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اإلصالحات السياسية وإشكالية بناء احلكم الراشد يف الدول املغاربية
اجلزائر أمنوذجا -أ.د /بوحنية قوي  -أ /بوطيب بن ناصر
كلية احلقوق والعلوم السياسية
جامعة ورقلة
مقدمة
علىىا ا ىىر رىىو ررىىا الربي ى العرب ى  ،ومىىا صىىاحرنا مىىن تغىىتات رادركاليىىة يف خارطىىة
القىىوو والاواعىىس السياسىىية ،وسىىقوا اظنة ىىة ادسىىةردادرة يف العدرىىد مىىن دول الربي ى
العرب حيث سارعت احلكومىات لةىرمج ةلىة مىن اإلصىالحات السياسىية الىن مىن شى ننا
تعزرز مسارات الرناء الدميقراط وإقامة أنة ة رشيدة.
وقىىد اخةلاىىت ت ى تات الربي ى العرب ى يف الىىدول املغاربيىىة مىىن دولىىة اىل أخىىرو ،حي ىىث
سقط النةام يف كس احلالىة الةونسىية والليريىة ،وسىارعت بىاق اظنة ىة اىل تىرمج ةلىة
مىىن اإلصىىالحات للليلولىىة دو وصىىول مىىد ررىىا الربيى العربى إلينىىا ك ىىا ىىو احلىىال يف
اجلزائىىر واملغىىر  ،وقىىد ترنىىت اجلزائىىر ةلىىة مىىن اإلصىىالحات

اإلعىىال عننىىا ،يف خطىىا

رئيس اجل نوررة املةلاز روم  51افررس  1155والذي أفضا اىل إعىادة النةىر يف القىوانني
الو يقة الصلة باحلياة السياسىية :فىىلىل أي مىدو سىا ت ىذص اإلصىالحات السياسىية يف
بناء احلكم الراشد يف اجلزائر؟
و سةةم معاجلة ذص اإلشكالية وفق الطر اآلت :
احملور اظول -اإلطار النةري للدراسة
يف سياق اظجواء السياسية الىن صىاحرت الربيى العربى والةوجنىات الىن نةجىت عنى
منادرىىة بضىىرورة تىىرمج ةلىىة مىىن اإلصىىالحات السياسىىية تكىىو دعامىىة لرنىىاء أنة ىىة حكىىم
رشىىيدة يف ال ىىدول املغاربي ىىة .ولعىىس مان ىىوم اإلص ىىال السياس ى واحلك ىىم الرش ىىيد يف ال ىىدول
املغاربية رارض علينا الةعرض هلىذرن املانىومني لةلدرىد العالقىة احلقيقيىة بىني ع ليىة
اإلصال السياس وبناء احلكم الراشد يف الدول املغاربية ،املوضوع الىذي سىنةناول خىالل
ذا احملور.
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أود -مانوم اإلصال السياس
ميكن اإلشارة اىل اإلصىال بكىكس عىام  réformeمبعنىا تعىدرس أو تطىورر ريىت جىذري
يف شكس احلكم أو العالقات ادجة اعية دو املساس بنا ،واإلصال خالفىا للوىورة لىيس إد
حتس ىىينا ظداء النة ىىام السياسى ى وادجة ىىاع الق ىىائم دو املس ىىاس ب س ىىس ىىذا النة ىىام،
و بالةال فىا اإلصىال

ىو عرىارة عىن تغىيت سياسى  ،political changeأي حتىول اظبنيىة

والع ليىات أو اظ ىىداا الىن تى ر يف تو رى وممارسىة القىىوو احلاك ىة يف اجملة ى ولكنى
رة يز بصرغة السل ية علا عكس الوورات أو ادنقالبات.
و قىىد اسىىةمدم مانىىوم اإلصىىال علىىا نىىو واسى النطىىاق يف بىىدارات حركىىات اإلصىىال
الىىدرمج الىىن نك ى ت يف القىىر السىىادس عكىىر بقيىىادة مىىارتن لىىو ر ،1وذلىىإل إلننىىاء نةىىام
اإلقطاع والةلرر من سيطرة الكنيسة الكا وليكية نةرا ملا كانت متلك

ذص اظخىتة مىن

سلطات يف تلإل املرحلة ،موس صكوك الغارا وحماكم الةاةيش وريت ا.
واإلصال لغة من صلح الكى ء  -صىالحا كىا نافعىا ومناسىرا ،ورقىال أصىلح الكى ء
مبعنىا أ ال منى الاسىىاد ،2واإلصىال يف اللغىة العربيىىة رعىمج أرضىا الةقىىورم والةغىيت نىىو
اظحسن واظفضس.
يف ميدا العلوم السياسىية ركىت املصىطلح اىل ع ليىة الةطىورر والةعىدرس والةغىيت يف
أنة ى ىىة احلكى ىىم أو العالقى ىىات ادجة اعيى ىىة داخى ىىس دولى ىىة معينى ىىة يف إطى ىىار النةى ىىام القى ىىائم
وبالوسائس املس و بنا من قرل  ،واسةنادا لاكرة الةدرج ،و ذا ما جيعلى تةلىا اخةالفىا
جو ررا م مانوم الوورات وادنقالبات ،أرىن تسى اجلنىات الوىائرة أو الىن ترنىت ادنقىال
اىل ىىدم اظنة ىىة القائ ىىة سىىواء علىىا املسىىةوو السياس ى أو املسىىةوو ادقةصىىادي ،وإعىىادة
إنةاج أنة ة جدردة ختةلا عن اظنة ة السائدة ،ذا من جنة.
ومىىن جنىىة انيىىة رقصىىد باإلصىىال السياس ى  ،ع ليىىة الةلىىول مىىن اظنة ىىة الرجعيىىة
والةسىىلطية اىل جمة عىىات أكوىىر اناةاحىىا ودميقراطيىىة ،و ىىو ع ليىىة تعىىدرس وتطىىورر قىىد
تكىىو جزئيىىة أو جذررىىة يف أشىىكال أنة ىىة احلكىىم والعالقىىات ادجة اعيىىة ،ورىىةم ىىذا مىىن
خالل تعدرس اظنة ة وادنةقال من حالة اىل أخىرو ،ومىن بنىا تقليدرىة اىل بنىا حمد ىة
ملواكرة العصر ومةغتات وإرساء قيم احلررة الن تسةند علا عنصىر ادخةيىار الىذي ىو
جو ر الدميقراطية .وجو ر الدميقراطية رقةض مسةوو معني من امل سسية ،أي وجىود
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معارت قانونية حتكم ع س امل سسىات بعيىدا عىن اجل ىود والكمصىانية والةسىلط ،ووجىود
ذص املعارت ام جدا دسةيعا القدرة علا الةوقعات الن حيد نا اإلصال  3 ،ومىا دىدر
اإلشارة إلي كذلإل أ

ناك ارتراطىا عضىورا بىني مانىوم اإلصىال والركىود ،فغالرىا مىا

رىىةم اددىىاص نىىو اإلصىىال يف حىىادت وقىىوع الركىىود ،ورنةىىر إليى باعةرىىارص الةىىدابت الىىن
تىىدف اجملة ى نىىو الةطىىور ،وإننىىاء حالىىة الركىىود الىىن أسىىارت عىىن اخىىةالدت جسىىي ة
و رادة معاناة الكعب مما راض اىل شلس النةام العىام ،بىس وحىدو الاوضىا إذا مىا ادى
اظف ىىراد اىل الةن ىىر م ىىن ادلة ىىزام بالقواع ىىد القدمي ىىة ال ىىن كان ىىت تس ىىةمدمنا الدول ىىة
لةنةي نم ،و ذا ما ر دي اىل اخلروج من اطىر الدولىة القدميىة اىل أطىر الدولىة اجلدرىدة
املس ىىةلد ة ،مم ىىا رىى دي اىل نك ىىو ص ىىراعات ومناكا ىىات تن ىىدم قاع ىىدة الرن ىىاء اجملة عىى
وصىىود اىل ق ة ى  ،و ىىذا احلىىال الىىذي تعيك ى بعىىي دول الربي ى العرب ى وتةضىىح الصىىورة
جليا يف املكند السوري.
أ -العوامس امل رة يف ع لية اإلصال :
إ املرادرة بع ليات اإلصىال السياسى وتكىررس الةلىول الىدميقراط واإلسىراع بنىا د
ركو مرد ا اىل عامس بعين  ،بس ع ليات اإلصال يف الغالب ما تكو مرترطة جب لىة مىن
العوامس ،أ نا العامس الداخل الىذي تلىق احلاجىة اىل الصىال و ىو العامىس اظساسى ،
باإلضافة اىل العامىس اخلىارج الىذي د رقىس أ يىة لكونى عىامال مسىاعدا يف السىت نىو
اإلصال .
فالعوامس الداخلية

من رنةج ضرورة اإلصال واحلاجة الي  4ريىت أ واقعنىا العربى

رقدم صورة معكوسة متاما ،فاملاروض أ العوامس الداخليىة ختلىق املطالرىة باإلصىال ىم
دع ىىس الرن ىىاء اجملة عى ى والنة ىىام السياسى ى رس ىىةجيب هل ىىذص اإلص ىىالحات ،لك ىىن النم ىىب
احلاك ىىة يف الغال ىىب م ىىا تنة ىىر اىل اإلص ىىالحات بع ىىني الررر ىىة ،نةيج ىىة العن ىىاد والنة ىىرة
القاصىىرة الىىن تىىرو يف اإلصىىالحات السياسىىية تندرىىدا لكياننىىا واسىىة راررةنا يف السىىلطة،
أم ىىا يف ح ىىال طل ىىب الق ىىوو الااعل ىىة عل ىىا الص ىىعيد ال ىىدول م ىىن أي ىىذص اظنة ىىة ت ىىرمج
إصىىالحات يف قطىىاع مىىا فىىا

ىىذص اظنة ىىة تسىىارع لالسىىةجابة هلىىذص الطلرىىات ،اظمىىر الىىذي

انعكس سلرا علا مانوم السىيادة وادسىةقاللية يف ع ليىة صىناعة القىرارات علىا املسىةوو
الوطمج احملل والدول يف دولنا العربية.
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- 1العوامس الداخلية:
يف ظىىس الوىىورة املعلوماتيىىة احلدروىىة ومىىا صىىاحرنا مىىن سىىنولة الوصىىول اىل املعلومىىات
و ادطىىالع علىىا حضىىارات الغىىت ممىىا انعكىىس اجيابيىىا علىىا مسىىةوو الىىوع لىىدو املىىواطن
بض ىىرورة ت ىىرمج ةل ىىة م ىىن اإلص ىىالحات الااعل ىىة ال ىىن تس ىىاعدص يف ضى ى ا مس ىىةوو حي ىىاة
سياسية واقةصادرة واجة اعية حمرتمة ،وتةنر لدر الاجوة الواسعة بىني مىا ىو كىائن
يف جمة عى ى وم ىىا جي ىىب أ رك ىىو عل ىىينن ب ىىالنةر اىل اهل ىىوة الكاس ىىعة ب ىىني م ىىا تعيك ىىنا
جمة عاتنىىا ومىىا تة ة ى ب ى اجملة عىىات املةقدمىىة .ومىىن نىىا تىىج احلاجىىة املاسىىة اىل تىىرمج
اإلصىىالحات السياسىىية يف حماولىىة ملواكرىىة الىىدول الىىن تعىىيش يف كنىىا الدميقراطيىىة
واسىة راررة الة كيىىد علىىا ىذص الىىدعوات مىىن شى ن أ حيوهلىا اىل ضىىغوا تر ىىق كا ىىس
النةىىام السياس ى الىىذي رسىىعا جا ىىدا اىل حماولىىة اقىىرتا بعىىي اإلصىىالحات السياسىىية
الن من شاننا اضااء بعي الةعدرالت الككلية ،يف الردارىة ىم تةلىول اىل ا درىاد الىوع
لىىدو لةلىىا الااىىات ادجة اعيىىة ،ورىىزداد مع ى سىىقا املطالرىىة باإلصىىالحات السياسىىية.
ك ىىا أ سياسىىات اإلصىىال الىىن ترنةنىىا بعىىي الىىدول العربيىىة سىىا ت يف خلىىق نىىوع مىىن
احلىىوافز لىىدو النمىىب احلاك ىىة لةرنىىا ةلىىة مىىن اإلصىىالحات السياسىىية الىىن اخةلىىا
مدا ا وجدوا ا من دولة ظخرو حبسب طريعة النةام السياس السائد يف الدولة.
- 2العوامس اخلارجية:
أضلا للعوامس اخلارجية بىال اظ ىر يف دفى مسىارات الةلىول الىدميقراط  ،لكننىا يف
الغالىىب د ختلىىق ع ليىىات الةلىىول -اإلصىىالحات  -ورىىةم ذلىىإل مىىن خىىالل الة ى ت ريىىت
املراشر يف مسار اإلصالحات و ذلإل عىن طررىق متورىس ع ليىات اإلصىال مىن قرىس اهلياىات
واملنة ات الدولية ومن بعي الدول املةقدمة ،والن ميكن من خالل الضغط علا الىدول
الناميى ىىة بغيى ىىة اإلسى ىىراع يف ع ليى ىىة اإلصى ىىال وتةجلى ىىا يف املسى ىىاعدات املاليى ىىة ،والانيى ىىة،
والةسىىنيالت الةجاررىىة ىىذا باإلضىىافة اىل تقىىدرم املكىىورة يف تع يىىق مسىىارات اإلصىىالحات،
وقى ى ىىد ا داد اد ة ى ى ىىام باإلصى ى ىىالحات السياسى ى ىىية وحتدرى ى ىىدا تع يى ى ىىق مسى ى ىىارات الةلى ى ىىول
ال ىىدميقراط يف أجن ىىدة املنة ىىات واهليا ىىات الدولي ىىة الااعل ىىة يف أعق ىىا انني ىىار الكةل ىىة
الكىىرقية ومىىا صىىاحرنا مىىن موجىىة اإلصىىالحات الىىن ترنةنىىا الىىدول الىىن كانىىت تسىىت يف
فلىىإل الىىدول ادشىىرتاكية ،فاملسىىاعدات والقىىروض الىىن قىىدمت هلىىذص الىىدول بغيىىة إقامىىة
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إصالحات كانىت مر ونىة بةعزرىز الرنىاء الىدميقراط داخىس ىذص الىدول ،ويف ىذا اإلطىار
بادرت الودرات املةلدة اظمرركيىة مسىارات اإلصىال السياسى بادىاص الدمقرطىة ،وذلىإل
عن طررق عدرد اظدوات وادساليب 5أ نا:
تقدرم الدعم املادي للقوو الدميقراطية ،موىس بولنىدا والجتغىال  ،5791وتكىيل ةنيكاراريوا .5791
الضغوا والعقوبات ادقةصىادرة الىن متىارس علىا اظنة ىة الةسىلطية ،موىس وقىااملساعدات .
الةصرحيات الصادرة عىن رسسىاء الىدول املةقدمىة وو راء خارجيةنىا لةكىجي ع ليىةالةلول الدميقراط .
قي ىىام الدبلوماس ىىية اظمرركي ىىة ب ىىدف عجل ىىة الةل ىىول ال ىىدميقراط يف دول أمررك ىىاالالتيني ىىة وت ري ىىد الق ىىوو الدميقراطي ىىة

6و

ىىذا باإلض ىىافة اىل اللج ىىوء اىل الدبلوماس ىىية

املةعىىددة اظطىىراا يف امل ى مترات الدوليىىة للضىىغط علىىا الىىدول لةسىىرر ع ليىىات اإلصىىال
ومحارة حقوق اإلنسا .
مرتكزات اإلصال السياس :لنجا ع لية اإلصال السياس  ،جيب أ تقىوم ع ليىة اإلصىال السياسى علىا ةلىة
من املرتكزات أ نا:
أ -ض ا قدر من احلررة :ع ليات اإلصال السياس حتةاج اىل توفر قدر كاا مىن
احلررة حتقيقا لسيادة الاعليىة للكىعب الىذي حيكىم ناسى بناسى يف نةىام تعىددي رقىوم
علا دولة امل سسات.
حررة الةعرت :كاالة حررة الةعرت بكافة أشىكاهلا وصىور ا ويف مقىدمةنا حررىةالصلافة ووسائس اإلعالم مبمةلا صور ا الةقليدرة واحلدروة.
ت -الرناء الدسةوري :باعةرار أ الدسةور و ع اد قوانني الدولة ،فيجىب علىا صىناع
الدساتت أ حيرصوا علا بناء دسةوري روافق مىا رنكىدص اجملة ى ومنسىج ا مى املوا يىق
وادتااقيات الدولية الناظ ة حلقوق اإلنسا وحررات اظساسية.

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــ العدد الرابع – ديسمرب 4102

61

اإلصالحات السياسية وإشكالية بناء احلكم الراشد يف الدول املغاربية ـ ـ ـ ـ ـ أ.د /بوحنية قوي  -أ /بوطيب بن ناصر

مردأ الاصس بني السلطات :ع لية اإلصال جيىب أ تكاىس الاضىس بىني السىلطةالةنايذر ىىة والةك ىىررعية ،وأ ترق ىىا الس ىىلطة القض ىىائية مس ىىةقلة ع ىىن كلين ىىا لضى ى ا
حياد ا كوننا احلكم بني السلطةني.
إجراء انةمابات دوررة :فادنةمابات احلرة والنزرنة تقوي امل ارسة الدميقراطيىةوتص ن عدم احةكار السلطة وإمكانية ددرد شكس النةام دوررا.
و رعةج اإلصال السياس مدخال أساسيا لةلقيق احلكىم الراشىد الىذي قوامى سىيادة
القانو والكاافية واملكاركة الكعرية يف اختاذ القرارات ،و ىو ددرىد للليىاة السياسىية
وتص ىىليح فعلىى ملس ىىاراتنا ،اظم ىىر ال ىىذي رقودن ىىا اىل تن ىىاول مان ىىوم احلك ىىم الراش ىىد وأ ىىم
مقومات  ،و و ما سةعاجل النقطة الةالية.
انيا -احلكم الراشد مقاربة ماا ي ية
الق ىىراءة ح ىىول احلاك ي ىىة واحلك ىىم الرش ىىيد ت ىىرني أ

ىىذا املوض ىىوع حس ىىاس وذو أبع ىىاد

إس ىىرتاتيجية وك ىىوتة ادنةك ىىار يف لةل ىىا النقاش ىىات عل ىىا مس ىىةوو الةك ىىةالت احمللي ىىة
واإلقلي ية ،و قىد ظنىر مصىطلح احلكىم الراشىد يف كةابىات الرنىإل الىدول يف انينيىات
القىىر املاضى  ،ىىم دخىىس بعىىد ا تىىدرجييا يف اجملىىال السياسى  ،إذ أصىىرح اد ة ىىام اظكىىج
ملمةلىىا اددا ىىات السياسىىية خاصىىة يف ظىىس احلىىدرث عىىن الةن يىىة الكىىاملة .وحية ىىس
احلكم الراشد مرادفات كوتة ،فنو رعرا أرضا بالرشىادة ،احلاك يىة ،احلكىم العقالنى ،
احلكىم الصىا

واحلكىم اجليىد  ، Good Gouvernanceورريىم ىذا ادخىةالا يف تسى ية

املانوم ،إد أ تعاررا تةقار بككس واضح.
أ -تعررا احلكم الراشد
فقىىد عرف ى الرنىىإل الىىدول ب ن ى الةقاليىىد وامل سسىىات الىىن مىىن خالهلىىا تىىةم ممارسىىة
السلطة يف الدول من أجس الصا

العام ،وقد قىام الرنىإل الىدول بةقىدرم أول تعررىا لى

علىىا أنى أسىىلو ممارسىىة القىىوة يف إدارة املىىوارد ادقةصىىادرة وادجة اعيىىة للىىرالد مىىن أجىىس
الةن ية ،أي أن أسلو وطررقة مل ارسة القوة يف إدارة املوارد ادقةصادرة وادجة اعية.

7

أمىىا يف الةعررىىا الىىوارد يف برنىىامج اظمىىم املةلىىدة اإلمنىىائ  ،فقىىد ورد علىىا أن ى ممارسىىة
السىىلطة السياسىىية وادقةصىىادرة والداررىىة إلدارة شى و الدولىىة علىىا كافىىة املسىىةورات مىىن
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خالل آليات وع ليات وم سسىات تةىيح لرفىراد واجل اعىات حتقيىق مصىاحلنم وميارسىو
حقوقنم القانونية وروفو بالةزاماتنم ورقرلو الوساطة حلس خالفاتنم.

8

أم ىىا تعرر ىىا منة ىىة الةعى ىىاو ادقةص ىىادي والةن ي ىىة ركى ى س جم ىىوع العالق ىىات بى ىىني
احلكومىىة واملىىواطنني سىىواء كىىانوا أفىىرادا أو جىىزءا مىىن امل سسىىات السياسىىية وادقةصىىادرة
وادجة اعيىىة ،ور كىىد ىىذا الةعررىىا علىىا أ مانىىوم احلكىىم الراشىىد د ررتكىىز فقىىط علىىا
فعالي ىىة امل سس ىىات وإمن ىىا ركى ى س الق ىىيم ال ىىن حتورن ىىا امل سس ىىات مو ىىس املس ىىاءلة والرقاب ىىة
والنزا ة.

9

ك ا عرا احلكم الراشىد بىالنةر اىل أ دافى علىا أنى ذلىإل املانىوم الىذي رسىعا اىل
تنسيق اظعوا واجل اعات ادجة اعية للوصىول اىل اظ ىداا اخلاصىة املناقكىة واملعرفىة
بصاة ةاعية يف حميط وفضاءات ريت م كدة وجمزأة.
و عرف ى فرنسىىوا كزافيي ى  François XAVIERعلىىا أن ى رةعلىىق بكىىكس جدرىىد مىىن
الةسيت الاعال حبيث أ اظعوا من كس طريعىة كىانوا وكىذلإل امل سسىات الع وميىة
تكارك بعضنا الرعي ،ودعس موارد ا وبصاة مكىرتكة وكىس ختاتنىا وقىدراتنا ختلىق
حتالاا جدردا للاعس القائم علا تقاسم املس وليات.

10

و من فا مانوم احلكامة رقصد ب ممارسة السلطة السياسية وادقةصىادرة واإلداررىة
يف إطىىار ت ىىدبت الك ى و العامىىة يف دول ىىة م ىىا وعل ىىا لةلىىا املس ىىةورات ،ورق ىىوم املواطن ىىو
واجل اعات حب ارة مصاحلنم وممارسة حقوقنم وممارسة واجراتنم.
مقومات احلكم الراشد:
حبسب ما جاء ب برنامج اظمم املةلدة اإلمنائ فىا احلكىم الراشىد رقىوم علىا ةلىة
من املرتكزات أ نا:
- 1املكىىاركة  : Participationورقصىىد ب ى حىىق الرجىىال والنسىىاء يف ابةىىداء الىىرأي
واملكاركة يف ع ليات صىناعة القىرار مراشىرة وعىن طررىق اجملىالس املنةمرىة -امل سسىات
الوساطة املكروعة.
- 2حكىم القىانو  : rule of Lawأ تكىو السىيادة للقىانو داخىس الدولىة وضى ا
العدل ،وأ تول ا ة اما حبقوق اإلنسا .
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- 3الكاافية " :Transparencyوترنا الكاافية علا أساس حررة تىدفق املعلومىات
وسىىنولة وصىىوهلا اىل املىىواطن ،وتعىىد م سسىىات الدولىىة املصىىادر اظساسىىية هلىىذص املعلومىىات،
ف ن الواجب نكر ا وتسنيس ع لية ادطالع علينا من قرس العامة بغية توسىعة املكىاركة
وحماربة الاساد.
- 4ادسةجابة  : responsivenessقدرة امل سسات والع ليات علا تقىدرم اخلىدمات
لل نةاعني دو اسةوناء أو تارقة.
- 5ادىىاص اإلةىىاع :رنىىدا احلكىىم الراشىىد اىل تسىىورة اخلالفىىات خللىىق إةىىاع حىىول
املصا

اظفضس وتقدرم املصا

العامة علا املصا

اخلاصة.

- 6العدالة  : equityترمز اىل ضرورة تكىاف الاىرب بىني الرجىال والنسىاء مىن أجىس
حتسني أوضاعنم وحتقيق مطاحمنم،
- 7الاعاليىة والكاىاءة  : effectiveness and efficiencyورقصىد بنىا تىوفر القىدرة
لى ىىدو امل سسى ىىات يف ا ى ىىا وتنايى ىىذ املكى ىىارر الى ىىن تسى ىىةجيب حلاجيى ىىات املى ىىواطنني م ى ى
ادسةمدام اجليد والعقالن لل وارد.
- 8املساءلة  : accountabilityخضوع صىانع القىرار واحلكومىة والقطىاع اخلىاب
واجملة ى املىىدن لل سىىاءلة مىىن قرىىس اظفىىراد عىىن إدارتنىىم لل ىىوارد العامىىة ض ى انا حل ارىىة
الصا

العام.

- 9الرسرة اإلسرتاتيجية  : strategic visionالكعو والقادة جيب أ تةوفر لدرنم
اآلفىىاق الواسىىعة والرعيىىدة لةلقيىىق احلكىىم الرشىىيد والةن يىىة الركىىررة ،م ى تىىوافر الكىىعور
املكرتك مبا ررردون من تلإل الع لية.
أبعاد احلكم الراشد:تةعىىدد أبعىىاد احلكىىم الراش ىىد وختةلىىا مىىن ميىىدا اىل آخ ىىر وحبسىىب الةوجنىىات امل ىىراد
حتقيقنا ،ولعس من أ نا:
أ -الرعد السياس  :وررترط بطريعىة النةىام السياسى ومىدو شىرعية  ،ورسىا م ىذا
الرعىىد يف إرسىىاء معىىاا النةىىام الىىدميقراط  ،الىىذي رعىىد شىىرطا أساسىىيا يف بنىىاء احلكىىم
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الراشد ،وذلإل خالل إجراء ادنةمابات احلىرة والنزرنىة مى تواجىد سىلطة مسىةقلة قىادرة
علا تطريق القانو  ،ك ا تاةح قنوات ادتصال املمةلاة م اجل ا ت.

11

الرعىىىد الىىىةقمج :ور ىىرترط أس ىىاس بع ىىس اإلدارة وم ىىدو كااءتن ىىا ،وتع ىىد ركي ىىزةللرشادة اإلداررة الن تارض اسةقاللية اإلدارة عن السلطة املاليىة والسياسى  ،ود تضى
املوظاو إد لواجراتنم وركو معيار اخةيار م و الكااءة.
ج -الرعىىد ادقةصىىادي وادجة ىىاع  :ورةضىىح يف أسىىاليب ع ليىىات صىىناعة القىىرارات
ادقةصادرة م الدول اظخرو ،والن ترترط بةو رى اإلنةىاج والسىل واخلىدمات بىني أفىراد
اجملة ى  ،ك ىىا رىىرترط مبمةلىىا أبنيىىة اجملة ى الىىن هلىىا الىىدور الااعىىس يف تعزرىىز احلكىىم
الرشيد الذي رقوم علا فكرة اسةقاللية حركات اجملة
احملور الوان

املدن عن الدولة.

12

-اإلصالحات السياسية و إمكانية بناء احلكم الراشد يف اجلزائر

سارع النةام يف اجلزائىر اىل اإلعىال عىن مرىادرة اإلصىالحات السياسىية يف شىنر أفررىس
 1155كاسةجابة للةلىودت احملليىة واإلقلي يىة ،ا ىر رىو ررىا الربيى العربى وتزارىد
احلرك ىىات ادحةجاجي ىىة املنادر ىىة بة ىىرمج إص ىىالحات جذرر ىىة ،ىىذا باإلض ىىافة اىل املطال ىىب
املةكى ىىررة ملمةلى ىىا الااى ىىات السياسى ىىية بضى ىىرورة إحى ىىدا تغى ىىيت على ىىا املسى ىىةوو السياس ى ى
وادقةصادي وادجة ىاع  ،حيىث

تىرمج مرىادرة اإلصىالحات السياسىية وبى مر مىن رئىيس

اجل نوررىىة شمصىىيا وذلىىإل يف خطاب ى املةلاىىز املوج ى لرمىىة رىىوم  51أفررىىس  ،1155وقىىد
مسىىت ىىذص املرىىادرة لةلىىا اجملىىادت السياسىىية وادقةصىىادرة وادجة اعيىىة واإلعالميىىة،
وشكس رئيس اجل نوررة ياة مكاورات سياسىية تةىوىل إدارة احلىوار مى لةلىا الاواعىس
والقىىوو السياسىىية ،حىىول مقرتحىىات الع ليىىة اإلصىىالحية وأسىىند رئاسىىة ىىذص اهلياىىة اىل
رئيس جملس اظمة عرد القادر بىن صىا

رفقىة مسةكىاررن يف رئاسىة اجل نىوري ،وقىد

عقىىد العدرىىد مىىن اللقىىاءات والنقاشىىات م ى لةلىىا القىىوو السياسىىية وفواعىىس اجملة ى
خىىالل مىىدة شىىنر كامىىس امةىىد مىىن  15مىىاي  1155اىل ريارىىة  15جىىوا مىىن ناىىس السىىنة،
جرت خالهلا مناقكات حول الةعدرس الدسةوري املرتقب ،ومتت إعادة النةىر يف ةلىة مىن
القىىوانني و يقىىة الصىىلة باحليىىاة السياسىىية ،حيىىث

تعىىدرس القىىانو املةعلىىق بىىاظحزا

السياسىىية ،وقىىانو ادنةمابىىات ،قىىانو اإلعىىالم ،قىىانو اجل عيىىات ،قىىانو متويىىس املىىرأة يف
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اجملىىالس املنةمرىىة ،قىىانو تنىىايف العنىىدة الجملانيىىة ،ورىىرو النةىىام السياسى يف ىىذا مرىىادرة
تدخس ص ن اسةك ال بناء الدولة اجلزائررة.
أود -قوانني اإلصالحات السياسية:
بعىىد املكىىاورات م ى لةلىىا اظطيىىاا السياسىىية والكمصىىيات الوطنيىىة باشىىر النةىىام
السياسى فعليىىا ع ليىىات اإلصىىالحات السياسىىية بالغىىاءص حالىىة الطىىوار وصىىدور القىىوانني
الست الكنتة ابةداء من جانا  1151و . :
أ -إلغىىاء حالىىة الطىىوار  :لعىىس أ ىىم مىىا صىىر بى رئىىيس اجل نوررىىة يف تقدميى ملرىىادرة
اإلصىىالحات السياسىىية ،رف ى حالىىة الطىىوار الىىن فرضىىت منىىذ  17فجارىىر 5771يف فىىرتة
ش ىىندت فين ىىا ال ىىرالد انق ىىال  ،ويف ظ ىىس امل ىىةغتات اإلقلي ي ىىة

إلغ ىىاء حال ىىة الط ىىوار و

الرجوع للع س بقوانني اإلجراءات اجلزائية نةرا لةلسن اظوضاع اظمنية.
قانو ادنةمابات  :01- 12جاء ىذا القىانو لةى طت لع ليىة ادنةمابيىة الىنتعد ركيزة النةام الدميقراط  ،حيث مبقةضىا ادنةمىا رسىةطي املىواطن اخةيىار مىن
ميولى ى عل ىىا املس ىىةوو املرك ىىزي (الجمل ىىا وعل ىىا املس ىىةوو احمللى ى ( اجمل ىىالس الك ىىعرية
املنةمرة  ،وتندا نصىوب ىذا القىانو اىل حتقيىق انةمابىات حىرة ونزرنىة وشىاافة ،وقىد
ت ى ىىرمج النة ى ىىام ادنةم ى ىىاب ال ى ىىذي رة اش ى ىىا ومةطلر ى ىىات الواق ى ى  ،وركا ى ىىس إدارة جي ى ىىدة
لل ناسرات ادنةمابية.
ج -قانو اظحزا السياسية  :04- 12جىاء ىذا القىانو ك لاولىة لرفى الةكىدد
الذي طر قانو اظحزا السياسية السىابق رقىم  17- 79املةعلىق بىاظحزا السياسىية،
والىىذي مبقةضىىاص تكىىددت الىىو ارة يف مىىنح ادعة ىىاد للةكىىكيالت احلزبيىىة اجلدرىىدة ،فرعىىد
ذا الةعدرس

اعة اد الكوت من اظحزا السياسية اجلدردة يف فرتة وجيىزة ،ورعىد ىذا

القانو أكور اناةاحا من سابق الصىادر يف فىرتة انةقاليىة ،ف ةطلرىات احليىاة السياسىية
منذ احلراك العرب تغت وأفر ت مةطلرات تغيت جدردة.
د -قىىانو تنىىايف العنىىدة الجملانيىىة :02- 12مىىن لرجىىات امل ارسىىة ادنةمابيىىة يف
اجلزائىىر ظنىىور طرقىىة جدرىىدة مىىن املنةمىىرني الىىذرن رس ىةغلو عنىىداتنم لةلقيىىق م ى ر
ومكاسب شمصية ،وبالرريم من تنصيص قانو ادنةمابات علىا عىدد مىن حىادت الةنىايف
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إد أ ذلإل ا ركن كافيا ،فةم إصدار ذا القانو لةلدرد حادت الةنايف بدقىة ودعىس
العندة ادنةمابية مس ولية وتكليا ،حيث

ضرطنا والةوسي فينا.

ى -قانو اجل عيات  :06- 12جاء ذا القانو إلعادة يكلىة احلركىة اجل عورىة
يف اجلزائر (اجملة

املدن  ،حيث جاء أكور صرامة وشىدة مىن القىانو  15- 71حيىث

فصس اجل عيات رين باق فواعس احليىاة السياسىية ،ك ىا حىدد مصىادر متورىس اجل عيىات
يف املادة  17من  ،وطرائق اعة اد ا علا املسةورات احملليىة ،اجلنورىة ،الوطنيىة ،ودعىا ىذا
القانو يف جو رص اىل إعادة بعث الع س اجل عوي.
و -قىىىانو متويىىىس املىىىرأة يف اجملىىىالس املنةمرىىىة  :03- 12ن ىىص ىىذا الق ىىانو عل ىىا
كياي ىىات متوي ىىس امل ىىرأة عل ىىا مس ىىةوو اجمل ىىالس املنةمر ىىة ووض ى مس ىىار ت ىىدرجي يف نس ىىب
الرتشىىح النسىىوي لل جىىالس املنةمرىىة بنسىىب تىىرتاو بىىني  11باملائىىة و 11باملائىىة ،وكىىا
ذلإل بوابة لدخول  541امرأة جزائررىة اىل سىدة الجملىا  ،وكىا لى بىال اظ ىر يف تعزرىز
دور املرأة يف احلياة السياسية.
قىىانو اإلعىىالم  :05- 12جىىاء القىىانو العضىىوي املةعلىىق بىىاإلعالم والىىذي ورد يف 511مادة لةوفت محارة أفضس للصىلا علىا الصىعيد ادجة ىاع واملنىمج ،مول ىا نىص
أرضا علا إلغاء أحكام السجن املةعلقىة جبىنح الصىلايني ،ك ىا رةضى ن القىانو إنكىاء
ياى ىىة للضى ىىرط ختى ىىةص بالصى ىىلافة املكةوبى ىىة ،و ياى ىىة أخى ىىرو بضى ىىرط احلقى ىىس الس ى ى ع
والرصري.
وعى ىىالوة عى ىىن ى ىىذا كل ى ى متى ىىت املصى ىىادقة مى ىىن قرى ىىس الجملى ىىا –يف إطى ىىار اإلصى ىىالحات
السياسية  -علا قانو الودرة الوارد يف  519مادة ،ورندا ذا القىانو اىل متكىني ىذا
الاض ىىاء م ىىن أداء دورص يف ممارس ىىة الس ىىيادة يف إط ىىار وح ىىدة الدول ىىة ،و ىىذا يف انةة ىىار م ىىا
سةسار عن جلنة املكاورات املةعلقة بالةعىدرس الدسىةوري امل جىس اىل مىا بعىد ادنةمابىات
الرئاس ىىية ،واملطلى ى عل ىىا ىىذص الق ىىوانني رلل ىىمل أ املك ىىرع س ىىعا اىل ت ىىرمج ىىذص املر ىىادرة
لةلقيىىق معىىاا حكىىم رشىىيد يف الىىرالد ،واملالحةىىة الدقيقىىة هلىىذص الةعىىدرالت تىىنم علىىا أ
حتقيق الرشادة يف نةام احلكم يف اجلزائر د الت تواجننا ةلىة مىن العقرىات احلقيقيىة
الن حتول دو ذلإل و و ما سنةعرض ل يف العنصر الةال .
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انيا  -حتدرات بناء احلكم الراشد يف اجلزائر:
ميك ىىن رص ىىد العدر ىىد م ىىن ادخ ىىةالدت ال ىىن حت ىىول دو بن ىىاء حك ىىم راش ىىد يف اجلزائ ىىر،
وخاصة يف ظس تغييب مكاركة وإدماج لةلا الاواعس ادجة اعية واجل اعات احملليىة
يف الننوض بالع لية الةن ورة ،وع لية بناء احلكم الرشيد مرنيىة علىا دعامىات أساسىية،
واجلزائر باشرت خالل العكررة اظختة ع لية تطورر ترسانةنا القانونيىة وتعزرىز اإلطىار
امل سس من خالل إحدا تةلىا وتةكامىس منامنىا وآليىات ع لىنا ،وبىالرريم ممىا رة يىز بى
اإلط ىىار الق ىىانون وامل سس ىىات م ىىن

ولي ىىة وتكام ىىس ووض ىىو عل ىىا مس ىىةوو اظدوار إد أ

امل ارسى ى ىىة بينى ى ىىت وجى ى ىىود العدرى ى ىىد مى ى ىىن النى ى ىىواقص وادخى ى ىىةالدت حالى ى ىىت دو الوصى ى ىىول
اىل بناء حكم راشد.
أ -علا مسةوو الجملا :
علىىا الىىرريم مىىن تىىوفرص علىىا عىىدة آليىىات دسىىةوررة وقانونيىىة مل ارسىىة الرقابىىة السياسىىية
عل ىىا أع ىىال احلكوم ىىة إد أ الواقى ى والةجرب ىىة أ
بالاعالية املطلوبة ،فالجملا

ن ىىاك ص ىىعوبات تع ىىرتض ىىذص املن ىىة

و من رقوم باملصادقة علا برامج احلكومات وبعد تنايىذ ا

ميارس علينا رقابة بعدرة (مدو الةزام احلكومة بةنايذ الجامج املصىادق علينىا مىن قرىس
الجملا  ،إد أننا نالحمل أ

ذا النوع من الرقابة أضلا ع ىال روتينيىا ،فلىم نسى

منىذ

ترمج الةعددرة يف اجلزائر أ الجملا رفي مكروعا حكوميا (الجنىامج ومتىت مسىاءلةنا
علىىا مىىدو الةزامنىىا بجاجمنىىا ،أو

سىىلب الوقىىة مننىىا ،وطىىر موضىىوع عىىام لل ناقكىىة.

ك ىا أ جلىىا تقصى احلقىىائق الىىن تكىىكا آليىا لىىة كني الجملىىا مىىن الوقىىوا علىىا بعىىي
ادخ ىىةالدت والةج ىىاو ات ال ىىن حت ىىد يف ت ىىدبت الكى ى الع ىىام ،إد أ

ىىذص اآللي ىىة دت ىىزال

حباج ىىة اىل تط ىىورر يف امل ارس ىىة واجل ىىرأة يف اس ىىةمدام ىىذص اآللي ىىة واإلق ىىدام عل ىىا نك ىىر
تقاررر ا لة كن اجل نور من إمكانية ادطالع علينا.
علا مسةوو اظحزا السياسية:بع ىىد ت ىىرمج الةعددر ىىة يف دس ىىةور ،5797

إنك ىىاء العدر ىىد م ىىن اظح ىىزا السياس ىىية يف

اجلزائىىر ،إد أ نكىىاا ىىذص اظحىىزا د رعىىد صىىليا لةقىىورم مسىىارات النةىىام وأريلىىب ىىذص
اظحىىزا كانىىت تنىىادي بضىىرورة تع يىىق امل ارسىىة الدميقراطيىىة إد أننىىا يف حىىد ذاتنىىا د
متةو ىىس بامل ارس ىىة الدميقراطي ىىة ،فنن ىىاك بع ىىي اظح ىىزا السياس ىىية ال ىىن تسىى
68

ناس ىىنا

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــ العدد الرابع– ديسمرب 4102

اإلصالحات السياسية وإشكالية بناء احلكم الراشد يف الدول املغاربية ـ ـ ـ ـ أ.د /بوحنية قوي  -أ /بوطيب بن ناصر

أحزا معارضىة أمناء ى ا العىامو ا رىةغتوا منىذ عنىد احلىز الواحىد يف اجلزائىر ،و ىذا
مىىا جعىىس أريلىىب اظحىىزا السياسىىية تكىىند حركىىات تصىىليلية والىىن أصىىرلت نىىة مىىن
نة ى الع ىىس احلزب ى يف اجلزائىىر ،ود نىىدري أ مىىا تعيك ى اظحىىزا رعىىود اىل قلىىة الىىوع
واملعارضة الدميقراطية ،أم النةىام احلىاكم لى رىد يف ىذا الواقى الىذي تعيكى اظحىزا ،
و ىىذص املكىىاكس الداخليىىة الىىن تعيكىىنا اظحىىزا أفرريةنىىا مىىن حمةوا ىىا وحتىىول الع ىىس
احلزبى اىل جمىىرد ع ىس مناسىىرات مىرترط باملواسىىم ادنةمابيىة وراقىىد املعارضىة قي ةنىىا
احلقيقية.
ج  -اجملة
رعد اجملة

املدن :
املدن الدعامة اظساسية للننىوض باجملة عىات ،والقىراءة املة نيىة لقىانو

اجل عيى ىىات الصى ىىادر ض ى ى ن الرتسى ىىانة القانونيى ىىة الى ىىن جى ىىاءت بنى ىىا مرى ىىادرة اإلصى ىىالحات
السياسية ،رةضح أ الدولة بسطت رد ا علا لةلا فواعس اجملة

املدن  ،ف ىن خىالل

القىىانو  10- 51الىىذي رعط ى احلىىق للجنىىات اإلداررىىة يف اعة ىىاد اجل عيىىات أو رفضىىنا
و أنىىواع الرقاب ىىة املاروض ىىة علين ىىا دورر ىىا م ىىن خ ىىالل م ىىن خ ىىالل تس ىىليم نس ى م ىىن حماض ىىر
اجة اعاتنىىا للجنىىات اإلداررىىة املمةصىىة ،ىىذا باإلضىىافة اىل الرقابىىة املكىىددة علىىا اجلانىىب
املال وحصر ا في ا رقدم اظعضاء أو مساعدات الدولىة أو الودرىة أو الرلدرىة ،ك ىا ورد
يف امل ىىادة  17م ىىن الق ىىانو عينى ى  ،ال ىىن مبقةض ىىا ا ع ىىس عل ىىا إدخ ىىال اجملة ى ى اىل بي ىىت
الطاعة ،ظن ك ا رقول املوس الكعيب من أعطان فلسىا صىرت لى عرىدا  ،ىذا مىن جنىة.
ومن جنة أخرو فرض رقابة مكددة علا املساعدات املالية املقدمة من امل سسات الداع ىة
أو الةعىىاو م ى منة ىىات ريىىت حكوميىىة دوليىىة واشىىرتا ضىىرورة توقي ى اتااقيىىة تعىىاو بىىني
اجلزائىىر والدولىىة الىىن تة ى إلينىىا املنة ىىة ريىىت احلكوميىىة ،يف ظىىس ىىذا الةكىىرر الىىذي
رةعارض ومراد ادتااقيات الدولية الن صادقت علينا اجلزائر والقاضىية حبررىة الع ىس
اجل عوي فان مىن الصىعب احلىدرث علىا بنىاء حكىم راشىد ،الىذي مىن أ ىم الركىائز الىن
رسةند علينا وجود القوو املضادة الن تع س علا سد الاراغ الذي عجزت احلكومات عىن
الوفاء ب .

جملة الباحث للدراسات األكادميية ـــــــــــــــ العدد الرابع – ديسمرب 4102

69

اإلصالحات السياسية وإشكالية بناء احلكم الراشد يف الدول املغاربية ـ ـ ـ ـ ـ أ.د /بوحنية قوي  -أ /بوطيب بن ناصر

د -علا املسةوو املال :
ب ىىالرريم م ىىن ت ىىوفر اجلزائ ىىر عل ىىا منةوم ىىة قانوني ىىة من ىىة واس ىىةلدا ق ىىانو خ ىىاب
مبكافلىة الاسىاد ،إد أ اجلىرائم املةعلقىة بالاسىاد املىال يف حالىة تنىام مسىة ر أ ىر بكىدة
علا اجلانب ادقةصادي ،وجرائم الاساد املال تةصىدر الصىلافة املرئيىة واملكةوبىة روميىا،
لذا د ميكن احلدرث عن حكامة سياسية يف ظىس فسىاد اقةصىادي .وادنةعىا ادقةصىادي
رعد م شرا حقيقيا علا رشادة نةام احلكم يف أي دولة من الدول.
ى  -علا مسةوو مردأ الاصس بني السلطات:
رع ىىد مر ىىدأ الاص ىىس ب ىىني الس ىىلطات م ىىن أ ىىم املر ىىاد ال ىىن ترنا ىىا دس ىىةور س ىىنة 5797
وكرس ىىنا دس ىىةور س ىىنة  5770إد أنن ىىا نالح ىىمل أ

ن ىىاك ت ىىداخس ك ىىرت ب ىىني الس ىىلطات

و ي نىىة كىىرتة للسىىلطة الةنايذرىىة ،حيىىث رة ة ى رئىىيس اجل نوررىىة بصىىالحيات واسىىعة
جىىدا ،حيىىث ىىو القاض ى اظول يف الىىرالد ،لدر ى احلىىق يف تعىىيني الىىو رر اظول ،تعىىيني لىىث
أعضاء جملس اظمة ،ورئيس اجمللس الدسةوري ،و ذا رعد مساسىا كىرتا مبرىدأ الاصىس
ب ىىني الس ىىلطات وال ىىذي رع ىىد مطلر ىىا جو رر ىىا لرن ىىاء حك ىىم راش ىىد ،ويف ظ ىىس ىىذا ادخ ىىةالل
الوظيا والرنيوي يف توا السلطات وضعا الن ىو السياسى أدت اىل ظنىور العدرىد مىن
مةا ر اظمراض املكةرية وخباصة الاساد اإلداري.
و كىىس ىىذص امل شىىرات جعل ىىت ع لي ىىة بنىىاء ص ىىر حك ىىم رشىىيد يف اجلزائ ىىر مةعو ىىرة ظ
الع س اجلاد لرناء حكم صىا

فقىد قي ةى  ،يف ظىس ترسى الاسىاد ومنةومةى الىن تع ىس

جا دة علا محارة ناسنا ،وذلإل بىلبقاء كس اهلياكس الن نةجت علا حاهلا ،فىالجعم
م ىىن تغ ىىيت الق ىىوانني والل ىىوائح إد أنى ى د تغ ىىيت ر ىىذكر يف السياس ىىات ،وذل ىىإل م ىىا جع ىىس
املسى ى ولني على ىىا املسى ىىةورات احملليى ىىة واملركزرى ىىة د ررى ىىالو بع ليى ىىات اإلصى ىىال والةغى ىىيت
وترسمت ذص الوقافة لدو لةلا الااات ادجة اعية واتسعت دائرتنا وترابطىت آليةنىا
لدرجة ا رسرق هلا نةت ،اظمر الذي أصرح رنىدد الع ىس الةن ىوي السياسى واإلداري يف
اجلزائىىر .و يف ظىىس ىىذص امل شىىرات حىىول واق ى احلكىىم الراشىىد يف اجلزائىىر الىىن أفضىىت اىل
دخ ىىول اجلزائ ىىر اىل نا ىىق مةل ىىم م ىىن الص ىىراعات املةةالي ىىة واملةرارن ىىة يف ش ىىةا اجمل ىىادت
السياسىىية وادقةصىىادرة وادجة اعيىىة بسىرب رييىىا العدرىىد مىىن م شىىرات الةن يىىة وآليىىات
تطريق احلكم الراشد.
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اخلامتة:
يف ظىىس اإلصىىالحات السياسىىية الىىن باشىىر ا النةىىام السياس ى يف اجلزائىىر ،سىىعيا من ى
إلرسىىاء معىىاا نةىىام حكىىم راشىىد ،إد أ

ىىذص اإلصىىالحات دتىىزال موىىار جىىدل حىىول مىىدو
كىو اإلصىالحات جىاءت يف ظىس املىةغتات

جدرةنا يف إرساء منط احلكم احلكىم الصىا

اإلقلي ية والضغوا الكعرية املةزاردة أي أ ع لية اإلصىالحات جىاءت كىرد فعىس ،كىا
دفنا امةصاب ريضب الكارع واحليلولة دو وصول املد العربى اىل اجلزائىر ،ولىيس أدل
علا ذلإل من بقاء الةوجنات السياسية علا حاهلا بعد ادنةمابىات الةكىررعية واحملليىة
لسنة  1151رريم الةعدرالت الن مست كافة القوانني و يقة الصىلة باحليىاة السياسىية،
و ىىذا مىىا انعكىىس سىىلرا علىىا فىىرب بنىىاء حكىىم راشىىد يف اجلزائىىر .ورىىرو املةةرعىىو للك ى
السياسى يف اجلزائىىر أ الرتسىىانة القانونيىىة لسىىنة 5771كىىا بىلمكاننىىا أ تنيكىىس مسىىار
الع ليىىة الدميقراطي ىة يف اجلزائىىر ،وأ اإلشىىكال لىىيس يف النصىىوب القانونيىىة الناظ ىىة
للليىىاة السياسىىية يف اجلزائىىر بىىس يف وجىىود إرادة حقيقيىىة لةىىرمج إصىىالحات فعليىىة ت سىىس
لرناء حكم رائد يف اجلزائر .ذا اظخت الذي د رةلقق إد بىلعادة النةر في ا رل :
إعىىادة النةىىر يف النصىىوب الدسىىةوررة إلقامىىة تىىوا وفصىىس حقيق ى بىىني السىىلطةالةنايذرة وبقية السلطات مما ر سس فعال لرناء دولة القانو .
-دعم اسةقاللية اجملة

املدن ورف

ي نة الدولة علا ذا القطاع.

دع ىىم ق ىىوانني اظح ىىزا برتس ىىانة قانوني ىىة ت س ىىس حقيق ىىة لوج ىىود معارض ىىة فعلي ىىةلةقورم الع س احلكوم .
علىىا املسىىةوو احملل ى جيىىب تنةىىيم أنكىىطة مىىن ش ى ننا حتايىىز اجل اعىىات احملليىىةوالننوض بدور ا الاعال يف الع لية الةن ورة.
دبد من رادة الكاافية حول املةغتات السياسية يف السىلطة واحلكىم مى ادرترىااالقىوي بالدميقراطيىىة وحررىة ممارسىىة الع ىس السياسى ممىا ميكىىن مىن مراجعىىة اخلارطىىة
السياسية.
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اإلصالحات السياسية وإشكالية بناء احلكم الراشد يف الدول املغاربية ـ ـ ـ ـ ـ أ.د /بوحنية قوي  -أ /بوطيب بن ناصر

اهلوامش
 -1حم ىىد على نىىو  ،دور اجملة ى املىىدن يف ع ليىىة اإلصىىال السياسى

-دراسىىة حالىىة مصىىر – مىىذكرة

مقدمة لنيس شنادة املاجسةت ،جامعة القا رة ،1119 ،ب . 49
2

 -حم د عل نو  ،ناس املرج السالا الذكر ،ب . 49

 -3أمىني املوابةىىة ،اإلصىىال السياسى –املعنىىا واملانىىوم  ،-جررىىدة الدسىىةور ،الكىىركة اظردنيىىة للطراعىىة
والنكر 10 ،فجارر  ،1155ع ا اظرد ب.15 ،
4
5

 حم د عل نو  ،املرج السالا الذكر ،ب .49أمحىىد ابىىت ،اإلصىىال السياس ى يف العىىاا الوالىىث يف ادا ىىات حدروىىة يف علىىم السياسىىة ،القىىا رة، 577ب ب .191 ،194

6

-حم د عل نو  ،املرج السالا الذكر ،ب .11

7

حسني عرد القادر ،احلكم الراشد يف اجلزائر وإشكالية الةن ية احمللية ،مذكرة مقدمة لنيس شنادةاملاجسىةت يف العلىىوم السياسىية ،كليىىة احلقىوق والعلىىوم السياسىية ،جامعىىة أبى بكىىر بلقارىد ،تل سىىا ،
. 11 ،1151

8

-حسني عرد القادر ،املرج السالا الذكر ،ب. 10 ،

9

سىىلوو الكىىعراوي وآخىىرو  ،إدارة شى و الدولىىة اجملة ى  ،مركىىز واسةكىىارات اإلدارة العامىىة ،القىىا رة، ،1115ب .14

10

-حسني عرد القادر ،املرج السالا الذكر ،ب.19 ،

11

-مسال نسي ة ،احلكم الراشد والةن ية املسةدامة يف املغر العرب  ،مقال منكور علا ادنرتنت:

12

-مسال نسي ة ،ناس املرج السالا الذكر ،ب.11 ،

13

-ناس املرج السالا الذكر ،ب. 11
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