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 : ملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسل�ط الضوء على أهم�ة التوجه نحو الحكم الراشد إلرساء دولة 

 . الزاو�ة في نموذج التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة�اعت�اره حجر القانون في الجزائر 
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه ال �مكن تحقیق الحكم الراشد إذا لم تكن هناك تضافر 

 توفق خاصة وطن�ة رؤ�ة ص�اغة الجهود بین الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في
 واالستفادة السلب�ات تجاوز على قادرة ج�ة،الخار  العوامل وتأثیر البیئة الداخل�ة متطل�ات بین

أن النهج الذي تسلكه الجزائر من أجل توطید دولة القانون والحر�ات من اال�جاب�ات، �ما 
 الد�مقراط�ة یتطلب مح�طا هادئ وخال من الصراعات. 

 المساءلة. ؛الد�مقراط�ة الحق�ق�ة ؛المجتمع المدني ؛دولة القانون  ؛الحكم الراشدكلمات مفتاح�ة: 
Abstract:  
This study aims to shed light on the importance of moving towards good 

governance to establish a state of law in Algeria, as it is the cornerstone of the 
economic and social development model. 

This study concluded that good governance cannot be achieved if there is no 
concerted effort between the state, civil society and the private sector in formulating 
a special national vision that reconciles the requirements of the internal 
environment with the influence of external factors, capable of overcoming the 
negatives and benefiting from the positive. Algeria's approach to consolidate the 
rule of law and democratic freedoms requires a calm environment free of conflicts. 
Keywords: Good Governance; State of Law; Civil Society; True Democracy; 
Accountability. 
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 .المؤلف المرسل *

 مقدمة: 
تزداد الیوم حدة التحد�ات االجتماع�ة واالقتصاد�ة والبیئ�ة التي تواجه المجتمعات في العالم    

 البلدان.إلى درجة أنها أص�حت تعیق جهود التنم�ة المستدامة والشاملة للجم�ع وفي العدید من 
وقد تبین أن عمل�ة إرساء الحكم الراشد على جم�ع المستو�ات و�ناء المؤسسات الشفافة 
والفعالة والخاضعة للمساءلة هي متطل�ات ضرور�ة إلقامة مجتمعات �سود فیها السالم، وتحقیق 

رات التنم�ة االقتصاد�ة، �قتضي ذلك التغلب على التحد�ات التي تواجهها المجتمعات توفر القرا
والخطط التنمو�ة والس�اسات واالستراتج�ات والبرامج المطلو�ة لتطو�ر وتنفیذ الحلول الالزمة 

 لتحقیق التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة. 
 اإلشكال�ة:

لعل أن فهم الحكم الراشد لما له من أهم�ة أن نعرف �أن االهتمام والعنا�ة �أمور العامة    
لة فقط بل هناك عناصر أخرى تمثل الصحافة والمجتمع للمواطنین ل�ست حكرا على الدو 

المدني، �اإلضافة إلى مؤسسات األعمال والمؤسسات الغیر التطوع�ة تشارك ل�س فقط 
�االهتمام بل في أخذ الدور في طرح األمور العامة، ومن هذا المنطلق �مكن طرح اإلشكال�ة 

 التال�ة: 
 في ظل التوجه نحو الحكم الراشد ؟ك�ف �مكن إرساء دولة القانون في الجزائر 

 یتفرع عن هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرع�ة:
 ؟ما هي فواعل الحكم الراشد  -
 ��ف �مكن للد�مقراط�ة الحق�ق�ة إرساء دولة القانون؟  -

 فرض�ات الدراسة: 
 :التالیتینمن أجل اإلجا�ة على إشكال�ة الدراسة واألسئلة الفرع�ة لها، تم ص�اغة الفرضیتین 
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 مع الحاكمة، النخب ذهن�ات تغییر عبر إال الجزائر في الرشید الحكم یتحقق ال -
 المجتمع ومنظمات الخاص القطاع لصالح التقلید�ة مهامها ل�عض الدولة تنازل إلزام�ة
 .المدني
 دولة القانون تتطلب وجود د�مقراط�ة حق�ق�ة في ظل س�ادة القانون و استقالل�ة العدالة. -

 الدراسة : أهم�ة
 على سواء الراهن الوقت في للنقاش إثارة المواض�ع أكثر من �عتبر الحكم الراشد -

 الدول�ة. أو اإلقل�م�ة أو المحل�ة المستو�ات
 والخروج معالجتها �جب والتي الجزائر في الرشید الحكم معادلة في خلل مواطن هناك -
 واالجتماع�ة واالقتصاد�ة الس�اس�ة الساحة على الحاصلة رغم التناقضات لها، جذر�ة �حلول

 في والرشادة الد�مقراط�ة إرساء إلى المؤد�ة واإلمكان�ات المؤهالت كل �حوز بلد في والثقاف�ة
 الحكم.

  أهـداف الدراسـة:
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف اآلتیـة : 

 القانون.تقد�م اإلطار المفاه�مي للمصطلحات المتمثلة في الحكم الراشد ودولة  -1
 التعرض لمكونات الحكم الراشد .  -2
محاولة تقد�م مقترحات وتوص�ات من أجل تعز�ز الحكم الراشد وترس�خه إلرساء دولة  -3

 القانون. 
 منهج الدراسة:

والمنهج عتمدنا على المنهج الوصفي لتحدید المرجع�ات االصطالح�ة والفكر�ة للحكم الراشد ا 
 آلل�ات الحكم الرشد. الحكوميء التحلیلي فكان لدراسة وتقی�م األدا

 
 �ما یلي: ،ثالثة محاور رئ�س�ة لتطرق إلى الموضوع �اعتماد خطة منوسنحاول ف�ما یلي ا

 التأصیل المفاه�مي للحكم الراشد :الم�حث األول
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 مكونات ومعاییر الحكم الراشد :الم�حث الثاني
 الراشد في الجزائرإرساء دولة القانون في ظل التوجه نحو الحكم  :الم�حث الثالث

 
 المفاه�مي للحكم الراشداألول: التأصیل  الم�حث

تزداد الیوم حدة التحد�ات االجتماع�ة واالقتصاد�ة والبیئ�ة التي تواجه المجتمعات في العالم 
 إلى درجة أنها أص�حت تعیق جهود التنم�ة المستدامة والشاملة للجم�ع وفي العدید من البلدان.

إرساء الحكم الراشد على جم�ع المستو�ات و�ناء المؤسسات الشفافة والفعالة  وقد تبین أن عمل�ة
والخاضعة للمساءلة هي متطل�ات ضرور�ة إلقامة مجتمعات �سود فیها السالم، وتحقیق التنم�ة 

  .االقتصاد�ة
 س�اق وفلسفة الحكم الراشد المطلب األول:

 على �صورة واضحة برزت التي نسب�ا الحدیثة المفاه�م بین من الراشد الحكم مفهوم �عد
 تعود الفلسف�ة أن جذوره المنصرم، مع القرن  من الثمانینات عقد بدا�ة الساحة الس�اس�ة مع

 وم�ادئ لص�غ وفقا ترشید الدولة في تساهم آل�ة منه مما جعل ذلك �كثیر من أ�عد إلى
 الس�اسي. التهم�ش ونبذ على المساءلة دولة القانون  بدورها تتر�ز والتي د�مقراط�ة،
 أصل مصطلح الحكم الراشد: أوال: 

دون اإلغراق في الحفر�ات اللغو�ة فإن مصطلح الحكم الرشد أو الحكمان�ة الجیدة قد�م قدم 
اإلنسان�ة واللغات التي استعملتها، فاأل�حاث الكالس�ك�ة المعروفة تؤ�د أن �لمة 

Gouvernance  لها أصول في اللغة الیونان�ةkubernan  واللغة الالتین�ةGubernance ،
الوسطى إلى عدد من اللغات والحضارات و�خاصة اللغات الفرنس�ة  ثم انتقلت في القرون 

واالنجلیز�ة. و قد ظهر مصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنس�ة في القرن الثالث عشر �مرادف 
عبرا عن تكال�ف ) ل�ستعمل في نطاق واسع م1478لمصطلح الحكومة، ثم �مصطلح قانوني (

  ).1679سنة ( charge de gouvernanceالتسییر 
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فالحكم الراشد �فكرة واصطالح قد تم إعطاءه أكثر من معنى نت�جة الختالف التفسیر 
والمدلول للمصطلح بین الكتاب والمفكر�ن، فمصطلحات الحكم في اللغة العر��ة �شتق  والفهم

تخص جوانب مختلفة، من نسق الحكم  ) �لمات متعددةح ك ممن مصدر ثالثي واحد (
�المعنى الحدیث وتضفي اللغة العر��ة على مفهوم الحكم في الوقت نفسه جالل العلم والحكمة 
والعدل على أساس من القاعدة القانون�ة ووفقا للمعجم الوس�ط (مجمع اللغة العر��ة القاهرة) 

الحكم �قوم على القضاء بین �قال (حكم) أي قضى و�قال حكم له وحكم عل�ه وحكم بینهم، ف
الناس ولكن وفق أي مع�ار؟ �عني الحكم أ�ضا العلم والتفقه، أي العلم العمیق �القواعد القانون�ة 
و�تفسیرها مما یبین أن المع�ار في الحكم هو إعمال القواعد القانون�ة وتفسیرها، و�عني الحكم 

الرحمة فوق العدل أو المصلحة العامة كذلك (الحكمة) مما یت�ح المجال العت�ار م�ادئ أساس�ة 
في القضاء والعدل هو أحد معاني الحكمة، و(المحكمة) هي هیئة قضائ�ة تتولى الفصل في 

و(الحكومة) تعني رد الرجل عن الظلم، ولكنها تستخدم محدثا �معنى الهیئة الحاكمة  المنازعات
اكم) هو من نصب للحكم بین واألصل في الحكومة هو الرد على الظلم أو إقامة العدل و(الح

الناس، و�نطوي التنصیب من قبل آخر منطق�ا على إمكان التنح�ة الذي ینطوي بدوره مساءلة 
الحاكم، و�شتق من المصدر الثالثي أ�ضا (تحكم) أي استبد وال ر�ب في ضوء �ون العدل 

ح ك الواحد ( ق�مة عل�ا، إال أن االستبداد موجب للعزل، وهكذا تضم االشتقاقات هذا المصدر
) �ل مفردات نسق الحكم المعاصر تقر��ا، وتقی�مه على دعائم نبیلة من العلم والعدل والحكمة، م

        .1وتعین هذه المفاه�م اللغو�ة التمثیل والمساءلة وهي �ما نفهم جوهر الحكم
 إشكال�ة الترجمة: ثان�ا: 

النقاش حول المؤسسة  إن مصطلح الحكم الراشد ل�س �لمة جدیدة إال أن ظهوره في
االجتماع�ة �عتبر نسب�ا وتطورا جدیدا، وهذا المصطلح �فتقر إلى الترجمة الدق�قة إلى اللغات 
األخرى فعلى سبیل المثال تم ترجمة هذا المصطلح في اللغة العر��ة إلى العدید من الكلمات 

لرشید، الحكم الجید، الحكم مثل: إدارة الحكم، الحكمان�ة، اإلدارة المجتمع�ة، الحكم الراشد أو ا
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الحكمان�ة الجیدة، التدبیر الجید، الق�ادة الجیدة،أسلوب الحكم  الصالح، الحكم السل�م، الحكامة،
 الجدید،الحكم الشامل،الحكم الموسع،إدارة شؤون الدولة والمجتمع، حو�مة المؤسسات. 

 للحكم الراشد المختلفةتعار�ف الالمطلب الثاني: 
لعل العدید من المنظمات الدول�ة �ادرت إلى استخدام مضامین الحكم الراشد �شكل واسع 
كآل�ة إلدامة التنم�ة من خالل االهتمام بتحقیق الموارد ال�شر�ة والعنا�ة �التنم�ة االجتماع�ة 

لى التنم�ة االقتصاد�ة والس�اسة واإلدار�ة في القطاعات الحكوم�ة إ�شكل عام إضافة 
 ة. والمجتمع�

 أوال: تعار�ف المنظمات الدول�ة للحكم الراشد
عرف البنك الدولي الحكم الراشد �أنه األسلوب الذي من خالله تعر�ف البنك الدولي:  -1

 یتم إدارة الموارد االقتصاد�ة واالجتماع�ة للمجتمع بهدف التنم�ة.
عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكم  تعر�ف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: -2

الراشد �أنه ممارسة السلطات االقتصاد�ة والس�اس�ة واإلدار�ة، لإلدارة شؤون المجتمع على �افة 
مستو�اته و�تكون من اآلل�ات والعمل�ات والمؤسسات التي من خاللها �ستط�ع أن �شكل 

 و�ناقشون خالفاتهم.    مصالحهم و�مارسون حقوقهم القانون�ة و�ؤدون واج�اتهم
تعرف الو�الة الكند�ة للتنم�ة الدول�ة �أن الحكم تعر�ف الو�الة الكند�ة للتنم�ة الدول�ة:  -3

الراشد هو مجموعة المؤسسات والتقالید التي تحدد ممارسة السلطة، واتخاذ القرارات و��ف�ة 
 ام العام. تعبیر المواطنین و��ف�ة سماع صوت المواطنین في القضا�ا ذات االهتم

 تعار�ف أشهر ال�احثینثان�ا: 
دان�ال �وفمان، آرت �رائي لو�اتون: -أ. تعر�ف دان�ال �وفمان، آرت �رائي و�ابلو زو�دو 

لو�اتون، هم مجموعة خبراء و�احثین اقتصادیین في البنك العالمي فقد عرفوا -و�ابلو زو�دو
ة ممارسة السلطة في بلد معین، وهذا الحكم الراشد �أنه  التقالید والمؤسسات التي تحدد ��ف�

 �شمل:
 ؛العمل�ة التي تختار بواسطتها الحكومات وتساءل وتراقب وتستبدل -
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مدى قدرة الحكومات على إدارة الموارد �كفاءة وص�انة وتنفیذ وفرض س�اسات وقواعد  -
 ؛تنظ�م�ة

 احترام المعامالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة المت�ادلة بینهم.    -
الحكم الراشد هو نسق من المؤسسات المجتمع�ة المعبرة عن ب. تعر�ف نادر فرجاني: 

الناس تعبیرا سل�ما، یرت�ط بینهما ش�كة متینة من عالقات الض�ط والمساءلة، بواسطة الناس 
 .2�ستهدف تحقیق مصلحة عموم الناس في المجتمع

الرئ�س الجزائري قائال:  صرحتعر�ف الرئ�س الجزائري السابق"عبد العز�ز بوتفل�قة":  .ج
ال �مكن إقامة الحكم الراشد دون دولة القانون، ودون د�مقراط�ة حق�ق�ة، دون تعدد�ة حز��ة، 

 .3كما ال �مكن أن �قوم حكم راشد إطالقا دون رقا�ة شعب�ة
لقد ورد مصطلح الحكم الراشد في القانون رقم  د. تعر�ف المشرع الجزائري للحكم الراشد:

من القانون التوجیهي للمدینة، في الفصل األول المتعلق �الم�ادئ العامة في المتض 06/06
مادته الثان�ة، حیث عرفه �أنه هو الحكم الذي �موج�ه تكون اإلدارة مهتمة �انشغاالت المواطن 

من نفس القانون،  11وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفاف�ة، �ذلك تحدث عنه في المادة 
یر المدینة، حیث تحدث عن ترق�ة الحكم الراشد في مجال تسییر المدن وذلك في إطار تسی

 :4والذي �كون عن طر�ق
 ؛تطو�ر أنماط التسییر العقالني �استعمال الوسائل واألسالیب الحدیثة  -
 ؛توفیر وتدع�م الخدمة العموم�ة �استعمال الوسائل و األسالیب الحدیثة  -
 عیتها.توفیر وتدع�م الخدمة العموم�ة وتحسین نو   -
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 الحكم الراشد معاییرو  مكونات: الم�حث الثاني
إلى  دائما �سعى والذي الراشد الحكم على ینطبق األمر ونفس وأهدافه، أ�عاده مفهوم لكل
 .اجتماع�ة أو اقتصاد�ة قانون�ة، أو س�اس�ة كانت سواء ومتنوعة عدیدة غا�ة وأ�عاد تحقیق
 األول: مكونات الحكم الراشد طلبالم

، القطاع الخاص والمجتمع )الحكومة(یتضمن الحكم الراشد ثالث م�ادین رئ�س�ة هي الدولة 
  .المدني
 الدولة (الحكومة): أوال

 (Etat)�األلمان�ة و  (Stata)في اللغة اإلنكلیز�ة و  )State(الدولة في اللغة العر��ة �قابلها 
وتعني الواقف أو الثابت أو الحالة  (Status)في  الفرنس�ة، وهي في األساس �لمة التین�ة 

في اللغة الفرنس�ة �صورة  )Republica(، واستخدمت �لمة (الجمهور�ة) 5المستقرة والثابت
أكثر، وهذا مذ�ور في مؤلفات (جان بودان) الكتب الستة للجمهور�ة، و�انت �لمة 

(Republica) د تعني شكال استخدمت ألول مرة �معنى الشؤون العامة لكنها أص�حت ف�ما �ع
، إذن فالدولة 6من الحكم ال ینتخب ف�ه رئ�س الدولة على أساس وراثي، أو غیر م�اشر

(State)  هي �لمة حدیثة نسب�ا استخدمت في أور�ا في عصر النهضة �شكل واضح وواسع
للداللة على ذلك اإلطار المنظم للسلطة الس�اس�ة، ولكن الكلمة أخذت قبل ذلك مدلوال س�اس�ا 

صور الرومان�ة عندما أص�حت تعرف �الجمهور�ة، إال أنه �ان علینا االنتظار حتى في الع
القرن السادس عشر حین استخدم م�كافیلي في �تا�ه (األمیر) �لمة الدولة �المعنى الحدیث، 

، 7إذ قال "كل ه�أة التي �ان أو لها سلطة على الشعوب هي دول أو إمارات، أو جمهور�ات"
لول الدولة في اللغات األور��ة إلى اله�أة أو الجماعة �عدها حالة مستقرة و�ذلك فقد انصرف مد

وثابتة، بید أنه في العصر الحدیث ال تشیر إلى جم�ع المجتمعات مهما �ان نوعها أو درجة 
 تنظ�مها، بل تنصرف إلى درجة معینة من التنظ�م تتفق مع المفهوم الصح�ح الحدیث للدولة.

 
  القطاع الخاصثان�ا: 
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القطاع الخاص هو نظام اقتصادي مختلط و�كون جزئه غیر خاضع لس�طرة الحكومة، 
حیث تسود قوانین السوق والمشار�ع التجار�ة الخاصة و�شمل المؤسسات الخاصة (في مجاالت 
التصن�ع والتجارة والمصارف والتعاون�ات وما إلى ذلك)، �اإلضافة إلى القطاع الغیر الرسمي 

عض أن القطاع الخاص جزء من المجتمع المدني غیر أن القطاع الخاص في السوق، و�قول ال�
مستقل إلى الحد الذي یؤثر �ه أطرافه على الس�اسات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة، 
�طرق تخلق بیئة موات�ة بدرجة أكبر إلى السوق والمشار�ع التجار�ة، �ذلك القطاع الخاص هو 

ألفراد ووحدات األعمال وتتولى آل�ات السوق توجیهه، �النس�ة ذلك القطاع الذي یدار �معرفة ا
 لألنشطة االقتصاد�ة الخاصة، وهي تسعى �التالي إلى تحقیق أقصى ر�ح.

 المجتمع المدنيثالثا: 
مع تبلور الموجة الثالثة للد�مقراط�ة في حق�ة التسعینات، و�عد انه�ار االتحاد السوفیتي، 

وفي هذا تقول أماني قندیل" شهد تعبیر  ،8ع المدني ومؤسساتهازداد االهتمام �مفهوم المجتم
المجتمع المدني ذیوعا وانتشارا هائلین في العقدین األخیر�ن من القرن العشر�ن، والمفهوم قد 
تطور أساسا في الغرب مرت�طا �س�اق تار�خي وعبر فترة طو�لة وممتدة من الزمن، وقد جاء 

رها والتي قامت أساسا على إقرار حق المواطنة والمساواة لوجود الدولة القوم�ة وتطو  مالزما
القانون�ة للمواطنین وشرع�ة الحكم، وقد ارت�ط بذلك التطور التار�خي تشكل ذهن�ة لها سمات 
محددة تقبل مبدأ المجتمع وتؤمن بوجوده المستقل عن السلطة الس�اس�ة، ول�س مجرد ��ان 

فجذوره تعود إلى فالسفة العقد االجتماعي الذین  ثامفهوم ل�س مفهوما حدی. وعل�ه فال9هامشي"
تعاملوا مع العالقات التنس�ق�ة والتعاون�ة بین األفراد، �اعت�ارها عالقات منشئة للمجتمع وحافظة 

الذي میز بین المجتمع المدني  الستقراره ومن �عد تطور المفهوم تطورا �بیرا علي ید ه�غل،
ائمة على العادات والعرف والتقالید، والدولة بوصفها مجموعة كش�كة من التفاعالت التلقائ�ة الق

من المؤسسات الس�اس�ة والقانون�ة التي تمارس في إطارها ش�كة العالقات السا�قة، لكن رغم 
هذه الجذور التار�خ�ة للمفهوم إال أن استخدامه �شكل مكثف في أدب�ات الس�اسة، المقارنة 

والمجتمع  .10ت وما صحبهما من تطور في اتجاه الد�مقراط�ةارت�ط �عقدي الثمانینات والتسعینا
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المدني هو"مجال للح�اة یتمیز مؤسس�ا عن الدولة الجغراف�ة و�شمل تجمعا معقدا ودینام�ك�ا 
من المؤسسات غیر الحكوم�ة المحم�ة قانون�ا، والتي تمیل إلى العمل السلمي والتنظ�م الذاتي 

المدني "هو ع�ارة عن تنظ�م یتكون من مجموعات قو�ة  ، �ذلك المجتمع11والمراجعة الذات�ة"
 .12ومستقلة تشكل سلطة قو�ة مضادة للدولة"

 الحكم الراشد  معاییر: انيالث طلبالم
یرى الكثیر من المالحظین الوطنیین واألجانب أن المواطن في العالم الثالث على وجه 

 .إبداء الـرأي و حر�ـة التعبیرالخصوص �ع�ش في جو ال د�مقراطي یتمیز �حرمانه من حقه في 
 الد�مقراط�ة: أوال: 

�عود أصل هذه الكلمة إلى اإلغر�ق الذین حددوا هذه الكلمة �اعت�ارها جمعا بین مقطعین 
 ) �معنى السلطة، أي سلطة الشعب.كراسي) �معنى الشعب، و(د�موهما (
 الع�ارة هذه وتعني للشعب"، و �الشعب الشعب "حكم �أنها :لینكون  أبراهم تعر�ف -
 :هي مقاصد ثالثة

�ما  الشعب س�ادة �مثل �ه، والحكم و�ختص للشعب ملك الحكم �كون  أن أي الشعب: حكم
  ؛وأقل�ة أغلب�ة یتضمنه من
 أو ممثلیهم على الرقا�ة وممارسة الس�اسة صنع في المواطنین اشتراك وتعني �الشعب:

 القضائ�ة ،أو أو التنفیذ�ة التشر�ع�ة، السلطة في سواء الق�ادة �مارسون وظ�فة الذین نوابهم
  ؛عنهم مفوضین �اعت�ارهم

 �كل الشعب لصالح �عملون  الحكام أن الشعب، أي خدمة في الحكومة أن تعني للشعب:
 .13مصالحه تنم�ة بهدف أقل�ة و أغلب�ة من فئاته وط�قاته

خاص  �شكل الس�اسي عام، ولجانبها �شكل للحر�ة العملي هي" التجسید الد�مقراط�ة -
 تشكل الد�مقراط�ة اإلنساني،إن هدفها �اتجاه دائما المتطورة الجماهیر إرادة غرضها تحقیق
 أرقى من شكال �حقق أن المثالي، �ستط�ع الحكم ص�غ من ص�غة أو نظاما غا�ة �اعت�ارها
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 ق�ادة أثناء اإلنسان �مارسها الحكم، أداة  وسیلة لكونها اإلنسان�ة وتشكل أشكال المجتمعات
 .14التار�خ" عبر متبدلة متطورة وسیلة أنها إال الدولة والمجتمع

یتم تعر�ف الد�مقراط�ة �أنها "س�طرة الشعب على القرارات العامة �شمول�ة و�فعال�ة �بیرة،  -
والتغلب على المخاطر والعق�ات الخاصة سواء �الجنس أو العرق أو الدین واللغة والط�قة 

بوجه الممارسة المتساو�ة لجم�ع المواطنین في حقوق  االجتماع�ة والثروة، والتي تقف
 .15المواطنة"
 المساءلة ثان�ا: 

"یتعین أن �كون متخذو القرار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني خاضعین 
للمساءلة من قبل المواطنین، و�ذلك من قبل المؤسسات المعن�ة وتختلف طب�عة المساءلة 

 العام �مفهومها �ذلك المساءلة. 16�ان القرار داخل�ا أو خارج�ا" حسب المؤسسة وحسب ما إذا
 أن عمل، �صالح�ات وأدوات جهة معینة، من تفو�ض على من حصل كل على " تفرض

 وضعت تحت التي والصالح�ات الموارد واستخدام ك�ف�ة التصرف عن بوضوح �جیب
 .17تصرفه"

 الشفاف�ة ثالثا: 
 المتعلقة �أداء المعلومات على لالطالع وغیرهم المواطنین لحقوق  الحكومة هي استجا�ة"   

ح�اة  العام، وتمس �الشأن عالقة لها التي بتلك خاصة القرارات اتخاذ و��ف�ة الحكومة
 التي واألعمال قراراتهم لتوض�ح اإلمكان قدر منفتحین المسئولون  �كون  المواطنین، و�التالي

التي  أو القومي األمن تمس التي المعلومات إفشاء على فقط �كون  والتحفظ ،18�قومون بها"
 أداء على لالطالع للمواطنین الفرصة والمخالفات و�تاحة الجرائم في �التحق�قات لها عالقة
 ومنجزاتها. الحكومة

 المشار�ة را�عا: 
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أي "�جب أن �كون لكل الرجال والنساء صوت في عمل�ة صنع القرار سواء �صورة م�اشرة 
مؤسسات وس�ط�ة شرع�ة تمثل مصالحهم، وتستند هذه المشار�ة الواسعة على أو من خالل 

 .19حر�ة تكو�ن الجمع�ات وحر�ة التعبیر �ما تعتمد على تنم�ة القدرات على المشار�ة البناءة"
 إرساء دولة القانون في ظل التوجه نحو الحكم الراشد في الجزائر:الم�حث الثالث: 

في الجزائر اكتنفته العدید من المفارقات والتناقضات، التي أثرت تأثیرا  دولة القانون مسار     
كبیرا على جناح العمل�ة التنمو�ة برمتها، فرغم الموقع االسترات�جي الذي تتمتع �ه والموارد 
الطب�ع�ة الهائلة المتوافرة واإلمكان�ات ال�شر�ة الضخمة، رغم ما تطرحه من قضا�ا التخصص 

االقتصادي لتحقیق الجزائر ما زالت لم تضع قاطرتها التنمو�ة على سكة اإلقالع والكفاءة إال أن 
  .التنم�ة االقتصاد�ة

 20التحدي األهم الذي یواجه الجزائر في هذه المرحلةالمطلب األول: 
دینام�ك�ة  أي إعاقة من خالل الممارسات، جراء سلب�ات ال�عید المدى على ظهرت

 تعثرهافالوحیدة للتنم�ة االقتصاد�ة،  الدینام�ك�ة هي الدینام�ك�ة هذه أن و�ون  داخل�ة، إنتاج�ة
الوطني  مشلة لالقتصاد ه�كل�ة اختالالت إلى بل الوطني االقتصاد في إلى هشاشة أدى

 .م�ادرات طموحة لكل وخانقة
 
 
 
 
 
 
 

  أوال: تحد�ات هذه المرحلة
 المرحلة): التحدي األهم الذي یواجه الجزائر في هذه 1الجدول رقم (
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 العدد المجموع % الفئة
الوضع االقتصادي (الفقر، ال�طالة، ارتفاع 

 األسعار)

40.3% 941 

 507 %21.8 الفساد المالي واإلداري 

 54 %2.3 الد�مقراط�ة

 119 %5.1 االستقرار واألمن الداخلي

 66 %2.8 التدخل الخارجي

 32 %1.4 التطرف الدیني

 40 %1.7 محار�ة اإلرهاب

 450 %19.3 الخدمات العامة (الصحة أو التعل�م،...الخ)

 43 %1.9 األمان

 53 %2.3 قضا�ا س�اس�ة/ حز��ة

 09 %0.2 أخرى 

 15 %0.7 ال أعرف

 02 %0.1 رفض اإلجا�ة

 )2.332( %)100( (القاعدة)

 .2019المصدر: من إعداد ال�احث بناء على معط�ات ال�ارومتر العر�ي، 

 
 
 
 
 
 

 التحدي األهم الذي یواجه الجزائر في هذه المرحلة ):1الشكل: (
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 ).1المصدر: من إعداد ال�احث بناء على معط�ات الجدول (

ارا دنحت ادلتي شهالنسبة اهي ، ودجید القتصاأن ا نییرئازلجا نم ببالمئة فحس 13 ریعتب
یة رئازلجامة ولحکزادت ابیة رلعت االنتفاضاا دبع، )ةطنق -(53بــــــ  2013 ذللغایة منا ركبی
 ننیطاوللمة دمفی تكانى رخأیة دقتصات اسیاسات ذنفو ننیطاوللمدي القتصاا معدلامج ارب نم
 طلنفر اسعار أنهیاامع  نلک .طلنفر اسعاع أتفاارلى د إوئیا یعزجا ذلفضل في ه، وانییدلعاا

یا یقرفل أشماو طسوألق ارلشافي ة دحیولالة ودلاهي و رئازلجا تجهوا  2014عالمیا في 
رات دلمقر اوهدتویة دقتصات ایادلخلیجي  تحون التعاا سمجلرج دول خا نم كبوباأل ولعضا
 .ننیطاویة للمدالقتصاا

  ةرلهجاثان�ا: 
 ذیة منومئط نقا 8زادت لتي النسبة اهي ة ورلهجافي  نییرئازج 10كل  نم 3 ریفک        
ة، رلهجافي  نغبیارلاجع نسبة اربتص لخاا قلسابجه اولتانعکاسا في ا رلتغیا اذیمثل ه، 2016

 ت.التجاهاافي م ها رما تغی، 2016لى إ 2006 نمة رلفتایلة في طوة رفت ذمن مقائ وه
 التفكیر في الهجرة من بلدك:

 ): التفكیر في الهجرة من بلدك2الجدول (
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 العدد المجموع % الفئة
 696 %29.8 نعم

 1.582 %67.9 ال

 36 %1.5 ال أعرف

 18 %0.8 رفض اإلجا�ة

 )2.332( %)100( (القاعدة)

 .2019المصدر: من إعداد ال�احث بناء على معط�ات ال�ارومتر العر�ي، 

 ): التفكیر في الهجرة من البلد2الشكل (

 
 ).2المصدر: من إعداد ال�احث بناء على معط�ات الجدول (

 
 
ل نة باألجیارمقاة رلهجافي  رلتفکیاعلى  رقباال بکثیإ رألكثا مسنا ه رألصغن اویرئازلجا

 29لى إ 18یة رلعمایحة رلشاد ارفأ )بالمئة (56نصف  نم ركثأن أة ظبالمالحر دیجو رألكبا
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 17، و39لى إ 30یة رلعمایحة رلشابالمئة في  35ـ نة برمقاد، لبالدرة افي مغاون رعاما یفک
كما  .رعاما فأكب 50 مهرعماأتبلغ  نبالمئة مم 10، و49لى إ 40یة رلعمایحة رلشابالمئة في 

حملة  )بالمئة (46نصف  ونح، إذ أن یةرلبشاها رلمع عناصوأفضل ان أدبفق رئازلجا طرتخا
 )بالمئة (19ص شخاأ 5كل  نم دحوا صنة بشخرمقاة، رلهجافي ون رلجامعیة یفکدات الشهاا
   ).3، �ما هو موضح في الشكل (ألساسيا ملتعلیب اصحاأ نم

 �الهجرة من البلد حسب الشر�حة العمر�ة ): نس�ة الدین فكروا3الشكل (

 
 .2019المصدر: من إعداد ال�احث بناء على معط�ات ال�ارومتر العر�ي، 

إن بما یشمل ، لیهاة إرلهجافي ون رلتي یفکا نألماكا دیدتحة رلهجافي  نغبیارلا نم بلط
 رئازلجا نمة رلهجافي  نغبیارلاثلثا  ریفک، لیهة إرلهجافي ن وغبرین مکا نم ركثأ میهدلن كا

 .لشمالیةایکا رموا أركذ )بالمئة (36بقلیل  ثلثلا نم ركثأن أ نفي حی، باأورولى ب  إهاذلافي 
 سمجلدول  ركذ )بالمئة (12یبا رتقص شخاأ 10كل  نم دحوا صشخن نفسه فإ تقولافي و
ق رلشافي  ىرخألة دولى ل إالنتقاون ادیری منهإبالمئة  6ل ویق نفي حی، لخلیجيون التعاا
 منهإ نلمحتملیا نیرلمهاجا نبالمئة م 42ل ویقو .لخلیجدول ا ریقیا غیرفل أشماو طسوألا

 .نیةولقانا رغیة رلهجافي ون ریفک
 دلفساا المطلب الثاني:
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 ملتي تئلة األسا نبی، فمن رئازلجافي د لفساا نألسئلة عا نم دیدلعا مممکنا ض نیک مل
وى شارلافع ر دنتشاى ادم نعال ؤلسا نلممکا نمن كا نلک، لسابقةورات ادلامها في ادستخا

وري رلضا ننه مإ )بالمئة (56 نییرئازلجا بغلل أویق .طناوللم میةولیة الحیاا بناوج ضفي بع
 29و 18 نبیب لشبا، وافضلأعایة صحیة ت رمادعلى خل ولة للحصدوف وظلمة وشرفع د

 .سنا رنة باألكبرمقا، یةوررضوى شارلن ابأل ولقاعلى ء لشيا ضعلى بعأجة ردبن وعاما یقبل
بة ولطموى شارلن ابأل ولقاعلى  ركثن أولعاصمة یقبلل اوح طسوألالساحل ن اسکاأن كما 

 ى. رألخا طقلمنان انة بسکارمقا، فضلأعایة صحیة رلتحصیل 
 درجة انتشار دفع رشوة لموظف مدني في بلدك للحصول على تعل�م أفضل  أوال: 
 دفع الرشوة لموظف عمومي للحصول على خدمات تعل�م أفضل ): درجة انتشار3الجدول (

 العدد المجموع % الفئة
 133 %11.3 ضروري للغا�ة

 394 %33.5 ضروري إلى حد ما

 346 %29.4 غیر ضروري 

 256 %21.8 غیر ضروري للغا�ة

 45 %3.8 ال أعرف

 2 %0.1 رفض اإلجا�ة

 )1.175( %)100( (القاعدة)

 .2019ال�احث بناء على معط�ات ال�ارومتر العر�ي، المصدر: من إعداد 
 
 
 
 

 ): نس�ة انتشار دفع رشوة لموظف عمومي للحصول على خدمات تعل�م أفضل4الشكل(
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 ).3المصدر: من إعداد ال�احث بناء على معط�ات الجدول (

ة وشرفع وري درلضا ننه مل إوتق )بالمئة (45بالهینة  تلیس نلک رصغأنسبة ك هنا
ل ولقاقباال على إ رألكثا مسنا ه رألصغن اونطاولم، وافضلأتعلیمیة ت مادعلى خ لوللحص

على  مقبالهإ دیزعاما ی 29و 18 نبی مهرعمااوح أرتت نم، إذ أن ملتعلیابة في ولطمة وشرلن ابأ
 نمأن  نفي حی، رعاما فأكث 50 مهرعماأتبلغ  نیذلا نیة موة مئطنق 15قع اوبأي رلا اذه

ن سکا نم ركثأیة ومئط نقا 10قع اوبأي رلا اذعلى هن ویفیة یقبلرلا طقلمناافي ن ویعیش
 .رلحضا

شخص في الفترة من جانفي حتى  2332كشف استطالع للرأي في الجزائر والذي شمل 
عن حقائق صادمة �خصوص استعداد الش�اب للهجرة، والقابل�ة لدفع رشوة مقابل  2019ف�فري 

قی�مهم للوضع االقتصادي �اعت�اره أهم تحد یواجه الحصول على خدمات تعل�م�ة وصح�ة، وت
، والتي تم 2019البالد في الظرف الحالي. وأظهرت نتائج االستطالع في الجزائر لسنة 

تخص�صها لعدد من المحاور وهي الحالة االقتصاد�ة والهجرة والفساد واألداء الحكومي 
 56عن نتائج صادمة، حیث �فكر والتفضیالت الس�اس�ة والدین والس�اسة والعالقات الدول�ة 

 35سنة في الهجرة ومغادرة البالد، و 29و 18% من الجزائر�ین الش�اب في الفئة العمر�ة بین 
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، وهذا التفكیر أكثر لدى الرجال من النساء ف�ما �قبل 39و 30% منهم من الفئة العمر�ة 
إلى أن الوجهات  سكان المدن أكثر على الرغ�ة في الهجرة مقارنة �سكان الر�ف، وأشار

 المطلو�ة للهجرة هي أورو�ا وأمر�كا الشمال�ة، لتأتي �عدها دول مجلس التعاون الخل�جي.
أما الشق المتعلق �الفساد، فهناك استعداد عدد معتبر من المستجو�ین لدفع الرشوة مقابل 

% من المواطنین یرون أن  34الحصول على خدمات جیدة في التعل�م، حیث أن ما �قارب 
% یرون  29دفع رشوة لموظف مدني للحصول على خدمات تعل�م أفضل ضروري جدا، و

% على التوالي،  11و 22أنه ضروري، أما من یرون أنه غیر ضروري فتراوحت نسبتهم بین 
وهو مؤشر على أن الفساد أضحى شیئا عاد�ا للحصول على منفعة شخص�ة، وف�ما �خص 

مي للحصول على خدمات أفضل للرعا�ة الصح�ة، سؤال حول إمكان�ة دفع رشوة لموظف حكو 
% منهم یرون أنه  24% من المستجو�ین یرون أن ذلك ضروري جدا و 45فما �قارب 

ضروري إلى حد ما، وهذه النتائج تعكس الفساد الذي استشرى في المنظومة الصح�ة وسوء 
م مستعدین لذلك الخدمات المقدمة والتي تدفع �المرضى لدفع الرشوة للحصول علیها وتجعله

 في مقابل قلة الرعا�ة الصح�ة.
و�ینت النتائج أن التحدي األكبر الذي یواجه الجزائر في هذه المرحلة �النس�ة للمستجو�ین 
هو الوضع االقتصادي، یل�ه الفساد المالي، ثم الخدمات العامة، و�عدها التدخل الخارجي 

ف�ما عبر المستجو�ون عن رأیهم حول أداء والوضع األمني واالستقرار الداخلي والد�مقراط�ة، 
الحكومة الحال�ة �النس�ة لعدد من المواض�ع وأكدوا رضاهم على أدائها ف�ما �خص االستقرار 

%،  11%، في حین أن قض�ة تقلیل الفجوة بین الفقراء واألغن�اء �انت بنس�ة  53بنس�ة 
%، فالمواطنون  10�ة %، أما خفض األسعار فكان بنس 10وتوفیر مناصب الشغل بنس�ة 

 یرون أن األداء الحكومي في المسألة االقتصاد�ة ضع�ف جدا.
 

 
 الخاتمة:
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تعتبر عمل�ة إصالح الحكم وتحقیق الحكم الراشد عمل�ة ذات�ة النشأة وتن�ع من المجتمع 
وال �مكن لها أن تحقق �جهود وم�ادرات خارج�ة دون وجود القناعة ، الوطني للدولة ذاتها

الداخلي بها مهما �انت الم�ادرات الخارج�ة عظ�مة وناجحة في بیئات أخرى خارج والوعي 
تصارع الجزائر وتجا�ه الیوم وأكثر من أي وقت مضى أزمة �بیرة ومعقدة و  نطاق الدولة.

رغم اإلمكان�ات المتاحة لها، و�مكن النظر إلى ذلك بنظرة ل�ست تشاؤم�ة في الواقع،  ،وعم�قة
ت�ة تجعلنا نعتقد أن الخروج من هذه األزمة ل�س في األجل القصیر، لكن هناك مؤشرات ذا

فهذه األزمة �مكن أن تكون وفق عالقة على طر�ق متشعب نظرا للهزات الس�اس�ة واالقتصاد�ة، 
وهذا ما یؤ�د أكثر فأكثر عدم فاعل�ة سیرورة المؤسسات التي �انت موجودة قبل األزمة العم�قة 

 ائر�ة.التي عرفتها الدولة الجز 
 وعلى ضوء ما تقدم توصلنا إلى جملة من النتائج التال�ة: 

 تعدت قد حوله الدائرة النقاشات أن إال الرشید الحكم موضوع حداثة من الرغم على -
 أخطائها في تتخ�ط الزالت الثالث العالم دول من كغیرها الجزائر أن �عني مما قرن، الر�ع

 ؛عالم�ا السائدة والنظر�ات األفكار مختلف مع التفاعل من تمكنها عدم إلى �اإلضافة السا�قة
أنه ال �مكن تحقیق الحكم الراشد إذا لم تكن هناك تضافر الجهود بین الدولة والمجتمع    -

 الداخل�ة البیئة متطل�ات بین توفق خاصة وطن�ة رؤ�ة ص�اغة المدني والقطاع الخاص، في
 ؛اال�جاب�ات من واالستفادة السلب�ات تجاوز على قادرة تكون  الخارج�ة العوامل وتأثیر
إن النهج الذي تسلكه الجزائر من أجل توطید دولة القانون والحر�ات الد�مقراط�ة یتطلب    -

  ؛مح�طا هادئ وخال من النزاعات
 بتحضیر یتعلق ال فاألمر الرشید، الحكم برامج تجسید عند التدرج مبدأ اعتماد من البد   -

 ذهن�ات �إصالح أكثر یهتم ولكنه فقط، والمجتمع الدولة لمؤسسات واله�كل�ة القانون�ة الشروط
 وممارسات توجهات إصالح أخرى  جهة ومن جهة، من هذا األمر أولوا أي والقادة المسیر�ن

 یتطلب مما والقاعدة القمة بین االنسجام لتحقیق الجماهیر�ة فئاته ومختلف المجتمع المدني
 .الغا�ة هذه إلدراك األج�ال من �العدید المرور
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أن الد�مقراط�ة ال تفرض من الخارج، �ما أنها ال تصدر وال تستورد بل البد وأن تنمو    -
وتتطور في الداخل مرت�طة �التطورات والخصوص�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة للدول 

  ؛والمجتمعات
 إصالحات ق�ام استدعى أفراده، في وتأصلها التمتع  في الفساد ظاهرة الستشراء نظرا   -

 الجزائري  الس�اسي فالنظام الفواعل، ومختلف والمؤسسات الم�ادین كل تمس جذر�ة وعم�قة
 ومؤسسات�ة وجهو�ة أیدیولوج�ة صراعات �شهد األخیر هذا وأن خاصة إصالح إلى �حاجة
 ىعل الخاصة المصالح تغلیب نت�جة الوطن�ة والتنم�ة البناء محاوالت كل على قضت

 ؛للمجتمع العامة المصالح
أنه ال توجد وصفة سحر�ة جاهزة لنجاح عمل�ة بناء دولة القانون، لكن هناك العدید من    -

الدروس التي �مكن تعلمها من التجارب الناجحة على الصعید العالمي، حیث تمثلت أهم شروط 
حدوث انقسامات ومقومات النجاح في الحفاظ على الوحدة الوطن�ة وترس�خها مما �حول دون 

 وصراعات داخل�ة.
ومن خالل ما تم التوصل إل�ه من نتائج �مكن طرح �عض المقترحات والتي من الشأن  

 االستفادة منها: 
 أن �شرط الراشد، للحكم ومنهجي عر�ي تعر�في �عد إعطاء على اإلجماع من البد   -
 ؛واإلسالمي العر�ي للوطن موحد المصطلح هذا �كون 
 أو التسرع وعدم الرشید، الحكم لتطبیق مالئمة زمن�ة وأجندة استرات�ج�ات ض�ط   -

 .التنفیذ في التعصب
 خاللها البترول�ة، وذلك المداخیل استعمال في والعقالن�ة الرشید الحكم انتهاج لزوم   -
 ؛الخارج�ة لألطراف ت�ع�ة �ل إللغاء جدیدة بدائل خلق على العمل
ومنظمات المجتمع المدني واألحزاب �ما �كفل نشر ثقافة تعز�ز الدور التوعوي لإلعالم  -

 .احترام القانون 
 



 
 التوجه نحو الحكم الراشد إلرساء دولة القانون في الجزائر

                        

79 
 

 قائمة المراجع: 
 المؤلفات: -1

 الكتب:
مر�ز ال�حوث  "،1997-1803"تطور النظام الس�اسي في مصر علي الدین هالل،  -

 .1997والدراسات الس�اس�ة �كل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة، القاهرة، 
 ، "النظم الس�اس�ة العر��ة: قضا�ا االستمرار والتغییر"،ون�فین مسعدعلي الدین هالل  -

 .2000مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، الط�عة األولى، بیروت، 
 الشروق  مكت�ة ،الس�اسي" واإلصالح الد�مقراط�ة ، "األصولزهران علي جمال -

 .2005القاهرة  الدول�ة،
 التلو�ن ،"أنموذجا العر�ي الوطن"والممارسة  الفكر بین الد�مقراط�ةعو�د، " عدنان -

 .2006والتوز�ع، سور�ا،  للط�اعة والنشر
، االئتالف من أجل 3ط عبیر مصلح، النزاهة والشفاف�ة والمساءلة في مواجهة الفساد، -

 .2013النزاهة والمساءلة، مؤسسة أمان، فلسطین، 
 
 المقاالت: -2
، مجلة المستقبل لبلدان العر��ة""رفعة العرب في صالح الحكم في انادر فرجاني،  -

 402، ص2000، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، لبنان، جوان  256العدد  العر�ي،
، "ق�اس قوة الدولة من خالل الحكم الراشد"، مجلة األخضر عزي، غانم جلطي -

 .13، ص2006، مر�ز ال�صیرة، الجزائر، جانفي 12، العدد الدراسات اإلستراتج�ة

 

 التقار�ر: -3



 

 �كاري  مختار
                        

80 
 

"، تقر�ر التنم�ة اإلنسان�ة العر��ة، خلق الفرص لألج�ال القادمةبرنامج األمم المتحدة، " -

 .2002المكتب اإلقل�مي للدول العر��ة نیو�ورك، الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، عام 

"، وث�قة للس�اسات إدارة الحكم لخدمة التنم�ة ال�شر�ة المستدامةبرنامج األمم المتحدة، " -
 .1997ر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ینایر العامة تقر�

"، تقر�ر التنم�ة اإلنسان�ة "نحو الحر�ة في الوطن العر�يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  -
 .2004العر��ة، المط�عة الوطن�ة، عمان، المملكة األردن�ة الهاشم�ة، 

"، �الشرق الوسطصندوق الحكم الجید وحدة الشرق األوسط قسم الم�ادرات الخاصة، " -
 .2005سبتمبر  8مر�ز األ�حاث للتنم�ة الدول�ة، أوتاوا،كندا 

العمل، النمو و�دارة الحكم في الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا، إطالق البنك الدولي، " -
 .2003"، واشنطن، القدرة على االزدهار

 
 النصوص القانون�ة والمعاجم: -4
المتضمن القانون  06/06"القانون رقم الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة،  -

 .2006مارس  12، المط�عة الرسم�ة، الجزائر، 15، الجر�دة الرسم�ة العدد التوجیهي للمدینة"
المؤسسة الجامع�ة للدراسات  ،، "القانون الدستوري والنظم الس�اس�ة"إسماعیل غزال -

 . 1989 1والنشر، ط
ترجمة: سمیر  الحدیث للتحلیل الس�اسي"،، "القاموس ج�فري رو�رتس وأكشر ادواردس -

 .1999، الدار العر��ة للموسوعات، بیروت لبنان، 1عبد الرح�م جلبي، ط
 
 المداخالت: -5
الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات عبد هللا بن سعد الغامدي، الملتقى العلمي حول " -

دور النزاهة والشفاف�ة "، ورقة علم�ة �عنوان 2/4/2014"، یوم والتحوالت اإلقل�م�ة والدول�ة
 "، المملكة األردن�ة الهاشم�ة، عمان.في محار�ة الفساد



 
 التوجه نحو الحكم الراشد إلرساء دولة القانون في الجزائر

                        

81 
 

"الخبرة في: نازلي معوض (تقد�م وتحر�ر)، ، "المجتمع المدني في مصر"، أماني قندیل -
الس�اس�ة المصر�ة في مائة عام، أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر لل�حوث الس�اس�ة 

، مر�ز ال�حوث والدراسات الس�اس�ة �كل�ة االقتصاد والعلوم القاهرة "، 1999د�سمبر  4-6
 الس�اس�ة.

 
 الهوامش:

"، تقر�ر التنم�ة اإلنسان�ة العر��ة، المكتب اإلقل�مي خلق الفرص لألج�ال القادمةبرنامج األمم المتحدة، " :1
 .102، ص2002الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة، عام للدول العر��ة نیو�ورك، 

،  256العدد  ، مجلة المستقبل العر�ي،"رفعة العرب في صالح الحكم في البلدان العر��ة"نادر فرجاني، : 2
 .402، ص2000مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، لبنان، جوان 

، الراشد"، مجلة الدراسات اإلستراتج�ة، "ق�اس قوة الدولة من خالل الحكم األخضر عزي، غانم جلطي: 3
 .13، ص2006، مر�ز ال�صیرة، الجزائر، جانفي 12العدد 

، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة" 06/06"القانون رقم الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة، : 4
 .2006مارس  12، المط�عة الرسم�ة، الجزائر، 15الجر�دة الرسم�ة العدد 

 .1989 1المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر، ط ،، "القانون الدستوري والنظم الس�اس�ة"اعیل غزالإسم: 5
ترجمة: سمیر عبد الرح�م جلبي،  ، "القاموس الحدیث للتحلیل الس�اسي"،ج�فري رو�رتس وأكشر ادواردس: 6
 .395، ص1999، الدار العر��ة للموسوعات، بیروت لبنان، 1ط
 .18رجع سابق، صاسماعیل غزال، م: 7
مر�ز ال�حوث والدراسات الس�اس�ة  "،1997-1803"تطور النظام الس�اسي في مصر علي الدین هالل، : 8

 .168-167، ص1997�كل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة، القاهرة، 
المصر�ة "الخبرة الس�اس�ة في: نازلي معوض (تقد�م وتحر�ر)، ، "المجتمع المدني في مصر"، أماني قندیل: 9

القاهرة،  "، 1999د�سمبر  6-4في مائة عام، أعمال المؤتمر السنوي الثالث عشر لل�حوث الس�اس�ة 
 .263مر�ز ال�حوث والدراسات الس�اس�ة �كل�ة االقتصاد والعلوم الس�اس�ة، ص

راسات مر�ز د ، "النظم الس�اس�ة العر��ة: قضا�ا االستمرار والتغییر"،علي الدین هالل ون�فین مسعد: 10
 .180-178، ص 2000الوحدة العر��ة، الط�عة األولى، بیروت، 

 

 



 

 �كاري  مختار
                        

82 
 

 

 
"، تقر�ر التنم�ة اإلنسان�ة العر��ة، المط�عة "نحو الحر�ة في الوطن العر�يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : 11

 .126، ص2004الوطن�ة، عمان، المملكة األردن�ة الهاشم�ة، 
"، مر�ز األ�حاث صندوق الحكم الجید �الشرق الوسطلخاصة، "وحدة الشرق األوسط قسم الم�ادرات ا: 12

 .2005سبتمبر  8للتنم�ة الدول�ة، أوتاوا،كندا 
، 2005القاهرة  الدول�ة، الشروق  مكت�ة ،الس�اسي" واإلصالح الد�مقراط�ة ، "األصولزهران علي جمال: 13

 .33ص 
 للط�اعة والنشر التلو�ن ،"أنموذجا العر�ي الوطن"والممارسة  الفكر بین الد�مقراط�ةعو�د، " عدنان: 14

 .10، ص2006والتوز�ع، سور�ا، 
العمل، النمو و�دارة الحكم في الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا، إطالق القدرة على البنك الدولي، ":  15

 .17، ص2003"، واشنطن، االزدهار
 .102، مرجع سابق، ص2002تقر�ر التنم�ة ال�شر�ة : 16
، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة، 3ط النزاهة والشفاف�ة والمساءلة في مواجهة الفساد،عبیر مصلح، : 17

 .59، ص2013مؤسسة أمان، فلسطین، 
الجرائم المستحدثة في ظل المتغیرات والتحوالت اإلقل�م�ة عبد هللا بن سعد الغامدي، الملتقى العلمي حول ": 18

"، المملكة دور النزاهة والشفاف�ة في محار�ة الفساد�عنوان "، ورقة علم�ة 2014 /4 -2"، یوم والدول�ة
 األردن�ة الهاشم�ة، عمان.

"، وث�قة للس�اسات العامة تقر�ر إدارة الحكم لخدمة التنم�ة ال�شر�ة المستدامةبرنامج األمم المتحدة، ": 19
 .9، ص1997برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ینایر 

 .2019الدورة الخامسة، العراق،  ،"الجزائر القطري فيتقر�ر ال"ال�ارومتر العر�ي، : 20
 

 

 


	أهمية الدراسة :

