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تعد مفاهيم الحكم الراشد والتنمية وكذا التطوير اإلداري من المفاهيم الحديثة في مجال       

 ي أهميتها من حيث ارتباطها ارتباطا وثيقا بالواقع.علوم التسيير واإلدارة، وتأت
فالحكم الراشد أو الحكمانية كما تعرف أيضا تركز على طرق وأساليب إدارة الهيئات العامة 
والخاصة في كامل المستويات وفق مبدأ أن التطور مرتبط بالتسيير الفعال والناجح، وأن 

سات الصغيرة والمتوسطة العمومية التنمية تمر حتما عبر تحسين وتطوير أداء المؤس
والخاصة من جهة ومن جهة أخرى تطوير أداء األفراد وتفعيل دور مؤسسات المجتمع 

 المدني في إدارة شؤون الهيئات العمومية في كامل المستويات.
 ، المشاركة.ةالديمقراطي، اإلقتصاديةالكلمات المفتاحية: الحكم الراشد، التنمية 

 
Résumé : 

Les concepts de bonne gouvernance et de développement ainsi que de 

développement administratif sont des concepts modernes dans le domaine des 

sciences de gestion, leur importance étant liée à leur lien étroit avec la réalité. 

La règle de gouvernance, ou gouvernance, s’applique également aux méthodes 

de gestion des organismes publics et privés à tous les niveaux, en partant du 

principe que le développement est lié à une gestion efficace et réussie et que ce 

développement passe nécessairement par l’amélioration et le développement des 

performances des petites et moyennes entreprises publiques et privées, 

Organisations de la société civile dans la gestion des organismes publics à tous 

les niveaux. 

Mots-clés: gouvernance, développement économique, démocratie, participation. 
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  لحكم الراشد:سياق وفلسفة ا 
 أصل مصطلح الحكم الراشد: /-1

دون اإلغراق في الحفريات اللغوية فإن مصطلح الحكم الرشد أو الحكمانية الجيدة قديم قدم 
اإلنسانية واللغات التي استعملتها، فاألبحاث الكالسيكية المعروفة تؤكد أن كلمة 

Gouvernance  لها أصول في اللغة اليونانيةkubernan  واللغة الالتينية 
Gubernance  ثم انتقلت في القرون الوسطى إلى عدد من اللغات والحضارات وبخاصة

ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث و   اللغات الفرنسية واالنجليزية.
( ليستعمل في نطاق واسع 1487عشر كمرادف لمصطلح الحكومة ثم كمصطلح قانوني )

ليعود البدء في  .1(8761" سنة )ancerncharge de gouve" معبرا عن تكاليف التسيير
وشاع هذا االستخدام بشكل واسع وأصبح يستخدم من  استخدامه مع بداية عقد التسعينات

قبل خبراء اإلدارة وبشكل خاص من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي ومشروع األمم 
 المنظمات الدولية والمحلية واإلقليمية.        وغيرها من (UNDP)المتحدة 

 فالحكم الراشد كفكرة واصطالح قد تم إعطاءه أكثر من معنى نتيجة الختالف التفسير والفهم
والمدلول للمصطلح بين الكتاب والمفكرين، فمصطلحات الحكم في اللغة العربية " أنه يشتق 

وانب مختلفة من نسق الحكم من مصدر ثالثي واحد )ح ك م( كلمات متعددة تخص ج
بالمعنى الحديث، وتضفي اللغة العربية على مفهوم الحكم في الوقت نفسه جالل العلم 
والحكمة والعدل على أساس من القاعدة القانونية ووفقا للمعجم الوسيط )مجمع اللغة العربية 

يقوم على القاهرة( يقال )حكم( أي قضى ويقال حكم له وحكم عليه وحكم بينهم، فالحكم 
القضاء بين الناس ولكن وفق أي معيار؟ يعني الحكم أيضا العلم والتفقه أي العلم العميق 
بالقواعد القانونية وبتفسيرها مما يبين أن المعيار في الحكم هو إعمال القواعد القانونية 

وق وتفسيرها ويعني الحكم كذلك )الحكمة( مما يتيح المجال العتبار مبادئ أساسية الرحمة ف
العدل أو المصلحة العامة في القضاء والعدل هو أحد معاني الحكمة، و)المحكمة( هي هيئة 

و)الحكومة( تعني رد الرجل عن الظلم ولكنها تستخدم  قضائية تتولى الفصل في المنازعات
محدثا بمعنى الهيئة الحاكمة واألصل في الحكومة هو الرد على الظلم أو إقامة العدل 

                                                 

1 : voir : le robert dictionnaire historique de langue française ,paris,1992,P 906 
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ن نصب للحكم بين الناس وينطوي التنصيب من قبل آخر منطقيا على و)الحاكم( هو م
إمكان التنحية الذي ينطوي بدوره مساءلة الحاكم، ويشتق من المصدر الثالثي أيضا )تحكم( 

 أي استبد وال ريب في ضوء كون العدل قيمة عليا، إال أن االستبداد موجب للعزل. 
ح ك م( كل مفردات نسق الحكم المعاصر وهكذا تضم االشتقاقات هذا المصدر الواحد )

تقريبا وتقييمه على دعائم نبيلة من العلم والعدل والحكمة وتعين هذه المفاهيم اللغوية التمثيل 
 .   2والمساءلة وهي كما نفهم جوهر الحكم"

إن مصطلح الحكم الراشد ليس كلمة جديدة إال أن ظهوره في النقاش  الترجمة: إشكالية /-2
ة االجتماعية يعتبر نسبيا وتطورا جديدا وهذا المصطلح يفتقر إلى الترجمة حول المؤسس

الدقيقة إلى اللغات األخرى فعلى سبيل المثال تم ترجمة هذا المصطلح في اللغة العربية إلى 
"الحكم الراشد أو   العديد من الكلمات مثل: "إدارة الحكم"،" الحكمانية"، "اإلدارة المجتمعية"

"الحكمانية  "الحكامة"، "الحكم السليم"، كم الجيد" "الحكم الصالح"،الرشيد"، "الح
،"التدبير الجيد"، "القيادة الجيدة"،"أسلوب الحكم الجديد"،"الحكم الشامل"،"الحكم الجيدة"

لقد أثار تحديد المصطلح العربي األدق للفظ  الموسع"،"إدارة شؤون الدولة والمجتمع".
governance  قليمية مختلفة، جدال ساخنا وال يز ال نظرا العتبارات سياسية ودينية ولغوية وا 

ومع أن المفهوم الذي يدل عليه هذا اللفظ كان معروفا منذ وقت ليس بقصير في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا لم تبرز الحاجة إلى التعيير عنه بصورة أكثر دقة إال في بداية 

فقد  أكبر في مناقشة موضوع التنمية في العالم. التسعينات حين اتخذت هذه المسائل أهمية
الذي  )3002(تبنى تقرير الحكم الجيد ألجل التنمية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وضعه قسم البنك الدولي مصطلحان هما إدارة الحكم والحكم الجيد لإلشارة إلى 
من  " على التوالي. ففي حين بداgood governance"و "governanceمفهومي"

المستعصي التوافق على مصطلح يحظى بقبول كافة أقطار المنطقة، فقد اختار البنك الدولي 
أحد المصطلحات قيد التداول واألقل تحميال للمعاني السياسية فإذا ما أردنا ترجمة مصطلح 
إدارة الحكم الذي اعتمده البنك الدولي إلى اإلنجليزية ترجمة حرفية توصلنا إلى عبارة 

"management of governingأما بالنسبة إلى تعريب ." "good governance فقد "
                                                 

"، المكتب اإلقليمي للدول العربية نيويورك، الواليات  2002قرير التنمية اإلنسانية العربية ت: برنامج األمم المتحدة ، "  2 
 .103ص  3003المتحدة األمريكية عام 
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" وأقل goodأبقي على مفهوم الحكم وأضيف إليه صفة "جيد" وهي أبسط الترجمات اللفظ "
من أول المصطلحات التي تم استخدامها للداللة على مفهوم  تحميال للمعاني الضمنية.

"governanceالجذر اللغوي حكم وأقرب التعابير إلى هذا  " مصطلح الحاكمية المشتق من
المفهوم، لكن هذا المصطلح تعرض لبعض االنتقادات من قبل مراقبين اعترضوا عليه ألن 
العلماء المسلمين يستخدمونه أيضا لإلشارة إلى حاكمية هللا. كما القى اعتراضا من علماء 

ال يراعي الفروقات اإلقليمية  المغرب الذين اعتبروا أن المصطلح نشأ في المشرق وبالتالي
الدقيقة القائمة على صعيد اللغة العربية واقترحوا مصطلح بديال هو "الحوكمة" الذي لقي 

وجاءت انتقادات أخرى من قبل دول الخليج ليس حيال صحة  استحسانا في شمال إفريقيا.
، فتم المصطلحات الجديدة اللغوية فحسب ولكن أيضا حيال الطرق المستخدمة لوضعها

 virtuousاقتراح مصطلحات إضافية منها "الحكم الصالح" الذي ترجم حرفيا إلى "
governing وقد تعرض هذا التعريب النتقادات فريقين منفصلين، أولهما يتألف من عدد ،"

من اإلصالحيين والناشطين الذين رأوا أن لفظ صالح محملة بمعاني الحكمة والعصمة من 
صفات قد يستحيل إيجادها في واقع عالم السياسة، مما يجعل استخدام الخطأ والنقاوة وكلها 

هذا اللفظ لإلشارة إلى أي نظام حالي في غير مكانه. أما ثانيهما فيشمل على الكثير من 
المحافظين والموالين ألنظمة سياسية حالية وقد اعتبر هؤالء أن لفظ حكم وبخاصة حين ترفق 

ثير ويشجع مؤيدو هذا الموقف على استخدام بصفة صالح محملة بمعان سياسية ك
مصطلحات بديلة لها طابع إداري أو تقني تفاديا ألي تلميح إلى الحكم أو ممارسة السلطة. 

 wiseتم أيضا تداول مصطلح آخر بشكل واسع هو الحكم الرشيد الذي تم ترجمته بعبارة "
governingر إلى ممارسة " ومع أن هذا المصطلح يتضمن أيضا لفظ حكم التي تشي

السلطة فقد انصبت االنتقادات على الجزء الثاني منه الذي رأى الكثيرون صبغة دينية كبيرة 
ويعارض الكثير من العلماء في كل أرجاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المصطلح 

د وفاة الجديد نظرا الرتباطه بالخلفاء الراشدين أي الخلفاء المهديين األربعة الذين حكموا بع
الرسول صلى هللا عليه وسلم مباشرة، فضال عن لفظ رشيد من الجذر رشد الذي يعني 
اإلدراك والحكمة ويستخدم في عدد من التعابير العربية لإلشارة إلى "البلوغ" مما يؤدي إلى 
التحفظات ذاتها التي أثارها لفظ صالح المشابهة. وقد استمر ابتكار مصطلحات أخرى ناشئة 

رات المختلفة، "الحكامة" مثال مصطلح حديث النشأة مشتق من الجذر نفسه )حكم( من التيا
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وقد تم استخدامه أحيانا في دول شمال إفريقيا مع أنه تعرض النتقادات مماثلة تؤكد عدم 
صحته اللغوية. أما مصطلح الحوكمة وبعد المعارضة التي لقيها فقد تم إنعاشه مؤخرا، وهي 

لعربية وقد أعطي المصطلح زخما جديدا بعد إضافة لفظ الشركات مرجع معروف في اللغة ا
 the"  أو " corporate governance" إليه مما ولد عبارة حوكمة الشركات أي

governance of companies "3.  ولعل العديد من المنظمات الدولية بادرت إلى
ن خالل االهتمام بتحقيق استخدام مضامين الحكم الراشد بشكل واسع كآلية إلدامة التنمية م
لى التنمية االقتصادية إالموارد البشرية والعناية بالتنمية االجتماعية بشكل عام إضافة 

 والسياسة واإلدارية في القطاعات الحكومية والمجتمعية. 
 لحكم الراشد:المنظمات الدولية ل تعاريف /-3
   :األسلوب الذي من خالله يتم  عرف البنك الدولي الحكم الراشد بأنهتعريف البنك الدولي

 .4إدارة الموارد االقتصادية واالجتماعية للمجتمع بهدف التنمية
  عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكم الراشد تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :

بأنه ممارسة السلطات االقتصادية والسياسية واإلدارية لإلدارة شؤون المجتمع على كافة 
وياته، ويتكون من اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يستطيع أن يشكل مست

 مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويؤدون واجباتهم ويناقشون خالفاتهم.   
   :أن الحكم الراشد هو مجموعة المؤسسات والتقاليد تعريف الوكالة الكندية للتنمية الدولية

واتخاذ القرارات وكيفية تعبير المواطنين وكيفية سماع صوت التي تحدد ممارسة السلطة 
 المواطنين في القضايا ذات االهتمام العام. 

  أنه الطريقة التي بواسطتها تسير السلطة الموارد : " تعريف صندوق النقد الدولي
االقتصادية واالجتماعية لمنظمة ما لخدمة التنمية وذلك باستخدام طرق فعالة في التسيير 

 .5"قل التكاليف وتحقيق أكبر المنافعبأ
                                                 

" هي نشرة إخبارية إلكترونية شهرية تصدر عن مكتب نائب رئيس البنك  إدارة الحكم : أخبار و أفكار: د عدوان شارل ،" 3
 .7، ص 1، العدد1المجلد 3008إفريقيا، تشيرين الثاني / نوفمبر الدولي لمنطقة الشرق وشمال

4 : The World Bank," governance and development": the World Bank publication Washington 

D.C.1992, P1. 

 
5  : International monetary fund, " good governance: the IMF’S role ",2000,voir: 

www.imf.org/external/pubs. 

http://www.imf.org/
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  ( 2002تعريف تقرير التنمية اإلنسانية العربية:)  هو الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون
رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم االقتصادية 

ال وتكون مسؤولة واالجتماعية والسياسية، ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيال كام
 .أمامه لضمان مصالح جميع األفراد الشعب

 تعاريف أشهر الباحثين: /-4
  أنه التقاليد والمؤسسات :" لوباتون  -تعريف دانيال كوفمان، آرت كرائي وبابلو زويدو

 :6"التي تحدد كيفية ممارسة السلطة في بلد معين، وهذا يشمل
 اءل وتراقب وتستبدل.العملية التي تختار بواسطتها الحكومات وتس  -
مدى قدرة الحكومات على إدارة الموارد بكفاءة وصيانة وتنفيذ وفرض سياسات وقواعد   -

 .تنظيمية
   تعريف.Brand W:  الحكم الراشد هو مجموع مختلف الطرق واألساليب التي يقوم بها

وفيق بين األفراد والمؤسسات العمومية بتسيير أعمالهم بطريقة مستمرة يطبعها التعاون والت
المصالح المختلفة، كما يتدرج هذا الحكم في المؤسسات الرسمية واألنظمة المزودة 
بالصالحيات التنفيذية والترتيبات والتعديالت الرسمية التي على أساسها يكون الشعب 

 والمؤسسات قد وقعت بصفة وفاقية لخدمة مصالحها العامة خدمة للمجتمع.
  تعريفMarcou Rangeon et Thibault :  الحكم الراشد هو تلك األشكال الجديدة

والفعالة بين القطاعات الحكومية والتي من خاللها يكون األعوان الخواص وكذا المنظمات 
العمومية والجماعات أو التجمعات الخاصة بالمواطنين أو أشكال أخرى من األعوان يأخذون 

 بعين االعتبار المساهمة في تشكيل السياسة.
 صرح الرئيس الجزائري قائال:" ال يمكن إقامة  س اجلزائري"عبد العزيز بوتفليقة":تعريف الرئي

الحكم الراشد دون دولة القانون، ودون ديمقراطية حقيقية، دون تعددية حزبية، كما ال يمكن 
 .7أن يقوم حكم راشد إطالقا دون رقابة شعبية"

                                                 
6: Daniel Kaufmann, aart kraay and Pablo zoido lobaton (1999b( "governance matters" world 

bank policy research working paper No 4370 washington,D.C. 

   13، العدد الراشد"، مجلة الدراسات اإلستراتجية،" قياس قوة الدولة من خالل الحكم : األخضر عزي، غانم جلطي7
 .12، ص 3006الجزائر: مركز البصيرة، جانفي 
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  :كم الراشد في القانون رقم لقد ورد مصطلح الح تعريف المشرع الجزائري للحكم الراشد
المتضمن القانون التوجيهي للمدينة، في الفصل األول المتعلق بالمبادئ العامة في  06/06

مادته الثانية، حيث عرفه بأنه هو الحكم الذي بموجبه تكون اإلدارة مهتمة بانشغاالت 
من  11ة المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية"، كذلك تحدث عنه في الماد

نفس القانون، وذلك في إطار تسيير المدينة، حيث تحدث عن ترقية الحكم الراشد في مجال 
 تسيير المدن والذي يكون عن طريق:

 .تطوير أنماط التسيير العقالني باستعمال الوسائل واألساليب الحديثة 
 .توفير وتدعيم الخدمة العمومية باستعمال الوسائل و األساليب الحديثة 
 8وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها توفير. 
   التنمية االقتصادية:في تحقيق الحكم الراشد  

تواجه جميع المجتمعات تحديا يتمثل في إقامة نظام للحكم يعزز التنمية البشرية ويدعمها 
ويديمها ـ وبخاصة للفئات األكثر فقرا وتهميشا. غير أن البحث عن مفهوم محدد بوضوح 

دارة الحكمو  ،دأ إال مؤخرا جداللحكم لم يب فالفقر  .ثمة ارتباط بين الفقر وانعدام المساواة وا 
وانعدام المساواة يمكن أن يقوضا بدرجة أكبر الحكم الضعيف أصال. فكيف يمكن كسر هذه 
الحلقة؟ ال يمكن كسرها إال من خالل التثقيف المدني واالجتماعي الذي يعزز الفهم األشمل 

والمشكلة أن جماعات المصالح الناشئة حديثا في كثير من ، ت الفرديةللحقوق المسؤوليا
البلدان النامية ال تعبر دائما عن احتياجات الفقراء أو تعكسها، األمر الذي يعيق قدرتهم على 

لى   آرائهم إلى أصحاب القرار. إيصالتنظيم أنفسهم وا 

                                                 

      ، الجريدة الرسمية المتضمن القانون التوجيهي للمدينة" 00/00"القانون رقم : الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 8
 .18-16، ص 3006مارس  13، الجزائر: المطبعة الرسمية، 11العدد 
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وفي عام  3018ن عام من المتوقع أن يتراجع معدل النمو بشدة في النصف الثاني م

مع ظهور أثار تدابير ضبط أوضاع المالية العامة، ومع استقرار إنتاج النفط سيهبط  3017
الضرائب ورسوم االستيراد على نمو القطاعات غير  عمعدل النمو الكلي وسيؤثر ارتفا

 في عام %3.3النفطية، ونتيجة ذلك من المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
       3017 –3017في عام  %32، وسيجد هذا المعدل صعوبة في اجتياز مستوى 3018

وهو مستوى ضعيف لبلد متوسط الدخل يتميز" بتضخم شريحة الشباب"، ومع  (00الشكل)
أن بدء اإلنتاج من حقول نفط جديدة سيضفي زخما على االقتصاد، فإن نمو القطاعات غير 

ضاع المالية الذي يتمخض عن عزوف الحكومة عن نفطية سيتحمل وطأة أثار ضبط أو 
الخارجي. ومن المنتظر أن يصبح العجز المزدوج مستداما يمكن تحمل أعبائه  ضاالقترا

ذا استمرت تدابير ضبط أوضاع المالية العام بوتيرة أبطأ مهما كانت  .3030بحلول عام  وا 
 3018المالية لسنة ، فإن مسار الميزانية الذي يتضمنه قانون 3017-3018عليه في 

وتخفيضات اإلنفاق العام سيؤثر بشكل أساسي على اإلنفاق الرأسمالي وتؤدي إلى اآلثار 
و مع أن عجز الموازنة  األمد، ولكن إلى تدهور آفاق النمو على األمد الطويلالقصيرة 
فإن استمراره سيؤدي إلى تناقص كبير فيما تبقى من االحتياطات  (02)الشكلسيتراجع 

وتزداد صعوبة التمويل غير المباشر للعجز عن طريق إعادة تدوير النفطية  لية الوقائيةالما
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في الجهاز المصرفي، ومن المتوقع أن يتراجع عجز حساب المعامالت الجارية قليال إلى ما 
 االحتياطاتتحمل أعبائه بالنظر إلى مستويات ، وهو مستوى يمكن 3017في  %10دون 

ن كان ال يزال مرتفع ا بالنسبة لبلد من المفترض أن يدخر المزيد من عائدات موارده، وعلى وا 
تزال كبيرة فإن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة ال  االجتماعيالرغم من أن شبكة األمان 

واإلصالحات المحتملة لنظام الدعم قد تزيد من معدالت الفقر والحرمان خالل فترة السنوات 
3018-3017. 

  وضاع الفقر الكليةمؤشرات أفاق أ:  

 
يواجه االقتصاد الجزائري تحديات السخط االجتماعي وبطء التحول الهيكلي، وبطء  أوال:

دارة السياسة ةمسيرة بسط الالمركزي ، وانخفاض معدالت مشاركة النساء في القوى العاملة وا 
السخط االجتماعي النقدية غير التقليدية التي بدأ العمل بها في اآلونة األخيرة، وينذر تساعد 

وارتفاع معدالت البطالة في  ةمن جراء تخفيضات اإلنفاق الحكومي والزيادات الضريبي
صفوف الشباب بمخاطر كبيرة قد تفسد أفاق المستقبل أنفة الذكر. ومع أنه بدت في األفق 
بوادر إدارة سياسية وتوافق وطني في اآلراء على ترشيد نظم الدعم السخية التي تفتقر إلى 

فإن مثل هذا اإلصالح يتطلب تحسين شبكات األمان االجتماعي مثل ، الكفاءة واإلنصاف
إقامة نظام جيد التوجيه للتحويالت النقدية بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه وتشجيع حملة 
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توعية إعالمية شاملة، ويجرى حاليا تصميم بعض هذه التدابير المصاحبة من أجل تطبيقها 
يعوق بطء التحول الهيكلي جهود تنويع األنشطة االقتصادية  ثانياو  في األمد المتوسط.

بحيث ال تقتصر على المحروقات، فضال عن االفتقار إلى توافق في اآلراء على العناصر 
الرئيسية إلستراتجية مثل هل ينبغي العمل لتنمية الصادرات أم إبدال الواردات ودور القطاع 

دور السلطات  االقتصاديةالمزيد من الالمركزية سيعزز العمل لتحقيق  وثالثا. الخاص
المحلية ، وهذا ما يؤدي إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية 

التحول عن التركيز في الوقت الحالي على المساءلة أمام السلطة المركزية.  لكن هذا يتطلب
ملة مسألة متعددة األبعاد، لكنها ترتبط رابعا يعد انخفاض معدل مشاركة النساء في القوى العا

على األرجح بأوجه القصور في البنية التحتية ونمط خلق الوظائف، والنطاق الواسع لشبكة 
تبنت الحكومة سياسة نقدية غير  3018 رسبتمب 06األمان االجتماعي والهجرة. خامسا في 

، ومن المحتمل أن تؤدي هذه تقليدية تتيح للبنك المركزي تمويل الخزانة العامة بشكل مباشر
السياسة الجديدة إلى تقليص معوقات إدارة المالية العامة في األمد القصير لكنها قد تتسبب 
في تأخيرات في اعتماد وتطبيق إصالحات مالية وهيكلية مهمة يحتاج إليها بشدة االقتصاد 

الجديدة إلى ضغوطات  الجزائري في الوقت الحالي، وفي هذه الحالة قد تؤدي السياسة النقدية
 تضخمية كبيرة، وهبوط حاد في إجمالي الناتج المحلي المحتمل في األمد المتوسط.   

   بفضل معدالت نمو قوية في  3018سجل االقتصاد الجزائري نموا قويا في أوائل عام
نفاق عام أكبر من المتوقع ، لكن ثمة تحديات هيكلية تعوق النمو خارج إنتاج المحروقات، وا 

نفاق واستمرار ارتفاع التضخم، ق  فيوظل العجز المزدوج مرتفعا متسببا طاع المحروقات وا 
وستتطلب إصالحات مصاحبة لنظم الدعم تناقص وفورات واحتياطيات المالية العامة، 

ترتيبات لحماية ما أنجز في مجال الحد من الفقر على الرغم من أسعار النفط العالمية 
 % 2.8ت إلى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ المنخفضة وتشير التقديرا
 وكان العامل الرئيسي لهذا النمو هو اإلنتاج القوي لقطاع المحروقاتفي الربع األول للعام، 
وتراجع النمو في القطاعات األخرى غير المحروقات إلى  %8.1الذي بلغ معدل نموه 

. وكان التراجع واضح في قطاع 3016من خالل الربع نفسه من عام  %4.0من  3.7%
في الربع األول من  %1.1من  %2.7الصناعات التحويلية الذي هبط فيه معدل النمو إلى 

وبلغ معدل التضخم  .%4.7من %2، وفي قطاع الزراعة انخفض النمو إلى 3016عام 
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وسجلت المالية العامة عجزا كبيرا واستمر عجز حتى اآلن هذا العام.  %6أكثر من 
، وهو ما أدى إلى استنزاف وفورات %10لمعامالت الجارية الخارجية الذي يزيد على ا

واحتياطات المالية العامة وسجل اإلنفاق العام انخفاضا أقل من المتوقع بسبب صعوبات في 
وفي  3018، واستمر هذا النمط في %7بخفض اإلنفاق بنسبة  3016تحقيق هدف ميزانية 

تشير البيانات األولية إلى أن الواردات تراجعت قليال بنسبة  ةجانب المعامالت الخارجي
الجديدة التي تهدف إلى  داالستيرابسبب تراخيص  3018في الربع األول لعام  0.14%

 %21.2تقليص عجز حساب المعامالت الجارية، بينما زادت الصادرات زيادة كبيرة بنسبة 
الوافدة وانخفضت احتياطات النقد  مع استمرار هذا العجز ومحدودية تدفقات رأس المال

متدنيا للغاية، وبوجه عام يشير رصيد  يالخارجاألجنبي بسرعة بينما ظل مستوى الدين 
من إجمالي الناتج المحلي إلى عدم توافق الواردات مع ( %12-)حساب المعامالت الجارية 

قرابة نقطتين . و زاد معدل البطالة 3014االنخفاض الكبير لعائدات الصادرات منذ عام 
 في األشهر الستة األولى %13.2مئويتين مع ركود النمو في القطاعات غير النفطية، وبلغ 

ويعزى ارتفاع مستوى  ، ومازال مرتفعا بدرجة ملموسة بين الشباب والنساء.3018حتى أفريل 
البطالة بين الشباب في جانب منه إلى عدم التناسق بين جانبي الطلب والعرض في سوق 

لى عجز االقتصاد عن خلق وظائف كافية وتعزيز ريادية األعمال. وتقوض زيادة الع مل وا 
من  %10معدل البطالة ما تحقق من خفض مثير لإلعجاب في مستويات الفقر، ويعيش 

السكان على حافة السقوط مرة أخرى في براثن الفقر واستمرت التفاوتات بين المناطق، إذ أن 
طق )الصحراء( يبلغ ضعفي المعدل الوطني وفي البعض معدل البطالة في بعض المنا

 األخر) السهول( ثالثة أضعاف المعدل الوطني.
  أن 3018الذي صدر في  لتوقعات االقتصادية في إفريقياا أبرز تقرير :الجزائر حالة 

انخفاض أسعار البترول أّثر بشكل واضح على نسبة الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، إذ 
مشيًرا أن التصنيع في  3016عام  %2.1إلى  3011خالل عام  % 2.7انتقلت من 

من الناتج المحلي اإلجمالي وهو  %1البالد، خارج مجاالت البترول والغاز، ال يمثل سوى 
فضال عن انخفاض االحتياطي  رقم جد منخفض عّما ُسجل في نهاية عقد الثمانينيات، 

ق بنسبة لنفس األرقام السلبية ظهرت فيما يتع .ي من العملة الصعبة بعشرين بالمئةلالمح
ا أدى إلى ارتفاع مبالعام السابق، م %4.7عوض  3016عام  %6.4التضخم التي بلغت 
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، كما أن المالية العمومية شهدت %8.4الخدمات بـ و %7.7أسعار المواد المصنعة بـ
ز التجاري في المئة، فضال عن استمرار العج 60 تراجع موارد صندوق ضبط اإليرادات

 غير أن التقرير  اإلجماليبالمئة من الناتج المحلي  11الذي بلغ 
يزانية العامة بين بعض األرقام اإليجابية للجزائر، ومن ذلك تراجع العجز في المحمل 

، وكذا تراجع العجز في الميزان التجاري الخارجي بثالثة %12إلى  %11العامين من 
 3.8(، وأشار التقرير أن الجزائر تتوفر حاليا على 3016عام  %14بالمئة بين العامين )

في الصناعة، معتبرا أن المقاول الجزائري أضحى  %16مليون مقاول في القطاع الخاص، 
 .شريكا أساسيا للدولة في االستشارة الخاصة بالقرارات والتوجهات االقتصادية للحكومة

  3016عام  %1.1وقف عند نموا اقتصاديا جد محدود تالمغرب شهد ي :المغرب حالة 
، متحدثا عن أن السياسات العمومية 3018عام  %2.8توقع التقرير ارتفاع هذا النمو إلى 

بدأت تعطي ثمارها في البالد، ومن ذلك تنويع مصادر نمو الزراعة وتطوير الصناعة ومن 
ستمر ذلك مجال السيارات، وتطوير مناخ األعمال حسب تقارير دوينغ بيزنيز والتطوير الم

وتوقع التقرير أن يبلغ العجز في  .للبنى التحتية، وجذب المستثمرين بفضل استقرار البالد
ميزانية البالد هذا العام ثالثة بالمئة، مشيًرا إلى مبادرتين تخّصان السياسات العمومية 

( بمراكش، وما رافق ذلك 33، أولها تنظيم مؤتمر األمم المتحدة للمناخ )كوب 3016خالل 
مل بيئي محلي كتشييد مجمع استغالل الطاقة الشمسية "نور" وعملية منع تداول من ع

األكياس البالستيكية، وثانيها تقوية البالد لعالقاتها مع البلدان اإلفريقية عبر عودة المغرب 
 .لالتحاد اإلفريقي وتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مع بعض بلدان القارة

 %3.1ارتفاع نسبة التضخم بشكل طفيف لتبلغ هذا العام غير أنه مع ذلك، توقع التقرير 
بالبالد  بعض العراقيل التي تعترض نمو المقاوالت الصغرى والمتوسطة  فضال عن

التعليم وبعض جوانب المناخ التنظيمي كالنظام الضريبي والقضائي والعقاري، زيادة  منها
يل توقعات إيجابية في على استمرار حضور المجال االقتصادي غير المهيكل، مع تسج

 .هذا السياق خاصة مع تطوير وضع المقاول الذاتي وتمديد االستفادة من التغطية الصحية
   إذا كانــــــت هــــــذه الخصــــــائص تشــــــترك فيهــــــا معظــــــم منــــــاطق العــــــالم، فــــــإن الــــــدول العربيــــــة

وهــــذا ، ومــــن بينهــــا الجزائــــر تعــــد إدارة الحكــــم فيهــــا أضــــعف مــــن كــــل منــــاطق العــــالم األخــــرى 
  ، وبنـــــــاءا علـــــــى هـــــــذه الخصوصـــــــيات التـــــــي تثبـــــــت واقـــــــع دراســـــــة البنـــــــك الـــــــدوليمـــــــا بينتـــــــه 
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المجتمعـــــات المستضـــــعفة صـــــحتها فإنـــــه ال يصـــــعب علـــــى مـــــن يراقـــــب العمـــــل التنمـــــوي فـــــي 
 1763الجزائـــــــر أن يالحـــــــظ مـــــــدى فشـــــــل الحكومـــــــات المتعاقبـــــــة وعجزهـــــــا منـــــــذ االســـــــتقالل 

ـــــاء حكـــــم صـــــالح، ومـــــدى تخلـــــ ـــــى اليـــــوم فـــــي تهيئـــــة بيئـــــة مالئمـــــة لبن ف نســـــقها السياســـــي إل
واإلداري وعجــــــزه فــــــي مواجهــــــة الضــــــغوطات اإلنمائيــــــة، وفــــــي تحقيــــــق طموحــــــات المــــــواطنين 

 علــــــى هـــــذا األســــــاس، وفــــــي محاولــــــة لرســــــم إطــــــار وتلبيـــــة احتياجــــــاتهم بالمســــــتوى المطلــــــوب
وضـــــع ا فمـــــن الضـــــروري )ذلـــــ. االقتصـــــادية التنميـــــةواضـــــح ومحـــــدد حـــــول خصوصـــــية بيئـــــة 

لتـــــــي تجمـــــــد المبـــــــادرات وتلحـــــــق الضـــــــرر باقتصـــــــاد الـــــــبالد البيروقراطيـــــــة ا للســـــــلوكيات حـــــــدّ 
وغيـــــــــاب الشـــــــــفافية والتواصـــــــــل، الـــــــــذي يتنـــــــــاقض والحاجـــــــــة إلـــــــــى إدارة  (والتنميـــــــــة المحليـــــــــة

فالكســـــــــل والرشـــــــــوة واآلفـــــــــات ، ناجعـــــــــة، فـــــــــي خدمـــــــــة المـــــــــواطنين واإلصـــــــــغاء النشـــــــــغاالتهم
هـــــــذا  االجتماعيـــــــة والضـــــــياع والتســـــــيب، كلهـــــــا تنتشـــــــر يومـــــــا بعـــــــد يـــــــوم، وتنتشـــــــر بخطـــــــورة.

دراكـــــــه المتزايـــــــد بـــــــأن الفســـــــاد م تشـــــــر فـــــــي نباإلضـــــــافة إلـــــــى قناعـــــــة المـــــــواطن الجزائـــــــري وا 
ـــــــب  األجهـــــــزة اإلداريـــــــة المحليـــــــة. ومهيـــــــأة النتشـــــــار أوســـــــع لهـــــــذه الظـــــــاهرة فـــــــي ظـــــــل التغيي

، كــــــل هــــــذا يــــــدفعنا للتســــــاؤل عــــــن المســــــتمر للشــــــفافية والمســــــاءلة، والرقابــــــة، وحكــــــم القــــــانون 
ومــــــا قيمــــــة التكلفــــــة التــــــي دفعتهــــــا الخزينــــــة العامــــــة علــــــى المحليــــــة للمــــــواطن ؟ مــــــاذا قــــــدمت 
ثـــــم أن المشـــــاريع الكبـــــرى تنفـــــق فيهـــــا األمـــــوال الطائلـــــة ثـــــم تتوقـــــف ألبســـــط   ؟تلـــــك الخـــــدمات

األســــــــباب، ومنهــــــــا مشــــــــاريع إنعــــــــاش االقتصــــــــاد، والقضــــــــاء علــــــــى البطالــــــــة، ومنهــــــــا عقــــــــود 
ـــــة العامـــــة ؟ وكـــــ ـــــة الخزين ـــــرارات الخاطئ ـــــت الق م ضـــــيعت اإلدارة الصـــــفقات العامـــــة. وكـــــم كلف

للتنميـــــة وفـــــي مجـــــاالت يومنـــــا هـــــذا إلـــــى  1763المحليـــــة مـــــن فـــــرص منـــــذ االســـــتقالل ســـــنة 
ــــــى العالقــــــة بــــــين  ــــــى األوضــــــاع االجتماعيــــــة واالقتصــــــادية وعل مختلفــــــة انعكســــــت آثارهــــــا عل
المــــواطن وأجهـــــزة اإلدارة العامــــة ؟ ومـــــا هـــــو مبــــرر وجـــــود أجهـــــزة ومؤسســــات تكاليفهـــــا أكبـــــر 

ـــــداتها ؟ ـــــر مـــــن عائ ـــــار بكثي ـــــر مـــــن اعتب ـــــت الســـــلطة والمســـــؤولية فـــــي الجزائ نهـــــا أ وهـــــل تحول
ــــــة ــــــف فأصــــــبحت ترقي ـــــــريف؟ تكلي ــــــازات ؟  وتشـ ــــــوق وامتي ــــــى حق ــــــات إل ومــــــن مســــــؤولية وواجب

وفــــي كــــل ذلــــك لمــــاذا ال تحاســــب القيــــادة البيروقراطيــــة علــــى نتــــائج عملهــــم فتحســــب لهــــم أو 
ــــــي يطرحهــــــا العــــــام والخــــــاص ت ــــــيهم ؟ كــــــل هــــــذه األســــــئلة وغيرهــــــا الت ــــــة عل ــــــى إجاب ــــــاج إل حت

علميــــــــــة تصــــــــــحح مســــــــــار العمــــــــــل التنمــــــــــوي اإلداري وتنقيــــــــــة الجهــــــــــاز البيروقراطــــــــــي مــــــــــن 
ـــــى مســـــتوى اإلدارة ســـــاداالنحـــــراف والف ، كـــــذلك مـــــا يعـــــزز إدارك المـــــواطن بوجـــــود الفســـــاد عل
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ــــت  .العامــــة  ــــي كان ــــع هــــذه اإلدارة، والت ــــردي واق ــــة بشــــكل خــــاص، هــــو ت بشــــكل عــــام والمحلي
اإلصـــــــــالح اإلداري، إذ ســـــــــنت ترســـــــــانة مـــــــــن القـــــــــوانين  فـــــــــي حـــــــــد ذاتهـــــــــا هـــــــــدفا لعمليـــــــــات

إلصـــــالح اإلدارة منـــــذ االســـــتقالل إلـــــى اليـــــوم ، مـــــن دون أن يـــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تغييـــــر جـــــذري 
فــــــي فعاليــــــة هــــــذا الجهــــــاز، خاصــــــة عنــــــدما قامــــــت الدولــــــة بمراجعــــــة سياســــــاتها االقتصــــــادية 

لــــــــة وتخصــــــــيص أمــــــــوال هائ حيــــــــث ســــــــنت ترســــــــانة مــــــــن القــــــــوانين والتشــــــــريعات الجديــــــــدة ،
ــــــي  ــــــة للمــــــال العــــــام. كلهــــــا أســــــباب ســــــاهمت ف ــــــة الفعال ــــــاب المراقب ــــــي ظــــــل غي لالســــــتثمار ف
انتشـــــار الفســـــاد الموجـــــود فـــــي إدارة الدولـــــة، والتـــــي هيـــــأت الوضـــــع النتشـــــار الفســـــاد الكبيـــــر، 
خاصــــــة سياســــــات الخصخصــــــة التــــــي شــــــجعت عليهــــــا المؤسســــــات الماليــــــة الدوليــــــة، والتــــــي 

 .ز القــــــرار، ومــــــن ذوي المصــــــالح المشــــــتركةخلقــــــت طبقــــــة جديــــــدة مــــــن المقــــــربين مــــــن مراكــــــ
 ، هـــــــــذا الواقـــــــــع الـــــــــذي يـــــــــتلخص فـــــــــي: التنميـــــــــةكــــــــل هـــــــــذا أنـــــــــتج الـــــــــرداءة والفســـــــــاد لواقـــــــــع 

غيـــــاب المخطـــــط الهيكلـــــي العـــــام، وعـــــدم وضـــــوح السياســـــات العامـــــة لـــــإلدارة ممـــــا أنـــــتج   -0
 ازدواجيـــــــــــــــة وتضــــــــــــــــاربا بـــــــــــــــين المســــــــــــــــؤوليات أّديـــــــــــــــا إلــــــــــــــــى تكبيــــــــــــــــل الجهــــــــــــــــاز اإلداري.

ـــــة وانخفـــــاض مســـــتوى أدائهـــــا، ومـــــن شـــــأن  تضـــــخم حجـــــم -2 ـــــة فـــــي الوحـــــدات المحلي العمال
 .هــــــــــــــــذا أن يعقــــــــــــــــد اإلجــــــــــــــــراءات اإلداريــــــــــــــــة ويضــــــــــــــــعف التواصــــــــــــــــل مــــــــــــــــع المــــــــــــــــواطنين

ـــــــاتج عـــــــن المحســـــــوبية والوســـــــاطة، وعـــــــدم وضـــــــع  -3 ـــــــرص الن عـــــــدم المســـــــاواة وتكـــــــافؤ الف
 واطن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب اهتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اإلدارة.مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ـــــــــــي، األ -4 ـــــــــــى ضـــــــــــعف تســـــــــــييس مـــــــــــوظفي الجهـــــــــــاز اإلداري المحل ـــــــــــذي أدى إل مـــــــــــر ال

 اهتمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهم بتنميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراتهم ومعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارفهم اإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ـــــــد دون مراجعـــــــة  -5 ـــــــل كـــــــل مـــــــا هـــــــو جدي ـــــــول المعـــــــدة مســـــــبقا، وتقب ـــــــى الحل االعتمـــــــاد عل

ـــــــبار االخــــــتالف فــــــي الظــــــروف والبيئــــــة الثقافيــــــة واالجتماعيــــــة والسياســــــية  تجديــــــد، ودون اعتــ
 واالقتصادية.

ات، وغيــــــــاب المعــــــــايير العلميــــــــة مقارنــــــــة بــــــــالتغيرات بطــــــــل حركــــــــة القــــــــوانين والتشــــــــريع -0
 والتطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورات المجتمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والعالميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

عــــــدم القــــــدرة علــــــى تغييــــــر الســــــلوك والقــــــيم الســــــلبية نتيجــــــة وجــــــود قــــــوى تقــــــاوم التغييــــــر  -7
المصــــــالح الشخصــــــية  تاألمــــــر الــــــذي أدى إلــــــى شــــــيوع الفســــــاد فــــــي الوســــــط اإلداري، وغلبــــــ

 لرقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلداريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف ا
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ـــــــرأي العـــــــام، وهـــــــذا  -8 ـــــــراف بالمشـــــــكالت أمـــــــام ال ـــــــات وعـــــــدم االعت ـــــــة اإلخفاق إخفـــــــاء حقيق
ســــــتراتيجيات محاربــــــة الفســــــاد.  اإلخفــــــاء يعتبــــــر عــــــامال ســــــلبيا فــــــي وجــــــه بــــــرامج وخطــــــط وا 

، نتيجـــــة انحســـــار المـــــد القيمـــــي االقتصـــــاديةانتشـــــار المظـــــاهر الســـــلبية فـــــي المؤسســـــات  -9
ـــــــل العـــــــام لين فيهـــــــا مـــــــن القـــــــيم المهنيـــــــة واألخـــــــالق الوظيفيـــــــة التـــــــي توجـــــــه األخالقـــــــي وتحل

 ســـــــــــــــــلوكهم وتحكـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــراراتهم وترشـــــــــــــــــد تصـــــــــــــــــرفاتهم الرســـــــــــــــــمية وغيـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــمية.
التهــــــــرب مــــــــن المســــــــؤولية، وانتشــــــــار أســــــــاليب اإلتكــــــــال ، والتهــــــــرب مــــــــن الواجبــــــــات  -00

 العتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنهم يعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــون، وغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم يجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــار.
ل خطـــــورة عـــــن ســـــابقتها تتمثـــــل فـــــي إســـــهام العديـــــد مـــــن الظـــــاهرة األخـــــرى التـــــي ال تقـــــ -02

المؤسســــات اإلداريـــــة المحليـــــة فـــــي التخفيـــــف مـــــن وطـــــأة القـــــيم اإليجابيـــــة األصـــــيلة المســـــتمدة 
مـــــــن التـــــــراث الحضـــــــاري لامـــــــة، والتواطـــــــؤ مـــــــع الممارســـــــات الســـــــلوكية الشـــــــاذة والمنحرفـــــــة 

القياديـــــــــة  التــــــــي تقترفهـــــــــا العناصــــــــر الضـــــــــعيفة التـــــــــي اســــــــتطاعت أن تقفـــــــــز إلــــــــى المواقـــــــــع
بأســــــاليب ملتويــــــة وغيــــــر مشــــــروعة. إن شــــــيوع هــــــذه الممارســــــات مــــــا هــــــو إال اســــــتمرار لقــــــيم 

ـــــــى عـــــــدم تجديـــــــد اإلدارة  متأصـــــــلة ومكتســـــــبة مـــــــن ثقافـــــــة إداريـــــــة اســـــــتعمارية مـــــــن جهـــــــة ل وا 
ـــــــول واقــــــع الحكــــــم الراشــــــد  .وتحــــــديثها مــــــن جهــــــة ثانيــــــة باإلضــــــافة إلــــــى هــــــذه المعطيــــــات حــ

ــــــر والم ــــــي الجزائ ــــــة ف ــــــائص، األمــــــر والديمقراطي ـــــــول دون تجــــــاوز هــــــذه النق ــــــي تحــ ــــــات الت عوق
الـــــــــذي أدى بـــــــــدخول الجزائـــــــــر فـــــــــي نفـــــــــق مظلـــــــــم مـــــــــن األزمـــــــــات والصـــــــــراعات  المتتاليـــــــــة 
والمتباينـــــــة وفـــــــي شـــــــتى المجـــــــاالت السياســـــــية ، االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة، بســـــــبب غيـــــــاب 

ـــــق الحكـــــم الرشـــــيد مـــــن جهـــــة ثان ـــــات تطبي ـــــة مـــــن جهـــــة وآلي ـــــد مـــــن مؤشـــــرات التنمي ـــــة، العدي ي
ــــــــى مــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره حــــــــول الفســــــــاد اإلداري،  وترســــــــم معــــــــالم هــــــــذا المشــــــــهد باإلضــــــــافة إل

 المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات التاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 
ــــات كحــــق التجمــــع  إبقاااااع العماااال بقااااانون الطااااوار : - ومــــا ترتــــب عليــــه مــــن خــــرق للحري

ـــــــــرأي وغيرهـــــــــا... ـــــــــى حريـــــــــة التعبيـــــــــر وال ـــــــــبالد فـــــــــي دوامـــــــــة الخوالتضـــــــــييق عل ، ويـــــــــدخل ال
 3002و 1773دت الجزائــــــــــر مـــــــــــا بــــــــــين الســـــــــــنوات لالســــــــــتقرار السياســــــــــي، حيـــــــــــث شــــــــــها

ــــي بعــــد  ــــوزراء مــــنهم مــــن أعف ــــات ال خصوصــــا أربعــــة رؤســــاء وتســــعة رؤســــاء حكومــــات، ومئ
أشــــهر فقــــط مــــن تعيينــــه، بينمــــا كــــان الجنــــراالت أصــــحاب القــــرار فــــي وظــــائفهم. وهــــذا علــــى 
أســـــاس أن التنميـــــة تقتضـــــي حالـــــة مـــــن االســـــتقرار السياســـــي، وا عطـــــاء الســـــيادة للشـــــعب فـــــي 
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 ر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفافية والديمقراطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.إطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تطـــــيح بالضـــــمانات التـــــي تـــــم إقرارهـــــا ســـــابقا وجاااااود العدياااااد مااااان العوائاااااق الدساااااتورية:  -

ـــــــى نشـــــــأة األحـــــــزاب السياســـــــية خاصـــــــة بعـــــــد  ـــــــرة  المفروضـــــــة عل ـــــــود الكثي ـــــــى غـــــــرار القي عل
، واســــــــتمرار ارتبــــــــاط الســــــــلطة القضــــــــائية بــــــــدوائر القمــــــــة رغــــــــم  1776التعــــــــديل الدســــــــتوري 
ـــــــــى اســـــــــتق ـــــــــنص عل ـــــــــي دســـــــــتور ال ـــــــــاقض ومؤشـــــــــرات  1776و 1777الليتها ف ، وهـــــــــذا يتن

 . الحكم الراشد القائمة على استقاللية القضاء
ـــــع  :اإلبقااااااع علاااااى طيمناااااة السااااالطة التنفيذياااااة علاااااى السااااالطات األخااااار   - ـــــث يتمت بحي

ــــــين  ــــــى تعي ــــــرئيس بصــــــالحيات واســــــعة، إذ يــــــرى الباحــــــث الهــــــادي شــــــلبي أنــــــه إضــــــافة  إل ال
جلـــــــــس األمـــــــــة تمتـــــــــد صـــــــــالحياته لتشـــــــــمل األحـــــــــزاب الـــــــــرئيس ثلـــــــــث مناصـــــــــب عضـــــــــوية م

ــــذي يســــلبها لمشــــروعها  ــــرئيس األمــــر ال السياســــية فــــي إطــــار "صــــفقة سياســــية "بينهــــا وبــــين ال
ـــــــــــــين الســـــــــــــلطات  ـــــــــــــدأ الفصـــــــــــــل ب ـــــــــــــافى مـــــــــــــع مب ـــــــــــــديمقراطي، طبعـــــــــــــا هـــــــــــــذا مـــــــــــــا يتن  .ال

إضــــــافة إلــــــى احتكــــــار الدولــــــة لوســــــائل  :تبعيااااااة المجتماااااام الماااااادني وعاااااادم اسااااااتقالليت  -
يلـــــة، وعــــدم فصـــــح المجــــال لظهـــــور مجتمــــع مـــــدني مســــتقل نســـــبيا عــــن الســـــلطة اإلعــــالم الثق

العموميـــــة وأحـــــزاب المعارضـــــة السياســـــية، علـــــى أســـــاس أن مـــــن متطلبـــــات التنميـــــة تقتضـــــي 
ــــين القمــــة والقاعــــدة، ومنبــــر إعالمــــي حــــر  مســــؤولية المجتمــــع المــــدني فــــي "تلحــــيم" العالقــــة ب
 ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل بعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوطات النخــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الحاكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

ــــــــة التحــــــــول  ة العسااااااااكرية:المؤسساااااااا - ــــــــي عملي أدت المؤسســــــــة العســــــــكرية دوراً ســــــــلبيا ف
الــــديمقراطي فــــي الجزائــــر، مــــن خــــالل الــــدور الــــذي أدتــــه فــــي إيقــــاف المســــار االنتخــــابي فــــي 

، ولكـــــن 1771الشـــــروع بعمليـــــة التحـــــول وتحديـــــدًا عقـــــب االنتخابـــــات التشـــــريعية فـــــي أواخـــــر 
رئيس عبـــــــد العزيـــــــز بوتفليقـــــــة فـــــــي هـــــــذا الـــــــدور ســـــــيبدأ باالنحســـــــار مـــــــع بدايـــــــة انتخـــــــاب الـــــــ

، ذلــــــك أن الكثيــــــر مــــــن مظــــــاهر األزمــــــة التــــــي عانتهــــــا الجزائــــــر منــــــذ 3004نيســــــان/ ابريــــــل 
ـــــــــاف المســـــــــار االنتخـــــــــابي ســـــــــنة  ـــــــــدأت باالنحســـــــــار، وصـــــــــار دور المؤسســـــــــة 1773إيق ، ب

ــــل وضــــوحا. ــــد  العســــكرية اق ــــذي اختطــــه عب ــــنهج ال ــــيس ال ــــك ل ــــين أســــباب ذل ــــدو أن مــــن ب ويب
نمـــــــا يمثـــــــل اســـــــتمرار تـــــــدخل المؤسســـــــة  العزيـــــــز بوتفليقـــــــة فـــــــي حقبتيـــــــه األولـــــــى والثانيـــــــة، وا 

العســــــكرية فــــــي الحيــــــاة السياســــــية معوقــــــاً  رئيســــــاً  تجــــــاه التحــــــول الــــــديمقراطي، لــــــذلك يبقــــــى 
علـــــــى الجـــــــيش أن يمـــــــارس ســـــــلطته التـــــــي اقرهـــــــا لـــــــه الدســـــــتور وهـــــــي حفـــــــظ كيـــــــان الـــــــوطن 
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ــــــــذي يتهــــــــددها أو يمكــــــــن أن ــــــــة واألمــــــــة مــــــــن الخطــــــــر الخــــــــارجي ال يتهــــــــددها. وهــــــــي  والدول
ـــــة  ــــــدود الدول ـــــداخل، أو االنتقـــــال مـــــن حــــ ــــــوله نقـــــل خطوطـــــه العســـــكرية إلـــــى ال ــــــة ال تخـ سلطـــ

 وأخيـــــرا، فـــــان الضـــــغط إلـــــى حـــــدود الســـــلطة، الن ذلـــــك يخـــــل بوظيفتـــــه الطبيعيـــــة والقانونيـــــة.
ــــة دون وصــــول ــــى ســــدة الحكــــم انســــجاما مــــع الخــــارجي يــــؤدي أيضــــا إلــــى الحيلول  الجــــيش إل

ديمقراطيـــــا  الخارجيـــــة، والمتمثـــــل فـــــي جعـــــل الحكـــــم تحـــــاول أن تفرضـــــه القـــــوى التوجـــــه الـــــذي 
ـــــــديمقراطي، وتـــــــرفض الحكـــــــم العســـــــكري لـــــــذلك فهـــــــي ترضـــــــى بـــــــالجيش منســـــــقاً  للتحـــــــول   ال

يضــــــيف كــــــذلك الــــــرئيس فــــــي نفــــــس الصــــــدد، منوهــــــا إلــــــى العالقـــــــة المتينــــــة بــــــين  .المباشــــــر
ال لقانونيــــــة، حيــــــث يقــــــول : ) الحكــــــــم الراشــــــد وضــــــرورة اإلصــــــالحات السياســــــية واإلداريــــــة وا

يمكاااان إقامااااة الحكاااام الراشااااد باااادون دولااااة قااااانون، باااادون ديمقراطيااااة حقيقيااااة، باااادون 
 .(.تعدديااااة سياسااااية، كمااااا ال يمكاااان أن يقااااوم حكاااام رشاااايد إطالقااااا باااادون رقابااااة شااااعبية

 وترسم معالم طذا المشهد المؤشرات التالية:
س مـــــن خـــــالل الحكـــــم الراشـــــد حـــــاول الـــــرئي  1777اعتالئـــــه ســـــدة الحكـــــم فـــــي أفريـــــل  ذمنـــــ -

 سســــــة  العســــــكرية إلــــــى دورهــــــا الطبيعــــــيإعطــــــاء صــــــبغة مدنيــــــة  للحكــــــم  تمهــــــد لعــــــودة المؤ 
صـــــالح هياكـــــل  الدولـــــة ، انطالقـــــا مـــــن معالجـــــة ترســـــبات  المحـــــدد فـــــي قـــــوانين الجمهوريـــــة وا 

  1777العشــــــرية الســــــوداء ومواجهــــــة مظــــــاهر العنــــــف بتطبيــــــق قــــــانون الوئــــــام المــــــدني  فــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  حة الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .وميث

فعالــــــة للقضــــــاء  إســــــتراتيجيةحــــــاول الــــــرئيس بوتفليقــــــة منــــــذ وصــــــوله لســــــدة الحكــــــم وضــــــع  -
علــــى كـــــل صـــــور الفســــاد، بحيـــــث شـــــدد علــــى ضـــــرورة محاربـــــة ظــــاهرة الرشـــــوة والفســـــاد فـــــي 
ـــــأن  ـــــا ب ـــــل إطالق ـــــن نقب ـــــائال "ل ـــــه، ق ـــــري برمت ـــــر محاربتهـــــا قضـــــية المجتمـــــع الجزائ ـــــالده واعتب ب

 ن نخــــــــــــــرب بيوتنــــــــــــــا بأيــــــــــــــدينا".أض الــــــــــــــوطن و تبنــــــــــــــى أمجــــــــــــــاد شخصــــــــــــــية علــــــــــــــى أنقــــــــــــــا
خلــــــــق  ديناميكيــــــــة  جديــــــــدة  علــــــــى المســــــــتوى السياســــــــي والمجتمعــــــــي مــــــــن خــــــــالل فــــــــتح  -

 .ورشــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  وتنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات مفتوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــايا 
ـــــة  - ـــــى مســـــتوى العمـــــل المؤسســـــاتي وتكريســـــها فـــــي إطـــــار بني نقـــــل  الممارســـــة السياســـــية إل

 .من غموض وتناقض سياسية ديمقراطية واعدة على الرغم ما يشوبها
تــــــأطير الصــــــراع السياســــــي بــــــين القــــــوى السياســــــية حــــــول ســــــلطة صــــــنع واتخــــــاذ القــــــرارات  -

التبلـــــــــور ، السياســـــــــية ووضـــــــــع السياســـــــــات العامـــــــــة، بـــــــــأطر وآليـــــــــات مؤسســـــــــاتية سياســـــــــية
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التـــــدريجي النتشــــــار وتعميــــــق الثقافــــــة المدنيــــــة التـــــي تقــــــوم علــــــى إقــــــرار االئــــــتالف الحكــــــومي 
  .التعددية السياسيةية خاصة( بين القوى السياسية واعتماد التنفيذ) واقتسام السلطة

ـــــر منهـــــا  - ـــــة واتجـــــاه الكثي ـــــف اتجاهاتهـــــا الفكري االنتشـــــار الواســـــع للصـــــحافة الخاصـــــة بمختل
نحـــــــو االحترافيـــــــة، هـــــــذا علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن محدوديـــــــة هـــــــامش حريتهـــــــا وبعـــــــض التجـــــــاوزات 

 اك االجتمـــــــــاعيابي نحـــــــــو تفعيـــــــــل  الحـــــــــر الصـــــــــادرة عنهـــــــــا، إال أنهـــــــــا تمثـــــــــل مؤشـــــــــر ايجـــــــــ
ــــات الحكــــم الراشــــد ــــي إطــــار متطلب ــــر ف ــــبالد خاصــــة إذا فســــح لهــــا المجــــال أكث  .والسياســــي لل

ـــــــوى السياســـــــية  - ـــــــع الق ـــــــى الســـــــلطة بفصـــــــح المجـــــــال أمـــــــام جمي ـــــــداول عل ـــــــدأ الت ـــــــرام مب احت
 يـــــــةوالمعارضـــــــة منهـــــــا تحديـــــــدا  للتنـــــــافس علـــــــى الســـــــلطة بطـــــــرق ســـــــلمية، فـــــــي ســـــــياق تعدد

نزيهـــــــة وشـــــــفافة. لكـــــــن يبقــــــى المشـــــــهد الجزائـــــــري علـــــــى  سياســــــية وانتخابـــــــات دوريـــــــة تمثليــــــة
مســــــتوى اإلنجــــــازات المحققــــــة فــــــي مجــــــال تطبيــــــق آليــــــات الحكــــــم الراشــــــد ومســــــارات التنميــــــة 

أمـــــــــا عوامـــــــــل الفشـــــــــل أو باألصـــــــــح التعثـــــــــر  المســـــــــتدامة يتـــــــــأرجح بـــــــــين الفشـــــــــل والنجـــــــــاح.
ـــــــل السياســـــــية  ـــــــات والعراقي ـــــــد مـــــــن العقب ـــــــى مـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره، فهنـــــــاك العدي و فباإلضـــــــافة إل

نفســـــية أو مـــــا تســـــمى عنـــــد عــــالم السياســـــة  بالعوامـــــل الشخصـــــية لصـــــناع القـــــرار  -السوســــيو
، ويمكااااان تحـــــول دون الـــــدفع بحركيـــــة العمـــــل التنمـــــوي الشـــــامل والمتـــــوازن ، ورجـــــال السياســـــة

  :أساسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايتين مقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااربتينتحديااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادطا فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي 
 تتعلـــــق أساســـــا بالصـــــالحيات الواســـــعة  التـــــي تتمتـــــع بهـــــا رئاســـــة المقارباااااة السااااالطوية: -1

الجمهوريـــــة، ممـــــا يجعلهـــــا محـــــل أطمـــــاع كـــــل مـــــن يرغـــــب فـــــي ممارســـــة الحكـــــم فعـــــال، وهـــــو 
مـــــــا يقلـــــــل مـــــــن شـــــــأن المعارضـــــــة السياســـــــية والعمليـــــــة االنتخابيـــــــة وبـــــــاقي المؤسســـــــات فـــــــي 

فانتخابــــــات تشــــــريعية نزيهــــــة مــــــع رئاســــــيات مــــــزورة لــــــن تــــــؤدي   عيــــــون النــــــاخبين والمنتخبــــــين
 لتعـــــديالت الدســـــتورية إال أن الممارســـــة وأنـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن ا ى نظـــــام سياســـــي مســـــتقرلـــــإ

 .الميدانية مازالت لم  تكرس تلك التعديالت على أرض الواقع
وتتعلــــــق هــــــي األخــــــرى بطبيعــــــة بنيــــــة األحــــــزاب السياســــــية عامــــــة  المقاربااااااة الحزبيااااااة: -2

والمعارضـــــة خاصـــــة، فعلـــــى الـــــرغم مـــــن التنـــــوع الفكـــــري والثـــــراء اإليـــــديولوجي لاحـــــزاب فـــــي 
إلســـــــالمي  العلمــــــاني( إال أنهـــــــا تعــــــاني العديـــــــد مــــــن المشـــــــاكل  تحـــــــول الجزائر)الــــــوطني  ا

 .دون أن تكون بديال حقيقيا للنخب الحاكمة 
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 خاتامة:ال
إن التحول من اإلقتصادات الخاضعة للسيطرة المركزية إلى إقتصادات السوق وظهور      

الصعيد العالمي  نظم سياسية ديمقراطية، وسرعة تطور التكنولوجيات الجديدة وانتشارها على
واألهمية المتنامية للصناعات والمهارات القائمة على المعرفة واالندماج المستمر لالقتصاد 
العالمي من خالل التجارة واالستثمار، كلها قد خلقت أساسا لعصر جديد من التنمية البشرية 

مساواة وتخفيف حدة المستدامة. فالحكم الراشد يسعى لتحقيق الرفاهية والعدالة والديمقراطية وال
الخالفات المجتمعية واإلقليمية والعالمية، وأن باستطاعة العديد من الدول تحقيق النجاحات 
في توفير متطلبات تلك األهداف إذا ما عملت على التغيير وأخذ المبادرات اإلصالحية 

 مستفيدة من التجارب الدولية وفق برامج عملية.
 يقتصر على الخدمة المدنية فحسب بل يجب أن تشمل إن عملية اإلصالح للقطاع العام ال

دارة المؤسسات العامة التي تساهم بها الدول بشكل خاص إضافة  إدارات النفقات العامة وا 
دارة عملية اإلنفاق العام من خالل إدارة الموازنات العامة  إلى إصالح األنظمة المالية وا 

والمساءلة والتقييم الفعلي لاداء وفقا لتحسين مستوى األداء بما ينسجم وأسس الشفافية 
إن نجاح الحكم الراشد يتطلب توفر البيئة التحتية التشريعية  لمعايير أداء واضحة وواقعية.

واإلدارية والسياسية و القضائية وما ينطوي عليه من قدرات ومعارف متطورة، لتتماشى مع 
  .الحكم الراشد التحديات ومتطلبات فعالة وكفاية عمليات ونشاطات مؤسسات

رغم  ،تصارع الجزائر وتجابه اليوم وأكثر من أي وقت مضى أزمة كبيرة ومعقدة وعميقةو 
اإلمكانيات المتاحة لها، ويمكن النظر إلى ذلك بنظرة ليست تشاؤمية في الواقع، لكن هناك 

زمة مؤشرات ذاتية تجعلنا نعتقد أن الخروج من هذه األزمة ليس في األجل القصير، فهذه األ
يمكن أن تكون وفق عالقة على طريق متشعب نظرا للهزات السياسية واالقتصادية، وهذا ما 
يؤكد أكثر فأكثر عدم فاعلية سيرورة المؤسسات التي كانت موجودة قبل األزمة العميقة التي 

 عرفتها الدولة الجزائرية.
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