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ملخص:
يتم تطرح احلكامة ابعتبارها منوذجا إلصالح الدولة واجملتمع ،ومدخال لتحقيق التنمية ،لكن جناح الدول
يف استيعاب مضامني هذا النموذج يطرح إشكاالت عدة بف عل أتثري للمؤسسات ادلالية الدولية ودورها يف سياق
ادلشروطية اليت تفرضها على الدول النامية مقابل حصوذلا على مساعدهتا ادلادية ،ويهدف ادلقال لدراس ــة أهم
ادلقارابت التحليلية اخلاص ــة بدارسة احلكامة يف اجلزائر الساعية لتبين ادلفهوم يف نصوصها القانونية لظروف أملتها
معطيات داخلية ،وفرضتها عوامل خارجية عرب القيام إبصالحات يف شىت اجملاالت أابنت عن تطور حمدود
عكسه ترتيبها يف سلم ادلؤشرات وادلعايري الدولية للحكامة ،يقتضي جتسيد احلكامة وجود مقاربة تشاركية ورؤية
اسًتاتيجية وبيئة دميقراطية تؤسس إلصالح عميق للدولة وبناء عقد اجتماعي جديد قوامه التوفيق بني الشرعية
الدميقراطية والفعالية التسيريية.
كلمات مفتاحية :احلكامة ،التشاركية ،الفواعل ،ادلؤسسات ادلالية الدولية ،ادلشروطية.
تصنيفات . H11.O19, , F3, G39 :JEL
Abstract:
Governance is presented as a model for reform of the state and society,
and an entry point for achieving development, but the success of countries
in absorbing the contents of this model poses several problems due to the
influence of international financial institutions and their role in the context
of the conditionality they impose on developing countries in exchange for
their financial assistance. The article aims to study the most important
approaches The analysis of the study of governance in Algeria, which
seeks to adopt the concept in its legal texts due to conditions dictated by
internal data, and imposed by external factors through carrying out
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reforms in various fields. For a deep reform of the state and building a
new social contract based on reconciling democratic legitimacy and
managerial effectiveness.
Keywords: Governance, participatory, actor’s international financial
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 .1مقدمة
غغف الىهف الثاوي مً اللغن اإلااض ي جدىالث غمُلت ،حكيلذ في ؾُاق الخدىالث التي غغفتها
الضولت ،واإلاظاهب الاكخهاصًت والؿُاؾُت ،وجإزير البِئت الضولُت والخلضم الخىىىلىجي وَغح غضة مفاهُم
غؼث الخلل اإلاػغفي مً بُنها " الخيامت" (قػغاوي ،2001 ،نفدت  ،)8صفػذ هظه الػىامل الضوٌ
لغاصة الىرغ في حؿُير الكإن الػمىمي في مداولت للبدث غً ؤهجؼ آلالُاث الىفُلت بخدلُم جىافم بين
الكغغُت اللاهىهُت والفػالُت الدؿُيرًت ،ويبِ الػالكت بين مسخلف الفاغلُين في نىاغت اللغاع
الػمىمي مً الضولت وماؾؿاتها واللُاع الخام واملجخمؼ اإلاضوي.
جغحؼ ؤهمُت مفهىم الخيامت العجباَه بمكىالث وآفاق الخىمُت )،(françois–, 2005, p. 9
وجدىاػغه وحهخا هرغ فخػخبره ألاولى غامال ؤؾاؾُا في بنالح الضولت واملجخمؼ ،وؤصاة لترقُض وحؿُير اإلاىاعص
اإلاالُت والبكغٍت ،ومضزال لخدلُم الخىمُت ،في خين جًفي ألازغي غلُه الُابؼ ؤلاًضًىلىجي والؿُاس ي،
وجُغخه هبضًل غً الضولت طاتها في ظل ؾُاصة الػىإلات واللُبيرالُت الجضًضة في ؾُاق اإلاكغوَُت التي
جفغيها اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت غلى الضوٌ الىامُت ملابل خهىلها غلى مؿاغضتها اإلااصًت (عقُض و
لخغف ،2009 ،نفدت .)12
حػض الجؼاثغ مً الضوٌ اإلاهخمت بمىيىع الخيامت لػىامل جغجبِ بالؿُاق الضازلي ؾىاء
ؾُاؾُا ؤو اكخهاصًا واحخماغُا ؤو لرغوف ومػُُاث صولُت جخػلم باهدكاع اإلافهىم والتروٍج له مً كبل
اإلااؾؿاث الضولُت ،ووواالث الخىمُت املخخلفت في بَاع اإلاكغوَُت الاكخهاصًت والؿُاؾُت ،خُث ؤنبذ
قػاعا ليل اإلاؿاغضاث الضولُت ،ومداعبت ول ؤقياٌ فكل الدؿُير الػمىمي ،واهدكاع الفؿاص ،وغُاب
الغقاصة في اجساط اللغاع ونىاغت الؿُاؾاث الػمىمُت.
وغلُه ًداوٌ اإلالاٌ ؤلاحابت غً ؤلاقيالُت آلاجُت :إلى أي مدي اسحطاعد الجزائس اسخيعاب
مضامين الحكامة كما ثقدمها املؤسسات املالية الدولية؟
وهي ألاؾباب التي صغذ جسهُو هظا اإلالاٌ لضعاؾت:
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ؤلاَاع الىرغي إلافهىم الخيامت بُغح مسخلف اإلالاعباث املخخلفت التي اهخمذ بخدلُل مًمىهه فيالجؼاثغ.
 الخُغق لؾهاماث الباخثين الجؼاثغٍين في جُىٍغ اإلافهىم ونُاغت مػاًيره.جىاوٌ ؤهم الػىاثم التي جدىٌ صون ججؿُض ملخًُاث الخيامت في الجؼاثغ.حكيل صعاؾت الخيامت مدىع اهخمام وملخلى غضة جسههاث غلمُت العجباَها بجىاهب
كاهىهُت واكخهاصًت وؾُاؾُت واحخماغُت  ،1ما ًفغى الاغخماص غلى ملاعبت مىهجُت مخػضصة بضاًت باإلاىهج
الخاعٍخي لضعاؾت الخُىع الظي غغفه اإلافهىم ،وهظا اإلاىهج الىنفي الخدلُلي لرغى الىكىف غلى ؤهم
الىهىم اللاهىهُت طاث الهلت باإلاىيىع.
وغلُه ،جإحي هظا الضاعؾت لخػمُم البدث الىرغي خىٌ اإلافهىم واإلاؿاهمت في بزغاء هظا اإلاىيىع
بفخذ الىلاف والبدث خىٌ الخُىعاث والخدضًاث التي ٌكيلها جبني مفهىم الخيامت في الجؼاثغي همضزل
لنالح الضولت ،ومضي اؾدُػاب مًامُىه في الجؼاثغ غبر الخُغق إلاضي ججؿُض بػٌ اإلاػاًير مً زالٌ
جلاعٍغ اإلااؾؿاث الضولُت طاث الهلت.
جخجاطب مفهىم الخيامت ملاعبخين ألاولى ماؾؿاجُت والثاهُت ؤواصًمُت وجداوٌ هالهما “ملاعبت
بقيالُاث جىػَؼ الؿلُاث واإلاؿاولُاث ،وؤوؿاق اجساط اللغاع ،ؤصواع ماؾؿاث الىرام الاحخماعي
والؿُاس ي ،هما ًمخض بلى بقياالث صملغَت حؿُير الضولت والخػبئت اإلاضهُت واإلاباصعاث املخلُت واإلاىاَىت،
ومً زم فةن اإلالاعبت اإلافاهُمُت للخيامت جخػضص بين جُاعاث ماؾؿاجُت وفىغٍت " ( حيري ،2014 ،نفدت
.
)146
وغلُه ،جم جلؿُم البدث بلى زالزت مداوع عثِؿُت جخمثل في:
ؤوال :الخيامت في الىهىم اللاهىهُت.
زاهُا :اؾهاماث الباخثين ألاواصًمُين في حػغٍف الخيامت.
زالثا :غىاثم ججؿُض الخيامت في الجؼاثغ.
ًلخض ي الخُغق إلافهىم الخيامت في الجؼاثغ جىاوله مً زالٌ اإلاغحػُت اللاهىهُت التي حػىـ
جهىع اإلاىرىع اإلااؾؿاحي للضولت واإلاغاخل التي مغ بها هظا اإلاؿاع زم الخػغى ألهم بؾهاماث الباخثين في
هظا الخهىم باغخباعها ججؿض اإلاىرىع ألاواصًمي للمفهىم.
 .2الحكامة في الىصىص القاهىهية
ًغحؼ اهدكاع مفهىم الخيامت بضاًت مً حؿػُيُاث اللغن اإلااض ي للضوع املخىعي الظي لػبخه
اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت زانت البىً والهىضوق الضولُين ،لظا ٌػخبر الػامل الخاعجي خاؾما في
نُاغت اإلافهىم وجُىعه وجىظُفه ،وقيل مدىع اهخمام اإلااؾؿاث والضوٌ والباخثين ،وفي هظا ؤلاَاع
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حػخبر اإلاباصعاث الضولُت للكغاهت ؤخض ؤهم آلالُاث اللاهىهُت التي جم مً زاللها َغح مفهىم الخيامت
وجبيُه في ألاهرمت اللاهىهُت الىَىُت للضولت.
ججؿض مباصعة الكغاهت الجضًضة مً ؤحل جىمُت بفغٍلُا "( "NEBADغغاقي  ،2003 ،نفدت 53
وماًليها) والتي حػض الجؼاثغ واخضة مً الضوٌ اإلاؿاهمت في نُاغتها وبَالكها ،ؤما غلى الهػُض الضازلي
فهىالً غضص مً الىهىم التي حػض بَاعا مغحػُا لخبني مفهىم الخيامت في الدكغَؼ الجؼاثغي زانت في
مداوالث ؤلانالح التي قغغذ فيها زالٌ الػلىص الثالزت لللغن اإلااض ي.
 2.2الىص الدسحىزي:
ؤصزل لم ًدىاوٌ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي مهُلح الخيامت في الضؾاجير التي غغفتها الضولت
الجؼاثغٍت مىظ اؾخلاللها وبن هغؽ مػرم مػاًيرها ومباصئها اإلاخػاعف غليها ،غير ؤن ؤلاقاعة ألاولى
للمفهىم حاءث في الىزُلت الضؾخىعٍت اإلاخًمىت الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2016خُث جُغكذ بلى
ُ
اإلاهُلح في ؾُاق جىاولها ماؾؿت صؾخىعٍت حػنى بمهام عكابت حؿُير اإلااٌ الػام وهي مجلـ املخاؾبت
خُث جىاولذ اإلااصة  192الفلغة الثاهُت " ٌ...ؿاهم مجلـ املخاؾبت في جُىٍغ الخىم الغاقض والكفافُت
في حؿُير ألامىاٌ الػمىمُت( "...اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،2020 ،442- 20نفدت م  )19وهغؾها الخػضًل
الضؾخىعي لؿىت  2020في الباب الغابؼ اإلاػىىن بالغكابت غً جُغكها ملجلـ املخاؾبت في اإلااصة 2/199
"ٌ...ؿاهم مجلـ املخاؾبت في جغكُت الخىم الغاقض والكفافُت في حؿُير ألامىاٌ الػمىمُت وبًضاع
الخؿاباث ، "...وهظا غً جىاوله للؿلُت الػلُا للكفافُت والىكاًت مً الفؿاص وميافدخه غىض غغيه
إلاهامهما في اإلااصة .... " 205اإلاؿاهمت في ؤزللت الخُاة الػامت وحػؼٍؼ مباصت الخىم الغاقض والىكاًت
وميافدت الفؿاص "...
 2.2املساسيم السئاسية املحعلقة باملصادقة على الاثفاقيات الدولية
ؤ -القاهىن الحأسيس ي لالثحاد إلافسيقي :2001
الظي وافلذ غلُه الجؼاثغ بمىحب اللاهىن  02- 01اإلاـ ـ ـاعر في ( 2001/05/ 09اللاهىن عكم - 02
 )2001 ،01الظي حاء في ماصجه الثالثت والغابػت جإهُض غلى ؤهُمه الخيامت الجُضة واإلاكاعهت وحػؼٍؼ
.
الكفافُت وؾُاصة اللاهىن وخلىق ؤلاوؿان (الاجداص ؤلافغٍفي )2006 ،
ب -بسوثىكىل املعاهدة املؤسسة للجماعات الاقحصادًة إلافسيقية بشأن البرملان إلافسيقي:
ناصكذ الجؼاثغ غلُه بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  03/91اإلااعر في ( 2003/03/03اإلاغؾىم الغثاس ي
 )2003 ،91- 03الظي ههذ صًباحخه غلى حػؼٍؼ اإلاباصت الضًملغاَُت واإلاكاعهت وجلىٍت اإلااؾؿاث
2
وهفالت الخيامت الجُضة.
ج -بسثىكىل إوشاء مجلس السلم وألامً إلافسيقي الحابع لالثحاد الافسيقي ؾىت  2002بجىىب
إفسيقيا  3وناصكذ غلُه الجؼاثغ في  2002/06/09بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي 48-03إلااعر في
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 2003/01/29الظي حاء ماهضا غلى الالتزام الضاثم بالؿلم وألامً والخىمُت الضًملغاَُت والخيامت
الجُضة (اإلاغؾىم الغثاس ي .)2003 ، 03- 48
د -اثفاقية الاثحاد إلافسيقي ملىع الفساد ومكافححه لسىة  2003ناصكذ غليها الجؼاثغ بمىحب
اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  137-06اإلااعر في ( 2006/04/10اإلاغؾىم الغثاس ي عكم )2003 ،137- 06خُث
جىاولذ صًباحتها في فلغتها الثالثت وفلغتها ألاولى مً اإلااصة  03يغوعة صغم اإلااؾؿاث وهفالت الخيامت
الجُضة وؾُاصة اللاهىن.
ٌ -اثفاقية الشساكة بين الحكىمة الجزائسية ومعهد الامم املححدة للحكىيً والبحث اإلاخػلم
بةوكاء اإلاغهؼ الضولي لخيىًٍ الفاغلين املخلُين للمرغب الػغبي الظي جخمثل مهمخه في جلضًم الخيىًٍ
والخبرة في مجاٌ الخيامت الجُضة لفاثضة الفاغلين املخلُين (اإلاغؾىم الغثاس ي عكم ،)2011 ، 428- 11
وهظا اثفاقية الشساكة بين الحكىمة الجزائسية والحكىمة الفسوسية اإلاىكػت ؾىت  2007اإلاخػللت
بالخػاون الثىاجي الظي ٌكمل غضة مجاالث مً بُنها الخيامت الجُضة وؤلانالح ؤلاصاعي (اإلاغؾىم الغثاس ي
.
عكم )2008 ، 88- 08
- 2.2القاهىن
خملذ غضة ههىم كىاهين جىظُفا إلا هُلح الخيامت مؿخػلمت مهُلح الخىم الغاقض ومً
بُنها هظهغ:
أ -اللاهىن الخىحُهي للمضًىت ٌ 06- 06كيل ؤوٌ هو حكغَعي ًدىاوٌ مفهىم الخيامت في بَاع
اإلاباصت الػامت لؿُاؾت اإلاضًىت مؿخػمال مهُلح الخىم الغاقض ،خُث حاء في هو اإلااصة 02مً الفلغة
 " 07الخىم الغاقض الظي بمىحبه جيىن ؤلاصاعة مهخمت باوكراالث اإلاىاًَ وحػمل للمهلخت الػامت في
.
بَاع الكفافُت"( .اللاهىن )2006 ،06- 06
ب -اللاهىن 05- 13اإلاخػلم بدىرُم ألاوكُت البضهُت والغٍايُت وجُىٍغها (اللاهىن ،13- 05
 )2013اؾخػمل في غضص مً مىصاه مهُلح الخيامت وؤهضث غلى وحىب اخترم كىاغضها والالتزام
بدىفُظها .4
ج -اللاهىن  21- 15اإلاخًمً اللاهىن الخىحُهي خىٌ البدث الػلُم والخُىٍغ الخىىىلىجي والظي
ههذ ماصجه الؿابػت في الفهل الثاوي مىه اإلاخػلم بإهضاف البدث الػلمي والخُىٍغ الخىىىلىجي غلى
"...جغكُت الخىم الغاقض( "...اللاهىن .)2015 ،21- 15
 2.2املساسيم الحىظيمية:
أ -اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  107- 09اإلاخًمً بخضار ؤبىاب وجدىٍل اغخماصاث بلى ميزاهُت حؿُير
مهالح الىػٍغ ألاوٌ ؤخضر ميزاهُت حؿُير مهالح الىػٍغ ألاوٌ في باب عكم  11- 37جدذ غىىان :الىفلاث
.
اإلاخػللت بدؿُير لجىت الخىم الغاقض" ( اإلاغؾىم الغثاس ي )2009 ، 107- 09
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ب -اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  423- 13اإلاخًمً جىرُم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت في وػاعة اإلاالُت جىاولذ
اإلااصة الثاهُت مىه جيلُف مضًغٍت ؾُاؾت الىمى باكتراح ؤصواث لخدؿين الخيامت .الاكخهاصًت واإلاالُت،
وهى ما ٌػىـ اهخماما متزاًضا بخدؿين هرام خيامت اإلاالُت الػامت ( اإلاغؾىم الخىفُظي عكم، 423- 13
..)2013
ج -اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  104- 14اإلاخًمً جىرُم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت لىػاعة الضازلُت
والجماغاث املخلُت اؾخدضر مضًغٍت جدذ مؿمى مضًغٍت الخيامت املخلُت .5
 .2إسهامات بعض الباحثين في جعسيف الحكامة
ٌػخبر مهُلح الخيامت مً اإلافاهُم واؾػت الاهدكاع وهثير الاؾخػماٌ بمػاوي مسخلفت
بدُث ؤنبذ ٌكيل لرت مكترهت بين الباخثين وألاواصًمُين والاكخهاصًً وغلماء الاحخماع والؿُاؾُت
وعحاٌ اللاهىن وؤلاغالم ،خُث جخجاطبه خلىٌ مػغفُت مخىىغت ،وللض اهخم الباخثىن وألاواصًمُىن
ا لجؼاثغٍىن بضاعؾت مفهىم الخيامت ،وهاٌ الجاهب الاكخهاصي الخظ ألاوفغ بالىرغ لالهدكاع الىاؾؼ
للمهُلح في الخلل الاكخهاصي جدذ جإزير اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت ومغاهؼ البدث املخخهت في هظا
املجاٌ ،زم الضاعؾاث الاحخماغُت والبدىر اللاهىهُت والؿُاؾُت التي اهخمذ هظلً باإلاهُلح في ؾُاق
اهخلاٌ اإلافهىم بلى خلل الؿُاؾُت واللاهىن.
 2.2بعض اسهامات الباحثين مً علم الاقحصاد
ًغي الخبير الاكخهاصي" قغٍف بلميهىب" ؤن همىطج الخىم الغاقض ًدضص اإلاباصت الغثِؿُت
للػمل الػمىمي الكغعي ،الفػاٌ  ،اإلاؿاوٌ والكفاف وهي طاتها اإلاباصت الػاإلاُت للمىاحمىذ الخضًث
للمىرماث الػمىمُت ؤو الخانت " ) ،( Belmihoub, 2001, p. 34وهى في هظا ًخىافم مؼ الُغح اللاثل
بيىن الخيامت الجُضة حػىـ عٍاصة اإلاىاحمىذ الػمىمي الجضًض ؾىاء في اللُاع الخام ؤو الػام  ،وفي
هفـ الؿُاق ًغي ول "غؼي ألازًغ وغالم حلُي "ؤن الخىم الغاقض "هى مجمىغت مً اللىاغض
الُمىخت اإلاىحهت لغاهت ومؿاغضة اإلاؿيرًً في الالتزام بالدؿُير وبُغٍلت قفافت ،وفي بَاع هضف
اإلاؿاءلت غلى ؤؾاؽ كاغضة واضخت وغير كابلت للترصص ؤو الاهخلاصاث ،غلى ؤن حؿاهم ول ألاَغاف الفاغلت
غبر وكاَاث هاالء في مجاٌ الدؿُير ،والتي ؤنبدذ مً اإلاخُلباث اإلاثلى في ول املخُُاث الاكخهاصًت
والتي ال حؿدبػض ؤي غىهغ مً اليكاٍ ؤلاوؿاوي" (ألازًغ غؼي ،غالم حلُي ،2006 ،،نفدت ،)3
ًغهؼ الخػغٍف اإلالضم غلى فىغة اللُاصة والدؿُير باغخباعها ؾػُا لخدلُم حرُير حظعي في ؤؾلىب بصاعة
ألاغماٌ لخلم صًىامُىُت حؿاغض اإلاؿير واإلااؾؿت لخدلُم ؤهثر الىخاثج ؤلاًجابُت.
 2.2مً اسهامات الباحثين مً علم الاححماع
ًغي" مُلىص ؾفاعي" ؤن الخيامت ؤو هما ٌؿميها الخىم الغقُض " فلؿفت لِؿذ ولُضة اللغاعاث
التي ناغتها الهُئاث الضولُت في بَاع مسُُاث الخىمُت واإلاؿاغضاث التي جمىدها للضوٌ الفليرة لخدلُم
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الخىمُت ،وبهما هي مدهلت ججغبت جمخض غلى مضي كغون مً الؼمً في املجخمػاث الرغبُت ،وهي غباعة غً
وؿم مخيامل ٌكمل مىاهج وجلىُاث في الخىم والخىمُت بهفت غامت ٌكمل الاكخهاص والؿُاؾُت
والاحخماع والثلافت باؾخسضام هخاثج الػلىم والفىىن والخُبُلاث الػلمُت والخلىُت ملخخلف اإلاػاعف (
ؾفاعي ،2007 ،نفدت  .")21وغلُه ف اإلافهىم ًدمل مًامين هُمىت الىمىطج اللُبرالي في ؤبػاصه
الاكخهاصًت والاحخماغُت والؿُاؾُت هىمىطج للضوٌ الىامُت غليها ؤن جدخظي به هكغٍ ملؼم للخهىٌ
غلى مؿاغضتها وكغويها لخدلُم الخىمُت.
 2.2بعض اسهامات الباحثين مً علمي السياسية والقاهىن
ٌػخبر "عيىان بغوس ي" ؤن ألافياع التي ًُغخها جهىع الخىهمت حكيل" اججاها ًخجاوػ اإلاىرىع
الػلالوي اللاهىوي (الضولت الفُبرًت) ٌؿخمض مغحػخُه باألؾاؽ مً اإلاىرىعاث الىُىلُبرالُت الضاغُت بلى
جىغَـ مىُم صولت الخض ألاصوى ،وهظا ًخجلى في بصعاج الؿىق همفهىم مغهؼي ومفاهُم ؤزغي مغجبُت به
(الخصخهت) في مسخلف ؤلانالخاث غلى اإلاؿخىٍين ؤلاصاعي والاكخهاصي " (بغوس ي  ،2013 ،نفدت )67
وغلُه ٌػخبر الخيامت ججؿُضا لؿُاؾاث وبغامج اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت الضاغُت بلى جدغٍغ ألاؾىاق
وزصخهت اللُاع الػام مً زالٌ َغخها لبرامج الخػضًل الهُىلي والتي جم جُػُمها الخلا بمًامين
ؾُاؾُت وجلضًمها للضوٌ الىامُت هىرام حضًض جدذ مؿمى الخيامت الجُضة.
في خين ٌػخلض "غلي بً دمحم" ؤن غباعة الخىم الهالح " غامًت مبهمت إلاكيلت في غاًت الىيىح،
وٍىفيها اتهاما ؤنها كض نىػذ زهُها لبلضاهىا اإلاخسلفت مً كبل ؤحهؼة البىً والهىضوق الضولُين
لُيىن الخىم الهالح ملُاؽ إلاىذ اللغوى والهباث غلى ؤن جيىن هي مغحؼ جلىٍم مً هى نالح وفم
مػاًيرها الخانت ،ومهالح الضوٌ اإلاهُمىت ،ال ًىنف الخى م بإهه نالح ؤو غير نالح بل بإهه صًملغاَي
ؤو غير صًملغاَي ،وال مسغج لىا ؾىي َغٍم الكغغُت في كُام هرم ؾُاؾُت مؿدىضة بلى الازخُاع
الكػبي" ( بً دمحم  ،2006 ،نفدت  ،)131وغلُه ًغبِ بين مؿإلت الخيامت والكغغُت التي ًغي بإنها
وخضها الىفُلت بخدلُم الضًملغاَُت.
 4عىائق ثجسيد الحكامة في الجزائس
ًلىم مفهىم الخيامت غلى ههج حكاعوي في مماعؾت الؿلُت يهضف لخدلُم جىمُت مؿخضامت جلىم
غلى جدلُم الغقاصة في حؿُير الكإن الػام ،وحػخمض غلى مباصت اإلاكاعهت ،الكفافُت ،اإلاؿاثلت ،وجمثل
الضولت وماؾؿاتها ؤخض فىاغلها بلى حاهب اللُاع الخام ،واملجخمؼ اإلاضوي اللظان ؤنبذ لهما صوع مهم
في نىاغت اللغاع وجىفُظه وعكابخه في ظل مفهىم اإلالاعبت الدكاعهُت.
ما ًجػل ججؿُض الخيامت في الجؼاثغ عهين بمضي اللضعة غلى جبني عئٍت حكاعهُت لهىاغت اللغاع
الػمىمي زانت في ظل هُمىت الؿلُت الخىفُظًت غلُه ،واخخياعه له ؤمام يػف باقي الفىاغل مً
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مجخمؼ مضوي وكُاع زام ًخفاغالن في خضوص جلاؾم الغَؼ الظي تهضص وفغجه هُان الضولت واملجخمؼ في
ظل اهدكاع الفؿاص بكيل خىٌ الىفغة اإلاالُت مً وػمت بلى هلمت .6
الجدول زقم  : 2حدول ًبين مؤشس مدزكات الفساد في الجزائس
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املصدز :مىظمة الشفافية الدولية على السابطhttps://www.transparency.org/ar/press :
 2.2مساهمة بيئة الىظام السياس ي في اسحمساز هيمىة السلطة الحىفيرًة على القساز العمىمي
جلىم َبُػت الىرام الؿُاس ي الجؼاثغي غلى جلىٍت اإلاغهؼ غلى خؿاب بيػاف واخخىاء باقي
الفىاغل ،فمكاعهت البرإلاان واملجخمؼ اإلاضوي في ججؿُض الخيامت في الجؼاثغ هفاغلين في املجاٌ الػمىمي جبلى
عهُىت بةعاصة الؿلُت الؿُاؾُت ،بالىرغ ليىنها جلىم غلى مبضب الاؾخلاللُت التي حؿهم َبُػت الىرام
الؿُاس ي وجفاغالجه في حػلها قيلُت بيافت لُرُان اإلاهالح الخانت والؼبىهُت غلى ؾلىواث ممثليها ،7
وبسهىم ؤصاء البرإلاان الجؼاثغي ومضي كضعجه غلى اإلاؿاهمت في ججؿُض الخيامت ،فةن هىالً غضة غىامل
حؿاهم في بلاء الؿلُت الدكغَػُت زاعج صاثغة الخإزير بفػل غُاب غامل الاؾخلاللُت ،فال ًخجاوػ صوعه جإًُض
كغاعاث وؾُاؾُاث اللاثض ؤو خؼب الؿلُت ما ًجػله جابػا للؿلُت الخىفُظًت ال قغٍيا لها وهى ما ٌػبر غىه
بالبرإلاان الًػُف ؤو الهامش ي (غكىع  ،2018 ،الهفداث .)215- 214
ؤما بسهىم املجخمؼ اإلاضوي فال ًسخلف صوع ومؿاهمخه غً البرإلاان غلى اغخباع ؤن الضولت ؾػذ
لخجاوػ ؤػمت اإلاكغوغُت التي حػاوي منها مً زالٌ الؿماح برهىع مجخمؼ مضوي زايؼ لغغبتها وماٍض
إلاىاكفها جخدىم فيها غبر آلُاث الضغم والغكابت اإلاالُت ،وهى ما حػله عهُىا بمىُلها ،صون ؤًت فػالُت
وزايػا لخإزيراتها بؿب غضم اؾخلاللُخه غنها مً خُث الخمىٍل (لُا مدغػ ،2013 ،نفدت .8 )325
ال ًسغج صوع اللُاع الخام غً هظا الؿُاق وهظه البِئت غير اإلاؿاغضة غلى وحىص مىُم
حكاعوي لهىاغت اللغاع الػمىمي بفػل اخخياع الؿلُت الخىفُظًت له وعؾمها لخضوص جضزل ومؿاهمت
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باقي الفاغلُين بىاء غلى خاحتها له ،وظغوف طلً ؾىاء صازلُا او زاعحُا (شخماٍ  ،2007 ،نفدت
 174وماًليها) .9
 : 2.2ثأثير ثقافة السيع على ثجسيد مضامين الحكامة
جلىم الخيامت غلى جهىع زام بةغاصة حػغٍف الضولت ووظاثفها في قتى املجاالث ،وكض هاٌ مجاٌ
الدؿُير اإلاالي اللؿِ ألاهبر مً الاهخمام مً مىرىع ملاعبت حكاعهُت جىلي ؤهمُت لفاغلين غير عؾمُين في
نىاغت اللغاع اإلاالي ،في هظ ؤلاَاع ًبلى الضوع الخضزلي للضولت وماؾؿاتها في ؾُاق الضوٌ الغَػُت
مدىعٍا في حمُؼ املجاالث ،بط حؿخإزغ بفًل ؤلامياهاث التي جىفغها لها غاثضاث الغَؼ مً اؾخػماٌ
ؤلاهفاق الػام وإصاة لخػؼٍؼ ؾلُتها اإلاغهؼٍت وٍخجلى هظا في الخدىٍالث الاحخماغُت وؾُاؾُت الضغم
الاحخماعي وؤلاغفاء الًغٍبي وؾُاؾت الدكرُل وغيرها مً ألاصواث التي حؿمذ لها بفغى ؾُُغتها غلى
املجاٌ اإلاالي التي جدؿم بُابؼ غير غلالوي مً خُذ وىنها جإزظ وألُت لكغاء الؿلم الاحخماعي واؾخلغاع
الىرام اللاثم بطخ الػاثضاث الغَػُت وجضوٍغها غلى قيل خللاث مرظًت الؾخمغاع الىرام الغَعي في
الجؼاثغ ( نضًلي ،2019 ،الهفداث .10 )111- 110
ًُغجب الاغخماص اإلافغٍ غلى الغَؼ جإزيراث بالرت غلى قغغُت الضولت (غؼ الػغب ،2010 ،نفدت
 ،11 )11وهرام خىمها وغالكتها بباقي الفاغلين فيها واهدكاع الفؿاص الظي ؤنبذ يهضص هُانها وؤؾؿها
بفًل جدىٌ الغَؼ بلى زلافت ( خىُمي و خكاوي ،2017 ،نفدت .12 )279
في ظل الاعتهان للىمىطج اللاثم غلى جىػَؼ الغَؼ جدىٌ اللُاع الخام مً ؤخض فىاغل الخيامت
اإلاُغوح هبضًل لفكل الخيىمت  -وعجؼها غً اللُام بىظاثفها اإلاػهىصة مً جىرُم وعكابت وجدفيز وجميزه
في اإلالابل باإلاهاعة ؤلاصاعٍت ،والىفاءة ؤلاهخاحُت والىفاء الضًىامُىُت – بلى جابؼ لها ًخرظي غلى ميزاهُت
الضولت مً زالٌ الُلب الػمىمي غبر الهفلاث الػمىمُت ،واللُام باؾدثماعاث ًإحي جمىٍلها خهغٍا مً
البىىن الػمىمُت صون جلضًم الًماهاث الالػمت ،و حكير صعاؾت للباخث ألامغٍيي Bradford L.Dillman
خىٌ اللُاع الخام في الجؼاثغي " بن التراهم اإلاالي الظي ًدلله اللُاع الخام ًغجىؼ غلى جدىٍل
اإلاىاعص مً الضولت غً َغٍم الىفلاث الػمىمُت ،والضغم والؼباثيُت" (خمُُىف ،2008 ،نفدت .13 )12
ما ًجػل صوع اللُاع الخام ومؿاهمخه في ججؿُض مًامين الخيامت صوع هامكُا في حىهغه
ًإحي جلبُت لُلب الضولت التي لم جيسخب الضولت مً الخضزل ولىنها غيرث مً ؤصواتها للخدىم في املجاٌ
الاكخهاصي واإلاالي غبر اهفخاح اهخلاجي غلى اللُاع الخام ؾاهمذ فُه باالؾخجابت للمُالب والكغوٍ
الخاعحُت ولىنها في الىاكؼ ؾمدذ بهػىص َبلت حضًضة جسًؼ إلاىُم الىالء واإلاهالح الؼباثيُت ،فهى
فاغل غير مىخج وفػاٌ ًىخفي باللُام بمماعؾاث اخخياعٍاث صون البدث غً اإلاؿاهمت الفػلُت في ؤلاهخاج
وزلم اللُمت اإلاًافت التي حؿاغض غلى جدؿين الدؿُير الػمىمي واإلاالي زهىنا عغم الضغم الظي
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جىحهه الضولت له هرغا لىحىص الػالكاث الؼباثيُت التي جخىؾؼ في ظل الضولت الغَػُت ( قػُب و لخًغ
غبض الغػاق.14 )2010 ،
والخاٌ طاجه ًىُبم غلى املجخمؼ اإلاضوي الظي في ظل الاعتهان للىمىطج اللاثم غلى جىػَؼ الغَؼ
ًخدىٌ مً فاغل مازغ في نىاغت اللغاع الػمىمي بلى جابؼ مىخفؼ ٌػِل غلى الغَؼ ،ففي ؾُاق الضوٌ
الغَػُت "فةن الػالكت بين الضولت الغَػُت واملجخمؼ في غمىمها ال جخهف بالكغاهت ،وبهما جدؿم بالخبػُت
خُث هىالً اهفهام بين جُاع الػاثضاث الىفُُت التي جاوٌ بلى خيىماث هظه الضوٌ وبين الجهض ؤلاهخاجي
للمجخمؼ هيل ؤي الفهل بين الػاثض والػمل بدُث ٌؿىص مىُم الغَؼ وَرُب مىُم ؤلاهخاج" (غؼ
.
الػغب ،2010 ،نفدت )23
في هظا ؤلاَاع ٌكير واكؼ الخاٌ في الجؼاثغ ؤن غالكت الضولت وماؾؿاتها مؼ املجخمؼ ال جسغج في
غمىمها غً هظه خالت الخبػُت ،فُاقغ مخرير الغَؼ في خالت اعجفاغه واهسفايه غلى مؿخىي الخىاع
الاحخماعي وفػالُخه ،فيلما اعجفػذ غىاثض حباًت الغَؼ جغاحؼ صوع الخىاع الاحخماعي وولما اهسفًذ
غىاثض الغَؼ ًخم اللجىء لخفػُل الخىاع والبدث غً مؿاهمت الفاغلين الاحخماغين ومغص طلً ٌػىص
لُبُػت الىرام الؿُاس ي وبيروكغاَُخه التي حػخبر الغَؼ ؤؾاؾا لؿلُتها وهفىطها مما ًجػلها ال جمسح
بخضزل املجخمؼ اإلاضوي زانت في ظل الًػف البيُىي والخىرُم لللىي الاحخماغُت (غياف،2010 ،
.
الهفداث )265- 264
 2.2اسحيساخ الحجازب ومحاكاة الىماذج مؤشس لفشل الححىل هحى ثبني الحكامة
باقغث الجؼاثغ حملت ؤلانالخاث غلى مؿخىٍاث مسخلفت مؼ بضاًت مً ؾىت ،2001وان بضاًتها
كل طلً ؾىت 1996بةوكاء وػاعة مىخضبت لضي عثِـ الخيىمت ميلفت بالنالح ؤلاصاعي والىظُفُت
ُ
الػمىمُت حػنى بتركُت اإلاىاهج والخلىُاث الػهغٍت لخىرُم ؤلاصاعة الػامت وغملها ،واكتراح الخضبير الالػمت
لخدؿً هجاغت ؤلاصاعة الػمىمُت (اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،)1996 ،212- 96فالنالح ؤلاصاعي باقغجه
الضولت ممثلت في الؿلُت الخىفُظًت صون وحىص عئٍت حكاعهُت مؼ باقي الفاغلُين في املجاٌ الؿُاس ي ؤو
الاكخهاصي ؤو الاحخماعي ؾىت 2000بةَالق لجىت بنالح هُيل الضولت ومهامها في ظل غُاب عئٍت
اؾتراجُجُت قاملت ،ما حػلها جفكل في جدلُم الراًاث مً بوكائها بالىرغ لرُاب البػض الدكاعوي في
نُاغت مًمىنها زم لػضم وحىص فاغلُين خلُلين ًمىنهم اإلاؿاهمت الفػالت في طلً  ،غلى اغخباع ؤن
املجخمؼ اإلاضوي واللُاع الخام في ظل الُابؼ الغَعي للضولت والاكخهاص ًلخهغ صوعهما غلى جإًُض
كغاعاتها ملابل الخهىٌ غلى الضغم اإلااصي ،وفي الجاهب اإلاالي جم ببغام غلض مؼ البىً الضولي لإلوكاء
والخػمير لخمىٍل مكغوع جدضًث وغهغهت اإلاىرىماث الخانت باإلايزاهُت مً ؤحل مىاهبت الخدىالث التي
ٌكهضها املجاٌ غلى اإلاؿخىي الضولي (مغؾىم عثاس ي عكم ،)2001 ،140- 01
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ًاقغ هظا لخإزير البػض الخاعجي في نُاغت غملُت بنالح حؿُير اإلاالُت الػمىمُت التي جم فيها
فغى الىمىطج الظي جضغمه اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت في ؾُاق اإلاكغوَُت الؿُاؾُت بػُضا اإلالاعبت
الدكاعهُت التي حؿدىض بليها الخيامت  ،15فىيؼ ؤلاَاع اإلاىرم للدؿُير اإلاالي الػمىمي ناغخه الؿُلت
الخىفُظًت في بَاع غلض قغاهت مؼ البىً الضولي واهخفى ممثلى الكػب بتزهُخه في ظل هُئت بغإلااهُت
مُػىن في قغغُتها (اإلاغؾىم الغثاس ي عكم ًً ،16 )2021 ، 77- 21اف بلى طلً اؾخػاعة للػضًض مً
ألاخيام التي حاء بها باللاهىن الػًىي اإلاخػلم بلىاهين اإلاالُت الفغوس ي لؿىت (Loi Organique N° 2001
) 2001-962, 2001في مداولت ملخاواة الىمىطج الفغوس ي للدؿُير اإلاالي الػمىمي غىض جبِىه لللاهىن
الػًىي  15- 18اإلاخػلم بلىاهين اإلاالُت (اللاهىن الػًىي عكم )2018 ،15- 18صون الاؾخفاصة مً
الجىاهب اإلاهمت التي خملها في ججؿُض اإلالاعبت الدكاعهُت بالىرغ ليىهه حاء هخاج مباصعة بغإلااهُت للُذ
احماغا ؾُاؾُا واؾػا ) ،(Barilari & Bouvier, 2004زهىنا وؤن الخجاعب حكير لػضم هجاح غملُاث
اؾخيؿار ؤلانالح بفػل ازخالف الؿُاكاث ليىنها ججؿض خؿب مػخلضاث وؤفياع وؾُاكاث ناوػُه
).(TOMMASI , 2010
 .2خاثمة
مما ؾبم ًخطح ؤن مفهىم الخيامت ًاؾـ إلاىرىع صولتي حضًض ٌؿخمض حظوعه ؤلاًدُمىلىحُت
مً الخًاعة الرغبُت وؤلابؿخمىلىحُت مً اإلالاعباث اإلااؾؿُت الجضًضة التي جُىعث يمً الػلىم
الاكخهاصًت وغالم ألاغماٌ .وجىظفه اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت همػُاع لخهيُف الضولت اإلاخللُت
إلاؿاغضتها اإلاكغوَت ،والجؼاثغ واخضة مً الضوٌ اإلاخبيُت لهظا اإلافهىم لىً صعحت اؾدُػابها إلاًامُىه
يػُفت ٌػىؿها جغجبيها في الخلاعٍغ الضولُت اإلاغجبُت باإلااقغاث الفغغُت للخيامت .17
الىحائج:
ًجض مفهىم الخيامت مغحػخُه الفىغٍت في الخُاع الىُىلُبرالي ،وحػمل اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُتغلى َغخت بىنفه همىطحا فػاال لإلنالح اإلايكىص ًمىً حػممُه غلى البلضان الىامُت والفليرة.
ؾػذ الجؼاثغ مً زالٌ جبىيها إلافهىم الخيامت ألؾباب صازلُت جخػلم بفكل همىطج الخىمُتوؤػمت اإلاالُت الػمىمُت وؤػمت اإلاضًىهُت الخاعحُت ،وجإزير غىامل زاعحُت ممثلت في صوع اإلااؾؿاث اإلاالُت
الضولُت التي وعاء كغويها ومؿاغضتها لخجاوػ هظه ألاػماث فغيذ قغوَها التي وان غلى مً يمً
ؤولىٍاتها جبني مػاًير الخيامت.
وغلُهً ،إحي جبني الجؼاثغ إلافهىم الخيامت بضافؼ زاعجي في ؾُاق الاؾخجابت للمكغوَُت
اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت.
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ٌكير جغجِب الجؼاثغ في اإلااقغاث الفغغُت للخيامت التي ناغتها اإلااؾؿاث الضولُت ووواالثالخىمُت غُاب مػاًير الكفافُت واإلاكاعهت واإلاؿاءلت ألؾباب جخػلم بُبُػُت الىرام الؿُاس ي اللاثم غلى
جىػَؼ الغَؼ.
 مكاعهت فىاغل الخيامت زانت مكاعهت البرإلاان واملجخمؼ اإلاضوي هفاغلين عثِؿين في ججؿُضملاعبت الخيامت جبلى عهُىت بةعاصة الؿلُت الؿُاؾُت ،بالىرغ ليىنها جلىم غلى مبضؤ الاؾخلاللُت التي
حؿهم َبُػت الىرام الؿُاس ي وجفاغالجه في حػلها قيلُت ،بيافت لُرُان اإلاهالح الخانت والؼبىهُت
غلى ؾلىواث ممثليها.
 حكيل الىفغة اإلاالُت لػاثضاث املخغوكاث غاثلا عثِؿا ججؿُض الخيامت ،فغغم جىافغ غضًضالىهىم اللاهىهُت اإلاىغؾت للملاعبت الدكاعهُت والاهخمام اإلاتزاًض بضوع املجخمؼ اإلاضوي في الخػضًل
الضؾخىعي لؿىت  ،2020فالىكاجؼ جاهض ؤن عواؾب اإلاماعؾاث اإلاتراهمت غلى مغ غلىص جدىٌ صون
ججؿُض الخيامت همفهىم حكاعوي ًلىم غلى الكغغُت ويهضف لخدلُم الفػالُت في جضبير ألامىاٌ
الػمىمُت.
مما ؾبم هلترح:
صعاؾت اإلافهىم وفم ملاعبت مخػضصة الخسههاث مخىُفت مؼ الؿُاق املخلي وزهىنُاجه،ومىاهبت للخدىالث اإلادؿاعغت في الػالم.
 يغوعة بخضار كُُػت مؼ اؾخيراص اإلافاهُم التي حػبر غً واكؼ ناوػيها وؾُاكاتهم،فالنالخاث الىاجخت جىُلم مً بىاء غلض احخماعي حضًض ًىُلم مً زىابذ ألامت وٍىاهب جدىالث
الػهغ مؿخفُضا مً جغاهمها ومىُفا لها مؼ زهىنُاجه الخًاعٍت .بمػني الخإهُض غلى الكغغُت
اللاهىهُت والفػالُت الدؿُيرًت.
 ًدخاج ججؿُض الخيامت اللاثمت غلى ملاعبت حكاعهُت ًيىن للضولت فيها صوع فاغل ولىً لِـمهُمىا ؤو اخخياعٍا ،فرُابها ال ٌػني غُاب الفػالُت التي جيكضها الخيامت بل ؾُاصي النهُاع الضولت طاتها.
الاهخمام اإلاؿخمغ بخدضًث الدكغَػاث اللاهىهُت بما ًخالءم والخُىعاث الخانلت في املجاٌاإلاػغفي الخلني ،بكيل ًدافظ غلى ملخًُاث ألامً اللاهىوي ،وَؿخجُب إلالخًُاث اكخهاص اإلاػغفت
والغكمىت ،خُث فغيذ حاثدت وىعوها واهدكاعها الغهُب في الػالم همُا مراًغا للػِل ،للخػلُم،
للخىانل ٌ ...ػخمض غلى الخىىىلىحُا الغكمُت.
الاهخمام بالػىهغ البكغي باغخباعه ٌكيل حجؼ الؼاوٍت ليل بنالح هاجح ،مؼ يغوعة كُؼعوابِ الخبُػت اإلااصًت للغَؼ والفىغٍت للماؾؿاث اإلاالُت الضولُت
 .6قائمة املصادز واملساحع
 قائمة املصادز
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- الىصىص الخشسيعية
- 1صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الهاصع بخاعٍش  28هىفمبر  1996اإلاػضٌ بخاعٍش 10ؤفغٍل  2002بمىحب
اللاهىن  ،03-02واإلاػضٌ بخاعٍش 15هىفمبر  2008بمىحب اللاهىن  ،19- 08اإلاػضٌ بخاعٍش  06ماعؽ
 2016بمىحب اللاهىن  .01- 16ج ع ع  14لؿىت  ،2016اإلاػضٌ باإلاغؾىم الغثاس ي عكم  442- 20اإلااعر في
 ،2020/12/30ج ع ع  ،82الهاصعة بخاعٍش .2020/12/30
 - 2اللاهىن الػًىي عكم  15/18اإلااعر في  2/09/2018اإلاخًمً كىاهين اإلاالُت ،ج ع ع  53الهاصعة
بخاعٍش .2018/09/02اإلاػضٌ واإلامخم باللاهىن الػًىي  09- 19اإلااعر في ،2019- 12- 11ج ع ع 78
الهاصعة بخاعٍش .2019- 12- 18
- 3اللاهىن  06- 06اإلااعر في  ،2006/02/20اإلاخًمً اللاهىن الخىحُهي للمضًىت ،ج ع ع  ،15الهاصعة
بخاعٍش 2006/03/12
- 4اللاهىن  05- 13اإلااعر في  23/07/2013اإلاخػلم بدىرُم ألاوكُت البضهُت والغٍايُت وجُىٍغها ،ج ع ع
 ،39الهاصعة بخاعٍش .31/07/2013
 - 5اللاهىن  21- 15اإلاخًمً اللاهىن الخىحُهي خىٌ البدث الػلمي والخُىٍغ الخىىىلىجي ،اإلااعر في
 ،2015/12/30ج ع ع  ،71الهاصعة بخاعٍش .2015/12/30
 - 6اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  91- 03اإلااعر في ً 2003 /03/03خًمً الخهضًم غلى بغوجىوىٌ اإلاػاهضة
اإلااؾؿت للجماغاث الاكخهاصًت ؤلافغٍلُت بكإن البرإلاان ؤلافغٍلي ،املخغع بؿغث (لُبُا)ًىم  2ماعؽ
ؾىت  ،2001ج عع  ،15الهاصعة في .2003/03/05
 - 7اإلاغؾىم الغثاس ي  48-03اإلااعر في ً ،2003/01/29خًمً الخهضًم غلى بغجىوىٌ بوكاء مجلـ
الؿلم وألامً ؤلافغٍلي الخابؼ لالجداص الافغٍلي ؾىت  2002بضوعبان في ً 9ىلُى ؾىت  ،2002ج ع ع ،06
الهاصعة بخاعٍش .2003/01/29
 - 8اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  137- 06اإلااعر في ً ،2006/04/10خًمً الخهضًم غلى اجفاكُت الاجداص
ؤلافغٍلي إلاىؼ الفؿاص وميافدخه اإلاػخمضة بمابىجى في ً11ىلُى ؾىت  ،2003ج ع ع  ،24الهاصعة بخاعٍش
.2006- 04- 16
 - 9اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  88- 08اإلااعر في ً 2008/03/09خًمً الخهضًم غلى اجفاكُت الكغاهت بين
خيىمت الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاَُت الكػبُت وخيىمت الجمهىعٍت الفغوؿُت وبغجىوىلها ؤلاصاعي
واإلاالي اإلاخػلم بىؾاثل الخػاون ،اإلاىكػين بالجؼاثغ في 4صٌؿمبر ؾىت  ،2007ج عع  ،15الهاصعة بخاعٍش
.2008/03/16
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- 10اإلاغؾىم الغثاس ي عكم - 428- 11اإلااعر في  2011/12/11اإلاخًمً اإلاهاصكت غلى اجفاكُت الكغاهت
بين الخيىمت الجؼاثغٍت ومػهض ألامم اإلاخدضة للخيىًٍ والبدث.
 - 11مغؾىم عثاس ي عكم  140- 01اإلااعر في  2001/06/06اإلاخًمً اجفاق اللغى اإلاىكؼ في2001/04/18
بين الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاَُت الكػبُت والبىً الضولي لإلوكاء والخػمير لخمىٍل مكغوع غهغهت
اإلاىرىماث الخانت باإلايزاهُت ،ج عع .31 ،الهاصعة بخاعٍش 06حىان .2001
 - 12اإلاغؾىم الغثاس ي  107- 09اإلاخًمً بخضار ؤبىاب وجدىٍل اغخماصاث بلى ميزاهُت حؿُير مهالح
الىػٍغ ،ج ع ع  ،18الهاصعة في  22ماعؽ .2009
 - 13اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  77- 21اإلااعر في - 21فُفغي ً 2021-خًمً خل املجلـ الكػبي الىَني ،ج ع
ع  14،الهاصعة بخاعٍش .2021- 02- 28
- 14اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 423-13اإلااعر في  18صٌؿمبر  ،2013اإلاخػلم بدىرُم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت في وػاعة
اإلاالُت ،ج ع ع  ،65الهاصعة بخاعٍش .2013/12/22
- 15اإلاغؾىم الخىفُظي  140- 14اإلااعر في - 12ماعؽ ً 2014خًمً جىرُم ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت لىػاعة
الضازلُت والجماغاث املخلُت ،ج ع ع  ،15الهاصعة بخاعٍش 19ماعؽ .2014
 - 16اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  212- 96اإلاخًمً نالخُاث الىػٍغ اإلاىخضب لضي عثِـ الخيىمت اإلايلف
بالنالح ؤلاصاعي والىظُف الػمىمي ،ج ع ع  ،37الهاصعة بخاعٍش .1996- 06- 16
 الجسيدة السسمية للمىاقشات املجلس الشعبي الىطني- 1الجغٍضة الغؾمُت إلاىاككاث املجلـ الكػبي الىَني ،الفترة الدكغَػُت الثامىت ،صوعة البرإلاان الػاصًت
 ،2018_2017الجلؿت الػلىُت إلاىاككت مكغوع اللاهىن الػًىي اإلاخػلم بلىاهين اإلاالُت بخاعٍش 23ماي
 ،2018الجؼء ألاوٌ ،غضص .2018 ،74
 قائمة املساحع
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 1مً ألاؾباب التي ؾاهمذ في الرمىى الظي ًدُِ بمفهىم الخيامت -بيافت بلى مكيلت الترحمت -
"حػضص الخػغٍفاث خىٌ َبُػت ومدخىي هظا اإلاهُلح بلى خض اغخباع بػٌ الباخثين ؤن الخضًث غىه
مثل الخضًث غً الضًً خُث اإلاػخلضاث كىٍت للراًت ،ولىً ألاصلت والبراهين اللابلت لللُاؽ مػلضة
للراًت.
2خُث ههذ اإلااصة  11مً بغجىوىٌ مػاهضة اإلااؾؿت للجماغاث الاكخهاصًت ؤلافغٍلُت بكإن البرإلاان
ؤلافغٍلي...ؤن ًبدث ؤو ًىاكل ...اإلاؿاثل الخانت باخترام خلىق ؤلاوؿان وحػؼٍؼ اإلااؾؿاث والثلافت
الضًملغاَُت وهظلً جلىٍت الخيامت الجضًت وؾُاصة اللاهىن "
3اإلااصة  03مً صًباحت بغجىوىٌ بوكاء مجلـ الؿلم وألامً الخابؼ لالجداص ؤلافغٍلي.
 4خُث ههذ اإلااصة  61مً اللاهىن  05- 13غلى "ً ...جب غلى اإلاؿيرًً الغٍايُين في بَاع مباصت الخىم
الغاقض اإلاؿاهمت في جدؿين الرغوف اإلاػىىٍت واإلااصًت ،"...هما جىاولخه اإلااصة ..." 90حؿاهم الاجداصًت
الغٍايُت الىَىُت...والخىم الغاقض وحػؼٍؼ الخماؾً الاحخماعي " ...وفي اإلااصة  91مىه " ...اخترام مباصت
وكىاغض الخىم الغاقض ولاللتزام بدىفُظها "...وهظا في اإلااصة  175مىه الىانت غلى " ...بلى اخترام البىىص
الخػاكضًت وهظا بلى مباصت الخىم الغاقض."...
5ههذ اإلااصة  4مً اإلاغؾىم الخىفُظي  140- 14غلى بوكاء مضًغٍت الخيامت املخلُت وجخيىن مً اإلاضًغٍت
الف غغُت لخىرُم وحؿُير ؤلاصاعة الالمغهؼٍت واإلاضًغٍت الفغغُت إلاكاعهت اإلاىاَىين والكغاهت مؼ الخغهت
الجمػىٍت طاث اإلاىفػت الػامت.
6ؤهرغ في هظا ا لجضوٌ عكم  1اإلاخػلم بماقغ مضعواث الفؿاص زالٌ الػكغٍت ألازيرة مً  2010الى
.2020
 7وهي الىدُجت التي زلو بليها الباخث "غكىع َاعق" في صعاؾخه ألهم اإلاػىكاث التي جلف خاثال صون
جمىً البرإلاان الجؼاثغي مً ؤصاء صوعه الدكغَعي والغكابي في صعاؾخه اإلاػىىهت “ مػىكاث الخجغبت البرإلااهُت
في الجؼاثغ ( ) 2011- 1997صعاؾت في بػٌ اإلاخريراث الؿُاؾُت" ،املجلت الػغبُت للػلىم الؿُاؾُت،
الػضص  ،2012،34م م .39- 9
 8شجػذ الضولت املجخمؼ اإلاضوي غلى اإلاباصعة ،وؾهلذ كاهىهُا وجىرُمُا وكىء ماؾؿاث مضهُت وكضمذ
لها والجؼاٌ الضغم اإلاالي والخىرُمي لُلىم بالضوع اإلاُلىب منها ،وهى ما ٌػني بىيىح ؤنها حؿخػمله
وىؾُلت لخدلُم ؤهضافها وجضغُم مىاكفها.
 9فاللجىء لللُاع الخام لم ًىً في بضاًخه زُاعا بل مداولت لللفؼ غلى ألاػمت مخػضصة ألابػاص التي
غغفتها الضولت الغَػُت نهاًت زماهُيُاث اللغن اإلااض ي ،زم حاء واؾخجابت ؤملتها اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت
هكغوٍ إلاىذ اللغوى ،وصغم ؤلانالخاث التي قغغذ فيها الجؼاثغ بضاًت مً.1988
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10حكير صاعؾت كضمها "عفُم نضًلي "بػىىان " مىار الضولت الغَػُت وجىاكًاث الؿُاؾت الػامت في
الجؼاثغ " بلى ؤن كُمت الخدىٍالث الاحخماغُت بلرذ مػضال ؾىىٍا % 18زالٌ الفترة اإلامخضة مً - 1999بلى
 2012وجًاغفذ ؤعبؼ مغاث ملاعهت بما واهذ غلُه بالفترة ؾىت  ،1999وكض بلرذ جيلفت الخيىمت
املخههت للخدىٍالث الاحخماغُت ما كُمخه  156ملُاع صوالع مً ؾىت 2000بلى غاًت ؾىت ، 2013في خين
هالذ ؾُاؾت الدكرُل غبر آلُاث جفخلض للفػالُت الاكخهاصًت غلىص ما كبل الدكرُل التي ال ًثبذ
ؤصخابها الخلا  ،وصغم اإلااؾؿاث الهريرة واإلا خىؾُت في كُاغاث زضمُت غير مىخجت زللذ بُالت
ملىػت خيز مً غاثضاث البتروٌ  ،والتي حػىـ خالت فكل و جىاكًاث الؿُاؾت الػامت في الجؼاثغ في
مجاٌ ؤلاهفاق الػام.
ٌ11ػخبر مفهىم الضولت الغَػُت مً بؾهاماث خلل الػلىم الؿُاؾُت في الكغق ألاوؾِ بفًل صعاؾاث
ؤلاًغاوي "خؿين مهضاوي" في هخابه "همِ ومكاول الخىمُت الاكخهاصًت في الضولت الغَػُت –خالت بًغان
 " 1970زم اهدكغث صاعؾاث خىٌ اإلافهىم في البلضان الرغبُت والػغبُت ،خُث ٌػغفها بــ" الضولت التي جلخاث
غلى غاثضاث مً الخاعج ،بكيل مىخرم ،وهى ما ًمىىه مً اللُام ببرامج بهفاق غام هبيرة صون الخاحت
بلى فغى يغاثب وصون الىكىع في عجؼ ميزان اإلاضفىغاث ؤو مهاغب جطخُمه “.
12ؤ زُغ جإزيراث اؾخسضام الغَؼ جخمثل في بغاكت الكغغُت والضًملغاَُت غبر آلُاث ؤهمها ػٍاصة ؤلاهفاق
لكغاء الىالء ،وجللُو الًغاثب لخفاصي اإلاؿاءلت وخغواث الاخخجاج ،واؾخسضام اإلااٌ اإلاخىفغ صون عكابت
غلُه في غغكلت جيىًٍ الخدىالث الاحخماغُت الًغوعٍت لخضار الخدىٌ الضًملغاَيً ،خدىٌ هىا الغَؼ بلى
ؤصاة لخلىٍت الاؾدبضاص فًال غً وىنها ًلػب صوعا في ببُاء غملُت الخىمُت اإلاؿخضامت.
13الضاعؾت بػىىانBradford L.Dillman,The Private Sector in Algeria:The Politics of Rent :
.Seeking and Failed,Boulder,Co:Westview Press,2000
14حػخبر مؿاهمت اللُاع الخام في الجؼاثغ هفاغل في املجاٌ الاكخهاصي غير مخىاؾبت مؼ الضوع
اإلاُلىب مىه ملاعهت بمػرم صوٌ الػالم التي ٌؿهم فيها بدىالي  %70بلى  %85مً بحمالي الىاجج املخلي
في خين ال جخػضي مؿاهمخه في جيىًٍ اللُمت اإلاًافت في الجؼاثغ.% 50
15في هظا الؿُاق سجل الخلغٍغ الخمهُضي إلاكغوع اللاهىن اإلاخًمً اللاهىن الػًىي  15- 18اإلاخػلم
بلىاهين اإلاالُت اإلاػغوى غلى املجلـ الكػبي الىَني بخاعٍش  23ماي  2018اهه حاء بىاء غلى جىنُاث
اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت وهى ما اغخبره الىاثب باملجلـ الكػبي الىَني "خمضاصوف هانغ" اهخلانا
للى ًاالث الىَىُت الضازلُت وويػها غلى الهامل .ؤهرغ في هظا :الجغٍضة الغؾمُت إلاىاككاث املجلـ
الكػبي الىَني ،الفترة الدكغَػُت الثامىت ،صوعة البرإلاان الػاصًت  ،2018_2017الجلؿت الػلىُت إلاىاككت
مكغوع اللاهىن الػًىي اإلاخػلم بلىاهين اإلاالُت بخاعٍش 23ماي  ،2018الجؼء ألاوٌ ،غضص  ،74م.17
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 16الهُئت الدكغَػُت التي هاككذ مكغوع اللاهىن الػًىي اإلاخػلم بلىاهين اإلاالُت  15- 18جىنف بيىنها
هخاج ػواج الؿلُت باإلااٌ الفاؾض ،بدُث زًػذ الترقُداث في بػٌ اللىاثم الخؼبُت اإلاكيلت
للخدالف الغثاس ي إلاؿاوماث مالُت ،وؤنبذ ٌػغف بغالمُا "ببرإلاان الكياعة " جىنُف لخالت ألامىاٌ غير
اإلاغاكبت واإلاكبىهت اإلاهضع اإلادؿببت في ونىٌ الػضًض مً عحاٌ ألاغماٌ لخهضع كىاثم الترقُداث في
ألاخؼاب ،واؾخفدلذ هظه الراهغة في الاهخساباث الخجضًض الىهفي ملجلـ ألامت صٌؿمبر  ،2009وجىرغ
املخاهم املخخهت بػٌ اللًاًا طاث الهلت بكغاء الترقُداث واإلاخابؼ فيها ؤبىاء ألامين الػام الؿابم
لخؼب حبهت الخدغٍغ الؿابم وبػٌ هىاب البرإلاان الؿابم الظي جم خله بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم
. 77- 21
17ؤهرغ في هظا اإلالخم عكم  1اإلاخػلم باإلااقغاث الفغغُت للخيامت في الجؼاثغ.
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