22 -24يف 
 :مت الصفح على املوقع" سلطة الاعديل الدساوري اجلزائري يفاح الطريق لبقاء بوتفليقة يف ال .1
 تصفح مت اجلزائرية، أسرار جريدة الرئاسية، االناخابات مقاطعاها تعلن االشرتاكية القوى جبهة .1

 :املوقع
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة العالقات مع الربملان، حصيلة الدورة الاشريعية  .9

 arabe-www.mpr.gov.dz/ministere ، 2331 -2332اخلامسة 
  :ة يف النظم السياسية، اطلع على املوقعأدوات الرقابة الربملاني ، حممد حسني .1
، املوقع "دور املؤسسات الصغرية و املاوسطة يف اخلوصصة باجلزائر"دراجي السعيد ،  .4

 :الشخصي للباحث، مت الاصفح على املوقع
  : اجلزائر مريضة بأزمة سكن مزمنة رغم إمكانياهتا الكبرية، موقع"شراق حممد ،  .6

، صوت األحرار، "انضمام اجلزائر إىل املنظمة العربية للابادل احلر يطرح للنقاش "اهري، ط. ع .23
 :مت تصفح املوقع

دور املقاولني : أثر الاحرير االقاصادي يف مسار الانمية السياسية باجلزائر"عكاش نضيلة ،  .22
 :، مت الاصفح على املوقع"اخلواص يف حتفيز هذا املسار

  :، اخلدمة العامة و السياسة العامة، مت االطالع على املوقع كردي علي حممد إبراهيم .22
   :ة ، مت االطالع على املوقع اإللكرتوينجملة املغاربي .23
 املوقع الرمسي للوزارة العالقات مع الربملان،  .21
 www.majlislouma.dz/présentation املوقع الرمسي جمللس األمة  .21

http://www.eaddla.org/parlamand/peper-9doc
http://www.elkhader.com/AR/POLITIQUES20B
http://www.fab-jo.org/doc.og.doc
http://www.mrp.gov.dz/ministere-arabe
http://www.siyassa.org.eg/newscontents
http://www.elbiled.net/archives/50976
http://www.elbiled.net/archives/50976
http://www.mpr.gov.dz/ministere-arabe
http://www.mpr.gov.dz/ministere-arabe
http://www.majlislouma.dz/présentation
http://www.majlislouma.dz/présentation
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 .املنادى السياسي حلقوق اإلنسانموقع  .29
 brahim.com/audex-www.khodja: موقع النائب الدكاور خوجة إبراهيم .21

 :ويكيبيديا املوسوعة احلرة، اطلع على املوقع .24

 الندوات  -المداخالت  -الملتقيات
 

محددات األداء االقتصادي لكل من القطاعين العام و الخاص في الوطن "اإلمام حممد حممود ،  .2
حبوث و مناقشة الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، ديسمرب : بريوت)، العربي

2663.) 

، ورقة حبث "المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الجزائر"برقوق عبد الرمحان ،  .2
-23: بسكرة -اجلزائر)يف اجلزائر، الاحول الدميقراطي : قدمت يف كراسات امللاقى الوطين األول حول

 .(2331ديسمرب  29

آليات استرداد البرلمان لسيادته كمقصد من مقاصد التطوير البرلماني بوزيان عليان ،  .3
جامعة قاصدي مرباح، كلية : رقلة، دراسة مقارنة بني اجلزائر و املغرب، و في الدول المغاربية

 21احلقوق و العلوم السياسية، امللاقى الدويل األول حول الاطوير الربملاين يف الدول املغاربية، 
 .2322فرباير  29و 
 الصغيرة للمؤسسات البنوك تمويل إشكالية" اللطيف، عبد بلغرسة و السعيد ريش .1

 يف قدمت حبث ورقة الشلف، :اجلزائر)، "المأمول ومتطلبات المعمول معوقات بين والمتوسطة
 (.2339أفريل  17و 16 ،"واملاوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل ماطلبات :حول الدويل امللاقى

مظاهر التحول الديمقراطي خالل حكم الرئيس "نور الصباح ، عنكوش عمراين كربوسة و  .1
 (.الاحول الدميقراطي يف اجلزائر،: حولورقة حبث مقدمة يف كراسات امللاقى الوطين األول )، "بوتفليقة

: سطيف-اجلزائر)، 2، ج"دور المجتمع المدنيفي التأسيس للحكم الرشيد"كيحل مصطفى ،  .9
أفريل  36-34ورقة حبث قدمت يف امللاقى الدويل حول احلكم الرشيد و اسرتاتيجيات يف العامل النامي، 

2331.) 

http://www.khodja-brahim.com/audex
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 -اجلزائر)، 2، ج" التنمية بالقطاع الوطني الخاصالحكم الرشيد و "مقراين أنور و عوام مهري ،  .1
عامل، احلكم الرشيد و اسرتاتيجيات الاغيري يف ال: ورقة حبث قدمت يف امللاقى الدويل حول: سطيف

 (.2331أفريل  36و 34
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 الصفحة عنوان الجدول الرقم

عدد األوامر و عدد املبادرات بالاشريع بني مشاريع و مقرتحات للفرتات  1
والسادسة  (2331-2332)و اخلامسة  (2332-2661)الاشريعية الرابعة 

(2331-2322). 

40 

حيدد عدد مشاريع القوانني و اقرتاحات القوانني املطروحة يف اجلمعية الوطنية  2
-IX(2661-2332)- XII(2332 الفرنسية لثالث عهدات مااالية

2331)- XIII (2331-2322.) 

40 

 89 .اجلزائر يف اخلاص القطاع عليها يركز اليت النشاطات أهم يوضح جدول 3

 االقاصادي النشاط فروع حسب ANDIلدى  املصرح هبا املشاريع توزيع 4
 .2006  لسنة

91 

 92 .(2331-2332)  واملاوسطة الصغرية املؤسسات تعداد تطور 5

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 المحتويـــــــــــــــــــــــــــاتقـائمــــــــــــــة  

 
 إهـــــــداء

 تشكر و تقديـــــــــــــــــر
 -أ ةـــــــــمقدم

مفهومي البرلمان و السياسة العامة والعالقة : اإلطار المفاهيمي و النظري للدراسة: الفصل أألول
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