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تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، وتتوافر فيها 

 :األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية

 :للمقاالتبالنسبة  

 اآلتيةتي تستوفي الشروط تنشر املجلة املقاالت ال: 

  االلتزام باملعايير العلمية واملوضوعية املعمول بها دوليا في الدوريات

 .العلميلشروط البحث  والتي تستجيب املحكمة،

  ية تحكيم املواد العلم واملوضوعية فيالحياد  التحكيم مبدأتعتمد هيئة

أو  املرشحة للنشر مع الحرص على خلو األعمال من التطرف الفكري 

 .األنظمةمساسها بمبادئ باألشخاص أو 

  تكون  أال و يراعى في املقاالت املقترحة للنشر في املجلة أن تتسم بالجدية

 .ملتقىمحل نشر سابق أو مقتطف من مذكرة أو أعمال، 

  املجلةأن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص. 

  دى حجم يتع وأال  اللغوية،أن تلتزم املقاالت الدقة وقواعد السالمة

 .البحث ومالحقهوامش، مصادر صفحة مع احتساب  15العمل 

  وآخر بإحدىترسل املادة العلمية في ملف مرفق بملخص بلغة البحث 

 العربية، الفرنسية أو االنجليزية )حسب لغة البحث(. اللغات:

 :املترجمةبالنسبة لألعمال   

 تقيل من األعمال املترجمة تلك التي تتصل باختصاص املجلة. 

  االنجليزية أو  العربية، الفرنسية، وإلى:تقبل األعمال املترجمة من

  .األملانية

  عالهأتخضع املقاالت الستشارة ترجمانيين مختصين في اللغات الذكورة. 
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 :سياسة التحكيم 

  ةاملقالاختصاص  العلمية حسبإلى أساتذة من ذوي الخبرة  املقدمة املقاالتتحول األعمال. 

 تسلمهامن دقائق 5احث املرسل بتلقي مادته في غضون يبلغ الب. 

  التحكيمتراعي السرية في. 

  رحة من تمكينها من املادة املقت شهرفي غضون  واتخاذ القرارتلتزم هيئة التحكيم بإبداء الرأي

 .للنشر

  للنشريحق لهيئة التحكيم أن ارتأت ضرورة إقرار تعديالت على املواد املقدمة. 

 رسل بقبول مادته للنشر على أن يعلم بتاري  ششرها حسب رناامة اجمللةيعلم الباحث امل. 

 شروط النشر:

  العربية شكل باللغة الكتابة:شكل Traditional Arabic 14 حلم. 

 بالنسبة للغات األجنبية شكل Times New Roman 12 حلم . 

 يرفق الباحث الباعث مادته بسيرة ذاتية علمية مفصلة. 

 البحثتن م يتبع تسلسليبحث حسب طريقة شيكاغو األمريكية بترتيب تهمشن معلومات ال. 

 ترتب هوامش املعلومات في نهاية كل صفحة. 

 نموذج التهميش: 

، عنوان الكتاب، دار النشر، بلد النشر، واسم امِلؤلفلقب  :الكتب باللغة العربية أو األجنبية .1

 .الطبعة النشر، رقمسنة 

 .الصدور  النص، سنة النص، مضمون  ، اوعالبلد :التشريعيةالنصوص  .2

اجمللة،  املقالة، عدد واسم الكاتب، عنوانعنوان اجمللة أو الدورية، لقب  :والدورياتاملجالت  .3

 .االقتباس الصدور، صفحة تاري 

تسليل  املذكرة، مؤسسةدرجة  املذكرة، واسم الطالب، عنوانلقب  :الرسائل الجامعية .4

 .االقتباس عية، صفحةاللام التخصص، السنة املذكرة، كلية

ششر التقرير، سنة إصدار  التقرير، مكانإصدار التقرير، موضوع  جهة :الرسميةالتقارير  .5

 .التقرير ، صفحة االقتباس

     :املراجع االلكترونية .6

ع   ذكر م كامال   اإللكتروشي   الرابط معلومات بذكر” اإلاترات” عن شبكة املنقول  املرجع يوثق

  .املوقع نيارة وتاري  ورة،صاحب املادة املنش
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 اإلفتتاحية

 ن الرحيمبسم الله الرحم

 

يصادف هذا العدد اللديد من اجمللة إحياء مناسبة عاملية أال وهي اليوم العاملي للمرأة، وارى في هذه       

 هما منو اتجاه إشسان يتمتع بكافة القدرات التي يتمتع بها الرجل  وعاملي سلبياملناسبة سلوك مجتمعي محلي 

 .مساواةواال ي الذي ال ينحى من دون شك احو الدواية خلق خالق واحد مع االعتراف باالختالف البيولوج

في هذا املقام إذا ما رصداا مساهمة الفكر النسوي في مجال العلوم السياسية والعالقات  ويستقيم الحديث

 ،ميةوهيئاته العلأكاديميا في مقاالت منشورة عبر إصدارات املركز  وأن استقصيناها والتي سبقالدولية 

 عمليوالفني الخاللها محطات مضيئة للمرأة في تطوير الفكر السياس ي النخبوي النظري  استعرضنا من

ور من أجلها ينم عن قص كقضية والنضالذات السياق إلى أن مجرد طرح املساواة بين اللنسين  وتوصلنا في

 .واألاثىعن منطق الذكر  والنأي بنفسهافكري يجب على املرأة التخلص منه 

 ه رب العالمين الذي بفضله تتم الصالحاتالحمد للو  

 الدكتورة هادية يحياوي التحرير /رئيسة 
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 املحلية في الجزائر"مدخل نظري" وواقع الحوكمةالديمقراطية التشاركية 
 .تركيا-محمد سنوس ي باحث دراسات عليا في العالقات الدولية بجامعة أكدينيز)أنطاليا(

 

 

Abstract : 

In the light of international and regional transformations, the majority of political systems tend 

to maximize the role of individuals and social entities within the social and political structure of 

the state, based on modern approaches and strategies in political and administrative work, such 

as "participatory democracy "and" As well as to stand up to the supervisor and evaluation 

strategies to promote and develop local political participation on the one hand, as well as to send 

the pattern of civil and participatory culture among individuals. 

The Algerian political system, for its part, through its political reforms since 1989, stopped at 

the participatory role of individuals and civil society organizations in the framework of 

participatory democracy at the local level, which is considered the highest degree of political 

participation compared to classical democracy and its applications in political systems, especially 

the representative model, the political discipline in Algeria continued to encourage popular 

participation in local elected activities and activities, whether in the local sector. They did not 

abandon this approach from a legal legislative framework that allows citizens to exercise their 

rights The control over the work of these bodies. 

In this paper we will discuss the conceptual frameworks of participatory democracy and local 

governance, as well as the theoretical determinants governing the consolidation of participatory 

democracy within political systems, highlighting the reality of Algerian civil society in the 

consolidation and embodiment of local governance and participatory democracy  

Keywords: participatory democracy, local governance, civil society, popular participation. 
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ص:
ّ
 امللخ

يااات والك، تّتجه أغلبية النظم السياسية إلى تعظيم دور الفرد واإلقليميةفي ظل التحّوالت الّدولية 

ي ستراتجيات عصرية فداخل النسق االجتماعي و السياس ي للدولة، و هذا من منطلق مقاربات و إ االجتماعية

على غرار " الديمقراطية التشاركية " و " الحوكمة اجمحلية"، و كذا الوقوف على  اإلداري،العمل السياس ي و 

ية من جهة، و كذا بعث امط 
ّ
اإلستراتجيات الرقابية و التقويمية لترقية و تنمية املشاركة السياسية اجمحل

 .الثقافة املداية و املشاركتية لدى األفراد

، وقف عند 1989النظام السياس ي اللزائري من جهته من خالل اإلصالحات السياسية التي قام بها منذ 

ي، و التي 
ّ
الدور التشاركي لألفراد و منظمات اجملتمع املدشي في إطار الديمقراطية التشاركية على املستوى اجمحل

بيقاتها في مقراطية الكالسيكية، و ما آلت إليه تطتعتبر أرقى درجات التي بلغتها املشاركة السياسية مقاراة بالدي

النظم السياسية خاصة النموذج التمثيلي منها،, فقد كان و النال الخطاب السياس ي في اللزائر يشّلع على 

ي، و لم تخلوا هذه املقاربة 
ّ
املشاركة الشعبية في فعاليات و أعمال اجملال اجمحلية املنتخبة سواء في شّقها اجمحل

 ر قااوشي تشريعي يتيح للمواطن ممارسة حقه في الرقابة على أعمال هذه الهيئات .من إطا

ية، و كذا 
ّ
حيث سنناقش في هذه الورقة األطر املفهوماتية للديمقراطية التشاركية و الحوكمة اجمحل

م في ترسي  الديمقراطية التشاركية داخل النظم السياسية، مع تسليط 
ّ
لضوء ااجمحددات النظرية التي تتحك

ية و الديمقراطية التشاركية.
ّ
 على واقع اجملتمع املدشي اللزائري في ترسي  و تجسيد الحوكمة اجمحل

 الديمقراطية التشاركية، الحوكمة اجمحلية ، اجملتمع املدشي ، املشاركة الشعبية. الكلمات املفتاحية:

 مقّدمة:

قة بالديمقراطية سواء في بعدها الفلسفي أو السياس ي أو حتى سياقها 
ّ
تشير األدبيات و الدراسات املتعل

أحّقية الشعب بممارسة سلطته الشرعية في تسيير شؤواه ،و أّن املرجعية الفكرية في ذلك هي  الليبرالي إلى

التجربة اليواااية القديمة و تقديمهم لنموذج الديمقراطية املباشرة و قدرتهم على ممارستهم لحّقهم الشرعي، 

 الديمقراطية مع برون التحوالتو كذا قدرتهم على إششاء مؤسسات تعكس اإلرادة اللماهيرية ثّم تطّور مفهوم 

السياسية في مساق تاريخي معّين أفرنت على إثرها  التجارب السياسية في الدول األوروبية الديمقراطية 

التمثيلية ،و هذا ما حاول تقديمه جملة من املفكرين و الفالسفة كإطار اظري فكري للممارسة الديمقراطية 

 .على غرار "جون لوك "و" جان جاك روسو"

ر األبرن و الذي تطّرق لها كّل من "غابريال املواد" و" سيدشي فاربا".
ّ
 الثقافة السياسية من جهتها كاات املؤش

مة في بلورة ثقافة مداية قابلة على التفاعل و 
ّ
و هذا من منطلق األاماط الثقافية و اجملتمعية املتحك

مناقشة القضايا الوطنية و وضع مقاربات  مخرجات النظام السياس ي و سياساته، و مدى قدرة اللمهور على

اظرية لطرح مزيج من األبعاد و املنطلقات التي تحكم العمل السياس ي ،و الذي يكون اجملتمع  طرفا فيه ، من 
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جهة أخرى يبرن عامل الوعي السياس ي و الذي هو املعيار الرئيس ي الذي سنعتمد عليه في دراستنا هذه إلى جااب 

تنشئة السياسية و االجتماعية والثقافة السياسية و الحكم الراشد، و ذلك قصد اإلملام عدة متغيرات منها ال

باملوضوع قصد الدراسة من جاابه االجتماعي و في إطار النموذج اللزائري و سعيه لتثمين و ترسي  

ي و وضع آليات قااواية و سياسية، و حتى اجتماعية لت
ّ
عيلها إلى جااب فالديمقراطية التشاركية في جاابها اجمحل

تقديم اظام حوكمة محلية يسعى من خالله النظام اللزائري إلى ترشيد النفقات العمومية، و العمل على 

تفعيل الرقابة الشعبية و اإلدارية على اجملالس املنتخبة من جهة و كذا تحصيل مرد ودية في األداء اجمحلي و 

ي ،و هذا ما دفعنا إلى وضع اإلشكالية التالية ذلك بتوافر أسس و مقومات الحكم الراشد على النطا
ّ
 :ق اجمحل

ية  في 
ّ
إلى أي مدى ساهمت املؤسسات االجتماعية  في ترسيخ الديمقراطية التشاركية و الحوكمة املحل

 النظام السياس ي و اإلداري الجزائري؟

 التساؤالت الفرعية:

ل البعد املفاهيمي لدراسة الديمقراطية التشارك -
ّ
 ية و الحكم الراشد؟فيما يتمث

 ما هي اجمحددات االجتماعية و السياسية لترسي  الديمقراطية التشاركية؟ -

 ماهو دور مؤسسات اجملتمع في تفعيل الحوكمة اجمحلّية؟ -

 فرضيات الدراسة:

ية بترسي  أبعاد سلوكية داخل اجملتمع السياس ي. -
ّ
 يرتبط تجسيد الديمقراطية التشارطية و الحوكمة اجمحل

ما نادت مشاركة الفرد في صنع السياسات ك-
ّ
ي كل

ّ
ما نادت فعالية املؤسسات االجتماعية على املستوى اجمحل

ّ
ل

ية.
ّ
 اجمحل

 و ستكون اإلجابة عن اإلشكالية السابقة في إطار اجمخطط التالي:

ية . - 1
ّ
 ماهية الديمقراطية التشاركية و الحوكمة اجمحل

 ية و الحوكمة اجمحلّية.محددات ترسي  الديمقراطية التشارك – 2

 الفواعل االجتماعية و دورها في ترسي  الديمقراطية التشاركية في اللزائر – 3

 الخالصة.

ية : – 1
ّ
 ماهية الديمقراطية التشاركية و الحوكمة املحل

ية، علينا االاطالق من البعد الفك
ّ
قة بالديمقراطية التشاركية و الحوكمة اجمحل

ّ
ي و ر ملعاللة املفاهيم املتعل

االجتماعي للثقافة الديمقراطية و التي تعتبر األساس اإلشساشي و املعطى الفكري، لبلورة ثقافة املشاركة في رسم 

 السياسات داخل النظام السياس ي بشكل عام و اإلدارة اجمحلية بشكل خاّص.
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 دينامية الثقافة الديمقراطية : – 1.1

حة الهادفة جملموعة األفكار، و املبادئ و األطر القااواية املنفتثقافة الديمقراطية بالحركية املنظمة و  تمتان

على مجموع التشكيالت و املؤسسات اإلدارية و السياسية ذات التطّور الّدائم، فالثقافة الديمقراطية هي جملة 

ائفي و طمن النشاطات الفكرية و املادية و النفسية و السلوكية، و التي تكون خارجة عن الّتأثير الطبقي و ال

املذهبي بل هي عبارة عن مواناة مابين البنية السياسية و املوضوع السوسيولوجي و هدفها توافق املصالح 

العاّمة و الخاّصة ، و هذا مواناة مع الضمااات القااواية للحقوق الفردية و الحّريات العاّمة ، و هي في إطار 

الظواهر و الحاجات االجتماعية و االقتصادية و  شسق فكري يتمحور حول الواقعية إليجاد الحلول للميع

السياسية و الثقافية، و متغّيرات إشسااية ترعى القيم و املثل و األخالق السياسية ، إضافة إلى ذلك فإن 

الديمقراطية تراعي اللااب النفس ي و اللمالي للفرد و اللماعة، ألنها املعنية قبل غيرها من إشباع الحاجات 

في مضامين الحريات، أو الغداء الروحي في اآلداب و الفنون و اآلراء و الخيارات التي تقف عند  النفسية للفرد

 1حّريات اآلخرين 

 إن أهم مبادئ دينامية الثقافة الديمقراطية هي :

  القدرة على التجديد و التحديث املؤسس ي و ذلك من خالل توفير هامش تبادل اآلراء و حّرية

 التغيير. التعبير و املشاركة في

  ر املسؤولية املشتركة في صنع و
ّ
القدرة على مراجعة األخطاء و تقويم السياسات و ذلك بتوف

تنفيذ و متابعة القرار، و هذا عن طريق العالقة التكاملية بين كّل من السلطة التنفيذية و التشريعية 

 و استقاللية السلطة القضائية .

  الدستورية و السياسية و ذلك من منطلق العقد تجاون النظريات التقليدية في الدراسات

االجتماعي و حتمية العقد الذي يتيح للحاكم و السلطة السياسية االستفادة من تنانل املواطنين عن 

 و ذلك بوجود ممثلين عنهم فيما يصطلح عليه باجملالس املنتخبة . حق املشاركة في صنع القرار ،

 مجتمع مدشي فّعال قائم على االستقاللية و مباشرة  توفير حّرية الصحافة و اإلعالم و وجود

ز عليها فيما يلي من هذه الدراسة. الرقابة الشعبية ،
ّ
 2و التي سنرك

 مفهوم الديمقراطية التشاركية: – 2.1

تشير الديمقراطية التشاركية أو كما يصطلح عليها البعض بالديمقراطية املشاركتية إلى وجود مشاركة 

ن املواطنين من ممارسة حقوقهم شعبية فعالة من خال
ّ
ل إعادة تونيع القوة و السلطة في اجملتمع، كما تمك

                                                           

  1 فاطمة بدوي , علم اجتماع املعرفة. منشورات جروس براس,بيروت، 1988 ،ص: 83.

ة دراسات دولية، محمود صالح الكروي,"النظام السياس ي..بين جدلية الثقافة الديمقراطية و بناء الشخصية, )العدد 
ّ
 مجل

  392(, ص 125
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ل 
ّ
بصفة دورية، و في ظل شفافية تتيح لهم االشتراك في صنع السياسات العاّمة ، و هذا في إطار أوسع و املتمث

 1في الهندسة السياسية,

ي فهي أحّقية الشعب ممارسة سلطته عن 
ّ
طريق وجود آليات مشاركة في صناعة القرار أّما في شّقها اجمحل

ية و هذا على غرار فتح حّرية إبداء الرأي و املبادرة بمشاريع تنمية، و 
ّ
اجمحلّي، و رسم السياسات العاّمة اجمحل

ي في إدارة األقاليم اجمحلية رفقة اجملالس املنتخبة نيادة على االستثمار في الثورة 
ّ
إشراك اجملتمع املدشي اجمحل

مية و التكنولوجية و فتح مجال االطالع على اجمخرجات السياسية و اإلدارية من مداوالت و قرارات على العل

ية.
ّ
 مواقع الكترواية متاحة لللمهور تفتح مجال التفاعل الشعبي بين طبقات املنظومة اجمحل

ة الكشف عن حتمي و في هذا اإلطار يمكن أن تؤّدي ثورة االتصاالت و تكنولوجيا املعلومات إلى ظهور أو

تطبيق الديمقراطية التشاركية ،و ذلك كنمط من أاماط الديمقراطية التي تعتمد على اإلدارة الذاتية بين 

املواطنين أو حتى الديمقراطية التداولية و التي تقوم على االتفاق ، و ضبط النوانع اإلشسااية بهدف الوصول 

اطية املعلومات أو الرقمية  كعنصر أساس ي من الديمقراطية إلى قرارات تتسم بالشرعية ، كذلك تعتبر ديمقر 

التشاركية و ذلك على أساس  حماية خصوصية األفراد و الحق في املعرفة وحق استخدام املعلومات، و كذا 

ية و الحكومية. 
ّ
 2حق املواطن في االشتراك املباشر في كل مستويات صنع القرارات اجمحل

ب قدرا كبيرا من اللهد أما "ريان فوت" في كتابها " 
ّ
النسوية و املواطنة" رأت ان الديمقراطية التشاركية تتطل

و العمل التطّوعي من طرف كّل مواطن عادي مع إلزامية تمكين الفواعل االجتماعية ،و هذا من منطلق إدراج 

 3االستشارة اللماهيرية في مراحل صناعة القرار و السياسة العاّمة للدولة 

لى تحديد إ "كينث هاكر"ديث عن الدور التكنولوجي في تشكيل املشاركة اللماهيرية  ااصرف و في سياق الح

عدد من املبّررات النظرية ،و التي من شأنها توضيح دور تكنولوجيا االتصال على التوجه اللديد للنظرية 

 الديمقراطية:

 نه من تقييم السياسة العا
ّ
مة، هو تحصيل خلق مواطن لديه قدر أكبر من املعلومات تمك

 لوجود آليات عصرية تتيح له تشكيل تفضيالته السياسية.

                                                           

ة جيل للدراسات السياسية و العالقات 
ّ
، بن دومية شعيمة, "الهندسة السياسية و دورها في تحقيق الديمقراطية لدوليةا مجل

  1و تفعيل الحكم الراشد", ,)العدد الثاشي,مايو 2015( ,ص 110.

 شادية فتحي إبراهيم عبد هللا,االتجاهات املعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية،املركز العلمي للدراسات 

  2السياسية.األردن,2004,ص51

  3  ريان فوت , تر:أيمن بدر سمر الشيشكلي.النسوية و املواطنة, اجمللس األعلى للثقافة,القاهرة،2004,ص:195.
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  توسيع اطاق املشاركة السياسية، و االبتعاد عن بعض السلوكيات الذي من شانها عرقلة

مسار السلوك السياس ي للفرد على غرار ) الخلل، الخوف،الوالء الضّيق...( و في هذه املرحلة يمكننا 

 للديمقراطية التمثيلية.تعّدي األطر التقليدية 

  وجود وسائل االتصال املعاصر من شأنها إتاحة فرصة إلششاء تجمعات و تنظيمات مستقلة

عن رقابة الدولة، و هذا ما يسمح بتداول موضوعات و اقاشات تخص الشأن العام، دون فرض حظر 

 أو رقابة على أفكار األفراد.

 ملؤسسات الرسمية و املواطن، دون وجود خلق عالقة مباشرة ما بين السلطة السياسية و ا

وسائل االتصال التقليدي أو وسائط سياسية، على غرار األحزاب السياسية و البرملان في شّقه التمثيلي 

 1و هذا ما ينقل املواطن من متابع للشأن العام ملشارك في صياغته و رسم سياساته.

باتها: – 3.1
ّ
ية و متطل

ّ
 مفهوم الحوكمة املحل

ية هو اتاج ظهور مفهوم الحكم الراشد ،و هذا كإستراتجيات جديدة للبنك يعتبر م
ّ
فهوم الحوكمة اجمحل

في سياق التغيير و التحوالت التي شهدها العالم آاذاك، و كذا اتيجة التحول في مفهوم و  1989الدولي سنة 

مة ارتبط بالتداخل و وظائف الحكومة و تطور الدراسات في علم اإلدارة بشكل عام، حيث إن مفهوم الحوك

التشابك الذي شهدته عملية صنع السياسات العامة ما بين فواعل سياسية و اجتماعية و اقتصادية عديدة 

ي من 
ّ
بعد أن كاات حكرا على القطاع الحكومي و املؤسسات الرسمية في الدولة، فهذا التحّول اقل النظام اجمحل

ي يشارك في اجملت اظام تسيطر عليه اجملالس املنتخبة و ذلك تحت
ّ
مع شرعية التمثيلية الشعبية إلى اظام محل

 املدشي و الهيئات غير الحكومية و األفراد .

ز مفهوم الحوكمة على عّدة أسس و منطلقات أهّمها قيم املساءلة و الشفافية و القدرة على التنبؤ و 
ّ
و يرك

كعالقة حتمية ما بين املواطن و الحكومة في  املشاركة الواسعة للميع شرائح اجملتمع في إدارة شؤونهم ،و هذا

ي .
ّ
 2سياق عصراة التسيير العمومي و الحكم اجمحل

ي من 
ّ
و مما سبق فإن مفهوم الحوكمة اجمحلية " استخدام السلطة السياسية و الرقابة على اجملتمع اجمحل

 اجل تحقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية ".

عناصر الحوكمة اجمحلية  1996تحاد العاملي إلدارة املدن املنعقد بصوفيا و يوّضح اإلعالن الصادر عن اال

 الرشيدة

                                                           

  1 املرجع افسه,ص 52.

(, 2012, جوان 26، بومدين طاشمة, "الحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات اإلدارة اجمحلية في اللزائر".,) العدد التواصلمجلة  

  2ص ص: 29 30.
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Good local gouvernance  : على النحو التالي 

 .اقل مسؤولية األششطة العامة املالئمة ملستويات محلية مختلفة وفق أطر قااواية 

 . ي
ّ
 مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار اجمحل

 ي، و تمكين مالي و بشري للتسيير الرشيد و تهيئة ظروف من ش
ّ
أنها خصخصة االقتصاد اجمحل

 1الفعال.

بات تطبيقه في النظم 
ّ
ي علينا رصد أهم مقوماته و متطل

ّ
و في سياق الحديث عن الحكم الراشد اجمحل

ية املعاصرة و التي أقّرها براامج األمم املتحد اإلامائي، و التي جاء بها على أساس مقوما
ّ
م الراشد ت الحكاجمحل

 كالتالي:

 ( :املشاركة (participation 

و تشير إلى حق كل مواطن بغض النظر عن اللنس في إبداء الرأي و املشاركة في صنع القرار إما 

ب تشريعات تضمن الحقوق 
ّ
مباشرة أو عن طريق اجملالس التمثيلية املنتخبة ، و هذا ما يتطل

 ت داخل شسق تفاعلي منتظم.السياسية و املداية لألفراد و اللماعا

 :تعميق مفهوم املواطنة 

ر مهّم ، حيث أن املواطنة تعني شعور دائم و لصيق بالفرد يجعله ملتزما بمسؤولية 
ّ
و هو مؤش

اتجاه الغير و من يشترك معه العيش في أرض واحدة، و بالتالي فهذا الشعور ينمو لدى األفراد بدافع 

ستقرار الوطن و وحدته و اادماجه و بالتالي تحصيل الفرد على االجتهاد قصد العمل على سالمة و ا

قدرات مادية و معنوية، تؤهله للمشاركة إلاجاح مهام املواطنة على غرار املشاركة السياسية و السعي 

 2للصالح العام.

 ( :حكم و سيادة القااون(rule of law 

ل الدولة دون تمييز، و ذلك في و املقصود هو سيادة الحكم على جميع املؤسسات و األفراد داخ

إطار وجود تنظيمات و تشريعات حامية لحقوق اإلشسان و موّضحة للعالقة بين السلطات و تضمن 

الفصل بينها و استقاللية السلطة القضائية، و هذا كضمااات قااواية ملمارسة املواطنة اإليجابية في 

 ظل اظام سياس ي توافقي قائم على الشرعية الدستورية.

 لشفافية: ) ا(transprency 

و تتمثل في حّق املواطنين في التعرف و االطالع على املعلومات الضرورية و املوثقة، و تعتبر هذه 

املهّمة مسؤولية الدولة بكافة مؤسساتها سواء السياسية او االقتصادية العاّمة، و هذا كالية لتجسيد 

                                                           

  1 املرجع افسه ,ص 30.
2 Bertrand badie.le devlopment politique, Économica.paris , 1984 ,3 e . édition.,p.4 
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اجمحاسبة و تقليص شسب الفساد و التعامالت غير مبدأ الرقابة الشعبية و توسيع دائرة املشاركة في 

 الشرعية.

  (:الكفاءة و الفعالية(effectiveness & efficiency 

و هي تعني توافر القدرة لدى املؤسسات في تنفيذ املشاريع و تقديم اتائج تستجيب الحتياجات 

ة كما تظهر كفاءة و فعالياملواطنين مع االستخدام العقالشي و الرشيد للموارد املادية و البشرية ، 

املؤسسات الرسمية في درجة االستجابة ملدخالت النظام االجتماعي، و تلبيتها ملتطلبات اجملتمع و هذا 

 .دافيد إيستنفي إطار التونيع السلطوي العادل للقيم داخل اجملتمع وفق أطروحة 

 :املساءلة ((equity 

 1اجملتمع املدشي إلى املساءلة الشعبية ,خضوع صناع القرار و القطاع الخاص و حتى منظمات 

 و هذا في سياق اجمحاسبة الدورية و شرطية مشاركة املواطن في حماية الصالح العام.

إضافة إلى االعتماد على الخطط اإلستراتجية، و هذا كمنطلق فعال لوضع املشاريع التنموية  متوافقة و 

 للسياسات العامة . طموحات اللمهور و وضع استراتجيات مراجعة و تقويم

ية: – 2
ّ
 محددات ترسيخ الديمقراطية التشاركية و الحوكمة املحل

ية اتاج عّد عوامل و محّددات يشترك فيها السلوك البشري و 
ّ
تعتبر الديمقراطية التشاركة و الحوكمة اجمحل

لامد ها الرسمي الالتنظيمات اجمختلفة، قصد إاجاح العملية السياسية من بلوغ درجة من االتساع خارج إطار 

 حيث تكمن هذه العوامل و اجمحدّدات في:

 التنئشة السياسية: – 1.2

اختلفت تعريفات التنشئة السياسية مابين وصفها بالعملية و كذا تعريفها على أنها محّصلة عمليات 

ر في سلوكيات املواطن و تحديد فعاليته في اجملتمع خاصة في 
ّ
ق النشاطات شاجتماعية و سياسية و تربوية، تؤث

السياسية، و تكون التنشئة السياسية الفعالة هي مصدر وجود اخبة مجتمعية ااشطة سياسيا و اجتماعيا 

 لها دور تشاركي في صناعة القرار، و كذا معاللة القضايا اجملتمعية التي تمّس الصالح العام.

سية اته و حقائقه و قيمه و مثله السياو تعّرف على أّنها " تلك العملّية التي يكتسب الفرد من خاللها معلوم

و يكّون من خاللها مواقفه و توجهاته الفكرية، و كذا اإليديولوجية التي تنعكس على سلوكياته و مخرجاته 

اليومية إضافة إلى كونها تعتبر مصدر قياس اادماجه في النشاط االجتماعي و السياس ي داخل اجملتمع, من جهة 

سية بمثابة عملية تغذية دائمة لنشاط النظام السياس ي، و ذلك عن طريق القنوات أخرى تعتبر التنشئة السيا

                                                           

يةحسين عبد القادر,  
ّ
رة ماجستير في العلوم السياسية, قسم العلوم الحكم الراشد في اللزائر و إشكالية التنمية اجمحل

ّ
, مذك

  1السياسية, جامعة تلمسان2012/2011.ص ص: 30 31.
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االجتماعية و مجموع املناهج و السياسات املمّررة في صورة خبرات و تجارب و األهم كونها تعتبر مراحل تكوين 

 1املواطن أو الفاعل السياس ي بشكل عام.

م الفرد املعايير االجتماعية عية على أنها في كتابه التنشئة السياس هايمنو قد أشار إليها 
ّ
ن "عملية تعل

رد داوسن ريتشا، و يعّرفها طريق مؤسسات املجتمع املختلفة و التي تساعده على التعايش سلوكيا معها"

" العمليات التي يكتسب الفرد من خاللها توجهاته السياسية الخاصة،معارفه، مشاعره و تقييماته على أّنها 

 2حيطه السياس ي.البيئية و م

و تعتبر التنشئة السياسية كونها محّصلة عمليات تلقين و تمرير لقيم ومعتقدات و توجهات يكون مصدرها 

النظام السياس ي، و هذا من خالل املؤسسات االجتماعية اجمختلفة : أولها األسرة و مرورا باملدرسة و اللامعة و 

املؤسسات اإلدارية و التربوية داخل اجملتمع، و هذا كآلية املؤسسة العسكرية و اللمعيات األهلية و مختلف 

للحفاظ على ديمومة و استمرارية النظام السياس ي و تكون في إطار حلقة وظيفية تضاف إليها مخرجات الثقافة 

ر و يتأثر و في تفاعل دائم مع اجملتمع السياس ي من خالل 
ّ
السياسية السائدة في اجملتمع فتجد هنا الفرد يؤث

سباته السياسية و االجتماعية و اإليديولوجية، و كذا من خالل مساهمته و اشعكاسات الثقافة السياسية مكت

 على امليدان العملي و اضطالعه باملمارسات السياسية للهيئات من القاعدة إلى القّمة.

 اعية:مو لعملية التنشئة السياسية مكواات تساهم في تحديد شكل اجملتمع السياس ي و خصائصه االجت

 :إن ثقافة الفرد املكتسبة هي إحدى مكواات التنشئة السياسية. ومن  ثقافة الفرد املكتسبة

خاللها يستطيع الفرد أن يكتسب التنشئة من ثقافة وسلوك وقيم اجملتمع الذي يعيش فيه، ويكتسب 

لقيم ا الفرد تلك الثقافة في السنوات املبكرة من حياته فتكون جزء من شخصيته وقد تتطور تلك

والسلوكيات اتيجة تطور اجملتمع واظامه السياس ي، وتختلف أاماط التنشئة السياسية للفرد اتيجة 

التساع مداركه وتنوع ثقافاته فيدخل في مرحلة التقييم واملقاراة بما كسبه وأكتسبه من التجربة 

اجملتمع القات مع األسرة و العمرية ومجالها املعرفي ومراحلها ومحطاتها، والتأثير الثقافي للمدرسة والع

 3.ووسائل اإلعالم واالتصال

 :لشخصيته الذاتية  ثقافة الفرد الذاتية 
ً
إن ثقافة الفرد الذاتية تختلف من إشسان آلخر تبعا

ومحيطه األسري واجملتمعي وتحصيله العلمي وثقافته املنتقاة، مما يجعل تلك الثقافة جزء من 

الثقافة السياسية للفرد تتمحور حول مجموعة من الضوابط  شخصيته فيدافع عنها ويهتم بأمرها، و

                                                           

 مولود نايد الطبيب, التنشئة السياسية و دورها في تنمية اجملتمع, املؤسسة العربية الدولية للنشر,االردن، 2001، ط1، 

  1ص:11

  2 املرجع افسه,ص:12

01/05/2016. استرجعت املوقع بتاري 2009ماي  6.دور مؤسسات اجملتمع املدشي في التنشئة السياسيةااجي الغاني,  

http://www.najialghezi.com/index.php.3  
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املعرفية واآلراء السياسية واالتجاهات الفكرية والقيم االجتماعية تتبلور في عالقة الفرد مع سلطة 

النظام الحاكم، وهذه الثقافة الذاتية تحكم تصرفات الفرد داخل النظام السياس ي سوى كان حاكم 

 .لوك الفرد السياس ي داخل إطار اجملتمعأم محكوم. كما تؤثر في س

 :ثقافة املؤسسة السياسية من املكواات الرئيسية للتنشئة  ثقافة املؤسسة السياسية

تخرج  السياسية سواء تلك التي تتبناها الدولة )ثقافة النظام( أو األحزاب السياسية، وهذه الثقافة ال

ل السلطة وخارجها، ومن خالل تلك الثقافة األحزاب داخ عن األطر الفكرية والفلسفية لألاظمة و

تحاول األحزاب واألاظمة الحاكمة أن تفرض قيمها وأيديولوجياتها سوى كاات ديمقراطية أو 

دكتاتورية، رأسمالية أم اشتراكية، وعلى الرغم من أن هناك فرق شاسع بين التنشئة السياسية في 

إال أن الهدف هو واحد من حيث املرجعية اجملتمعات الديمقراطية واجملتمعات الدكتاتورية ، 

ثقافة التنشئة السياسية في  الثقافية للفرد في اجملتمع باعتبارها احد مكواات التنشئة السياسية، و

األاظمة الديمقراطية تحرص على تحديد الوظائف السياسية للفرد في اجملتمع على أساس اإليمان 

حساس باالاتماء للوطن من أهم املعتقدات السياسية بضرورة الوالء للوطن والتعلق به، لكون اإل 

للتنشئة السليمة. كما تحدد ثقافة التنشئة األطر العامة للعمل السياس ي وتغذية املواطن بمعلومات 

 .1سياسية واجتماعية واقتصادية من واقع البيئة السياسية

 الثقافة السياسية: - 2.2

ل حقل معرفي من العلوم تعددت تعريفات الثقافة السياسية بحسب اختال 
ّ
ف مرجعية التحليل لك

أنها اللااب السياس ي من الثقافة اجملتمعية ، و موريس ديفرجي" اإلشسااية و االجتماعية ، حيث يعّرفها "

قة  "روي ماكريدس"يعّرفها 
ّ
أنها مجموعة األهداف اللماعية املشتركة و مجموعة القواعد اللماعية املتعل

قة بكيفية "صامويل بير"  بالحكم , بينما عّرفها
ّ
على أنها مزيج من الثقافة و القيم و املعتقدات و املواقف املتعل

ي و ممارسة الحكم و كذا ما ينبغ فعله أثناء الحكم.
ّ
 2تول

ق با"جابريال املوند و سيدني فاربا " كما ااصرف كل من 
ّ
لثقافة إلى تعريف الثقافة السياسية في كتابها املتعل

 أّنها التونيع العام لتوّجهات األفراد إناء أغراض سياسية .املداية، على 

أّنها شسق من املعتقدات و الرمون و القيم التي تحّدد موقع الفعل السياس ي "جابريال أملوند" حيث عّرفها 

أنها شسق من سيدني فاربا و عّرفها  3ضمن تونيع معّين للقيم و االتجاهات و األحاسيس و املهارات السياسية،

 ملعتقدات اإلمبريقية و الرمون التعبيرية و القيم التي تحدد وضعية و مكان الفعل السياس ي.ا

                                                           

  1 املرجع افسه.   
2  S.n.Roy.modern comoarative politics :approaches; methods and essues, Phl learning.2004,p.97 

  3 جابريال املواد.بنجام باول.روبرت مندت.تر:محمد ناهي بشير املغيربي. السياسة املقاراة: إطار اظري  )د ب ن .د د ن(.ص:103
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ل في البعد املعرفي و الذي يشمل كل التوجهات  أملوند و فارباو قد وضع 
ّ
أبعاد للثقافة السياسية تتمث

فاء لذي يحتوي درجة الو اللماهيرية اتجاه شكل النظام السياس ي و األغراض السياسية ، و البعد العاطفي و ا

و الوالء للنظام السياس ي و احتمالية وجود اغتراب سياس ي من طرف األفراد ، أما أخيرا فجاء البعد التقييمي و 

هو مجموع األحكام القيمية التي تطلقها اللماعات على جملة مخرجات النظام السياس ي و العملية السياسية 

 و محتويات السياسات العامة.

 أاماط الثقافة السياسية و التي تنقسم إلى: جابريال املوند و فارباأخرى يحدد لنا كّل من و من جهة 

ل في املواطنون السلبيون ، ال يشاركون في االاتخابات الثقافة الرعوية)التقليدية(: 
ّ
أو الرعائية و التي تتمث

 و اللمعيات ، و هناك اشعكاسو ليست لهم ششاطات سياسية أو أي عالقة التنظيمات السياسية أو النقابات 

قة ببنية النظام السياس ي.
ّ
 لعدم االهتمام بالشؤون السياسية ، مع استثناء األمور األمنية التقليدية املتعل

ل في مواطنين يعون وجود السلطة الثقافة التابعة )الخضوع(: 
ّ
قة ببنية سلطوية ممركزة ، تتمث

ّ
و املتعل

أو األمنية دون أي اعتراض على مجموع القرارات الصادرة من النظام  ,خاضعون و يطيعون السلطات السياسية

السياس ي، و هذا اشعكاس للنظم السياسية الدكتاتورية و الشمولية و هذا ما يدفع الناس إلى متابعة القضايا 

 السياسية لكن دون أي مشاركة من طرف األفراد في رسم السياسات العامة .

او الثقافة املداية أو حتى الثقافة الديمقراطية و هي تشمل مجموع األفراد  الثقافة املشاركة)املساهمة(:

ذوي اإلطالع العام بالشؤون السياسية و املهتمين بالصالح العام، و على تفاعل دائم مع السلطة السياسية ، و 

و التي تتبع  ي ,مشاركين في صياغة السياسات العامة عن طريق جملة املطالب الدورية املرفوعة للنظام السياس 

 1بعملية تقييم جمخرجات النظام من قرارات و سياسات و تشريعات.

 املشاركة السياسية: – 3.2

تعرف املشاركة السياسية بأّنها " تلك األششطة السياسية التي يشارك فيها أفراد اجملتمع في إطار اختيار و 

ني إشراك األفراد في جميع مستويات النظام صنع السياسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر، و هذا ما يع

 السياس ي.

و املشاركة السياسية تعني  في أوسع معاايها ،حق املواطن في أن يؤّدي دورا معّينا في عملية صنع السياسات 

و القرارات ذات صلة بالشأن العام ، و تعني أيضا في أضيق معاايها حّق ذلك املواطن من مراقبة هذه القرارات 

 التقييم ألبعدي و متابعتها. من باب

                                                           

 صرة في استراتجيات إدارة السلطة ،النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة:دراسة معاثامر كامل محمد الخزرجي. 

  1دار مجدالوي للنشر و التونيع،األردن.2004.ص101
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بين املشاركة و االهتمام و التفاعل و التجاوب فاالهتمام يعني عدم "جالل عبد هللا معّوض" و في ذلك يمّيز 

السلبية , و هذا بوجود حّس العالقة ما بين املواطن و جملة القرارات السياسية و هياكل املؤسسات السياسية 

جتماعية العاّمة، و هذا ما يعطي استقاللية ملفهوم االهتمام عن املشاركة و بقائه و اعتبارها جزء من الحياة اال 

 في إطاره الشعوري النفس ي و عالقة التأثير و التأثر .

أّما التفاعل هو افسه التجاوب و هو ذوبان وجود األفراد في اطاق أوسع و هو الوجود السياس ي و هنا يجّسد 

ماعي سياس ي، حيث يتوّسط التفاعل النسق الرابط مابين االهتمام و الفرد أطروحة  اإلشسان كائن اجت

 املشاركة, إذ أن لالهتمام أن يتحّول ملشاركة و كما للمشاركة أن تفرض التفاعل.

كما تعتبر املشاركة السياسية العصب الحيوي للممارسة الديمقراطية و قوامها األساس ي ، و التعبير العملي 

ف الصريح لسيادة قيم الحر 
ّ
را أساسيا لتقّدم أو تخل

ّ
ية و العدالة و املساواة داخل اجملتمع ، و كذلك تعتبر مؤش

في كتاب املشاركة "كريستوفر أرترتون و هاالن هان" فاملشاركة السياسية حسب كّل من  1اجملتمعات،

لتي تدخل االسياسية ليست مقتصرة فقط على التصويت و االاتخاب و لكنها تشمل جميع األششطة و املساعي 

في اطاق العملية السياسية بنطاقها الواسع، و التي تتمحور حول التأثير في فئة أو هيئة أو حتى طبقة سياسية 

و اخبة معّينة ، و تتعدد هذه األششطة بتعدد األهداف )اقاشات سياسية، مشاركة في اجتماعات، تمويل 

 2حمالت ااتخابية...(

ى أهمية املشاركة السياسي
ّ
ة في تجسيد الديمقراطية التشاركية من منطلق أنها تعتبر اآللية كما تتجل

األساسية في إرساء البناء املؤسس ي للدولة و التحديث السياس ي، حيث أن املشاركة السياسية هي اتاج 

العمليات االجتماعية و االقتصادية املرتبطة بالتحديث، و هذا ما يتيح فتح اجملال أمام األفراد للمساهمة في 

 ورة اظام ديمقراطي واسع النطاق و متعدد الفواعل.بل

 الفواعل االجتماعية و دورها في ترسيخ الديمقراطية التشاركية في الجزائر: – 3

ي أو حّتى املركزي من 
ّ
يعتبر موضوع الديمقراطية التشاركية و الحكم الراشد سواء على املستوى اجمحل

يعتبر من إفرانات املواثيق الدولية و جهود املنظمات الدولية املواضيع الناشئة في الدراسات السياسية حيث 

لتجسيد اظم الحكم الديمقراطي في دول العالم، وفق معايير الحكامة و الرشادة السياسية و أسس الشفافية 

و املساءلة، لكن مع ذلك يبقى تحقيق الديمقراطية التشاركية و الحوكمة السياسية في اللزائر مرهواا بوجود 

ي خاّصة في ظّل وجود مؤس
ّ
سات اجتماعية و سياسية، تمّهد لتجسيد و تطبيق هذا النمط من الحكم اجمحل

                                                           

 محمد عاطف غيث.مجاالت علم االجتماع املعاصر:أسس اظرية و دراسات واقعية،دار النشر للمعرفة 

  1الحديثة,االسكندرية،1982،ص:16

ف السياس ي و غايات التنمية السياسية ،دار اللامعة اللديدة للنشر.االسكندرية،2000،ص:39
ّ
  2 أحمد وهبان.التخل
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معّوقات تحول دون الولوج السلس للفرد في تسيير شؤواه مناصفة مع الهيئات اإلدارية و السياسية املوجودة 

 في اللزائر.

ر للسلوك الفردي: -1.3
ّ
 املجتمع املدني كمؤط

مع املدشي توسعا كبيرا في استخداماته بشكل غير مسبوق خاصة في العقد األخير من القرن عرف مفهوم اجملت

العشرين، و ذلك ليما بات يحمله من دالالت و أبعاد مختلفة, اختلفت من استعماله كنظير للمجتمع السياس ي 

الت التي تحمل دال و تارة كمرادف للتشكيالت و املؤسسات االجتماعية و تارة أخرى كمرادف للبنى الفرعية

 1دينية و مذهبية معّينة.

إّن االهتمامات الحديثة بهذا املفهوم و الذي أضحى يعّد الوسيط اللوهري لعملية التفاعل السياس ي بين 

الفاعلين االجتماعيين و املؤسسات السياسية الرسمية، و هذا كواه آلية ملأسست السلوك الفردي و دمج الفرد 

اعة في صناعة القرار أو الخوض في الحياة السياسية، و لعّل مفهوم اجملتمع املدشي ملناقشة ومشاركة اللم

يدفعنا إلى إلقاء الضوء على قضايا أساسية تعتبر الحلر األساس لترسي  الديمقراطية التشاركية و هي كل من 

القيم املساادة املواطن الصالح و املواطنة و اجملتمع السياس ي، الدولة، الحريات األساسية، و منظومة 

لوظائف منظمات اجملتمع املدشي و باقي التشكيالت االجتماعية لكونها الرابط الرئيس ي بين املواطن و الدولة 

ومؤسساتها، و كذلك ضّم مجموعة من الهيئات غير الحكومية الفاعلة في القضايا السياسية و الشؤون 

سواء بالرجوع إلى تاريخها في مراحل مختلفة من  العاّمة، و هذا كاشعكاس ألساس وجود مثل هذه التنظيمات

 2تاري  أوروبا الحديث.

ية و العاملية, حيث باتت حتمية 
ّ
في ظّل التغّير في وظائف الدولة االجتماعية، تحت تأثير املستجّدات اجمحل

ية،  و أضحت الت
ّ
اركية هي شتحّول الدولة من كونها املشرف املباشر إلى فاعل شريك في عملية التنمية اجمحل

م دور اجملتمع املدشي 
ّ
اآللية اموذجية لتعدد الشركاء االجتماعيين في عملية التنمية خاصة اجمحلّية منها, مّما عظ

و تحميله املسؤولية في تأطير و مأسسة السلوك الفردي و اللماهيري في عملية املشاركة في صياغة خطط 

 تنموية.

اين لل مجتمع املدشي لتشمل كل األفراد واألشخاص واجملموعات لقد اتسعت رقعة املساهمين املكّوِ

واملؤسسات املداية التي تنشط في العمل اجملتمعي املستقل عن األحزاب السياسية وأجهزة الدولة والحكومة، 

ومنها جمعيات األحياء والتعاوايات والوداديات والنوادي األدبية والفاعلون العموميون واملنظمات الدينية 

وجمعيات املعونين وذوي الحاجات الخاصة، واملهنيون والتجار والحرفيون، ومنظمات الفنااين والخيرية 

والنقابات املهنية، والصحفيون املستقلون، وتأتي أهمية الفاعل املدشي هنا، في املشاركة الفعالة في بناء 

                                                           

  1 علي عبد الصادق,مفهوم اجملتمع املدشي"قراءة أولية",الهيئة املصرية العامة للكتاب,القاهرة،2007(,ص:07

  2 أماشي قنديل, املوسوعة العربية للمجتمع املدشي، الهيئة املصرية العامة للكتاب,القاهرة،2008،,ص:45
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وقراطي قطع مع النموذج البيرالديمقراطية املبنية على الشراكة املتعددة والواسعة ملكواات اجملتمع والتي ت

اآلتي من أعلى إلى أسفل والذي ال يعترف باملبادرات الفردية وال بإشراك املواطن في تسيير شؤون البالد، إّن 

اجملتمع املدشي الفاعل واملؤثر هو رأس املال االجتماعي القوي الذي يرافق رأس املال السياس ي واالقتصادي في 

لنظام الديمقراطي الذي تتعدد فيه الُسلط بين سلطة الحكومة واألحزاب والبرملان بناء دول قوية مبينة على ا

والصحافة والقضاء ثم اجملتمع املدشي من دون أن تطغى سلطة على أخرى ومن دون أن يتم تطويع سلطة 

 .1لصالح سلطة أخرى 

ية:  – 2.3
ّ
 واقع تنظيمات املجتمع املدني الجزائري في ترسيخ الحوكمة املحل

قراءة أولية لواقع التنظيمات االجتماعية في اللزائر علينا أن ششير إلى االختالل املوجود على السياق  في

النظري و الواقعي فيما يخّص التنظيمات بصورة عاّمة ، و أول اختالل هو أنمة الشرعية و مستوى تآكلها في 

تداولية املشّوهة التي تشهدها التنظيمات ظّل التعددية السياسية املقّيدة املمنوحة سواء من ااحية مبدأ ال

االجتماعية و حتى السياسية في اللزائر، حيث هناك رفض ملبدأ التداول على السلطة بصورة مستقّرة و 

مقبولة من معظم األطراف، و هذا نيادة على مبدأ الهوّية و التي رمت بظاللها على دور و فعالية تنظيمات 

السّيما املنطلق الديني و املنطلق العلماشي، نيادة على الصراعات الثقافية و اجملتمع املدشي في اللزائر و 

االجتماعية التي تتجاذب املواطن اللزائري ) العروبة، اإلسالم، الوطنية و املاّدية...(، في حين تتمحور الهوّية 

اتماء إلى مح له باال بالنسبة للمواطن اللزائري في مجموع الصفات الشخصية و اإلمكاايات العلمية التي تس

 2الشخصية املعنوية اللزائرية، و االادماج في النسيج االجتماعي و االاصهار تحت غطاء املواطنة الصالحة.

م الحزبي ،و تعاظم أعداد تنظيمات اجملتمع املدشي باختالف توجهاتها و 
ّ
را ظاهرة التضخ

ّ
و باتت مؤخ

له مسمياتها في اللزائر إلى لفت ااتباه الباحثين في
ّ
من  الشأن السياس ي و االجتماعي على حّد سواء، و هذا ملا تمث

أهّمية اظرية اصطدمت بواقعية اجمخرجات الباهتة للتنظيمات االجتماعية في اللزائر و هذا لعّدة اعتبارات 

 منها:

 فشل تنظيمات اجملتمع املدشي من تفعيل دورها الرقابي و اجمحاسبي.أ.

ل في عدم تعبيرها عن القوى االجتماعية الحقيقية، و اإلبقاء على القنوات اتساع املشكل البنيوي و املب.
ّ
تمث

 التقليدية الفاعلة على غرار األوقاف و الطرقية في أطر تاريخية محددة.

                                                           

 مصطفى ايت خرو اش، أدوار اجملتمع املدشي في البناء الديمقراطي :املغرب أاموذجا، 

http://www.mominoun.com/articles/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D   1  

,رسالة ماجستير في السياسات العامة و دشي اللزائري إبان الفترة االستعمارية و بعد االستقاللاجملتمع امل واقعحّدة بوالفة, 

  2الحكومات املقاراة,غ منشورة, قسم العلوم السياسية,جامعة باتنة,2011/2010,ص ص :114.115

http://www.mominoun.com/articles/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7-2370
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تزايد صور التبعية املالية لتنظيمات اجملتمع املدشي و املنظمات غير الحكومية، و هذا ما ينعكس على ج.

ا و تغليب امليول الصريح أو الضمني للدول أعمال املااح سواء كاات هيئات حكومية أو سياساتها و ممارساته

 1خاّصة.

وطنية،  مّما يساهم في تشويه النسيج االجتماعي الوطني، و كذا -محاولة استنساخ تجارب و مقاربات عبرد. 

وق ضايا النوع االجتماعي، حقتمرير أطروحات غربية فيما يخّص العديد من القضايا )املقاربة النسوية، دعم ق

 االشسان...(.

رات السياسية و القااواية التي يمارسها النظام السياس ي اللزائري عائقا 
ّ
إضافة إلى ما سبق تعتبر املؤث

جوهريا يساهم في تقويض دور اجملتمع املدشي و تنظيماته من ممارسة وظيفته االجتماعية و السياسية 

التقييد القااوشي للممارسات اللمعوية و ذلك بحلة تنظيم أعمالها و وظائفها  بفعالية، و هذا إن عّقبنا على

وفقا لتنظيم أو قااون يفّند إّدعاءات اللهات الرسمية لفتحها جملال ممارسة الحريات الفردية و اللماعية، و 

وظيفيا و  ةهي باألساس تضع عقبات قااواية الغرض منها ترسي  التبعية لتنظيمات اجملتمع املدشي للدول

 2سلوكيا.

ها يتمحور حول جدلية عالقة الدولة و اجملتمع املدشي ما بين الشّد 
ّ
رات السياسية فجل

ّ
أّما فيما يخّص املؤث

و اللذب و هذا في سياق هامش الحّرية النسبية املمنوحة من طرف الدولة، لكن دون السماح لتنظيمات 

مقاومة توجهات و سياسات الدولة في سبيل ترقية متطلبات اجملتمع املدشي من تفعيل دورها األساس ي، و هو 

ل في صور السيطرة و 
ّ
األفراد و حماية حقوقهم، إال أن عالقة الدولة باجملتمع املدشي غير صحّية و هذا يتمث

التوجيه السياس ي الذي تمارسه الدولة بمؤسساتها على اجملتمع املدشي و ممارسة الضغوطات و تشكيل قيود 

 3تنظيمية و مالية و أمنية،نيادة على الضوابط القااواية سالفة الذكر.إدارية و 

 االستراتجيات البديلة لقيام مجتمع مدني فّعال ومشارك: – 3.3

ااطالقا من إيمان السلطات العليا في البلد بأهمية اجملتمع املدشي في تفعيل الديمقراطية التشاركية ،  

هامش حرية و مجموعة وظائف و اختصاصات  في إطـار إصالحات التـي  سارع صاشع القرار في اللزائر إلى منح

عرفتها بدسترة عضوية تنظيمات اجملتمع املدشي في الهيئة العليا املستقلة ملراقبة االاتخابات ، حيث تنّص املـادة 

ة صـيعلى أن تحدث هيئة عليا مستقلة ملراقبة االاتخابات . ترأسها شخ 2016من التعديل الدستوري  194

                                                           

  1 املرجع افسه,ص:115

حث مقّدمة للندوة الفكرية,مركز دراسات الوحدة العربية," ورقة ب اجملتمع املدشي في الفكر الحقوقي العربي,عبد هللا ساعف, 

  2اجملتمع املدشي و دوره في تحقيق الديمقراطية",بيروت,سبتمبر,1992,ص:268.

 حسين توفيق ابراهيم,النظم السياسية العربية"االتجاهات الحديثة في دراستها" ,مركزدراسات الوحدة العربية,بيروت،ط1. 

  20053(,ص:190
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وطنيـة يعينهـا رئيس اللمهورية بعد استشارة األحزاب ، وتتكون بشكل متساو من قضاة يقترحهم اجمللس األعلى 

رئيس اللمهورية و كفاءات مستقلة يتم اختيارهم من ضمن اجملتمع املدشي يعينها رئيس  للقضـاء ويعيـنهم 

 1اللمهورية.

أهداف إصالح اللماعات اجمحلية بقوله :" حينما كما اعتبر تحقيق الديمقراطية التشاركية أهم  

وضعت الحكومـة بتعليمات من مؤسسة الرئاسة  ، إصالح اللماعات اإلقليمية في صلب إصالحات مهام الدولة 

وهياكلهـا ، إاما كان القصد من ذلك تعزيز الديمقراطية اجمحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبت وجودها ، ولقد 

م ، شوطا كبيرا في مسعاها القائم على ااتهاج الالمركزية وفك التمركز بأسلوب عملي قطعت اللزائر اليو 

وتدريجي ، وذلك من أجل التحكم األفضل في الواقع امليداشي ، وتقريب املسافات بين مراكز القرار والفضاء 

 2. "راطيةوشفاف يقض ي على كل العراقيل البيروق اإلقليمي ومن أجل تحقيـق تسـيير جـوار ي فعـال 

على التحضير إلعداد مشروع ميثاق قااون الديمقراطية  2017و عزمت الحكومة اللزائرية سنة  

التشـاركية ، ينـدرج ضمن املشاريع التي تجسد القيم الدستورية، ويسمح بترسي  طرق تشاركية حقيقية بين 

 ة طرح مشاريع قوااين جديدة للبلديةالسلطات العمومية واملـواطن، وتعتزم ونارة الداخلية واللماعات اجمحلي

والوالية، وتم تنصيب فوج عمـل وناري مشترك يعمل على دراسة السبل لوضع اآلليات التي تسمح للمواطنين 

ويهدف عمل هذا الفوج إلى إيجاد صيغ مالئمة  .بممارسة حقهم الدستوري املتعلق بتسيير الشؤون اجمحلية

لشؤون اجمحلية، واإلسراع إلى وضع اآلليات املناسبة ما يسمح باالستجابة لتجسيد إشراك املواطنين في تسيير ا

مادة قااواية تدعو إلى إرساء الديمقراطية التشاركية،  14لتطلعات املواطنين، رغم أن التشريع اللزائري وضع 

 3العمومي. والقضاء على البيروقراطية والرشـوة بجميـع أشـكالها، وتحسـين الخدمـة

ذلك تعمل اللزائر، في إطار التعاون مع االتحاد األوروبي وبراامج املتحدة اإلامائي، إلى دفـع  إضافة إلى 

قـدرة السـلطات اجمحلية واجملتمع املدشي على ترقية التنمية اجمحلية. وتم إمضاء اتفاق لتمويل براامج 

يين ساهمة مالية قيمتها ثمااية مال "الديمقراطية التشـاركية والتنميـة اجمحلية" ممول من االتحاد األوروبي بم

يورو. سيعمل هذا البراامج على تحسين أاظمة التخطيط االستراتيجي والديمقراطية اجمحلية عبر دمج املرأة 

ويتولى هذا البراامج  .والشباب، وإشراكهم في الحوكمة على مختلف مسـتوياتها، خصوصا في الواليات والبلديات

قدرة على املساهمة التامة في التنمية اجمحلية. ويتم تفعيل املبادرة في عدد من ترقية املواطنة الفاعلة وال

                                                           

، جوان 17، األمين سويقات، "دور اجملتمع املدشي في تكريس الديمقراطية التشاركية"، العددفاتر السياسة و القااون مجلة د 

  20171، ص. 247.

  2 املرجع افسه،ص.252.

، "عبد اجمليد رمضان، الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية التشاركية حالة مجلة دفاتر السياسة و القااون 

  3 اللزائر"، العدد16،جاافي 2017، ص.78.
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 11البلديات النموذجية للرفع من قدراتها لضمان دورها في الحوكمـة بتحـديث وتحسـين الخـدمات لفائـدة 

 1املواطنين، وتوسيع مجاالت التمثيل وتدخالت اجملتمع املدشي وخاصة املرأة والشباب.

في حاجة إلى  ال تزال ء ما سبق ذكره فان اجملتمع املدشي و التشكيالت االجتماعية في اللزائرعلى ضو

استراتجيات فعلية تقوم على ترسي  استقاللية هذه التنظيمات، و كذا تعمل على تكريس مبادئ الحكم الراشد 

ا إلى رادة املواطن و سعيهو الديمقراطية التشاركية، وهذا من منطلق وظيفتها األساسية تحت غطاء تجسيد إ

التموقع كقنوات اتصال فعالة بين املواطن و النظام السياس ي، و في هذا الصدد علينا رصد مجموعة 

استراتجيات تقوداا إلى تنميط دور اجملتمع املدشي في ترسي  الديمقراطية التشاركية و الحوكمة اجمحلية سواء 

 ملنظومة اإلدارية اجمحلية و هي كاألتي:على مستوى اجملالس املنتخبة أو على مستوى ا

 أ. استراتجيات السلطة السياسية لتفعيل الشراكة االجتماعية:

  صة بصيااة و ترقية الحّريات الفردية و
ّ
إعادة النظر في القوااين و التشريعات الخا

اللماعية وحقوق اإلشسان، و كذا الضوابط الحاكمة إلجراءات إششاء اللمعيات و املنظمات 

 داية.امل

  التعديالت الدستورية التي استحدثت مفهوم الديمقراطية التشاركية لم ترافقها

استراتيجيات تترجم املبدأ الدستوري على الواقع السياس ي، حيث ال يزال مفهوم الديمقراطية 

 التشاركية مبهم من حيث التطبيقات و مدى حدود اجملتمع املدشي في ممارستها.

 ركتية قائمة على التفاعل بين الفرد و اجملتمع و النظام إرساء ثقافة سياسية مشا

السياس ي و تنمية روح املواطنة لدى الفرد و ترقية الحقوق السياسية و االجتماعية داخل 

 اجملتمع.

  االعتماد على تبليغ املواطن بشكل دوري ودائم بقضايا الشأن العام, و استعمال في

ذاعة...(, إضافة إلى وسائل التواصل الحديثة ) ذلك وسائل التبليغ اللواري ) ملصقات, إ

املواقع االلكترواية، صفحات التواصل االجتماعي، مواقع تواصل رسمية...( و إشراك املواطن 

ية.
ّ
 في اللهود التنموية اجمحل

  إنالة العراقيل اإلدارية و املمارسة البيروقراطية داخل املنظمات و املؤسسات

 ملتطلبات املواطنين. الحكومية قصد التمكين السلس

 ب. استراتجيات التنظيمات املدنية لتفعيل دورها كشريك اجتماعي للمؤسسات الرسمية:

  ،ية ،وهذا بتوفير وسائل الحّرية التامة
ّ
تفعيل الرقابة الشعبية على أعمال اإلدارة اجمحل

 .تصالبداية باألحزاب السياسية مرورا بتنظيمات اجملتمع املدشي و وسائل اإلعالم و اال

                                                           

  1 املرجع افسه، ص.79.
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  تكوين اخب ذات كفاءة و خبرة و روح قيادية تعمل على مبدأ التسيير اللماعي

 لتنظيمات اجملتمع املدشي.

  القيام بدورات تكوينية و تدريبية، قصد تنمية القدرات و تأهيل الشباب للعمل

 اللمعوي، و هذا في إطار تمكين الشباب و املرأة من ممارسة النشاطات االجتماعية.

  على رفع مستوى الوعي الشعبي، خاّصة أثناء تعامله مع القضايا العاّمة، و هذا العمل

 في إطار تعزيز املشاركة اإليجابية للمواطن في صنع السياسات العاّمة.

 خالصة:

ية هي اتاج تفاعل جّدي بين تنظيمات اجملتمع 
ّ
 سبق يّتضح أّن الديمقراطية التشاركية و الحوكمة اجمحل

ّ
و مما

التشكيالت االجتماعية، و بين مختلف املؤسسات السياسية و اإلدارية في الدولة خاصة على املستوى املدشي و 

ي، و أّن مجموع النصوص التشريعية و القااواية في اللزائر تعاشي قصور في التكييف وفق منظومة 
ّ
اجمحل

ات برصد آليات و استراتجياالحتياجات السياسية لدى األفراد، و أن تفعيل الديمقراطية التشاركية مرهون 

لق السياسية، و هذا من منط -تراعي جميع اللوااب االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، الفكرية و القااواية

تشليع الشراكة مع األفراد و اللماعات داخل اجملتمع في خطوة تترجم تعزيز الصياغة التوافقية للسياسات 

 ملواطنة الفعالة داخل اجملتمع السياس ي.العامة و اجمحلية، و كذا ترقية مفهوم ا

و لعّل الخطوات التي قطعتها اللزائر في محاوالتها لتفعيل الديمقراطية التشاركية و حوكمة مؤسساتها ، ال 

تزال تعاشي اوعا من القصور ، خاصة على مستوى تنفيذ السياسات املدرجة في هذا الصدد، غير أن العشر 

عية من حيث التحول في ششاط منظمات اجملتمع املدشي في اللزائر ، و هذا بلعبه سنوات األخيرة شهدت قفزة او 

دور مهم في املساهمة بطرق عديدة قصد ترجمة مفهوم الشراكة مع الهيئات الرسمية ليكون ذو أبعاد واقعية 

للزائري، ا تعكس سعي منظمات اجملتمع املدشي لتطوير ذاتها تنظيميا و فكريا بما يتوافق و تطلعات اجملتمع

خاصة فيما يخص القضايا اللوهرية من تسيير محلي، قضايا البيئة و املساهمة في رسم سياسات بيئية ، 

 املشاركة في اجملالس و الهيئات الوطنية ملمارسة دور قناة التواصل بين الحاكم و اجمحكوم.

 قائمة املراجع:

 مراجع باللغة العربية: -أ 

 ري ، السياسة املقارنة: إطار نظل،روبرت مندت.تر:محمد ناهي بشير املغيربيأملواد جابريال،بنجام باو  -1

 )د ب ن .د د ن(.

، استرجعت املوقع 2009.، ماي دور مؤسسات املجتمع املدني في التنشئة السياسيةالغاني ااجي،  -2

 ajialghezi.com/index.phphttp://www.n .01/05/2016بتاري 

http://www.najialghezi.com/index.php


 2018   فبراير:    15العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  مجلة -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
29 

 

29  

ة دراسات دولية  - 3
ّ
،الكروي محمود صالح ,"النظام السياس ي..بين جدلية الثقافة الديمقراطية و بناء  مجل

 الشخصية، العدد التاسع و الثالثون.

، األمين سويقات، "دور اجملتمع املدشي في تكريس الديمقراطية مجلة دفاتر السياسة و القانون  -4

 .2017، جوان 17"، العددالتشاركية

، "عبد اجمليد رمضان، الديمقراطية الرقمية كآلية لتفعيل الديمقراطية مجلة دفاتر السياسة و القانون  -5

 .2017،جاافي 16التشاركية حالة اللزائر"، العدد

، املؤسسة العربية الدولية التنشئة السياسية و دورها في تنمية املجتمعالطيب مولود نايد،  – 6

 .2001،األردن، 1نشر،طلل

:دراسة معاصرة في النظم السياسية الحديثة و السياسات العامةالخزرجي ثامر كامل محمد،  – 7

 .2004استراتجيات إدارة السلطة ،دار مجدالوي  للنشر و التونيع،األردن،

ة ماجستير ،رساللاملجتمع املدني الجزائري إبان الفترة االستعمارية و بعد االستقالبوالفة حّدة، واقع  -8

 .2010/2011في السياسات العامة و الحكومات املقاراة،غ منشورة، قسم العلوم السياسية،جامعة باتنة،

 . 1988، منشورات جروس براس، بيروت، ، علم اجتماع املعرفةبدوي فاطمة - 9

ية في ،بومدين طاشمة، "الحكم الراشد و مشكلة بناء قدرات اإلدارة اجمحل التواصلمجلة  – 10

 .2012، جوان 26اللزائر"،العدد 

بن دومة شعيمة، "الهندسة السياسية و دورها مجلة جيل الدراسات السياسية و العالقات الدولية ، – 11

 .2015في تحقيق الديمقراطية و تفعيل الحكم الراشد"، العدد الثاشي، مايو 

اطي :املغرب أاموذجا، صطفى ايت خرواش، أدوار اجملتمع املدشي في البناء الديمقر  -12

http://www.mominoun.com/articles/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D 

مة الهيئة املصرية العامفهوم املجتمع املدني"قراءة أولية"، عبد الصادق علي،  – 13

 .2007للكتاب،القاهرة،

يةعبد القادر حسين،  – 14
ّ
رة ماجستير في االحكم الراشد في الجزائر و إشكالية التنمية املحل

ّ
لعلوم ، مذك

 .2011/2012السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة تلمسان

لنشر دار اعلم االجتماع املعاصر:أسس نظرية و دراسات واقعية،غيث محمد عاطف، مجاالت  – 15

 .1982للمعرفة الحديثة,القاهرة،

http://www.mominoun.com/articles/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7-2370


 2018   فبراير:    15العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  مجلة -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
30 

 

30  

،)القاهرة:اجمللس األعلى النسوية و املواطنةفوت ريان، تر:أيمن بدر سمر الشيشكلي، – 16

 (2004للثقافة،

 .2008، الهيئة املصرية العامة للكتاب،القاهرة،املوسوعة العربية للمجتمع املدنيقنديل أماشي،  – 17

دة ،مركز دراسات الوحالعربية"االتجاهات الحديثة في دراستها" النظم السياسيةتوفيق حسين،  – 18

 .2005،بيروت، 1العربية,ط

ز ورقة بحث مقّدمة للندوة الفكرية،مرك املجتمع املدني في الفكر الحقوقي العربي،ساعف عبد هللا,  – 19

 .1992بر،دراسات الوحدة العربية،" اجملتمع املدشي و دوره في تحقيق الديمقراطية"،بيروت،سبتم

ز العلمي ، املركاالتجاهات املعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطيةشادية فتحي إبراهيم عبد هللا،  – 20

 .2004للدراسات السياسية,األردن،

ف السياس ي و غايات التنمية السياسيةوهبان احمد,  – 21
ّ
،دار اللامعة اللديدة  التخل

 .2000للنشر،اإلسكندرية.

 ة األجنبية:املراجع باللغ –ب 

1- Bertrand badie.le devlopment politique, paris : Économica.3 e . édition.1984 

2 - S.n.Roy.modern comoarative politics :approaches; methods and essues, Phl 

learning.2004 

 

  



 2018   فبراير:    15العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  مجلة -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
31 

 

31  

 

 ها علىوانعكاساتاألوروبية  –دراسة تقييمية للشراكة االقتصادية الجزائرية 

  (2014الى  2005) االقتصاد الجزائري 
  والعالقات الدوليةكلية العلوم السياسية ، ا/   طالبة دكتوراه الطور الثالثولد بومعزة صوني

 . 3جامعة الجزائر 

 

 

Abstract  :  

Evaluation Study of The Algerian-European union Economic Partnership and its impact on the 

Algerian Economy    2005/2014. 

This article is devoted for the Algerian-European union Economic Partnership and its impact 

on the Algerian Economy from 2005 to 2014, the starting point was from the signature of the 

partnership agreement by Algeria on 22 april 2002 and entered into force in the light of 

september 2005. 

The Algeria- EU Partnership Agreement, mentioning that since the independence, the Algerian 

economy has been associated with the European economy (cooperation treaty with the 

European Economic Community for three decades the sixties, seventies, eighties).After,it 

developed to a lasting partnership with the Barcelona Declaration in 1995, it represented the 

European Union New Strategy toward the southern bank of the Mediterranean, which had 

became a framework governing the bilateral relations between the two parties, also identified the 

major axes of cooperation between the EU and Algeria in the political, economic, social and 

cultural spheres .The focus on the economic apartment to establish a free trade zone between 

Algeria and the European Union in 2017, and prospects has been extended to the year 2020 and 

through the implementation of the process of dismantling tariffs gradually between the two 

parties. 

Key words: The Algerian European Partnership, Algerian economy,  Reflections. 
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  : ملخص

رة األوروبية واشعكاساتها على االقتصاد اللزائري في الفت –يتناول هذا املقال الشراكة االقتصادية اللزائرية  

 ودخل 2002 افريل 22 في ، بحيث تم التوقيع على اتفاق الشراكة من طرف اللزائر2014إلى  2005املمتدة من

 . 2005 سبتمبر من الفاتح في ذحيز التنفي

 مع االقتصادي التعاون  باتفاقية األوروبي اللزائري باالقتصاد االستقالل، ارتبط االقتصاد فمنذ

 شراكة إلى تتحول ل الثمااينات(، السبعينات، الستينات، ثالث عقود ) ملدة األوروبية االقتصادية اجملموعة

 اللنوبية الضفة تجاه اللديدة األوروبي االتحاد استراتيجة رحيط الذي ، 1995في برشلواة إعالن بعد دائمة

 اجمحاور  حدد كما الطرفين، بين الثنائية ينظم العالقات الذي اإلطار يشكل أصبح الذي املتوسط لحوض

 يركز كما والثقافي، االجتماعي االقتصادي، السياس ي، في اجملال واللزائر األوروبي االتحاد بين للتعاون  الكبرى 

 والذي تم 2017 آفاق في األوروبي واالتحاد منطقة للتبادل الحر بين اللزائر إقامة إلى االقتصادي شقه في

 .الطرفين بين تدريجية بصفة اللمركية الرسوم تفكيك عملية للتمكن من 2020 سنة إلى تمديده

 .جزائرية، االقتصاد اللزائري، اشعكاسات -الشراكة األوروبية  : الكلمات املفتاحية

 : مقدمة

يشهد العالم تحوالت و تطورات متداخلة تعود أساسا إلى عملية مركبة لها أبعاد و مظاهر اقتصادية و     

 اجتماعية وثقافية وتكنولوجيا.سياسية  و 

ولعل من أهم مالمح وآثار هذه التحوالت، التوجه املتزايد احو تطبيق ميكاايزمات اقتصاد السوق في معظم       

دول العالم، واملشروعات املتزايدة لتكوين تجمعات اقتصادية إقليمية ودولية. وهذا ما دفع الدول املتوسطية 

أملته  متوسطية، الذي -ئر، للدخول في فضاء اقتصادي جديد، هو فضاء الشراكة األوروالنامية وفي مقدمتها اللزا

 عوملة االقتصاد العاملي وشموليته.

، والذي دخل 2002متوسطي مع االتحاد األوروبي في أفريل  -يمثل توقيع اللزائر على اتفاق الشراكة األورو     

هما سيكون من أهم اتائجه رفع الحواجز اللمركية و غير ، حدثا م2005حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 

 : اللمركية وفتح السوق اللزائرية تدريجيا في وجه املؤسسات األوروبية. و في هذا السياق اطرح اإلشكالية التالية

بين اللزائر واالتحاد األوروبي على االقتصاد  ةمتوسطية املوقع -"ما هي تداعيات اتفاقية الشراكة األورو

 ؟".للزائري ا

  : مما سبق يمكن طرح التساؤالت التالية

 ما هي مكاسب اللزائر من وراء الشراكة األوروبية لصالح االقتصاد اللزائري؟ -

 هل يستطيع االقتصاد اللزائري االستفادة من مزايا عقد الشراكة املبرة بين االتحاد األوروبي؟ -
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األوروبية على االقتصاد اللزائري و  –صادية اللزائرية يهدف هذا املقال إلى دراسة آثار الشراكة االقت   

إبران أهمية الشراكة بين اللزائر و االتحاد األوروبي بالنسبة لالقتصاد الوطني و تسليط الضوء على اآلثار 

 الناجمة عن هذه الشراكة.

  : و من اجل ذلك سوف تتم معاللتنا من خالل النقاط التالية

 مفهوم الشراكة -1

 األوروبية –قتصادية اللزائرية الشراكة اال -2

 األوروبية على االقتصاد اللزائري. –تداعيات  الشراكة االقتصادية اللزائرية  -3

   : مفهوم الشراكة -1

تعتبر الشراكة من أهم املواضيع التي عرفتها التطورات االقتصادية في العالم مؤخرا، في العديد من الدول    

كثير من املؤسسات الدولية بدأت مؤخرا في الللوء إلى الشراكة كشرط للحصول النامية واللديد في األمر أن ال

على املساعدات التقنية واالقتصادية، وتعود جذور الشراكة إلى مرحلة منتصف السبعينات حينما بدأت 

الدول الصناعية تعاشي من التضخم املالي املرفق باللمود االقتصادي بسبب االافجار الذي حدث في أسعار 

 النفط الخام وذلك ألول مرة في تاري  اقتصاد الدول الصناعية الحديثة .

 : تعريف الشراكة األجنبية 

  : املدلول اللغوي 

هي مصدر الفعل شارك يشارك أي وقعت بينهما شراكة، و تعني اختالط النصيبين بحيث ال يميز احد     

 . 1ن أو االقتصاديينعن آخر .كما يعني اظام شراكة تجمع بين الشركاء االجتماعي

أكثر على املساهمة في مشروع مشترك بتقديم  اتفاقية يلتزم بمقتضاها شخصان طبيعيان أو معنويان أو

حصة من عمل أو مال بهدف اقتسام الربح الذي ينتج عنها أو بلوغ هدف اقتصادي ذو منفعة مشتركة 

 .2كاحتكار السوق أو رفع مستوى املبيعات

 

                                                           

الشراكة اللزائرية االوروبية بين واقع االقتصاد اللزائري و الطموحات التوسعية القتصاد كمال رنيق، فارس مسدور،  -1

سيير، جامعة لوم االقتصادية و التحول االقتصاد اللزائري في االلفية الثالثة، كلية العامللتقى الوطني االول  االتحاد االوروبي،

 .  240،ص 2002لب ، البليدة، ماي سعد دح

"الشراكة و دورها في جلب االستثمارات األجنبية ، ملتقى وطني تحت عنوان  د. بن دحلب عبد الرناق، حوالف رحيمة -2

  كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة تلمسان.، 2001-2002"
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  : املدلول االصطالحي

 1 هناك عدة تعار يف للشراكة اذكر منه

" إحدى الوسائل العلمية الفعالة لتدعيم املصالح االقتصادية  : عرفها الدكتور محمد قويدري بأنها  

املتبادلة بين الدول املساهمة من خالل االستغالل املشترك لإلمكاايات واملوارد املتاحة في هذه الدول كما أنها 

 ساسية لتحقيق التكامل االقتصادي اإلقليمي".تمثل إحدى الوسائل األ 

" بأنها العالقة املشتركة والقائمة على تحقيق املصالح املشتركة من جهة  : كما عرفها الدكتور معين أمين 

 وتحديد مدى قدرات و مساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول إلى الغايات املنشودة واملتوقعة".

تعريف واحد للشراكة، و من هذا شستخلص أن الشراكة هي خلق عالقة شستنتج أن من الصعب إيجاد     

بين متعاملين من خالل اللمع بينهم لوجود مصالح مختلفة حيث يساهم كل طرف منهم بما يقدر عليه من 

 إمكاايات سواء كاات مادية أو معنوية لتحقيق اتائج تعود في النهاية بالنفع على كل طرف.

 : األوروبية –الجزائرية  الشراكة االقتصادية - 2

جزائرية باالرتباط، وهذا اظرا لوجود عوامل ساعدت على ذلك أهمها: العامل -تميزت العالقات األورو     

اللغرافي املتمثل في القرب بين اللزائر وأوروبا، والعوامل التاريخية واإلشسااية ، ووجود جالية جزائرية كبيرة 

 العامل االقتصادي، حيث يعتبر االتحاد األوروبي أول شريك اقتصادي لللزائر.بعدة بلدان أوروبية. إضافة إلى 

منذ االستقالل ارتبط االقتصاد اللزائري باالقتصاد األوروبي باتفاقية التعاون االقتصادي ملدة ثالث عقود 

الذي  1995 لتتحول إلى  شراكة دائمة بعد إعالن برشلواة في سنة ) الستينيات، السبعينيات و الثمااينات(

تعمل إلى تسهيل وتطوير  يطرح إستراتيجية  االتحاد األوروبي اللديدة اتجاه الضفة اللنوبية لحوض املتوسط.

اللزائرية في ديناميكية جديدة من -من هنا دخلت العالقات األوروبية .الحوار بين مجتمعات ودول الضفتين

 كة بين االتحاد األوروبي و اللزائر.خالل صيغتها الثنائية واملتمثلة في عقد اتفاقيات شرا

وهي تختلف عن اتفاقيات التعاون السابقة، املبنية على مبادئ التفضيل التجاري واملساعدات املالية. فهذه 

 الشراكة تعالج ثالث مجاالت هي: اجملال السياس ي واألمني، االقتصادي واملالي، االجتماعي والثقافي. 

  : ين الجزائر و االتحاد األوروبيمسار مفاوضات الشراكة ب -أوال

عبرت اللزائر دوما عن ايتها في توقيع اتفاق شراكة مع االتحاد األوروبي. وتجسيدا لتلك النية سعت دوما 

إلى تنشيط العالقات املشتركة مع االتحاد، سواء باستقبال أو ببعث وفود إلى هذا األخير، واادرجت هذه 

 متوسطية .-بين الطرفين، في إطار الشراكة األوروالبعثات في إطار التشاور الدائم 

                                                           
 .292-323، ص  2013سبتمبر  17، مجلة العلوم االجتماعية، العدد متوسطية-مستقبل الشراكة االورورباوي، اصر الع -1
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جولة كاات  17وامتدت إلى  1997،1جزائرية بصفة رسمية في مارس -بدأت املفاوضات حول الشراكة األورو

 تعقد بشكل متناوبا بين اللزائر وفرشسا.

لعدالة ملف ا عرفت اللوالت العشر األولى تعثرا بسبب اختالف الرؤى حول بعض امللفات املطروحة منها:

والتعاون القضائي، الشؤون الداخلية، حرية تنقل األشخاص، ومكافحة اإلرهاب. هذا فيما يتعلق باللااب 

 السياس ي واألمني.

 أما اللااب االقتصادي فقد كاات املطالب اللزائرية تتمحور حول:

 .السعي إلى االافتاح التدريجي لالقتصاد الوطني الذي يعتمد على ريع اجمحروقات -

 تعميم إطار التعاون االقتصادي، ليشمل إضافة إلى املبادالت التجارية مجاالت إاتاجية أخرى.  -

املساعدة في وضع براامج لتأهيل القطاع الصناعي اللزائري، وتوسيع اطاق التعاون املالي بين  -

 الطرفين.

 وضع براامج خاص لدعم صادرات اللزائر خارج اجمحروقات -

بمدينة فالنسيا اإلسبااية، لدى افتتاح  2002أفريل  22مية على االتفاق يوم ثم جاء التوقيع بصفة رس

 .2005سبتمبر  01متوسطية. ودخل حيز التنفيذ في -الندوة األورو

كما أن املدة الطويلة التي استغرقتها املفاوضات بين اللزائر و االتحاد األوروبي مقاراة مع جيرانها         

فقط إلى الظروف الصعبة التي عرفتها اللزائر بل وكذلك إلى االختالف في األسلوب املتوسطين لم يكن راجعا 

  : املنتهج في املفاوضات حيث أن الوفد اللزائري رافع حلة االقتصاد اللزائري و املتمثلة في

كون اللزائر بلدا ذات إمكاايات و قاعدة صناعية هامة متكواة من مركبات و مصاشع غير  -1

 ي، أي أن القدرات اإلاتاجية الكامنة للنسيج الصناعي اللزائري هامة.مستغلة كما ينبغ

كون اللزائر مستورد هام للموارد الزراعية ) عكس املغرب و توشس( و من اكبر مستوردي للسلع  -2

 الصناعية اللاهزة .

 كون قيمة الصادرات اللزائرية احو أوروبا خارج املواد الطاقوية معدومة. -3

فان تفكيك الحواجز اللمركية سيؤدي إلى تقديم تنانالت أحادية الطرف ، تستفيد منها اللهة  وبالتالي     

األوروبية فقط دون مقابل ملموس لللزائر . بحيث يكون السوق اللزائري مفتوحا كليا للمنتجات والسلع 

                                                           
1 El Hadi MAKBOUL, coopération union européenne- Algérie: quelles perspectives?, Revue du CENEAP N°24, 

Centre national d'études et d'analyses pour la population et le développement, Alger,  2002, p50 
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رية غير السلع اللزائ األوروبية التي ستغمره، دون أن يستقبل السوق األوروبي أي منتوج جزائري ، كون معظم

 قابلة للتصدير لنقص تنافسها وعدم تطابقها باملعايير واملقاييس األوروبية.

 : األوروبية –دوافع الشراكة  الجزائرية  -ثانيا

  بين اللزائر الشراكة لتجسيد حولها املفاوضات تمحورت التي واألهداف الدوافع من العديد هنالك

 .األوروبي واإلتحاد

 :للجزائر أهداف بالنسبة و فعدوا :أ    

 أجل تنمية من األوروبي اإلتحاد مع أفضل تجارية شروط إلى التوصل في اللزائر طموح -

 وتخفيض تعريفية، العوائق الغير إلغاء طريق عن ,أوروبي اإلتحاد دول  أسواق إلى والدخول  صادراتها

 التقنية واملواصفات عاييرامل فيما يخص األوروبي التشدد وطأة من والتخفيف اللمركية الرسوم

 األوروبية.  السوق  إلى للدخول  توفرها الواجب

 اجملموعة املتوسطية، ضمن موقعها تعزيز على يساعدها الشراكة اتفاقية في اللزائر دخول  -

 أطراف تمنحها التي املساعدات املالية من و االستفادة ,االقتصادي اإلصالح براامج دعم من ويمكنها

 .الشراكة

 املباشرة، ونيادة األوروبية لالستثمارات جذب عامل لللزائر الشراكة اتفاق يشكل أن يمكن -

 االقتصادي. النمو معدل

في  االقتصادية للسياسات املصداقية من اوع إضفاء في الشراكة اتفاق يساهم أن يمكن -

 املنظمة إلى مفاوضات االاضمام في اللزائر موقف دعم في خاصة ودوليا إقليميا لتوظيفها اللزائر، 

 .للتجارة العاملية

 املبادالت التجارية ثلثي أن حيث , لللزائر األول  التجاري  الشريك األوروبي اإلتحاد يعتبر -

 املبادالت هيكل مهما لتحسين إطارا الشراكة اتفاق يشكل ولذلك ,األوروبي اإلتحاد دول  مع تتم لللزائر

 .اإلاتاج قطاع كفاءة وتحسين اللزائرية التجارية

 :األوروبي لإلتحاد بالنسبة الشراكة دوافع و أهداف : ب

 اإلتحاد األوروبي، و منظور  من اللديدة اإلقليمية أطروحات 1995 العام في برشلواة إعالن ترجم لقد     

 اقتصادي تجمع في األوروبي الصناعية اإلتحاد ودول  النامية املتوسط وشرق  جنوب بين اللمع إلى تهدف التي

 معدل من الرفع على تعمل األخيرة هذه منطلق أن من ذلك املتوسطية، و األوروبية بالشراكة مىيس ما عبر

 .الشريكة للدول  االقتصادية التكنولوجيا، وتأهيل املؤسسات اقل من النمو، واالستفادة
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 1برامج ميدا "مثل  ,خاصة ببرامج املرتبطة واملادية املالية املساعدات تميزه الظاهر في كان وإن االتجاه هذا

" ، فان الباطن منه يظهر أهدافها ذات بعد استراتيجي تعمل دول االتحاد األوروبي على تحقيق اتائجها 2و"

 :1 ،والتي يمكن إيجانها فيما يلي

 األوروبية  املنتجات تصريف -

 األوروبي اإلتحاد دول  احو الهلرة في التحكم -

 األوروبية. -ة الشراكة الجزائريةدراسة الشق االقتصادي و املالي التفاقي : ثالثا

 إقامة إلى األولى بالدرجة االقتصادي شقه في يهدف ألوروبي واإلتحاد اللزائر بين املوقع الشراكة اتفاق

 للمنتجات التجارية املبادالت تحرير خاللها من يتم  ،2017العام  آفاق في الحر التجاري  للتبادل منطقة

 اجملاالت مختلف في اقتصادي تعاون  إقامة إلى الطرفين، باإلضافة بين مالكا تحريرا تدريجية بصفة الصناعية

"  MEDAفي اللزائر. وكذا التعاون املالي في إطار براامج"  التنمية دعم شأنها من التي واالجتماعية االقتصادية

 ". BEIو القروض التي يقدمها البنك األوروبي لالستثمار" 

ة الشراكة مع االتحاد األوروبي من مساعدات مالية وتقنية استفادت اللزائر في إطار اتفاقي -

وذلك لتطوير وعصراة القطاع الصناعي وتأهيل املؤسسات اإلاتاجية، في محاولة لتدعيم املنافسة 

 اجمحلية      

 تخفيض معدالت األسعار.  -

سا إلى دعم بصفة كاملة الخاص باللزائر والذي يهدف أسا2”  2و1”ولكن لم يتم تنفيذ براامج ميدا 

 .اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي

مليون أورو في حين أن املبلغ املسدد فعال  164بمبلغ مالي قدر ب 2000 -1995يشمل الفترة  : 1ميدا 

 (.1999-1995مليون أورو فقط خالل الخمس سنوات ) 30فقد بلغ 

ورو في حين أن املبلغ املسدد فعال و مليون أ 232.8باعتماد مالي بلغ  2006-2000شمل الفترة  : 2ميدا 

 مليون أورو 75الذي استفادت منه اللزائر هو 

                                                           

االقتصاد اللزائري و إشكالية االادماج االقتصاد اإلقليمي في ظل البحث عن البدائل املتاحة للفترة ) بن عزون محمد،  -1  

 264 -263،  ص 2010هيم، اللزائر، أطروحة دكتوراه، معهد العلوم االقتصادية ، جامعة دالي إبرا (، 990-2007
2 - BENYAHIA FARID , L’impact de l’adhésion de l’Algérie a l’organisation mondiale du commerce. Dar el houda 

ain m’lila. Algérie 2006 page 39. 
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مليون أورو بنسبة  396.8مليون أورو من مجموع  105 حيث لم تستفيد اللزائر بصفة فعلية إال بمبلغ

 .2005-1995فقط خالل الفترة  من  %26تسديد 

اسا على التفكيك اللمركي للمنتجات يركز االتحاد األوروبي باعتباره صاحب املبادرة، أس -

الصناعية وتحرير التبادل التجاري لهذه املنتجات للوصول إلى إقامة منطقة التبادل الحر، وذلك 

لتصريف منتجاته الصناعية في سوق أوسع ، في ظل عدم وجود منافسة حقيقية للمنتجات اجمحلية 

 ت الصناعية الخاضعة للتفكيك اللمركيلللزائر. حيث تمثل شسبة عدد البنود التعريفية للمنتجا

 من مجموع البنود التعريفية الخاضعة للتفكيك اللمركي. % 84.47

إهمال امللف الزراعي الذي يمثل أهمية بالغة لالقتصاد اللزائري، حيث تشكل شسبة البنود  -

ضعة من مجموع البنود الخا % 15.33 التعريفية الخاضعة للتفكيك اللمركي للمنتجات الزراعية

وذلك بسبب املنافسة الحادة التي يمكن أن تشكلها الصادرات الزراعية اللزائرية لالتحاد  للتفكيك

 .األوروبي، وكذا بسبب الدعم الكبير الذي يقدمه االتحاد األوروبي لقطاعه الزراعي

 األوروبية على االقتصاد الجزائري.  –تداعيات الشراكة الجزائرية   -3

، هذا االقتصاد الذي  ما يزال يمر اللزائري   االقتصاد تكون لها اشعكاسات وآثار علىفإن هذه الشراكة س  

بمرحلة اإلصالحات، سواء كان ذلك في القطاع الزراعي أو الصناعي  من أجل جعل  االقتصاد اللزائري  في 

 مستوى املعايير التي تتمتع بها االقتصاديات األجنبية .

عكاسات والتأثيرات وتقييمها، ينطلق من عدة مرتكزات أهمها: إلى مدى تأثرت ومهما يكن فإن تحديد هذه االش

القطاعات االقتصادية لللزائر بإقامة منطقة تجارة حرة سواء كان ذلك من اللااب االيجابي أو السلبي ، ومدى 

 األوروبية. -فعالية هذه الشراكة اقتصادية اللزائرية
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 تطور االستثمار.تقييم الناتج الداخلي الخام و  : أوال

 2014 -2005الناتج الداخلي الخام للجزائر للفترة   : 01الجدول رقم

 القيمة بمليار دينار جزائري 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

الناتج 

الداخلي 

 الخام

7563.6 8520.6 9366.6 11090 10034.3 12050 14.519,8 18.843,0 16.569,3 17.731 

 3, 3.388 4968.0 5208.4 5242.1 4180 3109.1 4997.6 4089.3 3882.2 3352.9 ملحروقاتا

ن د خ خارج 

 املحروقات*

4210.7 4638.4 5277.3 6092.4 6925.2 7869 9277.7 106346 11601.3 14.342,7 

 1من إعداد الباحثة بناء على معلومات بنك الجزائر. : املصدر

( بحيث وصل 2014-2005في قيمة الناتج الداخلي الخام لللزائر خالل الفترة من ) يبين اللدول أعاله ارتفاع

 2013مقاراة بسنة  2014في سنة  %4.5مليار دوالر(، و بمعدل امو  211مليار د.ج ( أي )حوالي  17.731إلى)

أن هذا االرتفاع ،  وهذا ما يوحي بان للشراكة آثار ايجابية على االقتصاد الوطني، إال %2.8كان معدل النمو 

يعود إلى اتيجة ارتفاع عائدات اللزائر من اجمحروقات وتقلبات أسعار مواد الطاقة في األسواق العاملية، حيث 

 %5.1حيث بقي يتراوح في حدود  2005 لم يشهد الناتج الداخلي الخام خارج اجمحروقات تطورا ملحوظا منذ سنة

 .2014في سنة 

 

 .26، ص2011-2008، ديسمبر النشرة االحصائية الثالثية، 0092الى  2005البيااات من  -1 -

 .157، ص2012، ماي 2011،  التقرير السنوي لبنك الجزائر، 2011الى  2010البيااات من  -

 . 214-213، ص  2013، التقرير السنوي لبنك الجزائر، 2013الى  2012البيااات من  -

(،اخبار اليوم، يومية اخبارية فاعا محسوساالناتج الداخلي الخام يسجل ارت، )2014بيااات سنة  -

  www.akhbarlyom.dz .19.09، الساعة 11.05.2015جزائرية، تاري  االطالع 

  

http://www.akhbarlyom.dz/
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 2014 -2004توزيع الناتج الداخلي الخام حسب بعض القطاعات للفترة   : 02الجدول رقم 

 ري بمليار دينار الجزائ : الوحدة

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

الناتج 

الداخلي 

 PIBالخام 

6150.4 

 

7563.6 8520.6 9366.6 11090 10034.3 11991.6 14519.8 15843.0 16569.3 17731 

 ...... 4968.0 5208.4 5242.1 4180.4 3109.1 4997.6 4089.3 3882.2 3352.9 2319.8 املحروقات

حروقات امل

من )ن د 

 خ(%

37.8 44.4 45.9 43.7 45 31 34.9 36.1 32.9 30.0 27.5 

 ....... 1627.8 1421.7 1183.2 1015.3 931.3 727.4 708.1 641.3 581.6 580.5 الفالحة

الفالحة 

من )ن د 

 خ(%

9.4 7.7 7.5 7.6 6.6 9.3 8.5 8.1 8.8 9.8 10.1 

 ....... 765.5 728.6 663.8 617.4 573.1 519.5 479.8 449.5 418.3 390.5 الصناعة

الصناعة 

من )ن د 

 خ(%

6.3 5.5 5.3 5.1 4.7 5.7 5.1 4.6 4.5 4.6 5 

 1 : بناء على بيانات بنك الجزائر : املصدر

كما أن قطاع الصناعة في اللزائر، وهو القطاع الذي يمسه اتفاق الشراكة بين اللزائر واالتحاد       

شرة بسبب تركيز الطرف األوروبي على تحرير التبادل التجاري للمنتجات الصناعية من األوروبي بصفة مبا

و تم تعديل رناامة التفكيك  2017خالل رناامة التفكيك اللمركي  إلقامة منطقة التبادل الحر في آفاق 

، بدال  2020اية وتم تأجيل دخولها في منطقة التبادل الحر مع االتحاد األوروبي  إلى غ 2012اللمركي في سنة 

. حيث ومن خالل اللدول أعاله، يظهر جليا تراجع شسبة الصناعة من الناتج الداخلي الخام لللزائر 2017من 

في نهاية الفترة، كما شكل هذا التراجع  %5و %5,5حيث سللت في بداية الفترة شسبة  2014-2005خالل الفترة 

، ليستمر هذا  %6.3بنسبة  2004لتنفيذ مقاراة بسنة أي دخول اتفاق الشراكة حيز ا 2005سنة  %1حوالي 
                                                           

 .26، ص  2008، ديسمبر النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اللزائر،  - 1 

 .26، ص 2011، ديسمبر النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اللزائر، 

 .214-213، ص  2013، التقرير السنوي لبنك اللزائربنك اللزائر، 

 



 2018   فبراير:    15العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  مجلة -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
41 

 

41  

التراجع في اصيب قطاع الصناعة من الناتج الداخلي الخام لللزائر خالل ثمااية سنوات من تنفيذ االتفاق 

 . %4.5ب  2012ليسلل ادشى شسبة له في سنة 

 2014-2005تطور التصريحات باالستثمار في الجزائر خالل الفترة  : 03الجدول رقم 

www.andi.dz2014. -,Bilan des déclarations d’investissement 2002 :ANDI Source 

االحظ ارتفاع في عدد املشاريع االستثمار من سنة دخول االتفاق حيز التنفيذ في  أعاله،بالنظر إلى اللدول 

تعتبر من أفضل فهي  2014( وأما فيما يخص سنة 836االحظ عدد املشاريع املصرح بها ) 2005سنة 

منذ إششاء الوكالة الوطنية  %16,82التي سللت شسبة  (9.904مجال االستثمارات املصرح بها ) في السنوات

( وفيما 7991ع )كان عدد املشاري 2013وهو مؤشر يدل على التطور مقاراة بسنة  ANDI االستثمارلتطوير 

 . %13,57يخص النسبة التي سللت هي

هذه النتائج اإليجابية التي تبشر بآفاق واعدة، والتي تم تسليلها في سياق وطني يتسم بتحديات جديدة       

 على تقديم ومضاعفة جهوداا لضمان برون تشلعنا وتحفزااتتعلق ااخفاض أسعار النفط، والتي ينبغي أن 

على النفط والغان والتي تساهم حاليا باللزء األكبر  وهاجس االعتمادوع، بعيدا عن شبح اقتصاد حديث ومتن

 .من دخل البالد

وفيما يخص االستثمارات اجمحلية فهي تشكل النصيب األعظم من إجمالي االستثمارات في اللزائر وهذا من 

( من إجمالي عدد 9799شكلت ) 4201لسنة  1خالل إحصائيات وتصريحات الوكالة الوطنية لتطور االستثمار 

                                                           

 www.andi.dz ،  2014-2013الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، بيااات التصريح باالستثمار لسنة  -1 

 

 املبلغ % عدد املشاريع السنة

 ) باملليون دج(

عدد مناصب  %

 الشغل

% 

2005 836 1,42 198.839 1,92 32.019 3,33 

2006 2102 3,57 486.035 4,69 47.265 4,91 

2007 4257 7,23 664.782 6,41 86.733 9,01 

2008 6538 11,10 1.327.946 12,80 89.594 9,31 

2009 6932 11,77 439.577 4,24 63.488 6,60 

2010 5564 9,45 379.834 3,66 59.134 6,15 

2011 5688 9,66 1.331.711 12,84 124.004 12,89 

2012 6077 10,32 754.025 7,27 76.433 7,94 

2013 7991 13,57 1.861.048 17,94 143.446 14,91 

2014 9904 16,82 2.192.530 21,14 150.959 15,69 

 %100 962.181 %100 10.372.871 %100 58.888 املجموع

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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من حيث عدد املناصب ، واما بالنسبة لنسبة التباين  13.2784مليار د.ج من إجمالي املبالغ و  2022املشاريع و 

من إجمالي مبالغ االستثمارات اجمحلية وشسبة  %46من عدد املشاريع و  %11فهي  2014-2013خالل الفترة 

 .2014إلى  2013شغيل، خالل الفترة من من إجمالي مناصب الت  %0.70تشغيل 

و للدخول في دائرة أكثر تفصيال لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الداخل من دول االتحاد األوروبي       

، وذلك من خالل تحليل القطاعات االقتصادية التي مستها واالت 2014إلى  2005إلى اللزائر خالل الفترة من 

من خالل هذه اإلحصائيات  يتضح أن اكبر قطاع 1( IDCوروبي ، وذلك حسب إحصائيات )اهتمام رأس املال األ 

 %31يحض باالهتمام في مجال االستثمار لدى الدول األوروبية في اللزائر هو قطاع اجمحروقات، حيث جلب 

طاع ة بعد قمن االستثمارات املباشرة لدول االتحاد األوروبي ، أما قطاع الصناعة فيأتي في الدرجة الثااي

 اجمحروقات.

ية إيرادات امليزانو على امليزان التجاري و أثر الشراكة على تدفقات التجارة الخارجية للجزائر ، : ثانيا

 العامة. 

 أثر الشراكة على تدفقات التجارة الخارجية للجزائر ) الصادرات و الواردات( -أ

  : على الصادرات 

ين اشعكاسات سلبية وأخرى إيجابية، خاصة خالل املرحلة االاتقالية إن آثار اتفاق الشراكة ستتراوح ب    

 إلششاء منطقة التجارة الحرة، واستمرار اللزائر في تطبيق اإلصالحات االقتصادية.

  

                                                           

aluation de l’état d’exécution de l’Accord d’Association EvInvestissement Développement Conseil S.A (IDC ),  1

Algérie-UE, Rapport Final, Bénéficiaire : Le ministère du Commerce de la République Algérienne 

Démocratique et Populaire, le 3 novembre 2009,Alger , p139 
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 ( 2014-2005حصيلة التجارة الخارجية للجزائر خالل الفترة ) : 04الجدول رقم 

 القيمة بمليون دوالر امريكي

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

الصادرات 

خارج مجال 

 املحروقات

901 1158 1332 1937 1066 1526 2062 2062 2165 2810 

الصادرات 

 املحروقات
43.937 53.456 58.831 77.361 44.128 55.527 71.427 69.804 63.752 60.146 

جمالي 

 الصادرات
45.036 54.613 60.163 79.298 45.194 57.053 73.489 71.866 65.917 62.956 

إجمالي 

 الواردات
20.048 21.456 27.631 39.479 39.294 40.473 47.247 47.490 55.028 58.330 

الواردات من 

EU  اتحاد

 األوروبي*

11.219 11.729 14.427 20.985 20.772 20.704 24.616 26.333 28.724 29.494 

 626 4 11065 24376 26242 16580 5900 39819 32532 33157 24989 امليزان التجاري 

 CNIS  املصدر: املركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصاء التابع للجمارك

statistiques du commerce extérieur de l’Algérie,-* www.douane.gov.dzpériode 2014.  

عاله تبين تزايد القيمة اإلجمالية لصادرات اللزائر بعد اتفاق الشراكة  ودخوله إن معطيات اللدول أ     

 2008. حيث بلغ إجمالي الصادرات أقص ى قيمة في سنة 2008 -2005حيز التنفيذ وخاصة خالل الفترة بين 

  2014-2005مليون دوالر و لم يسلل بلوغ هذه القيمة مرة ثااية خالل الفترة  79298وهي تقدر ب 

إال أن األمر يستدعي تحليال أكثر عمقا الن االقتصاد اللزائري يعتمد أساسا على صادراته من      

اجمحروقات، ويظهر لنا جليا أن صادرات اللزائر خارج اجمحروقات قد سللت تطورا ملحوظا ومعدالت امو 

مليون دوالر في  2810مليون دوالر وسللت أقص ى قيمة لها    1526ب  2010محسوسة، حيث بلغت في سنة 

، مقاراة  2014في سنة  %39.52. كما االحظ أن معدل امو الصادرات خارج اجمحروقات قد ارتفع إلى  2014سنة 

 . 2013سنة  %5ب 

 %5مقاراة  2014في سنة  %39.52شهدت صادرات اللزائر خارج اجمحروقات تطورا ، بمعدل امو ارتفع إلى 

 .2013في سنة 

ورة ايجابية بعد مرور هذه الفترة من تنفيذ اتفاقية الشراكة، إال أن شسبة إن هذا التطور يعطي ص 

شسبة   2014الصادرات خارج اجمحروقات بالنسبة إلجمالي الصادرات فهي مانالت متداية وسللت في سنة 

 وهي أقص ى شسبة تسلل منذ دخول االتفاق حيز التنفيذ . 4.46%

http://www.douane.gov.dz/
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اغلبها تتمثل في الصادرات من مشتقات اجمحروقات، فمن هنا و أما فيما يخص صادرات خارج اجمحروقات ف 

ارى أن صادرات خارج اجمحروقات لم تعرف التطور بعد وتمثل صادراتنا من اجمحروقات إلى الخارج شسبة 

على الرغم من مرور فترة من الشراكة فهي مانالت تستحوذ على  من إجمالي الصادرات. 2014لسنة   95.54%

يتبين لنا من خالل اللدول ااه وفي األجل القصير واملتوسط من الصعب إحداث تغيير هيكلي اللزء الكبير ، ف

في بنية الصادرات اللزائرية، باالعتماد على تطوير منتجات جديدة ، تمكنها من النفاذ إلى األسواق الدولية 

ات بالنسبة إلجمالي وخاصة منها السوق األوروبية ، وهذا ما تؤكده شسبة الصادرات خارج قطاع اجمحروق

مليون دوالر مقاراة ب  62956الصادرات اللزائرية، بحيث يظهر لنا اللدول ان إجمالي الصادرات تراجعت الى 

وهذا راجع الى االاخفاض الحاد في أسعار البترول متأثرة بتراجع الطلب العاملي ، وقد أدى هذا الى  2012سنة 

تي ترتكز على اجمحروقات وهي التي تستحوذ على  اللزء الكبير من تراجع في قيمة إجمالي صادرات اللزائر ال

 الصادرات.

  : على الواردات 

االحظ تزايد وارتفاع في  2014إلى  2005من  04أما فيما يخص الواردات يتبين لنا من خالل اللدول  رقم 

مليون دوالر بنسبة  58.330بقيمة  2014قيمة الواردات اإلجمالية لللزائر بحيث سللت أعلى قيمة لها في سنة 

مليون دوالر. بحيث ارتفعت واردات اللزائر من االتحاد األوروبي،  20.048بقيمة  2005مقاراة بسنة  %6امو 

في  2005مقاراة بسنة  %2.68مليون دوالر و بمعدل امو  29.494بقيمة تقدر ب  2014و بلغت أقصاها سنة 

 .   مليون دوالر11.219حين بلغت قيمة الواردات 

إال أن هذا املؤشر غير كاف لوحده لتحديد ما إذا كان هناك عملية " تحويل للتجارة" أم ال، لذلك وجب 

أن الواردات األوروبية قد شكلت  04مقاراة هذه الزيادة بالزيادة في الواردات الكلية، ويتضح من اللدول رقم 

، ويشير ذلك إلى 50.56شسبة  2014وفي سنة  55.06شسبة  2005بالنسبة للواردات اإلجمالية لللزائر في سنة 

استحواذ املنتجات األوروبية على النصيب األكبر من السوق اللزائرية والتأكيد على تبعية االقتصاد اللزائري 

  القتصاد االتحاد األوروبي.

 إيرادات امليزانية العامة على امليزان التجاري و علىأثر الشراكة  -ب

 : على امليزان التجاري 

ومن خالل تحليلنا لللدول السابق يتضح لنا أن امليزان التجاري قد حقق فائضا تجاريا مستمرا خالل      

، ويرجع ذلك لزيادة حصيلة الصادرات النفطية، التي تعود بدورها إلى ارتفاع في أسعار 2014-2005الفترة 

ة إلى نيادة حصة اللزائر في السوق دوالر للبرميل، وهي سابقة التسليل، إضاف 100البترول وتخطيها عتبة 

أصبحت معدالت الزيادة في قيمة الواردات تفوق بكثير معدالت  2007النفطية، كما االحظ أيضا ااه منذ سنة 

 2009الزيادة في قيمة الصادرات، مما أدى إلى تراجع شسبة تغطية الصادرات للواردات بصفة مستمرة حتى سنة 
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مليون دوالر و تراجع شسبة التغطية إلى  5900يزان التجاري اللزائري إلى وذلك تسبب في ااخفاض رصيد امل

اتيجة  2009مليون دوالر للبرميل، خالل سنة  40، وهذا راجع إلى  تراجع أسعار البترول إلى ما دون 115%

اشعكس  اتداعيات األنمة املالية واالقتصادية العاملية التي أثرت على اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى مم

 على أسواق النفط العاملية وخاصة الدول املصدرة للبترول ومن هم اللزائر.

بينما  %28.8مليون دوالر أي بمعدل امو  73489فقد سللت الصادرات نيادة قدرها  2011أما في سنة       

أسواق الصرف مليون دوالر، متأثرة بااخفاض قيمة األورو في  47247لم تتجاون الزيادة في قيمة الواردات 

.  وذلك اشعكس ايجابيا على رصيد امليزان 2010ومطلع جوان  2009مقابل الدوالر بين نهاية  %20األجنبي بنسبة 

فهو في تراجع  2014الى 2012أما من  %156مليون دوالر وبمعدل امو  26.242التجاري وعرف ارتفاع بقيمة 

، وهذا راجع إلى تراجع أسعار البرميل %108دل امو مليون دوالر وبمع 6264مستمر وسلل أدشى حد له بقيمة 

 مما اثر على صادرات اللزائر التي تعتمد على اكبر شسبة منها من اجمحروقات. 2014دوالر في سنة  60البترول إلى 

من خالل اإلحصائيات السابقة يتبين لنا صورة جلية وواضحة لالختالل الهيكلي لالقتصاد اللزائري،      

ماد الكلي على الصادرات من اجمحروقات وتغطية قيمة الواردات.وبما أن االتحاد األوروبي هو بسبب االعت

التجاري األول لللزائر لكواه يستحوذ على النصيب األكبر من صادرات وواردات اللزائر، فااه أيضا  الشريك

 هو املساهم األول في علز امليزان التجاري خارج اجمحروقات.

قاراة بين مساهمة كل من االتحاد األوروبي و بقية دول العالم في علز امليزان التجاري ومن خالل  امل     

مع االتحاد  %60يشكل هذا العلز بأكثر من   2008-2005لللزائر خارج اجمحروقات، حيث خالل الفترة 

 مع بقية دول العالم. %40األوروبي و اقل من 

لصالح االتحاد األوروبي بعد ااتهاء مرحلة تفكيك الحقوق  وبالتالي فمن اجمحتمل أن يزيد هذا العلز     

وتحرير التبادل التجاري بين  2020اللمركية على الواردات اللزائرية من االتحاد األوروبي بصفة نهائية عام 

اللزائرية، في ظل اعتماد اللزائر على صادراتها من  –الطرفين في إطار منطقة التبادل الحر األوروبية 

ويات تات وعدم إمكااية منافسة املنتجات اجمحلية اللزائرية للمنتجات األوروبية في ظل تباين مساجمحروق

 التنمية بين طرفي الشراكة.

 :إيرادات امليزااية العامة على 

بعد تحليلنا للمعطيات السابقة، االحظ أن اتفاق الشراكة بين اللزائر و االتحاد األوروبي أدى إلى اقص في 

. 2013و حتى نهاية   2005ماليير دوالر منذ دخوله حيز التنفيذ في العام  8ئدات اللمركية بنحو أرباح العا

مليار دينار جزائري ، أي  658.7وارتفع املبلغ اإلجمالي للنقص في أرباح العائدات اللمركية خالل هذه الفترة إلى 

 110.1، و2011مليار دينار في  104رباح، ليبلغ ماليير دوالر. ورغم قرار التجميد تواصل التراجع في األ  8أكثر من 
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مليار دينار جزائري، واالحظ أن لوال قرار تجميد تفكيك التعريفة  130.1بلغ  2013واما في سنة  2012مليار في 

    1فقيمة األرباح ستتراجع أكثر.

 املمتدة من و حسب تصريح الخبير االقتصادي ، "عبد الرحمن مبتول" ان اللزائر فقدت خالل الفترة

ماليير دوالر على الصعيد الخسائر اللبائية التي كان من املفروض أن تدخل حساب  3حوالي  2013إلى  2005

الخزينة العمومية عند كل عملية تجارية تتم بين اللزائر واالتحاد األوروبي، جراء العمل ببنود اتفاق الشراكة 

وكان من اجمحتمل أن  2قتصادية واملبادالت بين الطرفين.والتفكيك اللمركي ضمن آليات تسهيل العالقات اال

 . 2012لو لم يتم تعديل رناامة التفكيك اللمركية في سنة  2017مليار دوالر سنة  8.5تبلغ هذه الخسائر 

ماليير دوالر هي قيمة الخسائر اللبائية الحقيقية  3وأوضح الخبير االقتصادي عبد الرحمن مبتول ، إن     

بب اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي ، بعد اخذ املعطيات االقتصادية بعين االعتبار ال سيما املسللة بس

السعر الحقيقي للمنتج، تطور قيمة صرف العملة الوطنية) الدينار( إلى جااب تغير حلم استيراد املنتجات 

 لطرفين ارتفعت بشكل كبير بفعلوأما فيما يخص العالقات التجارية بين ا  املستفيدة من اإلعفاءات اللمركية.

التسهيالت واإلعفاءات التي استفاد منها املنتوج األوروبي عند دخول السوق اللزائرية.) و هذا ما رأيناه وتطرقنا 

 إليه من خالل املعلومات السابقة في ارتفاع قيمة الواردات مقاراة بقيمة الصادرات(.

  : خاتمة

رغم من وبشعكاسات الشراكة مع االتحاد األوروبي على االقتصاد الوطني، مهما قيل عن اوفي األخير، فان     

والتي  2014إلى  2005من خالل الفترة املمتدة من  عدم تبلور اتائج إيجابية مما كان متوقع من هذه الشراكة

و في ه تعود على الشريك األوروبي بالفائدة على حساب الطرف اللزائري. إال أن الخلل ليس في الشراكة ، بل

 : االقتصاد اللزائري الذي يجب على السلطات اللزائرية اتخاذ إجراءات من اجل إاجاح هذه الشراكة و منها

ومنها دعم اإلصالحات في القطاع الفالحي من خالل تدعيم برامج اجمخطط  تنمية و تطوير القطاع ألفالحي

ا إطالق برامج أخرى مكملة له، وهو ما الوطني للتنمية الفالحية وذلك بدراسة اقائص هذا املشروع، وكذ

 سيساهم في التخفيض من قيمة الفاتورة الغذائية وترقية الصادرات خارج اجمحروقات.

                                                           

 24.12.2014، ششر في البالد أون الين، يوم ماليير دوالر( 8الخزينة خسائر ب ،)الشراكة مع االتحاد األوروبي تكلف هشام ح -1 

 www.djazairss.com   18  30:، الساعة2017-03-18، تاري  االطالع 

 :   االطالع،تاري،) حذر من اآلثار السلبية لسياسة دعم املواد الطاقوية على مستقبل االقتصاد(جريدة اإلخبارية اللزائرية -2 

  www.elikhberia.com ،40 : 14، على الساعة  05-50-2015

 

http://www.elikhberia.com/
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إعادة النظر في السياسة الصناعية الحالية باالعتماد على دراسات اجمحيط  إعادة تأهيل القطاع الصناعي،

درة يد النشاطات التنافسية التي تكون فيها لللزائر قالصناعي والتنافس ي لتحديد جوااب القوة والضعف وتحد

 تنافسية اكبر وتمكنها من تحقيق اكبر حصة في األسواق الدولية.

إصالح النظام اللمركي الوطني باعتباره احد األجهزة الرئيسية في حماية االقتصاد الوطني من اجمخاطر 

  .كذا عصراه اإلدارة اللمركيةالخارجية من خالل اعتماد املعايير الدولية في التسيير و 

تقوية القدرة التنافسية للمنتج الوطني في  لهذا البد من ترقية الصادرات خارج قطاع الريعي، من خالل    

 وكذا ،وذات اوعية وجودة وفق املقاييس املطلوبة بإاتاج منتجات متقنة بأدشى التكاليفاألسواق العاملية، 

 لوطنية ذات املزايا التنافسية في األسواق األجنبية .توجيه االستثمار احو املنتجات ا

مستوى تدخل ومرافقة ونارة التجارة بوكاالتها ودواوينها ومجالسها ومراكزها الوصية  وأخيرا، يجب تطوير    

للمتعاملين االقتصاديين، وربط العالقات مع املتعاملين األجااب، وتثمين صفقات التصدير، حيث ترافقهم في 

األسواق الخارجية وذلك بإحضار الدعم املالي واللوجيستي واإلعالمي و التأطير الفني عند مشاركتها  استكشاف

 في التظاهرات واملعارض الدولية.

  : قائمة املراجع

 باللغة العربية -1

سبتمبر  17جتماعية، العدد ، مجلة العلوم اال متوسطية-مستقبل الشراكة االوروالعرياوي اصر ،  -1

2013. 

االقتصاد الجزائري و إشكالية االندماج االقتصاد اإلقليمي في ظل البحث عن عزون محمد،  بن-2

أطروحة دكتوراه، معهد العلوم االقتصادية ، جامعة دالي إبراهيم،  (، 2007-990البدائل املتاحة للفترة ) 

 .2010اللزائر، 

الشراكة و دورها في جلب "، ملتقى وطني تحت عنوان  د. بن دحلب عبد الرناق، حوالف رحيمة-3

 كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة تلمسان.، 2002-2001االستثمارات األجنبية "

الشراكة الجزائرية االوروبية بين واقع االقتصاد الجزائري و الطموحات رنيق كمال ، فارس مسدور، -4

لية حول االقتصاد اللزائري في االلفية الثالثة، كل امللتقى الوطني االو  التوسعية القتصاد االتحاد االوروبي،

 سيير، جامعة سعد دحلب ، البليدة.العلوم االقتصادية و الت

، ششر في البالد أون ماليير دوالر( 8، )الشراكة مع االتحاد األوروبي تكلف الخزينة خسائر ب هشام ح-5

 www.djazairss.com   81  30:، الساعة2017-03-18، تاري  االطالع  24.12.2014الين، يوم 
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،) حذر من اآلثار السلبية لسياسة دعم املواد الطاقوية على مستقبل جريدة اإلخبارية اللزائرية-6

  www.elikhberia.com،40 : 14، على الساعة  2015-05-05 : ،تاري  االطالعاالقتصاد(

 .2012، ماي 2011نك اللزائر ، التقرير السنوي لب-7

 .2013التقرير السنوي لبنك اللزائر، -8

 .2008، ديسمبر النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اللزائر، -9

 .2011، ديسمبر النشرة اإلحصائية الثالثيةبنك اللزائر، -10

 www.andi.dz ، 2014-2013الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، بيااات التصريح باالستثمار لسنة -11

 باللغة االجنبية  -2

12-BENYAHIA FARID , L’impact de l’adhésion de l’Algérie a l’organisation mondiale du 

commerce. Dar el houda ain m’lila. Algérie 2006. 

13-El Hadi MAKBOUL, coopération union européenne- Algérie: quelles perspectives?, 

Revue du CENEAP N°24, Centre national d'études et d'analyses pour la population et le 

développement, Alger,  2002. 

14-Investissement Développement Conseil S.A (IDC ), Evaluation de l’état d’exécution de 

l’Accord d’Association Algérie-UE, Rapport Final, Bénéficiaire : Le ministère du Commerce de 

la République Algérienne Démocratique et Populaire, le 3 novembre 2009,Alger. 

  

http://www.elikhberia.com/
http://www.andi.dz/
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 ابت والتحديات للسياسة الخارجيةالهوية الوطنية االمريكية: دراسة في الثو 
 راق.، العالجامعة املستنصرية -كلية العلوم السياسية، م.د مالك محسن العيساوي 

 

 

 

 امللخص:

ن قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وثقافية واعتبارية، بحكم ما تمتلك الواليات املتحدة االمريكية م

ولكونها البلد االقوى على الساحة الدولية ، رغم ذلك ، فانها باتت تعاشي على مر الزمن الكثير من االاكسارات 

امللحوظة على الصعيد الخارجي ، والتي هي اشعكاسات ملا تعاايه من تراجع وااقسام داخلي، االمر الذي يستوجب 

 ى اي مراقب للشأن العام الدولي، ان يتوقع اتجاهات سياسية معادية للواليات املتحدة االمريكية .عل

 

 

 

Abstract: 

  According to what the United States of America had as ; Political, Economic, Military, Cultural 

and Prestigious Power . that make it the Strongest Country in the International Order. But through 

the time, the United States of America  become unqualified for its external Role, because of its 

regression through the internal divisions which cause any observer to understand the condition 

and also excepts the aggressive political trends of the united states.   

 

  



 2018   فبراير:    15العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  مجلة -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
50 

 

50  

 مقدمة:

 كبيرا في حياة الشعب االمريكي املغرور واملتباهي 2001ايلول/ سبتمبر  11ان ما حصل في 
ً
، شكل منعطفا

 له، اال ان ما حصل في تلك الحادثة وقد باتت 
ً
بقدرة وامكااات دولته للوصول ألية اقطة في العالم تشكل تهديدا

 على افالس ذلك االدعاء وعدم صحته. واناء ذلك، النيران متوقدة ومدمرة داخل البيت االمريكي، كان اعال 
ً
اا

فقد كان القلق شديدا على وحدة وقوة الوطن االمريكي السيما بعد ان تلمس السياسيون األمريكيون قلة 

 عاطفة الشعب االمريكي اناء ما يتعرض له وطنهم من مخاطر.

" ولذلك فان الصدمة Hyper Powerرى "ان الواليات املتحدة االمريكية وفي تصور جميع سكانها قوة ال تجا

، لم تكن هينة او عابرة. فهذا البلد له شكل محدد واقتصاد يضع االولوية 2001سبتمبر  11التي حصلت في 

دائما للكسب املادي، مع االستعداد الكامل للتجاون عن الظلم الناتج عن ذلك، وسطوة عسكرية يرهبها العالم 

عقيدة الدينية بكل ما يتبعها من قيود، وهم في ذلك يحذون للترويج للمثالية كله، مع التشديد على اهمية ال

 يلزمه بالضرورة ان يؤمن بان الواليات املتحدة تتفوق 
ً
املتفوقة ألسلوب الحياة االمريكية، الن كون املرء وطنيا

 وحضارة ووعيا كحال اجمل
ً
. تمعات االوروبيةعلى كافة اجملتمعات االخرى بما فيها اجملتمعات االكثر قدما

.
ً
 واالكيد ان ذلك غرورا اليطاق النم االمريكيين دوما

وهذا البحث يحاول الوصول الى مقاربة موضوعية في تأشير املفاهيم الوطنية االمريكية وطبيعة تعاملها مع 

من التأثير  ولهااجمحيط الدولي السيما وان الواليات املتحدة االمريكية مانالت القوة االعظم في الحياة الدولية، 

 والنفوذ الش يء الكثير. ولذلك فقد قسمنا البحث الى مطلبين: فضال عن املقدمة والخاتمة وفقا باالتي:

 املطلب االول: القيم واملفاهيم الوطنية االمريكية.

 املطلب الثاشي: التحديات التي تواجه الهوية القومية االمريكية.

 ة االمريكيةاملطلب االول: القيم واملفاهيم الوطني

 واستمرارية وهذا ما 
ً
ان حب الوطن عند جميع شعوب العالم، كان دوما من اسمى الفضائل واكثرها رسوخا

يمكن تلمسه في القدسية التي يعطيها املواطن لعلم وطنه وششيده الوطني او في التمسك بالشارات التي لها عالقة 

ول اللميع ان يبرنوها ويشيروا اليها باالحترام واجمحبة صميمية بالوطن وتاريخه، وهذا يتخذ اشكاال عدة، يحا

 وبالطريقة التي تضمن استمرارها مع االجيال.

وفي الواليات املتحدة االمريكية، يتخذ التعبير عن املفاهيم الوطنية وااللتزام بها اشكاال متعددة، بعضها 

ولته رة ان يؤمن الفرد االمريكي بتفوق دايجابي وبعضها سلبي. اال ان القاسم املشترك بينهما يؤكد على ضرو 

ومجتمعه على كافة اجملتمعات والدول االخرى، كون ذلك الطرح يتماهى وما تحقق لهذه الدولة من امكااات 

وقوة وقدرة لم يسبقها اليها احدا على مر العصور التاريخية فالتفرد االمريكي بالقوة االن، اوسع واخطر مما 

 الي قيصر ر 
ً
وماشي، بحكم النطاق اللغرافي للصراع وما وفره العلم من مستحدثات هائلة وغير كان متوفرا
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مطروقة، مما اعطى االرجحية للواليات املتحدة االمريكية من حكم الدايا بقاراتها ومحيطاتها وفضائها الكوشي، 

 .(1)وهو وضع غير مسبوق 

االول:  رتبطين بالشخصية االمريكية،وهذه االستثنائية يفهمها االمريكيون مؤسسة على ركنين اساسين م

الحرية والثاشي الفردية، النهم يرون ان الحرية تقود الى الفردية وهذه تقود الى االستقاللية واالخيرة تقود الى 

السيطرة على النفس، والسيطرة على النفس تبدأ بالسيطرة على اللسان الذي تؤكد الثقافة االمريكية على 

 .(2)الصمت الذي يفهم على ااه"استعالء" على االخرينالهدوء ان لم يكن على 

وهذا ما يجعل الشعب االمريكي وسياسيه متلبسون بالعظمة والتفرد عن االخرين كونهم جعلوا هذه القارة 

 قلب العالم ومحركة االول.

 ضمن املفاهيم الوطنية االمريكية تتمثل بالترويج للمثالية املاأل والنبرة 
ً
تفوقة ألسلوب وسع قبوال وااتشارا

الحياة االمريكي التي ال تضاهيا ايه اساليب اخرى مهما كاات اجاحاتها، وهذا ما يؤكد عليه اجمحافظون بكافة 

وتجذر هذا الطرح عند االعم من  (3)صورهم ومرجعياتهم الفكرية العتبارها احد اشكال التعبير عن الوطنية

 في شك
ً
ا ل التعامل مع البيئة الدولية ومشاكلها، كون من يتعاطى هذالشعب االمريكي وااليمان به، ينعكس سلبا

االمر يشعر بالتفوق عن االخرين، وهذا ما يمنحه حسب التصور االمريكي، الحكمة والفطنة والعدل فيما 

يقترحه ويطلب تنفيذه. وبال شك ان اتساع وشيوع مثل هذه االفكار، ينم عن عنصرية متزمتة اقرب ان تكون 

كاات تقول به النانية والفاشية في عصرهما الذهبي. لكن املمارسات االمريكية في اجمحيط الدولي متقاربة وما 

تكذب ذلك التصور واالدعاء اناء ما اتسمت به من عدوااية وظلم متعمد دون اعتبار ألية مشروعية اخالقية 

 .(4)واشسااية اخرى 

براليين، اال انهم ال يختلفون على الهدف املراد وعلى الرغم من ان ما يواجه فريق اجمحافظين هم فريق اللي

الوصول اليه، بل ان جل اختالفهم منصب على االساليب التي توصلهم لذلك الهدف. فالليبراليون، يرون ان 

مظاهر الحياة االمريكية، تستوجب من اللميع اسمى درجات التقدير واالولية، وهو ما لم يضعه فريق 

ان شكل املعارضة التي يمارسها الليبراليون تتوجه من خالل الصندوق االاتخابي  اجمحافظين ضمن اولوته. كما

والحياة الديمقراطية، وهذا ما يزدريه الفريق االخر. واشد االاتقادات التي يوجهها الليبراليون ملنافسيهم من 

الحياة  ر من أوجهاجمحافظين، تنصب على الظلم الفادح الناتج عن اقتصاد السوق الذي اليهتم او يرعى كثي

وهذا بال شك سينعكس في شكل التعامل مع اجمحيط الدولي، االمر  (5)االمريكية، مثل الصحة والتعليم والثقافة

                                                           
 .313، ص2003، 2محمد حسنين هيكل، االمبراطورية االمريكية واالغارة على العراق،دار الشروق، القاهرة، ط(1)
 .109، ص2010، شعوم كالين، صعود رأسمالية الكوارث ، شركة املطبوعات للنشر، دبي(2)

WillamJ.Bennett, America: The last best Hope, V:1, Thomas Nelson, New york 2006, P.186.)3( 
 .134، ص2013حميد حمد السعدون، الفوض ى االمريكية: دراسة في االفكار والسياسة الخارجية، ميزبوتاميا، بغداد، (4)

l win the Battle for Amenica. Khopt. New york 2004.P:156.Robert B. Reich, Reason: Why Liberals Wil.)5( 
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الذي يولد انمات وتشنجات كثيرة تجبر الواليات املتحدة على التعاطي معها، وفقا ملفهوم القوة والهيمنة الذي 

 الكره والرفض للسياسه االمريكية وقواعدها الحياتية.يؤمن به اجمحافظون، مما يزيد من مساحة 

 لدى من اصبوا اافسهم حماة أن الوصول الى وطنية أ
ً
مريكية ااقدة وااكرة للذات، لم تجد قبوال

يشير الى قلقه الشديد على وحدة وقوة وطنية، كون الوطنية اصبحت عند اللميع  -املتناقضات، فهااتغتون 

ا اصبح الكسب املادي والقوة العسكرية والورع الديني من السمات الثابتة عاطفة مهددة باالاقراض، كم

. اما االستبداد الذي يخشاه الفريق الليبرالي والذي ال يماشعه فريق (1)للشخصية االمريكية شبه الرسمية

اجمحافظين، فقد ااتشر داخل امريكا وخارجها على السواء، مما اذن بوجود مخاطر جمة على الحياة 

 .(2)يمقراطيةالد

 بالتزمت والتمايز وال سيما من قبل فريق 
ً
والحديث في اطار املفاهيم الوطنية االمريكية، يرتبط دوما

اجمحافظين ذوي الصوت العالي في الحياة االمريكية، مستغلين النزعة الدينية االصولية التي بدأت تنتشر في 

 مة تشكلت يوم اكتشفها املستعمرون البريطاايون اجملتمع االمريكي بشكل واسع. فبعضهم يرى ان هوية اال 

الذين جلبوا معهم ثقافة مميزة تتضمن اللغة االاكليزية والقيم البروتستااية والنزعة الفردية وااللتزام الديني 

ساكسون املعتنقين الديااة  -. اي اهتم يقصرون وجود الهوية االمريكية على االاجلو(3)واحترام القااون 

 البروتستااتي
ً
نية تحديدا والذين يحملون كل الفضائل االيمااية، في حين ان الواليات املتحدة باتت موطنا

 ملهاجرين كثيرين من مختلف ااحاء العالم ومن ثقافات وديااات متعددة.

لقد اثر الدين املطبق في اجملتمع االمريكي حتى في صياغة القرارات السياسية ذات الشان املتعلق في 

رجية االمريكية، بحيث بدى في اوقات كثيرة، وكأاه صدى ملوعظة دينية وليس ملنهج سياس ي لدولة السياسة الخا

-بوش االبن -بحلم وتاثير الواليات املتحدة، وقد كان هذا االمر اكثر من بارن وبطريقة فاضحة احيااا ايام رئاسة

ن اصولية دينية كل حلم وتاثير ، حينما خطفت مجموعة من اجمحافظين اللدد وبما اشتهر عنهم م2000-2008

 لتقرير السياسات، حينما 
ً
 للتلقين الديني وليس مقرا

ً
الواليات املتحدة العاملي، بحيث بات البيت االبيض مكااا

بدى مقر الرئاسة االمريكية مقرا للصالة يقوم بها املعنيون بين قراءتين جماعيتين للعهد القديم والعهد اللديد 

، وكما المس ذلك واضحا في تصرفات وقرارات الرئيس ترامب منذ اعتالئه سدة (4)والعالمبإدارة شؤون امريكا 

 الرئاسة ولعل في قراره اقل سفارة الواليات املتحدة االمريكية للقدس، عينة واضحة لتلك االتجاهات.

                                                           

.Samuel P.Huntington. Who are we the challenges to Americas National Ldentity. Simon and Schusher )1(

2004, P:207. 

Robert Reich, Op. cit, P:182. .)2( 

Samuel Hunton, Op.. cit, P:217. .)3( 
 .19، ص:2003ن، عالم بوش السري، ترجمة سونان قانان، دار الخيال للطباعة والنشر والتونيع ، بيروت، اريك لورا(4)
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ن، لم و ساكس -بااه الى وقت قريب فان االخرين من غير البيض البروتستاات االاجلو -هااتنغون  -ويرى 

وفي  (1)بروتستااتية االمريكية -يصبحوا امريكيين اال بعد ان اعتنقوا القيم الثقافية والسياسية االاجلو

 فقط، بل وتخلوا بمرور الوقت عن 
ً
الحقيقة فان من وصلوا الى الواليات املتحدة بعد ذلك، لم يتكيفوا تماما

اكبر اللماعات املهاجرة من اوربا، فمن الصعب اليوم كثير من سماتهم املميزة. فعلى الرغم من ان االملان هم 

ان تجد لهم اثرا يذكر وبشكل واضح ومتميز، واملثل ينطبق على االعداد الكبيرة من االيرلنديين واالسكتلنديين 

كونهم ااصهروا وذابوا في اجملتمع اجمختلط املتعدد االعراق، فضال عن الزواج اجمختلط والعالقات االخرى مما 

 .(2)امريكي الحاضر يتحدرون من اصول مختلفةجعل 

 رئيسا في ال -واغلبهم من الفريق اجمحافظ -ويشدد الكثيرون
ً
هوية على ان االصول البروتستااتية تعتبر عنصرا

االمريكية. واجد ذلك مغاالة متزمتة ال تستقيم والحياة العصرية كون الواليات املتحدة لم تكن اال موطنا ملن 

ستقر وتفاعل مع حركية مجتمعها بما يخدم اجملتمع االمريكي. صحيح ان ديااة كل املستكشفين هاجر اليها وا

 على اللميع ممن جاءوا بعدهم واستوطنوا هذا الحيز 
ً
تقريبا كاات البروتستااتينية، لكن ذلك ال يحمل الزاما

ابعها التي قادها "مارتن لوثر" وتاللغرافي بان يتابعوهم بما أمنوا به. فضال عن ذلك، ان حركة االصالح الديني 

من بعده "جون كالفن" في سنوات القرن الثالث عشر، كاات موجودة الكثر من قراين قبل اكتشاف امريكا، 

 في الحياة االوربية واالمريكية بحلول ذلك الوقت
ً
 .(3)وكاات قيمها قد اادمجت تماما

، امر يصيب اللميع بالدهشة والصدمة، ان فرض عنصر ديني محدد على الثقافة السياسية االمريكية

ليس الاه ال لزوم له، وااما ايضا الاه باعث على الفرقة. فالواليات املتحدة ومنذ ان وطأ املستوطنون االوائل 

، بقدر ما تجذر في سعيهم، الحصول على 
ً
 واقليما دينيا

ً
االرض االمريكية، لم يكن في ايتهم ان يجعلوها منبرا

ها بغض النظر عما يؤمن به الفرد االمريكي، ودليلنا على ذلك، ان من وقع على وثيقة الحرية والدفاع عن

، كما ان املؤتمر الدستوري الذي اشعقد عام 1776االستقالل عام 
ً
، كان يضم بين اعضائه 1787، كان كاثوليكيا

لطاغية في الوقت الحاضر، وهذا يؤكد ان النزعة الدينية املتشددة وا (4)التسعة والثالثين اثنين من الكاثوليك

لم تكن حاضرة في ذهن وعقل االباء املؤسسين وهم بصدد بناء تجربة تكون اولى مالمحها الحرية الفردية في كل 

 عن أي ش يء
ً
 .(5)ش يء وبعيدا

                                                           

Samue; Huntington, Op.cit, P:226..)1( 
 .27، ص:2004( اغسطس167اادر وهاكر، اللعب على اوتار الوطنية: من هو االمريكي، مجلة وجهات اظر، القاهرة،العدد)(2)
 .52-24دون، مصدر سابق، صحميد حمد السع(3)
اورتون فريش وريتشارد ستيفنز، الفكر السياس ي االمريكي: البعد الفلسفي في ادارة شؤون االمريكية، ترجمة هشام عبدهللا (4)

 .40-39، ص1991املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 
 .86، ص2010ئنات، الهيئة املصرية، القاهرة ،شوقي جالل، العقل االمريكي يفكر: من الحرية الفردية الى مسخ الكا(5)
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لقد ظلت القارة االمريكية لللميع ممن اتجهوا احوها، قارة مليئة بالفرص التي قد تؤدي لالاتقال لحالة 

ا تصل بصاحبها حد الثراء، اذا استطاع االمساك بفرصته، ألاه يعيش في بلد غني في املوارد وبال احسن، وربم

حدود. كما ان هلرة من اتجه احوها كاات مشروطة بالتخلي عن القديم بكل موروثاته والبدء من جديد ملن 

 احوال عاملها اللديد، من يبغون الفرص الطموحة. وهنا بدأت في الظهور مجموعة قيم مثيرة ومراة في مواجهة

رغبة في استكشافه والنفاذ الى عمقه والقسوة في التعامل معه، من ادراك انها ال تستطيع ان تعود الى حيث 

 .(1)كاات قبل ان تعبر اجمحيط

لقد عد املهاجرون اللدد، وال سيما املتدينون منهم، ان العالم اللديد هو ارض امليعاد، وهذا ما بان حتى 

ظهم ملن رافقهم في رحلة املشاق عبر اجمحيط باتجاه االرض اللديدة، حيث عدت املستعمرة االولى التي في مواع

" بمثابة "اورشليم" وكأنهاارض حباها هللا واكرمها للمهاجرين اللدد New Englandاقامها املستوطنون في "

ا سكانها االصليين عن تطويرهوالذين اسماهم القسس البروتستاات بانهم شعب هللا اجمختار بعد ان علز 

 .(2)واستثمارها بشكل صالح

ومثل تلك االمور دفعت هؤالء املهاجرين ان يتماثلوا في كل ش يء جديد، بعد ان ينفضوا عن ظهورهم كل 

 إلقامة مجتمع جديد ومتطور. وهذه الظاهر من حيث كونها استثناء في مسار التاري ، 
ً
احمال املاض ي استعدادا

ى عقلية املهاجرين وسيكولوجيتهم، فقد وجدوا اافسهم متحررين من اسر التاري  واللغرافيا فرضت افسها عل

في قارة واسعة غنية باملوارد، مما ادى الى حركية عالية تبدت في صور متعددة ابرنها االادفاعية االستيطااية 

 .(3)ارهااحو الغرب والتي ااتهت اواخر القرن التاسع عشر باستكمال فتح القارة واستعم

ولذلك فإناء هذا الثراء الكبير والنطاق اللغرافي غير اجمحدود، ترسخ في مفهوم الوطنية االمريكية، ان 

 قاده الى االستيطان وابادة الشعب االمريكي 
ً
 الهيا

ً
الشعب االمريكي مسكون بحقيقة مفادها، ااه يجسد امرا

دون ان انس ى ان االمريكيين من اكثر  (4)العالماالصلي واستعباد االخرين تمهيدا للسيطرة والهيمنة على 

الشعوب الغربية اهتماما بالدين والتمثل في محتواه، وهذا متأت من كواه ذا صلة باملوجات املهاجرة االولى 

 ،
ً
. ولذلك اجد الكثير من االمريكيين متمسكين بالتطبيق البروتستااتي دينيا

ً
للعالم اللديد من املضطهدين دينيا

 في الاه بتقد
ً
 اساسيا

ً
يرهم قد ساهم في عملية التوحد االجتماعي، كما وااه بفضل القيم التي يحملها كان عامال

رقي الدولة االمريكية عن سواها من االمم والشعوب، كونها مكلفة بااجان وظيفة رسالية لنشر هذه القيم خارج 

                                                           
 .19محمد حسنين هيكل، مصدر سابق، ص:(1)
 .95، ص1998رضا هالل، تفكيك امريكا. االعالمية للنشر، القاهرة، (2)

Wikkam J. Bennett, OP.cit, P:259..)3( 
، 2002جمة خليل احمد خليل، دار الساقي، بيروت،ميشال بوغنون، امريكا التوتاليتارية: الواليات املتحدة والعالم الى أين؟ تر (4)

 .78ص



 2018   فبراير:    15العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  مجلة -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
55 

 

55  

اكثر من ذلك في تمجيده الشعب االمريكي  بل ان املؤرخ االمريكي "داايال بورستني" ذهب (1)حدودها اللغرافية

 هلل"
ً
 .(2)بطريقة متناهية، حينما يقول "ان الشعب االمريكي هو شعب هللا وكل خصم له يعد عدوا

ان مجموعة القيم واملفاهيم الوطنية االمريكية، والتي باتت الى حد كبير اشعكاس لحركية وتفاعل وتصريف 

ات في بداياتها تحمل الكثير من املثاليات االشسااية، اال انها وبحكم القدرة االمور من قبل اجملتمع االمريكي، كا

التي تعبر عنها القوة في اللااب العسكري والسياس ي واالقتصادي واالعتباري، ااحرفت كثيرا عن مساراتها 

، ورفضا واد
ً
 داخليا

ً
عموم  ااه علىاالصلية، بل انها ابتعدت كثيرا عن وقواعدها االساسية، مما سبب اختالال

اجمحيط الخارجي، االمر الذي افقد الواليات املتحدة االمريكية الكثير من مصداقيتها وقبولها في اجملتمع الدولي 

وبالشكل الذي ال يتوافق وما متوفر تحت يد الساسة االمريكيين من وسائل وموارد تمكنهم ان ياخذوا العالم 

ذلك بالوسائل الخشنة والصلبة. اال ان غرور القوة واالمكااات معهم في اية قضية، دون الحاجة للتعبير عن 

 عن القواعد الوطنية التي ارساها 
ً
املتوفرة مع فقدان الحس االشساشي، جعل الواليات املتحدة تتنصل كثيرا

االباء املؤسسون لهذه الدولة الباذخة، مما اوقعهم في تناقض حتى مع اساسيات الفكر الذي اقيمت على 

 ذه الدولة.اساسه ه

 املطلب الثاني: التحديات التي تواجه الهوية القومية االمريكية

تواجه كل مجموعة قيم ومفاهيم ذات بعد وطني او قومي، جملة من التحديات التي تستهدف اختراقها او 

انها متعطيلها او الغائها، ان امكنها ذلك. والكثير من شعوب العالم عاشت وتعيش مثل هذه الحالة سواءا في ن 

االيجابي او السلبي، كون اجملتمع الدولي مجتمع صراعي بشكلية العنيف والناعم، كما ان االشسان جبل منذ 

 الخليقة في السعي احو مصالحة وامنه واستقراراه ومشروعه املستقبلي.

سموه  ماومن اولى التحديات التي يراها مفكروا الواليات االمريكية وكتابها والتي اشاروا اليها كثيرا، 

بـ"االسبنة" واملقصود بها توصيف االمريكيين املهاجرين من دول امريكا الالتينية واملنحدرين من اصول اسبااية، 

كونهم ذوي اعداد كبيرة مع يرافق ذلك من كثرة املواليد مما يتيح لهم ان يطوقوا الواليات املتحدة من اجزاء 

 .(3)كبيرة من الوطن االمريكي

ان هذه اجمخاطر متأتية من كون هذه الشريحة ما نالت متمسكة بتقاليدها واعرافها وحتى  -هااتنغتون  -ويرى 

لغتها االسبااية، مع تحفظهم على الكثير من القيم والتقاليد التي تنسلم والحياة االمريكية، كما انهم ظلوا 

ه قال وكما ااا االحظ اا متمسكين بالتقليد الكاثيوليكي دينيا وسعوا احو كسب االخرين باتجاههم، في حين

                                                           
 .112شوقي جالل، مصدر سابق، ص:(1)
، 2007فاضل الربيعي، ما بعد االستشراق "الغزو االمريكي للعراق وعودة الكولوايات البيضاء، مركز دراسات العربية، بيروت(2)

 .134ص

Samuel Huntington, Op. cit. P:246. .)3( 
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ً
 واخالقيا

ً
اشراا في املطلب االول، ان اجاح املهاجر في الواليات املتحدة، يستوجب عليه ان يتماهى والسائد دينيا

 .(1)فيها بعد ان ينفض كل قديمة قبل ان يعبروا الحدود باتجاهها

. ففي ايدة من املهاجرين الالتينيينوغيره من املفكرين، ياتي من مراقبته لألعداء املتز  -هااتنغتون  -وخوف

، شكل االمريكيون االسبان الذي ترجع اصولهم العائلية الى دول امريكا الالتينية 1970التعداد السكاشي لعام 

" في حين ان شسبتهم في تعداد 12,5، قد ارتفعت شسبتهم الى "2000من السكان. اما في تعداد عام  %4.5شسبة 

" من هؤالء من اصول مكسيكية، بينما جاء مواطنوابورتوريكا %58,5" وقد جاء "%15.3، ارتفعت الى "2010

"، ثم خليط من دول امريكا الالتينية يحتل ما %3.5" يليهم الكوبيين بنسبة "%9.6في املرتبة الثااية وبنسبة "

لديها  بااية االصلتبقى من النسبة املئوية. وما يزيد من قلق علماء االجتماع االمريكيين، ان العائالت االس

" طفل والذي يقل عن 1.8" طفل في املتوسط، بينما يدور الرقم عند العائالت االمريكية البيضاء حول "2,7%"

 .(2)الحد املطلوب للحفاظ على معدل االحالل

ويختلف تدفق املهاجرين من ذوي االصول االسبااية عن غيره، اظرا لقرب الواليات املتحدة جغرافيا من 

ك والدول االخرى املتحدثة باإلسبااية في القارة الالتينية. ومن الواضح ان هذا القرب اللغرافي يسهل املكسي

" من االسبان املوجودين %45الهلرة الى الواليات املتحدة، وخاصة الهلرة غير الشرعية والتي تمثل ما يقارب "

 .(3)على االراض ي االمريكية

هاجرين للواليات املتحدة، يضعف من والئهم ألمريكا حتى عند الليل ويجب ان اؤشر هنا، ان قرب اوطان امل

ان الكثير منهم يحتفظ باللغة االسبااية كلغتهم االم بل ويطالبون بفصول  -الثاشي والثالث ويزعمهااتنغتون 

ريكيين مدراسية ثنائية اللغة البنائهم، كما انهم يختارون العيش في احياء خاصة بهم بعيدا عن االختالط مع اال 

 .(4)من البيض، كما ان اغلب اجاناتهم السنوية يقضوها في بلدانهم االصلية

بل ااه يتخوف من هذه الهلرة وال سيما املكسيكية منها، بسبب السهول النسبية في دخولهم للواليات 

ملكسيك بالقوة ااملتحدة في ان تجري تحوالت سكااية عكسية في املناطق التي استولت عليها الواليات املتحدة من 

. في حين ان االدارة السياسية املكسيكية، تجد ان اكبر مشكلة (5)في ثالثينيات واربعينيات القرن التاسع عشر

للمكسيك، هي مجاورتها للواليات املتحدة، كونها تستنزف الكفاءات املكسيكية واليد العاملة الرخيصة، فضال 

                                                           

218Op.cit, P:.)1( 
 .28اادروهاكر، مصدر سابق، ص(2)

Samuel Huntington, Op. VIt, P:248..)3( 

Op.Cit, P:249. .)4( 
هادي قبيس ي، السياسية الخارجية االمريكية بين مدرستين: اجمحافظية اللديدة والواقعية، الدار العربية للعلوم، ااشرون، (5)

 .168، ص2008بيروت، 
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ة من كولومبيا، االمر الذي يؤثر على االمن والصحة واالجور عن كونها ممر اساس ي لتجارة اجمخدرات القادم

 .(1)داخل املكسيك

يغالي كثيرا في مخاوفة من الهلرة الالتينية، كون ان جميع سكان الواليات املتحدة هم  -هااتغتون  -واجد ان

اجملتمع،  ااية فيمن املهاجرين الذين استطاعوا ان يتكيفوا مع السائد من الثقافة والقيم االجتماعية واالشس

مع ترسخ والئهم الوطني لبلدهم اللديد. وتعتقد أن مخاوفه محكومة بإرث ثقافي متزمت يجد في وعاء الثقافة 

ساكسواية املعيار االساس في درجة الوالء الوطني، وهذا ما يدلل على تعصب ال اخالقي واشساشي غير  -االاجلو

 مبرر وذو ازعات عدوااية.

اسية االخرى التي يعاشي منها اجملتمع االمريكي في الوقت الحاضر ولها من االشعكاسات ومن التحديات االس

" لديهم وعليهم. فإناء Fundamentalismالش يء الكبير في البيئة الدولية، ما يمكن ان شسميه بتجذر االصولية  "

مي، قدمة منهم الدين االسال العدوااية االمريكية املوجهة بالضد من الكثير من ثقافات واديان العام، وفي امل

باتت لوحة العالقات املتفاعلة في هذا اللااب، ذات منحى عدواشي ان لم يكن دموي بامتيان، كون االمر لم يعد 

محصورا موضعيا في حيز جغرافي معين، بل حيثما كان للمسلمين حضورا وتواجدا، وهذا ما يمكن تلمسه في 

يران، بل وحتى داخل االراض ي االمريكية اناء املسلمين االمريكيين، ال افغاشستان والعراق وفلسطين ولبنان وا

سيما بعد ان دخلت الكثير من اآلراء واملفاهيم الصهيواية داخل الفكر الديني املطبق في الواليات املتحدة، 

 .(2)صعوبةلبحيث بدى بمكان، ان التفرقة بين العقيدة الدينية االمريكية واملفاهيم الصهيواية امر في غاية ا

 بارنا في الحياة الثقافية والسياسية االمريكية منذ البدايات االولى 
ً
لقد شكلت االتجاهات الصهيواية عنصرا

. كما ارتبطت افكار "شعب (3)الستيطان العالم اللديد، وبشكل اوسع خالل النصف الثاشي للقرن السابع عشر

رين البروتستاات البيوريتاايين االوائل الذين هاجروا للعالم هللا اجمختار" و"ارض امليعاد" و"وعد هللا" باملهاج

اللديد من اجل استعماره. لذا اصطبغت هذه النزعة البروتستااتية بصبغة يهودية، واابثق من هذا الالهوت 

، وهذا (4)البروتستااتي البيوريتاشي مسيحية صهيواية امريكية قبل صهيواية "هرتزل" بحدود قرن من السنين

ث رفد الثقافة والسياسة في الواليات املتحدة باعتقاد "االلتزام" باقامة اسرائيل وعودة اليهود اليها واالاحيان الترا

هذه االاحيانات املطلقة، بقدر ما اشاعت اصولية دينية داخل  (5)لهم كالتزام الهوتي وثقافي، ومن ثم سياس ي

                                                           
 .36، ص2002( يناير46ور للواليات املتحدة االمريكية، مجلة وجهات اظر، القاهرة، العدد)تجارة اجمخدرات وممرات العب(1)
، مركز العراق للدراسات، 2حميد حمد السعدون، الحوار الحضاري بين االصولية الدينية وسياسية الهيمنة االمريكية، ط(2)

 .58، ص2010بيروت، -بغداد
 .61، ص2000ماك، دار الشروق، القاهرة، غريس هالسل، يد هللا، ، ترجمة محمد الس(3)
الصهيوشي، مركز دراسات الوحدة العربية،  -يوسف الحسن، البعد الديني في السياسة االمريكية تجاه الصراع العربي(4)

 37، ص1990بيروت،
 .95، ص2001رضا هالل، املسيح اليهودي ونهاية العالم ، مكتبة الشروق، القاهرة، (5)
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د عليها بأصولية دينية متزمتة اخرى، مما دفع طرفي الواليات املتحدة، فانها دفعت االخرين "املسلمين" للر 

 
ً
 وخطيرا

ً
العالقة ان ينظر احدهما لألخر بعدوااية وعدم ثقة واالرتياب في كل اششطتهما، مما خلق جوا عدواايا

. كما ان هذه االصولية والتي تمارسها الدولة االقوى في العالم اتجاه 
ً
حيثما كان للمؤمنين بهذه الديااات تواجدا

االخرين، عطلت ان لم تكن قد اسقطت كل وسائل السياسة والدبلوماسية املطلوب توفرها لعالقات الشعوب 

والثقافات مع بعضها، السيما وان حاالت الريبة والشك باتت الحاكمة في النظر والتصرف اناء االخر، مما دفع 

 بالتطرف ان يحقق له مساحات واسعة عند كال الطرفين.

االصولية املتزمتة وااللتزام املطلق بما تسعى اليه اسرائيل وتنفذه، يوقع الكثير من الخسائر  والغريب ان هذه

الكبيرة في املصالح واالمن االمريكي، وهذا ما يتقاطع ومفهوم "البرغماتية" الذي قدمته التجربة االمريكية للحياة 

هذا  تسببه من خسائر فان تدوير سياساتهم فياالشسااية بشكل عام. ومع وعي اللااب االمريكي بهذه الحالة وما 

االمر تنتهي لالاحيان والقبول بما ترغب به اسرائيل، حتى وان كان االمر يضر بمصالح الواليات املتحدة 

التي فضحت االدعاء االمريكي  2001سبتمبر  11االمريكية ويعرض امنها للخطر، وهذا ما عبرت عنه احداث 

 .(1)املطلقة بالتفوق والريادة والزعامة

فاألصولية الدينية الشائعة في الواليات املتحدة مكنت الصهيواية املسيحية الاتشار في االصولية االاجيلية 

املطبقة في الواليات املتحدة، بحيث باتت ترى في العهد القديم "التوراة" الكتاب الوحيد لالجتهاد والستنباط 

فرق حولت العهد القديم من كتاب ديني الى كتاب سياس ي يقوم االحكام والفلسفة الدينيتين، كما ان هذه ال

 .(2)على قاعدة العهد االلهي باألرض املقدسة للشعب اليهودي اجمختار

ان تجذر االصولية الدينية بما يتبعها من اجراءات تأخذ معنى القوة والقسر واالكراه، سيضيق مساحة 

ومسوغات التستند اغلبها االعلى اغراءات القوة وغرور الحوار الحضاري املتبادل بين الحضارات تحت حجج 

التصرف املتحقق، اال ان مخاطر ذلك ستكون اشد واقس ى في املنظور املستقبلي. كما ان التزمت في التمسك 

بمثل هذه الخيارات، سيصيب اي مجتمع بالتأكل والتفتت مهما امتلك من قوة، فكيف الحال وفي مجتمع جميع 

 ن خلفيات ثقافية ودينية متعددة كحال اجملتمع االمريكي.سكااه مهاجرين وم

ومن اخطر التحديات الخطرة واملهمة التي تواجه الواليات املتحدة، غياب املعايير االخالقية في اجملتمع 

االمريكي، مع ما يرافق ذلك من ااتشار قيم االستهالك والفساد واللريمة املنظمة وتعاطي اجمخدرات، بحيث ان 

                                                           
 .176ون، الفوض ى االمريكية، مصدر سابق، صحميد حمد السعد (1)
 .40، ص1991محمد السماك، االصولية االاجيلية ، مركز دراسات العالم االسالمي، مصر(2)
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القتل، تعد العامل االول للوفاة في الواليات املتحدة، وهذا بحد ذاته يؤشر عدوااية اجملتمع اناء افراده. جرائم 

 .(1)كما ان االباحة والشذوذ اللنس ي في اجملتمع االمريكي هي "التي تفكك الواليات املتحدة االمريكية"

ار. مجتمع مما يصيبه بالوهن واالاكس هذه االمور مجتمعه ستفعل الكثير في تأكل القواعد االيجابية الي

فضال عن ذلك، ان املفاهيم التي يتخذها صناع القرار االمريكي عن الديمقراطية وحقوق االشسان، ال تعدو 

غير ادعاءات نائفة اكثر من كونها ممارسة حقيقية، ولعل سلل الواليات املتحدة في الحقل الدولي، تدلنا على 

المريكي الزائف. فكم من شعب اضطهد، وكم من دولة سحقت، وكم من مجتمع مدى مصداقية ذلك االدعاء ا

وحصول  (2)مزق، الش يءاال لكون سياسته ال تتوافق وما تريده واشنطن وترغب به، كونها السيد االول للعالم

ذلك يدفع العالقات الدولية لحالة من التأنمات الشديدة الخطورة ويجعل من موضوعة االمن والسالم 

 ليين، مقولة ركيكة الثبات امام رغبات واهواء املتحكم والقادر على الفعل الحقيقي.الدو 

 اخرا يؤثر في قاعدة املفاهيم والقيم الوطنية واملتعلق بما يسمى 
ً
كما يواجه اجملتمع االمريكي تحديا

قع الواليات ي مو بـ"النكوص الحضاري" املتوافق واملتناغم مع عدد من مظاهر التفكك االجتماعي التي ستؤثر ف

. ومن ابرن تلك التحديات، اتساع ظاهرة الفقر واندياد عدد العاطلين، مع ارتفاع (3)املتحدة كقائد للنظام الدولي

تكاليف التعويضات الصحية وافقات التربية والتعليم واالفتقار لرعاية اجتماعية كما هي الحال في عموم دول 

لتالحم االجتماعي وتصدع االسرة وارتفاع معدالت الطالق التي تجسدها القارة االوربية. يضاف الى ذلك تفكك ا

حاالت التفكك االسري، فضال عن العالقات خارج اطار العالقة الزوجية املرتفعة باضطراد، مما يشير الى 

 .(4)االاقسامات بين الثقافات والفئات املكواة للمجتمع االمريكي

فاض الحكومي على الخدمات االجتماعية الى تفش ي ظاهرة االدمان بناءا على ما سبق فقد قادت شسبة االاخ

واللريمة وتعاطي اجمخدرات، بحيث باتت الواليات املتحدة هي االولى في استهالك الكحوليات واالدمان على 

ة " واالمراض املزمنAIDSاجمخدرات، فضال عن انها الدولة االولى في العالم من حيث عدد املصابين بمرض "االيدن 

 في معدل الفرد الذي يعد مؤشرا على تطور اي مجتمع من 15االخرى، مما ادى الى تراجعها الى املرتبة)
ً
( عامليا

 .(5)اجملتمعات، السيما وانها الدولة االولى في العالم في الطب والعمليات الطبية

عن  وهي حاالت تعبران وضوح حاالت التفكك االسري والتصدع االجتماعي واالنهيار التربوي واالخالقي، 

افسها في عدد من الصور، توهن اجملتمع وتصيب شسيجه االجتماعي بالتصدع واالاكسار وبهذا اللااب يشير 

                                                           
نبيغنيوبريجسنكي، الفوض ى: االضطراب العاملي عند مشارف القرن الحادي والعشرين ، ترجمة مالك فاضل، االهلية للنشر (1)

 .89، ص1999والتونيع، عمان
 .224حميد حمد السعدون، الفوض ى االمريكية ، مصدر سابق، ص(2)
 .16، ص1999(3احسان محمد الحسن، مظاهر التفكك االجتماعي في اجملتمع االمريكي، مجلة الحكمة، بغداد، العدد)(3)
 .68، ص1998روجيةغارودي، الواليات املتحدة طليعة االنهيار، النهار للطباعة والنشر، القاهرة، (4)
 .283-282، ص2006د الخالق عبدهللا، حكاية السياسة ، مجد للدراسات والنشر والتونيع، بيروت،عب(5)
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"شعوم تشومسكي" عالم اللساايات االمريكي املعروف، على ان انهيار اجملتمع االمريكي عائد بسبب طغيان حزب 

س، الن سياسة صنع القرار االمريكي تخدم بشكل رئيس رجال االعمال واالثرياء على حساب االعم من النا

مصالح اصحاب الشركات العمالقة واالثرياء دون مباالة بحقوق الغالبية من الشعب االمريكي، وهذا ما يجعل 

الواليات املتحدة بلدا غير ديمقراطي، بل اظاما تحكمه طغمة من االثرياء واصحاب الشركات واللوبيات التي 

 عل
ً
 .(1)ى باقي افراد الشعب االمريكيتمارس غشا

هذا االتجاه يدفع املفاهيم والقواعد الوطنية ان تواجه في تعاملها مع البيئة الدولية التحدي املقترن 

بـ"البزايس" وال سيما في تاثيره على الشخصية االمريكية وشكل تعاملها وتعاطيها مع اجملتمع الدولي الذي هو 

لشخصية االمريكية الى وسيلة بيع، وتصبح العالقات والتحالفات عبارة عن مجتمع صراعي، فالبزشس يحول ا

معامالت بيع، وهذا بدوره يؤثر على الحافز للتطوير الذي ينحدر الى مجرد جشع، بحيث يصبح املال معيار 

ن ال للنجاح، كما توظف معظم الطاقات الفكرية البحاث السوق الخارجية فال يبقى منها ش يء للتامل الداخلي، 

 .(2)لغة التجارة ستطغي على املفردات االخالقية

، لكن الصحيح ان لكل مجتمع قيمه 
ً
 او مكااا كهنوتيا

ً
ان الواليات املتحدة االمريكية، ليست مجتمعا مالئكيا

وقواعده االخالقية واالجتماعية واملعيارية، الن بدون تلك القواعد والقيم، فان اجملتمع ينهار ويتشظى ان لم 

، يصيب ينفجر
ً
 اخالقيا واشساايا

ً
. لكن ان تطغى لغة املال والبيزشس على ما عداه من حاالت، يشكل ااحدارا

اجملتمع اوال، ثم تنتشر عدواه حيثما كان بإمكااه ان يتواجد. وبحكم ان الواليات املتحدة القوة العظمى 

قيم الوطنية لصالح البيزشس، امر الوحيدة في العالم في الوقت الحاضر، فان تجميد او ركن كل القواعد وال

يشكل بالغ الخطورة على اللميع، وهذا ما مارسته مع العديد من دول العالم تبعا الوضاع البيزشس الحاصلة 

مع هذا الطرف او ذاك، بحيث تضيع الحقيقة تحت ركام هائل من املسوغات والتبريرات وفي ذلك خطورة على 

ن الدول تشتري سالمتها واجمخاطر التي قد تتعرض لها من خالل البيزشس مع اوضاع البيئة الدولية، الن الكثير م

العميل االمريكي الذي يجيد فن العالقات العامة وبما يديم استمرار دوي اصوات املعامل واملصاشع املرتبطة 

 بالبيزشس، والبيئة الدولية مليئة بمثل هذه النماذج او الحاالت.

ى اجملتمع الدولي، بل ااه خيااة لقواعد تأسيس الوطن االمريكي وفقا ان حصول ذلك ال تقف مخاطرة عل

 دون ان يوقفه موقف 
ً
ملا ااجزه االباء املؤسسين. لكن ما يلفت االاتباه، ان هذا التعامل يزداد قوة واتساعا

 اخالقي او اشساشي او اعتباري، بل وحتى وطني.

                                                           
-139، ص2005( 21اقال عن: احمد الرمح، االنهيار االمريكي ما بين الواقع والسنينة، مجلة الفكر السياس ي، دمشق، العدد)(1)

140. 
 .29اادرو هاكر، مصدر سابق، ص(2)
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تي الساس الى تعدد وتمايز اجملموعة العرقية  والثقافية الان االختالالت الهيكلية في اللسد االمريكي تعود با

يشكل منها اجملتمع االمريكي،والتي ادت الى افتقار الشعب االمريكي الى وحدة التخاطب بسبب التمايزات 

، سيتكون اجملتمع 2050وبحسب مكتب التعداد االمريكي، ااه بحلول العام  (1)العرقية واالثنية والدينية

 -" من االسيويين، وهذا ما اخاف%10" من السود، و"%16" من ذوي االصول االسبااية، و"%23" االمريكي من

الذي علق بالقول "اذا اجحت الواليات املتحدة االمريكية في السابق باستيعاب املهاجرين، فانهم في  -هااتغنون 

 عندما يصبح "
ً
 .(2)التينيين او من غير البيض" من السكان ال%50الغالب كااوا اوربيين، فهل ستنجح مستقبال

ان اجملتمع االمريكي الذي اتسعت فيه دائرة الفقر وارتفعت معدالت البطالة وااخفض فيه مستوى 

 عن تفكك التالحم 
ً
التعليم، مع تدهور الخدمات الصحية واالجتماعية وتفش ي ظاهرة االدمان واللريمة، فضال

واعد الوطنية اللامعة، بضرر كبير يؤذن بمخاطر جمة في االجتماعي وتصدع االسرة، سيصيب املفاهيم والق

ششاط ودور الواليات املتحدة في اجملتمع الدولي، االمر الذي تبدو مالمحه واضحة منذ االن، بأاه دور عدواشي 

 وعنيف وبال ضوابط، مما يعرض امن وسالم اجملتمع الدولي جمخاطر ال يمكن تحديدها.

 

 الخاتمة:

 في توضيح العمل الوطني دون ادشى ريب، ان ق
ً
 كبيرا

ً
واعد واساسيات املفاهيم الوطنية الي بلد، تلعب دورا

 عند اللميع، 
ً
 ومعلوما

ً
على الصعيدين الداخلي والخارجي، واي اكوص او تراجع او تشظي فيهما، سيكون واضحا

هو  ة الدولية،وبشكل خاص على صعيد العالقات الدولية، كون تلك العالقة وحسن ادائها في محيط البيئ

 اشعكاس ثابت ملا تحفل به السياسة الداخلية.

والواليات املتحدة وبحكم ما توفر تحت يديها في الوقت الحاضر من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية 

وثقافية واعتبارية، ولكونها البلد االعظم على الساحة الدولية وما يفعله دورها من تاثير، باتت تعاشي الكثير من 

كسارات امللحوظة على الصعيد الخارجي والتي هي ارتدادات واضحة ملا تعاايه من تراجع وااقسام داخلي، االا

االمر الذي يستوجب على اي مراقب للشأن العام الدولي، ان يتوقع اتجاهات سياسية عدوااية ووحشية 

ما تعاايه من ااكسارات  للواليات على الصعيد الخارجي، كونها فشلت او غير قادرة على تعديل او معاللة

وتراجعات داخلية، تحققت بسبب السياسات االقتصادية واالجتماعية واالشسااية املبنية على اعلى درجات 

                                                           
احو عالم متعدد االقطاب: التألفات االستراتيجية بين القوى الكبرى واثرها في بناء هيكلية النظام الدولي منعم صامي العمار، (1)

" سلسلة دراسات ستراتيجية، مركز الدراسات الدولية، بغداد
ً
، 2001في القرن الحادي والعشرين "االقليم االسيوي أاموذجا

 .17ص
، 2003( اذار 13يكية، اموذج القطب الواحد، عالم الفكر، الكويت، العدد)اقال عن: سيد ابو ضيف احمد"الهيمنة االمر (2)

 .18ص
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"االاااية" املفرطة بالنرجسية على حساب االعم من الشعب االمريكي. وحصول ذلك واشعكاسه على الصعيد 

مرة على اللميع، كون الواليات املتحدة االمريكية، ما نالت الدولي، يرتب اجواءا ومناخات عدوااية وظاملة ومد

 الفاعل االول والرئيس في ساحة العالقات الدولية.

 

  

  



 2018   فبراير:    15العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  مجلة -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
63 

 

63  

 

 استراتيجيات اإلعالم األمني ومساهمته في بناء منظومة لألمن والدفاع
 ، الجزائر.3 أستاذة محاضرة بكلية العلوم السياسية / جامعة قسنطينة، الدكتورة/ صليحة كبابي

 

 

Abstract 

      The use of certain security information’s’ strategy is linked to the nature of the means 

used by the media institutions, and the credibility of these means, attractiveness differences, 

and the degree of its spread to reach the target audience. Security Media as a special form will 

participate in providing a range of functions to the individual, and to the society by improving 

security conditions’ for citizens, and ensure their well-being across its responsibilities in the 

establishment of a strong basis of security with a defensives’ means that will be in accordance to 

the nature of society and the requirements of the individuals on one side, as well as the quality 

of the institutions’ security and their ability to adapt and respond the magnitude of changes and 

developments produced by these demands diversity on the other one. 

Key Words : Media, Security, Security Media 

Résume 

      L’utilisation de certaines stratégies médiatiques de sécurité est liée à la nature des moyens 

utilisés par les institutions des médias, et la crédibilité de ces moyens ; ainsi que  l'ampleur de leur 

propagation a atteindre le public ciblé  par l’information dans toute ses formes et ses  différentes 

sources de réalités. La Sécurité Media comme domaine  spécialisé pourra donc améliorer les 

conditions sécuritaires des  citoyens et assurer leur bien-être, en assumant plus de  

responsabilités visa a vis la société d’une part ; et promouvoir la qualité des institutions de 

sécurité et de ses organes afin de répondre aux  besoins du citoyen dans leur diversité d’autre 

part.  

Mots clés : Media, sécurité, sécurité-media 
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  امللخص   

إن تبني إستراتيجية إعالمية أمنية معينة مرتبط بطبيعة الوسائل املستخدمة من قبل مؤسسات اإلعالم،  

ها ودرجة ااتشارها للوصول إلى اللمهور املستهدف واملعني باملعلومة ومدى مصداقية هذه الوسائل وجاذبيت

على اختالف مصادرها وحقيقتها. واإلعالم األمني كإعالم متخصص سيساهم باستراتيجياته في تقديم مجموعة 

من الوظائف املتعلقة بالفرد، واجملتمع والتركيز على تحسين الظروف األمنية للمواطن وضمان رفاهه عبر 

مل مسؤولياته في بناء ووضع قاعدة أمنية ووسائل دفاعية تتماش ى وطبيعة اجملتمع ومتطلبات األفراد فيه تح

من جااب. وكذا اوعية مؤسسات األمن وأجهزته في القدرة على التكيف واالستجابة لحلم التغيرات 

   .واملستجدات التي تفرنها تلك املطالب بتنوعها من جااب آخر

 اإلعالم، منظومة األمن، اإلعالم األمني ة:الكلمات املفتاحي

عالم من الوسائل االتصالية املرتبطة باملعرفة، والرؤية، وهو أداة توعية تساهم في تعليم الفرد يعتبر اال      

ومساعدته على التعامل مع إشكالية العالقة بين: األشياء، األشخاص واألفكار كعوالم متداخلة تشترك 

عين، يتحدد من خالل أسبقية عالم األشياء أو عالم األشخاص أو وتتفاعل فيها سلوكياتنا وفق امط ثقافي م

وأن رجحان أحدهم هو الذي يميز كل مجتمع عن سواه. ولقد مثلت التطورات العلمية التقنية  ،عالم األفكار

خالل النصف الثاشي من القرن العشرين قاعدة أساسية لتشكل حالة جديدة من الحضارة اإلشسااية تميزت 

انات مذهلة في تقنيات اإلعالم ووسائل االتصال فضال عن عدد آخر من اإلاجانات التقنية التي بتحقيق إاج

حانت على اهتمام كثير من املراقبين والباحثين، لكنها في الوقت افسه أهملت مشاكل أخرى متعلقة بإشكالية 

ات ين الفرد في ظروف األنمبناء قاعدة معرفية ِمؤمنة بأاماط إعالمية تتناسب وحلم التطور وكذا ظروف تكو 

الفكرية والثقافية املصاحبة لحالة التطور هذه. كما أن تبني إستراتيجية إعالمية أمنية معينة مرتبط بطبيعة 

الوسائل املستخدمة من قبل مؤسسات اإلعالم ومدى مصداقية هذه الوسائل وجاذبيتها ودرجة ااتشارها 

علومة على اختالف مصادرها وحقيقتها. واإلعالم األمني كإعالم للوصول إلى اللمهور املستهدف واملعني بامل

متخصص سيساهم باستراتيجياته في تقديم مجموعة من الوظائف املتعلقة بالفرد واجملتمع والتركيز على 

تحسين الظروف األمنية للمواطن وضمان رفاهه عبر تحمل مسؤولياته في بناء ووضع قاعدة أمنية ووسائل 

وطبيعة اجملتمع ومتطلبات األفراد فيه من جااب، وكذا اوعية مؤسسات األمن وأجهزته في دفاعية تتماش ى 

 القدرة على التكيف واالستجابة لحلم التغيرات واملستجدات التي تفرنها تلك املطالب بتنوعها. 

نظر إلى لفكيف يساهم اإلعالم األمني بوسائله اجمختلفة واستراتيجياته في بناء منظومة أمنية ودفاعية با

 طبيعة اجملتمعات وخصوصياتها؟  

 بحث هذه اإلشكالية يتطلب اإلجابة على األسئلة اآلتية:   

 أبعاده اجمختلفة؟بما هو مفهوم اإلعالم بالنظر إلى عالقته باألمن و 
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ما هي وظيفة اإلعالم األمني ودوره في وصف األخطار والتهديدات على اجملتمع بما يساعد أجهزة األمن من 

 ؟طة وجيش على وضع الترتيبات الضرورية للمواجهة والدفاعشر 

 ما هي مختلف استراتيجيات اإلعالم األمني ملمارسة وظائفه؟

I.  مفهوم اإلعالم األمني 

قبل التطرق إلى أهم التعاريف التي تناولت مفهوم اإلعالم األمني يجب التأكيد على أهمية عالقة األمن      

من مجرد مهمة تقوم بها األجهزة األمنية في الدولة إلى مسؤولية تتشارك فيها أجهزة باإلعالم، وكيف تحول األمن 

.فباتساع دائرة األمن وتناوله جمختلف أبعاد الحياة اليومية للمواطن ظهر وبالتبعية  اإلعالم واألمن على حد سواء

 مظاهر لتحقيق األمن بمفهومهاألمن السياس ي، واألمن الثقافي، واألمن االقتصادي، األمن الغذائي... وكلها 

 العام.

 أاه "من جااب موضوعي     
ً
فاألمن وان اختلفت املصطلحات الخاصة به بحسب اختالف آراء املفكرين، إال

يحدد غياب التهديدات على القيم املركزية )املوجودة(. ومن جااب ذاتي هو الخوف من أن تتعرض هذه القيم 

جوزيف ودعمه في ذلك" 1(WOLFERS Arnold)"ارنولد وولفرز ذي قدمه "املركزية للهلوم". وهو التعريف ال

 الشعور بغياب التهديد أو الخطر ناي"
ا

 BAZAN" )باري بازن ". أما "2بقوله:" أن األمن ال يعني باجمحصلة إال

Barryفأغلب وجهات النظر حول مفهوم األمن تلتقي في 3( فعرفه "على أاه استمرار التحرر من أي تهديد ."

وهرها عند قاسم مشترك وهو إدراكها أن األمن وان دلا على ش يء فإاما يُدل عموما على اشعدام الخوف. وهو ج

الخوف الذي تناوله اإلعالم بمختلف وسائله من خالل تزويد اللمهور بالحقائق واألخبار واألرقام واآلراء، وكذا 

 ية للعمل على ضمان أمن املواطن ورفاهه. التقارير التي تمكنه من البقاء متصال بمؤسسات األمن األساس

كافة أوجه النشاطات االتصالية التي تستهدف تزويد اللمهور ومنه يمكن تعريف اإلعالم من خالل "     

بكافة الحقائق واألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة عن القضايا واملوضوعات واملشكالت بطريقة 

ق أكبر درجة ممكنة من املعرفة والوعي واإلدراك، واإلحاطة الشاملة موضوعية ودون تحريف. بما يؤدي إلى خل

بىفئات اللمهور املتلقي للمادة اإلعالمية وبكافة الحقائق واملعلومات الصحيحة عن تلك القضايا 

                                                           

1 WOLFERS (Arnold)، “National Security as an Ambiguous Symbol” ،Political Science Quarterly, Vol. 67, n°: 4 

(Dec, 1952)، The Academy of political science,  

in ( http://www.jstor.org/stable/2145138), accessed: 05/11/2012 19:57. 
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واملوضوعات، بما يسهم في تنوير الرأي العام، وتكوين الرأي الصائب لديه عن الوقائع واملوضوعات واملشكالت 

 1ارة."املث

التعبير املوضوعي لعقلية  ":اإلعالم بأاه "أوتوجروت" املتخصص في شؤون اإلعالم عرف العالم األملاشيو    

االعتماد على الحقائق  :اللماهير وروحها وميوالتها واتجاهاتها في افس الوقت. واملقصود بالتعبير املوضوعي

ي مثلت وتمثل متغيرا حاكما لألششطة االقتصادية وهي اإلحصائيات والحقائق الت "2واألرقام واإلحصائيات.

والتكنولوجية، واملعرفية واملعلوماتية والسياسية وغيرها من املستجدات التي فرضت على األجهزة األمنية 

البحث عن اآلليات املناسبة للتعامل الفعال مع تلك املستجدات. وهذا بالنظر إلى الدور الذي يلعبه اإلعالم 

متخصص وامط معلوماتي يهدف إلى ششر الوعي والتعريف باألخطار والتهديدات على مجتمع من األمني كإعالم 

اجملتمعات. ومن ذلك إعطاء اإلشارات والتحذيرات من وجود خطر سواء داخلي أو خارجي ليكون أداة فعالة في 

سيين يلتقيان في هدف فاألمن واإلعالم هما محورين أسا بناء االتصال والتواصل بين املواطن وأجهزة األمن.

 واحد تمثله مصلحة املواطن رغم اختالفهما في وجهات النظر.

تعددت التعريفات التي قدمها الباحثون ملفهوم اإلعالم األمني وذلك تبًعا لللااب الذي ركز عليه لقد      

ا ذكرت عالم املتخصص كمالباحث في تناوله ملفهومي األمن واإلعالم. وملا كان اإلعالم األمني فرًعا من فروع اإل 

. 3سابقا فهو يهدف إلى إخبار اللمهور أو قطاع معين منه بموضوعات تخص األمن ويقوم به رجال األمن ذاتهم

ويتضمن اإلعالم األمني معلومات هامة وكاملة لتغطية األحداث والحقائق والقوااين املتعلقة بأمن اجملتمع 

تاذ في قسم الشرطية بجامعة اايف العربية للعلوم األمنية: "بأاه " اس"الجحني. وقد عرفه الدكتور 4واستقراره

اوع من اإلعالم املتخصص، وهو كل ما تقوم به اللهات ذات العالقة من أششطة إعالمية ودعوية وتوعية بهدف 

 فاإلعالم"5اجمحافظة على أمن الفرد واللماعة، وأمن الوطن ومكتسباته في ظل املقاصد واملصالح املعتبرة ".

األمني هو مجموعة العمليات املتكاملة التي تقوم بها أجهزة اإلعالم املتخصصة إليجاد اوع من التوانن في 

اجملتمع، والعمل على اجمحافظة على اظمه البنائية االجتماعية والسياسية والثقافية بتحقيق أمن واستقرار 

األمنية ويساعد على ترشيد دور أجهزة األمن الفرد واللماعة. ذلك أن اإلعالم األمني يعمل على دعم األجهزة 

 العاملة في مجال مكافحة اللريمة والوقاية منها وتوعية اللمهور وتوجيه سلوكه.

                                                           
 . 16، ص1988ن، .د.، دط، مصر، ددراسات إعالمية معاصرة :احو إعالم دولي جديدفتحي األبياري،  1
  2، طاملسلحة، دراسة في علم االجتماع العسكري  العالقات االجتماعية في القواتحسن عبد الحميد أحمد رشوان، 2

 .126 ، ص2004ن، .د.اإلسكندرية، د
التعريف، الوظائف، اإلشكاليات"، اإلمارات العربية املتحدة، مركز اإلعالم األمني  على املوقع                     ...سعد الدغمان، "اإلعالم األمني3

 (store/pdf-http://www.policemc.gov.bh/mcms  يوم ،)22، سا 2016أكتوبر  20. 
 .6، ص2007، الرياض، جامعة اايف للعلوم األمنية ني والتوعية من االاحراف الفكري اإلعالم األمجاسم خليل ميرنا ااصر، 4
 .32، ص 2000جامعة اايف العربية للعلوم األمنية،  ، الرياض،اإلعالم األمني والوقاية من اللريمةالجحني علي فايز، 5

http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/098ff9b3-7390-4c47-baf5-70feb474f06f_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%202.pdf
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اإلعالم األمني على أاه:"مختلف الرسائل اإلعالمية املدروسة والتي تصدر إبراهيم ناجي" وعرف اللواء "     

لة، والتصدي لألسباب الدافعة الرتكاب اللريمة، والتوعية بهدف توجيه الرأي العام لتحقيق الخطة الشام

وكذا إرشاد املواطنين بأسلوب يضمن عدم وقوعهم فريسة لللريمة، وتبصير  .بأخطار ومخاطر اللرائم

 1اللمهور بأساليب الوقاية منها عبر اتخاذ تدابير مختلفة وتنمية الحس األمني لديهم."

بع في مجال اإلعالم األمنيويركز آخرون على مفهوم اإلعالم األ 
ا
ومن  .مني من ناوية أسلوب االتصال الذي ُيت

ثم فهو اإلعالم الذي يتحقق بمبادرة من رجال األمن إما بطريقة مباشرة إلاتاج الرسائل اإلعالمية، كالبرامج 

حف باألخبار د الصاألمنية اإلذاعية والتلفزيواية واألفالم السينمائية وغيرها، أو بطريقة غير مباشرة مثل تزوي

 .2واألحوال األمنية ومجرياتها بشكل موضوعي يعتمد على املعلومات املوثوق بها

" أن تعريف اإلعالم األمني يتطلب تحديد اإلطار املعرفي له جاسم ميرزواعتبر الباحث في علوم االتصال"

 :3والذي يستند إلى جملة من الخصائص أهمها

ون مع أجهزة اإلعالم األخرى، وأاه يعمل على تحقيق أهداف أن اإلعالم األمني هو إعالم متعا -

 املؤسسات األمنية من خالل خلق ااطباعات إيجابية عنها في أذهان اللمهور.

هو إعالم يتوافق وسياسة الدولة وال يتعارض مع مصالحها في الحفاظ على االستقرار من  -

 ه.خالل التصدي لإلعالم املفتوح الذي يهدد أمن اجملتمع وقيم

أاه إعالم صادق وموضوعي في تناوله للحقائق واملعلومات والقوااين التي تمس بأمن الدولة  -

 واملواطن فيها.

صِعُب من الخوض في مضمواه، لكنها تميزه عن غيره من أاواع اإلعالم    
ُ
كما أن لإلعالم األمني خصائص قد ت

لحديث لألمن بأبعاده املتعددة. وهو إعالم  واسع وشامل بالنظر إلى ما يفرضه املفهوماألخرى،كواه إعالم 

 حساس، دقيق وموجه لوصف سلوكيات اللمهور تبعا لتنوع املواد األمنية وتنوع حاجاته االتصالية.

"بث الشعور الصادق :على هذا األساس ومن خالل تلك الخصائص يمكن تعريف اإلعالم األمني على أاه    

، حتى يشعر اإلشسان بأمنه على حياته ودينه وعرضه، وماله وعلى سائر باألمن وحسن التوجه إلى وسائله وطرقه

                                                           
كة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، ، د ط،مصر، الشر اإلعالم األمني وإدارة األنمات والكوارثحمدي محمد شعبان، 1

 .44، ص2005
 سعد الدغمان، مرجع سابق.2
، 2012 1، األردن،عمان، دار أسامة للنشر والتونيع، طاإلعالم األمني بين الواقع والطموحبسام عبد الرحمان املشاقبة، 3
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وهذا الشعور باألمان يتطلب ضمان تحقق األمن الداخلي  1حقوقه األساسية دون خوف من سلطة أو جور."

ألمني اللدولة واجملتمع بما يضمن ششر الثقافة واملعرفة األمنية في اجملتمع. وهي الوظيفة التي يضطلع بها اإلعالم 

 تنوع عمل األجهزة األمنية واختالف طبيعة عملها.بالنظر إلى 

II. استراتيجيات اإلعالم األمني 

قبل التطرق إلى إستراتيجية اإلعالم األمني وهدفه في تحقيق األمن وبناء الدفاع يجب بحث وتناول دوره،    

فة ستراتيجيات. حيث تعد الوظيوهذا من خالل الوظائف التي يقوم بها والتي تحدد وتساهم في وضع تلك اال 

األمنية لإلعالم أحد االهتمامات املتخصصة التي عرفها اإلعالم الحديث، وذلك عبر استخدام مختلف أساليب 

 2وفنون العمل اإلعالمي والقدرات األمنية التي تعمل على:

ل ضرورة ن تحقيق األمن يمثتنمية روح املشاركة واالرتباط بين األجهزة األمنية وأبناء اجملتمع على أساس أ -

 .أساسية للمواطنين وهو ما يتطلب تكاثف جهود اللميع

إعداد البيااات واألخبار اإلعالمية املتعلقة والقيام بالتغطية اإلعالمية لكافة األحداث املتعلقة باللوااب  -

 .األمنية

ل عمل الحكومة والخدمات التعريف باألششطة اجمختلفة التي تقدمها أجهزة األمن والتي تدخل في مجا -

 .الرسمية التي يحتاج إليها املواطنون، وكذا شرح اإلجراءات الالنمة لحصول املواطنين على هذه الخدمات

التوعية األمنية بكل ما هو جديد في اطاق اللريمة، خاصة اللرائم االلكترواية وغيرها من أاواع اللرائم  -

االتصال في الترويج لها.باإلضافة إلى محاولة غرس املفاهيم األمنية اللديدة التي ساهمت التكنولوجيا ووسائل 

ويعرف  .لدى األفراد وتحصينهم من الوقوع في ممارسة اللريمة، بما يدعم أوجه التعاون بينهم وبين أجهزة األمن

 م األمنيةو وكيل الهيئة العلمية لكلية العلوم االجتماعية بجامعة اايف للعلبركة بن زامل الحوشان" الدكتور"

التوعية األمنية بأنها: "ضمان إدراك الفرد لذاته وإدراكه للظروف اجمحيطة به، وتكوين اتجاه عقلي ايجابي احو 

تمع. وتشتمل التوعية اتجاه عقلي يعكس تصور الفرد لذاته وألهمية سيادة األمن على املوضوعات العامة للمج

املواقف االجتماعية والظروف اجمحيطة في اجملتمع. ويتبلور ذلك في ترسي  مفهوم الوقاية من اللريمة في 

وأموالهم  لذويهم،األذهان، وتعليم األفراد كيفية إدارة حياتهم املعيشية العادية بطرق وأساليب تكفل لهم و 

                                                           
، 2012، عمان، األردن، دار أسامة للنشر والتونيع1ط، اإلعالم األمني بين الواقع والطموحبسام عبد الرحمان املشاقبة، 1

 . 122ص
 سعد الدغمان، مرجع سابق.2
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الحماية واألمن. وذلك من خالل دفع اللمهور للمشاركة في أداء وظائفه بما يزيد من فعالية األمن ودعم اللهود 

 1."الذاتية للمشاركة في وضع حلول ملا يحدث من مشكالت عامة

وهذا عن طريق توجيه اللمهور لإلجراءات التي يجب اتخاذها ملواجهة خطر داهم أو عند مشاهدة جريمة.  -

تفعيل سبل االتصال بين األجهزة األمنية من جااب واللمهور من جااب آخر، ومحاولة إثراء الروح املعنوية 

واملادية لكل مقومات الدفاع عن القيم الثقافية. حيث يعمل اإلعالم على تضييق الهوة بين الثقافة العامة 

 2را على املتخصصين في اجملال األمني.واملعرفة العلمية األمنية التي ظلت لفترة طويلة حك

التسويق للسياسات واألششطة األمنية اجمختلفة واالستطالع املنتظم آلراء املواطنين بصدد الخدمات التي  -

 .تقدمها ونارة الداخلية في الدولة، وذلك للتوصل إلى األساليب املالئمة لتطوير األداء واالستمرار

ل بيئة حاضنة لألششطة األمنية وخلق رأي عام مسااد لها عبر توفير قاعدة السعي املستمر واملنظم لتشكي -

. وكذا االطالع 3معلومات أمنية تضمن للرأي العام الحق في معرفة ما يدور حوله من قضايا اجملتمع ومشكالته

وجهات الرأي على تعلى اإلعالم الخارجي وحدود العالقة بين الواقع واألخبار الخاطئة واملزيفة التي قد تؤثر سلبا 

 .العام وردود أفعاله

املتابعة الدقيقة واملستمرة ملا ينشر في وسائل اإلعالم اجمختلفة اجمحلية والدولية بصدد املوضوعات األمنية  -

أو ذات الصلة بأجهزة األمن، والعمل على توثيقها وتحليلها من نوايا ومنظورات متعددة واالستفادة منها في وضع 

ت والخطط األمنية. ثم إيجاد اآلليات التي تكفل التنسيق والتعاون مع وسائل اإلعالم اجمختلفة في االستراتيجيا

اجملتمع عبر إعداد السيناريوهات الالنمة لطرق تعامل اإلعالم مع األنمات األمنية اجمحتملة أو املوجودة. فما هي 

 من؟أهم االستراتيجيات واآلليات التي يوظفها اإلعالم في تحقيق األ 

إذا كاات اإلستراتيجية هي: تنظيم لإلمكاايات والقوى املتوفرة بغية بلوغ هدف معين، والتي يتضمن      

تنفيذها اعتماد مجموعة من الخطط التي تتحدد بالنظر إلى اإلمكاايات البشرية واملادية والفنية واملالية 

األهداف اجمحددة من قبل رجال اإلعالم  املتاحة، فان تنظيم مختلف النشاطات والوسائل املتوفرة لتحقيق

وإيجاد الحلول لها يتطلب رسم الخطط ووضع الترتيبات التي تساعد  ،للتعريف باملشكلة األمنية وأسبابها

األجهزة األمنية في القيام بعملها في إقامة منظومة لألمن والدفاع. عبر التقنيات واألدوات والوسائل والتعرف 

ألجزاء وطريقة تفاعلها للوصول إلى التفكير والوعي بأهمية املشكلة وتوصيف طرق الحل على مختلف املركبات وا

 لها. 

                                                           
، يةجامعة اايف العربية للعلوم األمن، دط، الرياض، اإلعالم األمني العربي قضاياه ومشكالتهمحي الدين عبد الحليم وآخرون،1

 .156، ص2002مركز الدراسات والبحوث، 
 .179، مرجع سابق، ص بسام عبد الرحمن املشاقبة 2
 .181افس املرجع، ص  3
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ى طريق التوعية اللماهيرية والحث عل عنوبالنظر إلى طبيعة الوظيفة التي يضطلع بها اإلعالم األمني     

صنع موحدة برامج وإيجاد املشاركة في إقرار األمن
ُ
 والعاملي، اجمحلي العام الرأي هلتوجي كاملة وعناية بحرفية ت

 فااه من املناسب تبني االستراتيجيات اآلتية:

 :اإلستراتيجية الديناميكية النفسية -1

وتقوم هذه اإلستراتيجية على االفتراضات األساسية لعلم النفس، أي على فكرة أن السيطرة على السلوك  

االستجابة، وعليه يمكن أن تتباين سلوكيات أشخاص  -دالفر  -املؤثر:داخليا يتم وفقا لصيغة التعليم األساسية

حيث تركز هذه اإلستراتيجية على العوامل املكتسبة لدى الفرد والتي تضم: 1كااوا قد تعرضوا لنفس املؤثر.

املفاهيم، االحتياجات، الدوافع، املعتقدات أسباب القلق، املصالح القيم، اآلراء واملواقف،كمزيج معقد من 

ولوجية وجدااية وإدراكية قابلة للتعديل عكس الخصائص البيولوجية التي من الصعب أو مكواات سوسي

وإذا كاات العواطف تمثل أساسا واضحا الستراتيجيات اإلقناع والقدرة على التأثير، غير 2املستحيل تعديلها.

تخدامها في سبة يمكن اسأن النظرية الديناميكية النفسية تركز أكثر على العوامل اإلدراكية لكونها عوامل مكت

ون سلوكا جديدا
ا
واالفتراض أاه  .عملية التطبيع االجتماعي والترويج لتعليم جديد يعدل من السلوك أو ُيك

باإلمكان التأثير على البنية اإلدراكية لإلشسان يجعل من اإلقناع اللماهيري عن طريق وسائل اإلعالم عملية 

تم التخطيط لها بمهارة وتقديمها من خالل وسائل االتصال اللماهيرية ممكنة وأكيدة. ذلك أن املعلومات التي ي

يمكن استخدامها بفعالية للسيطرة على السلوك البشري والتأثير على العوامل اإلدراكية للفرد، وتعديل 

الخصائص النفسية لألفراد عن طريق تقديم معلومات جديدة يتعلمونها ثم يستجيبون لها. ذلك أن العامل 

والتأثير االافعالي 3ي هو اجمحدد لعملية التأثير، ولهذا استخدمت عدة أساليب افسية لتحقيق اإلقناعالنفس 

والعاطفي على املتلقي للمادة اإلعالمية وتوجيهه لالستجابة جمختلف الظواهر األمنية بطريقة إيجابية تؤكد فكرة 

 أن موقع األمن األساس ي هو فكر اإلشسان أوال.

 الثقافية االجتماعية:اإلستراتيجية  -2

تقترح هذه اإلستراتيجية تقديم رسائل إعالمية مقنعة تحدد أو تعيد تحديد املتطلبات الثقافية وقواعد     

السلوك لدي األفراد واللماعات داخل اجملتمع، بحيث يؤدي ذلك إلي تعديل في السلوك االجتماعي. والفكرة 

هي أن السلوك الفردي تسيطر عليه توقعات وضوابط اجتماعية  األساسية التي تقوم عليها هذه اإلستراتيجية

داخل النظم االجتماعية، وبالتالي فان إقناع  الفرد يأتي عبر إحداث تعديل في الضوابط االجتماعية والثقافية 

                                                           
، على املوقع: 2005حسين سالم الشرعة، "األساليب األمنية في اإلعالم األمني"، الرياض، جامعة اايف العربية للعلوم األمنية،  1

(mlhttp://www.mhceg.com/2016/10/pdf_88.ht .) 
مصر،القاهرة، الدار الدولية ،عبد الرءوف كمال ترجمة ،اإلعالم وسائل اظرياتروكيتش،  بول  ساادرا ديفلير، ملفين 2

 .380، ص 4، ط2002لالستثمارات الثقافية، 
 .383روكيتش، مرجع سابق، ص  بول  ساادرا ديفلير، ينملف 3

http://www.mhceg.com/2016/10/pdf_88.html
http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=14780O9R82Q02.372956&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20/&term=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20/%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%20%D9%84%20.%20%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%B1%20%D8%8C%20%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%20%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%AA%D8%B4%20%D8%9B%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9%20%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A1%D9%88%D9%81&aspect=basic_search&menu=search&source=172.16.17.75@!kfnl1256
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ذلك أن العوامل الثقافية واالجتماعية .داخل اجملتمع وإعادة صياغتها بما يخدم مصالح املواطن وتحقيق أمنه

وتعمل على بناء وإعادة بناء األشساق القيمية للمجتمع 1تشكل خطوطا توجيهية لسلوك الفرد داخل اللماعة

وأفراده من جااب. ويساهم اإلعالم عامة واألمني بصفة خاصة في تعديل تصرفات الفرد من خالل وصف وتناول 

جماعة ال تحترم إشارات املرور  تصرفات اللماعة وأفعالها من جااب آخر. فقد يغير شخص ششأ في مجتمع أو

سلوكه إذا ااتقل إلى بيئة اجتماعية يراعي أعضاء اللماعة فيها قااون املرور، وتقوم فيها وسائل اإلعالم بدورها 

في اإلخبار بأهمية احترام القااون وعقوبة اختراقه. وذلك ااطالقا من فكرة أن الثقافية االجتماعية تقوم على 

وهو ما يتطلبه هذا النوع من اإلستراتيجية " أو تعاقب" بدال من مبدأ "تعلم، أشعر، أعمل.تعلم، امتثل " :مبدأ

ِدْد من خاللها رسائل اإلقناع املوجهة للفرد من خالل وصف قواعد السلوك االجتماعي ومتطلباته،  حا
ُ
التي ت

يل املنظومة القيمية النفسية باملواناة مع رجل األمن لتشك 2وتحكم األششطة التي يحاول رجل اإلعالم أن يحدثها

 واالجتماعية للفرد.  

 إستراتيجية إنشاء وبناء املعاني: -3

وتقوم هذه اإلستراتيجية على أن التأثير اإلعالمي أو اإلقناع يحدث عندما تنجح وسائل اإلعالم في تعديل      

وسائل اإلعالم تعمل على خلق املعاشي والصور والرمون اجمحيطة باإلشسان، وإكسابها معاشي جديدة. ذلك أن 

صور ذهنية عن العالم في أذهان الناس، تجعلهم يتصرفون بناء على هذه الصور والرمون. وبالتالي تحدد 

وخاصة األمنية منها، أي تلك املرتبطة باألمن اجملتمعي في صوره  3سلوكياتهم تجاه القضايا التي تعاللها

تيب املعاشي الداخلية حسب أولويتها وتجعل مواضيع معينة ذات أهمية اجمختلفة. كما أنها تساعد امللتقى على تر 

وأخرى أقل أهمية، وتحدد التفكير في مواضيع معينة دون غيرها. ومنه تقوم بإششاء املعاشي وتوسيعها 

 واستبدالها بمعاشي أخرى لها دالئل في لغة اجملتمع. 

  إستراتيجية املوقف املشكل: -4

م هذه اإلستراتيجية كتقنية سليمة أثناء حدوث أنمات أمنية وكوارث قد تهدد األمن يستخدم رجال اإلعال     

العام للدولة. وتتميز هذه اإلستراتيجية عن سابقتها في كونها ال تهدف إلي تحقيق اإلقناع بشكل مباشر، بل إلى 

قييم كما أنها تستخدم لت مساعدة اللمهور على متابعة األحداث وتحليلها كمقدمة لتشكيل الرأي والرأي العام.

مدى كفاءة وفاعلية النظام  اإلعالمي ووحداته اجمختلفة في القيام بدوره ووظائفه في توفير املعلومات وحرية 

                                                           
، سوريا، دراسة ميدااية – كيف يعالج اإلعالم العربي اجمخدرات – دور اإلعالم التربوي في مكافحة اجمخدراتأديب خضور، 1

 . 16،ص1، ط1995دمشق املكتبة اإلعالمية، 
 ،ص2005ط،.، ديوان املطبوعات اللامعية، بن عكنون، دليةاإلقناع االجتماعي، خليفة النظرية والياته العمعامر مصباح، 2

53. 
 . 398،399مرجع سايق، ص ص   :ملفين ديفلر وساادرا بولروكيتش 3
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تداول اآلراء أثناء تعرض الدولة لتهديدات وأخطار على أمنها، سواء كاات من إاتاج األوضاع الداخلية اجمحلية، 

 ة على اختراق اجملتمع وقيمه.أو من جهات خارجية  لها القدر 

ومهما تنوعت اإلستراتيجية وآلياتها فان دور اإلعالم األمني في تحقيق األمن وهندسة الخطط الدفاعية 

مرتبط بالقدرة على إحداث التغيير في السلوك االجتماعي السلبي وتحويله إلى توجه إيجابي متفاعل مع أجهزة 

لريمة بأاواعها. وهو السلوك الذي يتطلب إحداث التعاون وتنميته بين األمن من خالل مشاركتها في التصدي لل

مؤسسات األمن واإلعالم إلاجاح إستراتيجية التلقين والتوجيه. وهي اإلستراتيجية التي تعتمد الشرح املبسط 

ات معزنة اواملقنع جمختلف الضوابط التي تحكم النظام العام. وذلك من خالل البرامج اإلذاعية وتلفزيواية، وبيا

بالصور والرسوم. وهو التلقين الذي يتبنى التعريف باألاظمة االجتماعية والقااواية، والتعاليم الدينية، والقيم 

 .1الثقافية واملقومات الوطنية

غير أن سياسة التلقين والتوجيه وكذا اإلرشاد التي يجب على اإلعالم األمني اعتمادها تتطلب اعتماد الدقة    

إلقناع 2عرفة القااواية واإلشارات النفسية والتحليلية الهادفة. واستخدام الكفاءات الفكرية واملهنيةالفنية وامل

 اللمهور وتوعيته والتأثير فيه بما يخدم األمن ويعزن الدفاع. 

كما أن اجاح هذه االستراتيجيات مرتبط بمدى تحقيق االشسلام بين ثالثة عوامل تؤثر في استجابة اللمهور 

  التحذيرات من األنمة والتهديد على األمن وهي:تجاه 

طبيعة واموذج املنبه )التحذير( وكيفية االستجابة له. وهذا يتطلب بحث طبيعة املادة  -1

اإلعالمية وكيفية إاتاج وإعداد البرامج والقصص واملسلسالت والحصص واملسرحيات، وكذا اوعية 

 .ماألجهزة واآلليات املستخدمة من قبل وسائل اإلعال 

عوامل تدخل في تفسير اللمهور لرسائل التحذير: وهي مختلف الظروف التي يتلقى فيها  -2

اللمهور الرسالة اإلعالمية وكذا عالقة اللمهور بأجهزة األمن: هل هي عالقة ثقة أم أنها عالقة تزيف 

ين لعامة بوخداع من جهة. ثم أبعاد األفكار اإلعالمية وقدرتها على بناء جسور للتواصل والعالقات ا

 اللمهور ورجل األمن، والحصول على الرضا املتبادل الذي يعزن تقاسم املسؤولية املشتركة. 

صورة اللمهور لدي اجمخططين والقائمين على بناء األمن والدفاع:أي كيف يتصور اجمخططون  -3

تجاه  موالقائمين على مؤسسات األمن طبيعة اللماهير التي سيخاطبونها، وكيف ستكون ردود أفعاله

السياسة األمنية املتبعة في إدارة األنمات ووضع الخطط الالنمة للوقاية من أخطار اللرائم بأاواعها. 

كما أن البحث في طبيعة اللمهور وسلوكياته مرهون بالدور الذي يقوم به اإلعالم األمني في التوجيه، 

                                                           
في  عالقة اإلعالم باملسائل األمنيةعبد هللا شقرون، "واقع العالقة بين األعالم واألمن في الوطن العربي"، مجموعة مؤلفين، 1

 .54، 53، ص ص1988ملركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ا اجملتمع العربي
 .55افس املرجع ص2
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ة في التعامل مع هذه العناصر الثالثاإلرشاد، واإلقناع كما ذكراا سابق. ومتى حدث التوافق واالشسلام 

السابقة سيكون من السهل على اإلعالم األمني كإعالم متخصص صياغة إستراتيجية إعالمية إلدارة 

 األنمات والوقاية منها.

كخالصة لهذه الورقة يمكن القول أن تنوع االستراتيجيات وتعددها ال يعني بالضرورة اجاح اإلعالم       

هندسة منظومة لألمن والدفاع. ألن ذلك مرهون بطبيعة اجملتمع الذي تعمل فيه أجهز اإلعالم، األمني في بناء و 

وقدرتها على القضاء على التناقض املوجود بين قيم ذلك اجملتمع وما تعرضه وسائل االتصال واإلعالم من ومواد 

من من ااحية أخرى. وهذا من وبرامج من ااحية. ثم وجوب حدوث التكامل بين اللمهور، رجل اإلعالم ورجل األ 

خالل إيجاد البدائل املرتبطة بقيم األمة وعاداتها وحضارتها واالستعااة بوكاالت وأجهزة وخبراء وفنيين مختصين 

إلحداث التنسيق بين وحدات األمن وعناصره وبين رجل اإلعالم واملواطن. وهو األمر الذي افتقره في عاملنا 

ن في بلداانا هي أجهزة سرية بعيدة في تكوينها وأفكارها وأفرادها عن املواطن العربي، خاصة وأن أجهزة األم

كجمهور يحق له الحصول على املعلومة ومعرفة الحقائق. األمر الذي يسب غياب الثقافة األمنية كمعلومات 

 ن.واطلدى رجل اإلعالم مما ينقص من دوره في بناء الحس األمني والوعي باملسؤولية االجتماعية لدى امل

كما أن واقع اجملتمعات العربية يؤكد علز املواطن، ورجل اإلعالم وكذا رجل األمن عن التمكن من       

املساهمة في تحقيق التنمية كمعطى أساس ي لألمن. وهذا بسبب تعدد العوامل املؤثرة في بناء فرد واعي ومنتج، 

لكفيلة بالنظم التعليمية والتربوية والتثقيفية ا ومنها املؤثرات السياسية واالقتصادية والسكااية التي تخل

 بخلق شسيج للعالقات املتواناة داخل اجملتمع.  
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 واقع مؤسسـات املجتمع املدني في دول املغرب العرب
 .تونساملنار، جامعة -سـي طـاهـر قـاضـ ي بـاحـث سنـة ثـالثـة دكتـوراه علـوم سيـاسيـة

 

 

Through this paper we will try to stand on the reality of the civil society institutions in the 

Maghreb countries (Algeria, Tunisia, Morocco) this depending on the legal approach on one side 

and the historical one on the other side, despite our recognition of the importance of various 

activities of the civil society, but we will focus only on associations, unions and parties on the 

grounds that they are the most influential in the political situations, as for the parties, some 

theorists have gone to its exclusion from the list of civil society organizations, while others felt 

that it could not be excluded from this framework in the third world and non-democratic 

countries , because there is a big difference between the civil society as a concept after the 

establishment of democracy as a regime and civil society as a concept in the pre-democratic phase 

on the way to establish democracy ,so the parties are the most important in the democratization 

process, and for the Maghreb countries being a part of the third world countries that walk in 

burdened footsteps toward democracy , the parties become an integral part of the Maghreb civil 

society .  
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 ملخص:

 العربي املغرب دول  في املدشي اجملتمع مؤسسات واقع على الوقوف املبحث هذا خالل سنحاول 

 من وبالرغم أخرى، أحيااا والتاريخية أحيااا القااواية املقاربة على باالعتماد وهذا ))اللزائر،توشس،املغرب

  املدشي لتمعاجم فعاليات مختلف بأهمية إقراراا
ّ
 اللمعيات،والنقابات، واألحزاب اركز على سوف أانا إال

 إلى املنظرين بعض ذهب فقد لألحزاب ،وبالنسبة السياسية األوضاع في تأثيرا األكثر أنها اعتبار على فحسب

 طاراإل  هذا من إقصاؤها ال يمكن أاه اآلخر البعض رأى حين في املدشي اجملتمع منظمات قائمة من استبعادها

 تأسيس بعد كمفهوم املدشي اجملتمع بين كبير فرق  هناك ديمقراطية، ألن غير والدول  الثالث العالم في

 السعي حالة الديمقراطية، وفي تأسيس ما قبل مرحلة في كمفهوم املدشي واجملتمع حكم كنظام الديمقراطية

 جزء العربي املغرب دول  أن طة، وحيثالدمقر  عملية في أهمية األكثر الطليعة هي األحزاب فإن الدمقرطة احو

 من أصيال جزءا تصبح األحزاب فإن الديمقراطية احو مثقلة بخطى تسعى التي الثالث العالم منظومة من

 املغاربي. املدشي اجملتمع

 

 مقـدمـة:

لقد تطور االهتمام بمنظمات اجملتمع املدشي ودورها في مجــال الحيـاة السيـاسية، حيث أن الدول املغاربية 

لم تكن بمنأى عن هذا االهتمام، فقد سـارعت وتحت ضغوطـات اجتماعية، اقتصـادية وسيـاسية إلـى تبنـي فكرة 

ي كشريك في الحيـاة السيـاسية، وفي هذا اإلطـار باشرت األاظمة املغـاربية بمجمـوعة من اإلصالحات اجملتمع املداـ

في مختلف اجملاالت التي تم بموجبها السمـاح ببرون العديد من منظمات اجملتمع املدشي، لهذا سوف اركز في 

 تـوشس، اللزائر واملغرب خـاصة وأن هذهدراستنا لواقع اجملتمع املدشي في الدول املغاربية على الدول الثالث 

الدول عرفت تزايدا في عدد مؤسسـات اجملتمع املدشي ممـا يبعث ذلك على االاتبـاه ودراسة هذا املوضوع من 

خالل طرح معـاللة إشكالية تكون محورا رئيسيا ملوضوع هذا البحث املتمثلة في: مـا مدى تأثير وفعالية 

 لحياة السياسية على الدول املغـاربية ؟ .مؤسسات اجملتمع املدشي في ا

ولإلجـابة على هذه اإلشكـالية تم التطرق إلى واقع اجملتمع املدشي في كل من توشس، اللزائر واملغرب مع التركيز 

في دراسة هذا املوضوع على األحزاب السياسية والنقابات واللمعيات بإعتبارها الروافد الثالث الرئيسية 

مع استعمال النظرة القااواية والسياسية والتاريخية ملنظمـات اجملتمع املدشي في الدول للمجتمع املدشي 

 املغاربية.
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  .تونس في املدني املجتمع أوال:

 / األحــزاب:1

 بقيادة الحر الدستوري الحزب تأسيس تم ، أين1920منذ  الحزبية الظاهرة التوشس ي اجملتمع عرف لقد

 إلى التوشس ي بالشعب البالد واالرتقاء تحرير إلى ترمي أهدافا لنفسه الحزب مرس الثعالبي، وقد العزيز عبد

 .1املتمداة الشعوب مصاف

وقام  توشس، في الحكم مهمة بورقيبة الرئيس الراحل الحبيب تولى 1956 إن منذ استقالل تـوشس سنة

 والنشر ر والصحافةوالتعبي الفكر حرية على الثامن الفصل في األخير هذا ، ينص1959دستور  بإصدار

 عزن  . وقد2مضمون  النقابي القااون والحق يضبطه حسبما وتمارس مضمواة اللمعيات وتأسيس واالجتماع

األمر  وهو املستقلة، توشس في السياسية األحزاب كأول قــااون لتنظيم 1959لسنة  57عدد  بقااون  بعد فيما

 خالل ومن بورقيبة ذلك فالرئيس الحبيب كل من غم، لكن وبالر 3التعددية السيـاسية قيام معه يفترض الذي

 1963فرضه عام  بعد توشس خاصة في السياسية الحياة على السيطرة اللديد قد استطاع الدستوري حزبه

 املعارضة. األحزاب السياسية على حظرا

 الحزبمؤتمر  في السياسية التعددية وأقرت من سلطتها ش يء عن الحاكمة النخبة ، تنانلت1981في سنة 

 سياسية أحزاب إششاء أو تأسيس عن اعتراضه عدم بورقيبة ، بحيث أعلن آاذاك الرئيس الحبيب4الدستوري

 األشكال وكذا من شكل خارجية بأي قوى  على االعتماد وعدم والعنف عن التعصب أن تتخلى بشريط معارضة

 . 5عقدها في افس السنة املزمع انالتشريعية التي ك االاتخابات في األصوات من %5 الحزب علـى حصول  شريطة

 وحكمه بشرعية الرئيس االعتراف تشترط كاات أنها ومشوهة، خاصة شكلية جاءت التعددية تلك لكن

 األحزاب ببعض توشس في السلطة السياسية اعترفت فقد دستوريا، وعليه ذلك أقر أن بعد الحياة مدى البالد

 السياسية. اللعبة شروط قبلت التي السياسية

 التنموي  الدولة تراجع دور  خصوصا شهدتها فترة الثمااينيات التي الظروف من مجموعة برون اتيجةو 

 القوى  جااب من السياس ي للنظام وتيرة املعارضة تصاعدت التنمية، إستراتيجيات املوارد وفشل اقص بسبب
                                                           

، 2008، سبتمبر 1جريدة الحرية، منجي الزيدي، التجمع الدستوري الديمقراطي، التحوالت التاريخية ورهااات التغيير، ط - 1

 .27ص 
 ، الفصل الثامن.1959اللمهورية التوشسية، دستور  - 2
 .1959لسنة  157التوشسية، قااون عدد اللمهورية  - 3
، 27اجمللة العربية للعلوم السياسية، سالم لبيض، الدولة وأحزاب املعارضة القااواية... أية عالقة؟، حالة توشس، عدد  - 4

 .18-17، ص ص 2010
الة ات الخارجية، رسسيدي احمد كبير، التحوالت السياسية في بلدان املغرب العربي بين املطالب الداخلية والتأثير  - 5

 .95، ص 2010-2009ماجستير، جامعة اللزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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 بنظام اإلطاحة خالل نم 1987التغيير عام  جهة أخرى، فجاء من السياس ي اإلسالم جهة وتيار من النقابية

 دموي.  غير ااقالب كان في بورقيبة

 سن حكمه بداية شهدت وقد السلطة، هرم إلى علي بن العابدين نين األول  بالونير وقد أوتي آاذاك

 مع وقعه الرئيس الذي الوطني امليثاق أبرنها من السياسية، الحياة تنظيم إلعادة جديدة وقوااين تشريعات

 أقرته الذي السياسية وقااـون األحزاب 1988املدشي )أحزاب، اقابات وجمعيات( عام  لتمعاجم تكوينات مختلف

 العربية توشس بهوية اإلقرار هي تلك التشريعات بها اتسمت إضافة افس السنة، وأهم في التشريعية السلطة

 واابعاثها.   تأسيسها في األحزاب شرطا قااون  ذلك وتضمين واإلسالمية

 األحزاب أو السياسية التقليدية األحزاب من الكثير تمكنت والدستورية القااواية مااةالض هذه فبموجب

 الحزب اإلطار هذا في أن اذكر ولنا العلني، القااواية والعمل التأشيرة على الحصول  من حديثا الناشئة

، 1الوحدوي  يمقراطيالد الديمقراطي التقدمي )يســاري( واإلتحاد بالحزب الحقا سمي الذي التقدمي االشتراكي

 التوجهات ذات الفكرية واملشارب السياسية التيارات بمختلف تعج الساحة السياسية أصبحت وبالتالي

 ما يلي:  أبرنها من والتي واليسارية والتقدمية اإلسالمية والليبرالية

 .حركة الديمقراطيين االشتراكيين 

 .التجمع الدستوري الديمقراطي 

 .حركة التجديد 

 ضة.حزب النه 

 .الحزب االجتماعي التحرري 

 ــي:/ العمل النـقــابــ2

 النظام فيه البالد تتبنى كاات الذي العهد إلى يمتد بعيد تاري  إلى توشس في النقابية الحركة جذور  تعود 

 محمد يد على توشسية اقابية منظمة أول  تأسيس تم 1924، ففي سنة 2االستعمار سيطرة تحت وتعيش امللكي،

التمييز  سياسة عن فعل كرد املنظمة هذه جاءت وقد" التوشسيين العملة عموم جامعة"ـــ سميت ب حامي علي

 هذا وقد سبق توشس، في الشغيلة الطبقة ضد الفرشسية االستعمارية السلطات مارسته الذي العنصري 

 خاللها من كاات تطالب التوشسية، وقد الشغيلة الطبقة شنتها التي القطاعية اإلضرابات من مجموعة

 السلطات قبل من شديدة املنظمة معارضة هذه لقيت ، وقد3العمل ظروف وتحسين األجور  في باملساواة

 وقـامت بحلهـا. 1925اوفمبر  في حامي علي مؤسسها محمد حاكمت التي االستعمارية

                                                           
 .18سالم لبيض، مرجع سابق، ص  - 1
 .73، ص2008، 31مجلة املستقبل العربي، أمينة هكو، الظاهرة النقابية واللمعوية في بلدان املغرب العربي، عدد  - 2
 . 3، ص 2006، 100ز، الحركة النقابية في توشس بين إرادة االستقالل ومحاوالت االحتواء، عدد مجلة كنعان، الطاهر املع - 3
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امل ثااية، محاولة جرت األولى اجمحاولة فشل وبعد 
ّ
عام  لطةإلى الس الفرشسية الشعبية اللبهة وصلت ـــ

 الذين الفرشسيين االشتراكيين والشيوعيين لكن "التوشسيين العملة عموم جامعة"االسم  افس تحت 1936

 األولى. مصير وكان لها افس بشدة حاربوها الحكم في كااوا

 اقابي اللنوب من بمبادرة للشغل التوشس ي العام اإلتحاد تأسس 1946سنوات، وفي عام  عشرة وبعد 

 أصر قد اإلتحاد أن . وعلى الرغم من1السابقتين النقابيتين التجربتين فشل بعد وهذا شادح فرحات برئاسة

 ذلك أن إال ألوامره يخضع أن الحر دون  الدستوري الحزب عن مستقال يشتغل يبقى أن على تأسيسه منذ

 وهو األمر ،1959منذ سنة  التشريعية االاتخابات يشارك في أصبح اإلتحاد أن ذلك طويال يستمر لم الوضع

 مصالحهم للتعبير عن الحقيقية األداة ال يشكل واعتبروه العاملة إلتحادهم الطبقة حماس من أضعف الذي

 وأسفرت والسلطة اإلتحاد بين وإضرابات مواجهات ششبت حيث السبعينيات منذ منتصف تغير الوضع أّن  إال

 توجيه في جـرأة اإلتحاد إلى النقابية باألنمة مىيس أو ما املأساوي  الوضع هذا البعض ويعزو  واعتقاالت، قتلى عن

 من هذه األخيرة اعتبرته الذي السلطة وهو األمر باشرتها التي واالجتماعية االقتصادية للخيارات االاتقادات

 .2القومية عن الوحدة وخروجه اإلتحاد الستقاللية تكريس أاه جاابها

 املنظمة بقي يمثل للشغل التوشس ي العام اإلتحاد أن إال توشس عرفتها التي التطورات من الرغم وعلى 

 كاإلتحاد أخرى،  وتأسيس منظمات عليها الخروج محاوالت رغم التوشسية الساحة على الوحيدة النقابية

 .  20063التوشسية للشغل في سنة  العامة واللامعة الثمااينات في للشغل التوشس ي الوطني

 .ئرالجزا في املدني املجتمع :ثــانيــا

  :/ األحــزاب1

 الفترة تلك إبان اللزائر عرفت االستعمارية، حيث الفترة إلى تعود قديمة تقاليد اللزائر في الحزبي للعمل

 تيارات صفوفه في ضم الذي السياس ي التنظيم ذلك الوطنية، بالحركة ما يعرف إطار في حزبية تعددية تجربة

 ظل في والسياسية املداية بالحقوق  طالبت ، ليبرالي، شيوعياادماجي إسالمي، إصالحي وطنية، ثورية مختلفة

الحضارية  أبعادها بمختلف الوطنية القضية على اجمحافظة كبير في بشكل وساهمت 4االستعمارية اإلدارة

                                                           
 افس املرجع السابق. - 1
 .74-73أمينة هكو، مرجع سابق، ص ص  - 2
 .2016-12-27لتصفح كان يوم ، اhttp://ar.wikipedia.org/wikiاالتحاد العام التوشس ي للشغل،  - 3
 .23، ص 2007، 107مجلة التراث العربي، عبد النور ااجي، البعد السياس ي في تراث الحركة الوطنية، العدد  - 4

http://ar.wikipedia.org/wiki
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 جهودها حيث تكاثفت 1954غاية  إلى الحركة هذه ششاط استمر والسياسية. وقد والثقافية واالجتماعية

 .19621جويلية  05فـي  باالستقالل لتظفر اوفمبر أول  بيان بموجب واحدة هةجب إطار في وتوحدت

 النصوص أكدت البالد، حيث في شرعية سياسية تعددية ملالمح تشر لم التاري  هذا عقبت التي الفترة أن إال

 الطابع ذات اللمعيات وحظر الحزبية، األحادية على وصريح جاد بشكل املستقلة اللزائر ودساتير التشريعية

 الشرعية ذو والوحيد الواحد أعتبر الحزب الذي حزب التحرير الوطني إلى اللبهة بذلك وتحولت السياس ي

 والسياسية في البالد. القااواية

 فترة في سرا مارست عملها سياسية أحزاب ظهور  من يمنع لم املعاش الواقع هذا، فإن كل من وبالرغم لكن

، وحزب 1963أحمد في سبتمبر  آيت الراحل أششأه الذي االشتراكية وى الق جبهة كحزب الحزبية، األحادية

، كذلك فقد ششطت عدة حركـات إسالمية في بداية الثمااينات 1966الطليعة االشتراكية الذي تأسس في 

وعرفت في ما بعد بحركة حمس، وجمـاعة الدعوة والتبليغ التي  1963كحركة املوحدين التي تأسست في 

 .2بجمـاعة اإلخـوان اجمحليين والتي تعرف حاليا بحركة النهضة 1974وعرفت منذ عام  1966تأسست في 

 إلى الحزبية األحادية اظام اللزائر من ااتقال تم والخارجية الداخلية املتغيرات من لبرون مجموعة واتيجة

ية والحزبية، وهو الذي أقر التعددية السياس 1989فبراير  23دستور  بموجب الحزبية، وهذا التعددية اظام

 وال معترف به السياس ي الطابع اللمعيات ذات حق إششاء"منه والتي اصت علــى مــايلـي:  40مـا تجلـى في املـادة 

 البالد، الترابية، واستقالل الوطنية، والسالمة األساسية، والوحدة الحريات لضرب الحق بهذا التذرع يمكن

ليؤكد على مبدأ التعدد الحزبي،  1989جويلية 5الصادر في  11-89ثم بعدها جـاء قااون  3"وسيـادة الشعب

حزبا  40الساحة السياسية مـا يقارب  ظهر على لهذا . واستنادا4وينظم عمل اللمعيات ذات الطابع السياس ي

 في السياسية الساحة على املتواجدة األحزاب السياسية وتنتمي هذا حزبا، 60سياسيا ووصلت فيما بعد إلى 

حزب جبهة التحرير، التجمع الوطني »مختلفة هي: التيـار الوطنـي ويضم  تيارات ثالثة إلى حاليا ئراللزا

حركة مجتمع السلم حمس، اللبهة اإلسالمية لإلاقاذ التي حلت سنة »، التيـار اإلسالمي يضم «الديمقراطي

                                                           
شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتونيع، اجملتمع املدشي والتحول الديمقراطي في اللزائر، كراسات امللتقى الوطني األول  - 1

 .98، ص 2005الديمقراطي في اللزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، ديسمبر حول التحول 
أحمد منيس ي، التحول الديمقراطي في دول املغرب العربي، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، مؤسسة األهرام،  - 2

 .157، ص 2004القاهرة، 
 .1989اللمهورية اللزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور اللزائر،  - 3
املتعلق باللمعيات ذات الطابع السياس ي، اللريدة الرسمية  11-89اللمهورية اللزائرية الديمقراطية الشعبية، قااون  - 4

 .1989جويلية  5الصادرة بتاري   27رقم 
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العمـال، التجمع من أجل جبهة القوى االشتراكية، حزب »، التيار العلمـاشي ويضم «وحركة النهضة 1992

 .1«الثقافة والديمقراطية، الحركة الديمقراطية االجتماعية والتي كاات تسمى الحزب الشيوعي سابقا

على املمـارسات السياسية،  التعديالت بعض أدخلت اللزائر عرفتها التي واألمنية السياسية لألنمة واظرا

بموجب  1997مارس  6السياسية في  لألحزاب العضوي  بالقااون  تدعم والذي ،1996دستور  صدور  بعد وهذا

 فترة إلى الحزب تشكيل مسار خضوع بينها من السياسية، باألحزاب لالعتراف شروطا والذي وضع 09-97األمر 

 لعقد الضرورية الشروط توفير من املبادرة أصحاب تمكين أجل من األكثر على واحدة سنة حدود في تجريبية

املؤسسين الذين  لألعضاء يمكن أهدافه، وال وتحديد للحزب األساس ي القااون  صياغة فيه تتم تأسيس ي مؤتمر

 املؤتمر التأسيس ي، أما عقد املتعلقة بتحضير تلك باستثناء سياسية بأششطة القيام عضوا 25رفع عددهم إلى 

 يقل عدد منخرط وأن ال 100تم اشتراط الحصـول على  فقد الحزب لتأسيس القااوشي بالنصاب يتعلق فيما

 . 2والية 25في كل والية بشكل يستلزم تمثيل األغلبية املطلقة لــ  16املؤتمرين عن 

 ما إلى تسميتها في إشارة أية حمل من السياسية األحزاب القااون  هذا منع فقد الشروط، تلك إلى وباإلضافة

 حل جرى  اإلطار، فقد هذا وفي)إسالم، عروبة، أمانيغية(،  تالثواب أو الشخصية اللزائر بمقومات في يسمى

 تسميتها تغيير إلى اإلسالمية وبخاصة أخرى  اضطرت بينما القااون، لهذا تمتثل لم التي األحزاب من مجموعة

 الساحة إلى عاد منها البعض حزبا لكن 30األحزاب اجمحلة  بلغ مجموعة اإلسالم، وقد إلى اإلشارة بحذف

 .3تحت تسميات جديدة وإاما السياسية

 األحزاب تكوين لحرية بالنسبة تراجعا شكل أاه القااون، يتضح لهذا متفحصة بقراءة فإاه العموم، ىوعل

 القااون  هذا وضع لألحزاب، فقد السياس ي باملستقبل يتعلق فيما خطورة على اشتمل أاه كما السياسية،

  .السياس ي النظام بيد لألحزاب السياس ي املصير

 / الجمعيــات:2

 اللزائر في اللمعيات تكوين بدأ بحيث االستعمارية، الفترة إلى بجذوره يعود اللزائر في وي اللمع العمل إن

 مدينة في األهالي للسكان رياضية جمعية أول  إششاء تم أين 1912وتحديدا سنة  20القرن  بداية مع املستعمرة

 الحرب اادالع الثااية، ومع يةالعامل الحرب بعد ما إلى الثالثينات منتصف منذ اللمعيات تكوين وتزايد معسكر،

 شرائح مختلف الوطني التحرير جبهة شلعت حيث آخر، بعدا اللمعيات تكوين أخذ اللزائر في التحريرية

                                                           
 .156أحمد منيس ي، مرجع السابق، ص  - 1
املتضمن  1997مارس  06املوافق لــ  1417شوال  27في املؤرخ  09-97اللمهورية اللزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم  - 2

 .06/03/1997، الصادرة بتاري  32، ص 18القااون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، اللريدة الرسمية، املـادة 
ت واملعهد لبيالعياش ي عنصر، التعددية السياسية في اللزائر الواقع واآلفاق، ورقة مقدمة للندوة التي اظمتها جامعة آل ا - 3

 .18، ص 1999ماي  19-18الدبلوماس ي األردشي، حول االاتقال الديمقراطي في املنطقة العربية، 
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 . وقد استمرت1إششاء اللمعيات مثل جمعية الطلبة املسلمين اللزائريين، جمعية التجار والحرفي على اجملتمع

على ضمـان الدولة  19في مادته  1963دستور  اص حيث االستقالل بعد اللزائر في اللمعيات تأسيس عملية

 يتناقض أو يتعارض أن ينبغي ال اللمعيات . إال أن الش يء املالحظ هنـا هـو أن تكوين2حرية تكوين اللمعيات

 وسياسات وتوجهات يتماش ى أن يجب وإاما اللزائري، السياس ي النظام به يأخذ الذي الواحد الحزب خط مع

األيديولوجية،  التربية في تتمثل اللمعيات تلك تؤديها أن ينبغي األساسية التي فاملهمة ثم ومن خير،األ  هذا

 االشتراكية والتنظيمات وبنـاء التحرر  إلى الرامية الحزب سياسة ششر في بدورهم للقيام مناضلين وتكوين

 3.عنها والدفاع االشتراكية اللماهيرية

 لم التي كل اللمعيات الوطني التحرير جبهة قادتها التي السياسية لتجربةا استبعدت فقد هذا من وااطالقا

 حلرة يعد ما وهو املسلمين، ، مثل جمعية القيم، جمعية العلماء4السياس ي التغيير روح مع منسلمة تكن

 لتأسيس مبسطة إجراءات اشترط قد 1901فبالرغم من كون قااون  .اللزائر في اللمعيات تأسيس أمام عثرة

 ، إال أن السلطة اللزائرية1971غاية  إلى اللزائر في اللمعوي  للعمل املنظم الفرشس ي لمعيات وهو القااون ال

  .اللمعيات تأسيس عملية وتعرقل اللمعيات حرية هامش من تضيق إجراءات وتتخذ شروط تفترض كاات

 أنها التي كان ينظر إليها علىفي إطار املراجعة العامة للقوااين الفرشسية  1901والحقا، تم إلغـاء قااون 

 للقطاع منظم ذو مسحة اشتراكية جزائري  تشريع استصدار أول  تم الوطنية، وبهذا والسيادة تتعارض

 باللمعية وكذا التعريف األخير تضمن هذا 1971ديسمبر  3املؤرخ في        71/79. وهو األمر 5اللمعوي 

 هامش من ضيق مما ما حد إلى صارما ظل األمر هذا إال أن. 6لذلك الالنمة الشروط ومختلف التنظيم إجراءات

 بمثابة تعد والتي تضمنها التي القااواية اإلجراءات بفعل وهذا اجملتمع، في تكاثرها دون  اللمعيات، وحال حرية

 العمومية )ونير الداخلية إذا كـاات اللمعية السلطات ملراقبة اللمعية إششاء األمر هذا يخضع فمثال قيود،

 فتمنح الونارات من ونارة وصاية إطار في ينحصر اللمعية هدف كان وإذا محلية كاات إذا والوالي نيةوط

                                                           
العياش ي عنصر، اجملتمع املدشي املفهوم والواقع: اللزائر أاموذجا، ورقة مقدمة ملؤتمر املشروع القومي واجملتمع املدشي،  - 1

 .10، ص 2000مــاي  12-7جامعة دمشق، سورية، 
 .19، املادة 1963اللمهورية اللزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  - 2
بوجمعة غشير، اإلطار التنظيمي لللمعيات في اللزائر، في جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات، تنظيم اللمعيات في  - 3

 .51،52، ص ص 1997الدول العربية، لبنان، 
وااس، الحياة اللمعياتية في املغرب العربي التاري  واآلفاق، اللزائر، املغرب اجمللة العربية لحقوق اإلشسان، منصف  - 4

 .145، ص 1997، جوان 4األقص ى، توشس، العدد 
سلسلة الدفاتر، مركز البحث في  Anepالزوبير عروس، التنظيمات اللمعوية في اللزائر الواقع واآلفاق، منشورات  - 5

 . 19، ص 2005، 13اللزائر، رقم  األاتربولوجية االجتماعية والثقافية،
 .1971املتعلق باللمعيات، املؤرخ في ديسمبر  71/79اللمهورية اللزائرية الديمقراطية الشعبية، األمر رقم  - 6
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 بعدم قضت من هذا األمـر فقد 23األمر( وفي املـادة  يهمه الذي الونير من موافق رأي صدور  بعد املوافقة

 .1وطنيال التحرير جبهة إطار حزب أو جمعية خارج سياس ي تنظيم أي تأسيس إمكااية

 
ّ
 السياس ي النظام اضطر قد التحوالت من مجموعة برون ل واتيجة أن في الثمااينيات من القرن املاض ي، إال

 اللماهيرية املنظمات عن مستقلة جمعيات ظهور  فقبل اجملتمع، لفائدة التنانالت بعض لتقديم اللزائري 

املتعلق باللمعيات وإصدار  79-71ألمـر ألغى ا كما اإلشسان، لحقوق  اللزائرية الرابطة مثل الحاكم والحزب

 التي االجتماعية القضايا ببعض تتكفل بأن ، والذي أتـاح لللمعيات2املتعلق باللمعيات 15-87قااون 

 السلطة إلرادة خاضعة النالت اللمعيات تلك أن إال ذلك من لكن وبالرغم عنها، للتخلي الدولة اضطرت

 . 3في تأسيسها عملية ومراقبة

 منه التي اصت على "حق 40، والذي أقر التعددية الحزبية، وهذا في املـادة 1989ك جـاء دستـور بعد ذل 

 األساسية، الحريات لضرب الحق بهذا التذرع يمكن وال به معترف السياس ي الطابع ذات اللمعيات إششاء

هذه التعددية فيما بعد   لتتدعم 4البالد وسيـادة الشعـب." الترابية، واستقالل والسالمة الوطنية، والوحدة

التي تنفي افيا باتا التعددية السياسية في البالد،  15-87من القااون  30الذي جـاء إللغـاء املـادة  11-89بالقااون 

ظل  أاه إال الحزبية التعددية بداية دشن القااون  هذا كون  من . وبالرغم115-89من قااون  42وهذا في املـادة 

 مادته في أكد األخير فهذا التأسيس، بعملية يتعلق فيما السيما اللمعوية الحركة أمام القيود بعض يطرح

 .6أو جهوي أو عـرقـي ديني أو لغوي  أساس على سياسية جمعية أي تأسيس يمنع أاه الخامسة

 4املؤرخ في  90/31إصدار القااون  على اللزائرية السلطات عملت السياس ي االافتاح من مزيد وحول  

 اجملتمع مؤسسات تعداد في يعرف باالافجار ما أحدث الذي باللمعيات، وهو القااون  املتعلق 1990ديسمبر 

 القااون مــايلـي : هذا بها أتى التي األشياء أهم املدشي، ومن

 .رفع مختلف العراقيل واملعيقات اإلدارية والبيروقراطية 

 .تحديد املدة القااواية لحماية مبدأ إششـاء اللمعيـات 

  الحق في إششـاء اللمعيـات في مختلف امليـادين الحياتية.تكريس 

                                                           
 .23، مرجع سابق، ص 79-71األمر رقم  - 1
 .54بوجمعة غشير، مرجع سابق، ص - 2
 .22الزوبير عروس، مرجع سابق، ص  - 3
 .40املادة  1989لزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور اللمهورية ال - 4
املتعلق باللمعيات ذات الطابع السياس ي، اللريدة  42املادة  89-11اللمهورية اللزائرية الديمقراطية الشعبية، القااون  - 5

 .1989جويلية 5، 27الرسمية، رقم 
 .5افس املرجع، ص - 6
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 1تبسيط إجراءات التأسيس. 

 للمواطن اللمعيات مضمواة وإششاء التعبير حرية أن على أخرى  مرة تم التأكيد 1996ومع صـدور دستـور 

تعبير  استعمل هنا هو أن هذا الدستـور  لالاتباه الالفت الش يء أن ، إال1996من دستور  41املادة  حسب وهذا

  الحركة اللمعوية
ً
 أمر . وهذا2..."الدولـة تشلع اندهـار الحركة اللمعوية" 43املادة  حسب اللمعيات من بدال

 له اللمعيات االافرادي الخطاب اللماعي بدل الخطاب بهذا املشرع اللزائري  توجه أن إذ باالهتمام جدير

 ضاغطا تجمعا اللمعيات لتكون  اللمعوية الحركة حمصطل استعمال املشرع تعمد حيث املوضوعية، أسبابه

 تسمية مجرد بقيت ولألسف أنها إال فعاليتها دون  يحول  مما منغلقة افسها على منقسمة تبقى أن من بدال

  .التطبيق من خالية

  .املغرب في املدني املجتمع:ثــالثــــا

 / األحــزاب: 1

 تم املرحلة االستعمارية أين إلى يعود وإاما االستقالل لةمرح وليد ليس املغرب في الحزبية ظاهرة برون إن

 النضال بسياق ارتبطت قد املغرب في فكرة الحزب أن املفارقة باب ، ومن1936عام  الوطني العمل كتلة تشكيل

  شكلت السيادة الوطنية، بحيث واسترداد التحرر  أجل من
ً
 توجهاته ورسم الوطني العمل لقيادة تنظيمية أطرا

أو عرقية،   جهوية أو تمثيلية ألغراض أحزاب تتأسس أن املغربية النخبة خلد في واردا فلم يكن . وعليهالعامة

 جذريا اختالفا املعنى يكون  وبهذا املشترك، العمل لقيادة قدراتها ويجمع النخبة يجمع إطارا يعد فالحزب وعليه

 .3للحزب املعاصر الحقيقي املعنى عن

 واللبهة 1937الحزب الوطنـي سنة  ،حزبان صلبها من ليخرج الوطني العمل كتلة ااقسمت 1936فـي عام 

 أحزاب ظهور  توالى املغربي،كما ظهر الحزب الشيوعي 1945سنة  بلحسن الوناشي، وفي محمد بقيادة القومية

 أن بلق املبكرة التعددية املغرب عرف مليلية(، وبهذا –لالستعمار اإلسباشي)سبتة  الخاضعة املنطقة في أخرى 

 .19584قااوايا عام  تشليعها يتم

 اص أول  تضمن 1958في منتصف اوفمبر  ظهير أول  بإصدار السلطان بادر استقالله، املغرب أن أخذ وفور 

 التعددية تكريس تم البرملان قد تأسس بعد وبهذا يكن لم وقت في املغرب، هذا في العامة الحريات ينظم قااوشي

 ما لم وهذا باآلخر االعتراف شرعية تقتض ي التعددية أن يحدث، ذلك لم اقعيةالو  الناحية من لكن دستوريا،

                                                           
دشي ومدى مساهمتها في مسـار التحول الديمقراطي، دراسة ميدااية للتنظيمات جمال بصيري، واقع تنظيمات اجملتمع امل - 1

 .111-110، ص ص 2007-2006الطالبية، رسالة ماجستير، جامعة اللزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .43املادة  1996اللمهورية اللزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور  - 2
 . 8-7، ص ص 2007حزاب السياسية في البلدان العربية، املركز اللبناشي للدراسات، بيروت، محمد مالكي، تطور األ  - 3
 .9افس املرجع، ص  - 4
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وكذا  الحكم دائرة خارج بقيت املعارضة 1998إلى  1960املبكرة، فمن  املغرب للتعددية تجربة في المسه

 املغربية. السياسية الساحة شهدتها التي االستحقاقات مختلف في مشاركتها من على الرغم السلطة

 والسعي السياس ي املغربي النسق في تحول  إلتماس تم املاض ي القرن  تسعينات منتصف مع أاه غير 

بــ شيوع ثقافة  عبر ما يسمى واملؤسسة امللكية الوطنية الحركة سليلة األحزاب بين السيما الثقة، بناء إلعادة

 هذا في ُولدت التي ألحزابا عدد تصاعد السلطة مـا يفسر على التعاقب االعتراف املتبادل، وتجاون إعاقة

 النخبة من وعيا وذلكحزب(،  15) 1937سنة  منذ تأسست التي مجموع األحزاب اصف قاربت والتي السياق،

 مساعي االاتقال ويعزن  السياس ي التحول  يدعم بما هيكلته إعادة وضرورة الحزبي الحقل من خطورة تشرذم

 . 1الديمقراطية إلى

 غير، 2002الصادر بتـاري   75.00بالقـااون  1958اوفمبر  15يم الظهير تم تعديل وتتم 2002فـي عام  

رقم  يحمل جديد قااون  بصدور  املغربية كاات السياسية األحزاب مسار في والتاريخية الحاسمة املرحلة أن

 جزءا كاات أن بعد بها، وهذا خاص بقااون  األحزاب السياسية خص الذي ، وهو القااون 2006لسنة  36.04

 أخرى  جهة ، ومن1958اوفمبر  15في  العمل دأب كما اللمعيات في قااون  املتضمنة األحكام منظومة من

التمويل، اإلافـاق  في كالديمقراطية، والشفافية سابقا باالهتمام تحظى لم جوااب مست على مقتضيات ااطوى 

 وتكوين األحـزاب.

 29املغربية تأسيس  السياسية الساحة عرفت الذكر السالفة القااواية األطر تلك ظل ففي وعليه، 

الحياة السياسية املغربية، ومن أهم  في وتاريخها أهميتها حيث من االتجاهات، ومتفاوتة حزبا سياسيا متباينة

 هذه األحزاب السياسية اذكر: 

 .حزب العدالة والتنمية 

 .حزب االستقالل 

 .الحزب الوطني الديمقراطي 

 .حزب االتحاد الدستوري 

 2اد االشتراكي للقوات الشعبيةحزب االتح. 

 / العمل النقــابـــــي: 2

 الزمن من ظلت وملدة لكنها الحماية، عهد إلى املغرب في النقابية الحركة لنشأة األولى اإلرهاصات تعود 

 دعّم  عندما االستقالل غداة إال مستقلة مغربية اقابة تتأسس لم ثم ، ومن3الفرشس ي العنصر بصمات تحمل

                                                           
 . 10محمد مالكي، مرجع سابق، ص  - 1
 .109أحمد منيس ي، مرجع سابق، ص  - 2
 .69أمينة هكو، مرجع سابق، ص  - 3
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العمل  ملغـربة كبداية 1955في عام  وكان للشغل املغربي اإلتحاد تأسيس على النقابيين املغاربة من مجموعة

 .1النقـابي

 تنظيم أو ألي للسلطة اإلاظمام بعدم أي باالستقاللية يقض ي لإلتحاد األساس ي القااون  أن من وبالرغم 

 أو املشبوه النقابي عن العمل األصيل ابيالنق العمل زـيمي أساسيا مبدأ ذلك ويعتبر الباطرواا، سياس ي وكذا

 خدمتها. بدل العاملة الطبقة استخدام إلى يسعى التابع الذي

 الذي األمر االستقالل وهو لحزب الراديكالي اللناح مع السياس ي التحالف على األخير، عمد هذا أن إال 

 الذي الشعبية للقوات الوطني ادحزب اإلتح اسمه جديد حزب بظهور  ااتهتو الحزب  وبين بينه قطيعة إلى أدى

 الرؤى إلختالف اظرا وهذا الحزب وبين بينه قطيعة ما حدثت سرعان لكن كلي شبه اادماجا اإلتحاد فيه أدمج

 .2والقادة النقابيين الحزب قادة بين

هذا األخير سنة  عمد فقد االستقالل، وحزب للشغل املغربي اإلتحاد بين حصل الذي للتباعد واظرا 

 الطبقة صفوفه في اإلتحاد املغاربة، يضم هذا للشغالين العام باإلتحاد عرفت جديدة اقابة تأسيس على 1960

 العتيد الحزب مستوى  على حيث أن الحقل النقابي، داخل األخير هذا وتمثل الحزب لبراامج املؤيدة الشغيلة

 . 3بينها فصل وال موحدة السياس ي فاملواقف والعمل النقابي العمل بين اافصال ال

 وهذا باعتراف السلطة البداية ومنذ حظيت قد اللديدة النقابية املركزية هذه أن هنا بالذكر واللدير 

 التعدد لتشلع ذهبت لذلك في  البداية عليه تؤكد كاات التي النقابية الوحدة بخطورة األخيرة هذه شعور  اتيجة

 النقابي.

 كاات اقابات قطاعية ثمااية قبل من للشغل مقراطيةالدي الكوافيديرالية تأسيس تم 1975وفـي عام  

 النقابية املركزية هذه أن من عنه وبالرغم مستقلة شبه وضعية في كاات ولكنها للشغل املغربي لإلتحاد تابعة

 االشتراكي اإلتحاد بحزب تربطها ظلت أنها إال تنظيم سياس ي بأي ارتباطها وعدم استقالليتها تأكيد حاولت

 معين االشتراكي اإلتحاد لحزب السياس ي املكتب عضو األموي  اوبير أن األستاذ اجد حيث وطيدة عالقات

 النقابية. عام للمركزية ككاتب

 الكوافيديرالية ظهور  مع جديدة، السيما ديناميكية املغرب في النقابي العمل عرف فقد وعليه 

 بين بالشراكة تنظم كاات التي قطاعيةال واإلضرابات النقابية االحتجاجات تضاعفت للشغل إذ الديمقراطية

                                                           
 .30، ص 2000ء أم تكامل، املغرب، حسن قرافل، اجملتمع املدشي والنخبة السياسية، إقصا - 1
 .60حسن قرافل، افس مرجع ، ص  - 2
 .70أمينة هكو، مرجع سابق، ص  - 3
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 و االحتجاجية النقابية للحركة كبيرا اهتماما تعيـر الدولة جعل الذي األمر النقابية، وهو االتحادات مختلف

 .1في املشـاكل املطروحة للنظر دورية اجتماعات لعقد تدعوها

 أكثر حوالي عددها إلى وصل بيةالنقا التنظيمات من العديد ببرون  النقابي الحقل تعزن  الحق وقت وفي 

 املغرب في الحديث يمكن األكثر تمثيلية فإاه النقابة مبدأ على املغرب العتماد اظرا اقابية، لكن مركزية 20من 

  : وهي تمثيلية تعتبر األكثر مهمة اقابية مركزيات عن خمسة

 .االتحاد املغربي للشغل 

 .االتحاد الوطني للشغل 

 ة للشغل.الفيديرالية الديمقراطي 

  .الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل 

 2االتحاد العام للشغالين باملغرب. 

 الخـاتمة: 

في ختـام هذا املوضوع اؤكد على أن اجملتمع املدشي يعد فاعال أساسيا وأكثر تأثيرا في الحياة السياسية للدول 

متيان عت أن تكون شريكا سياسيا بااملغاربة التي عرفت برون العديد من منظمات اجملتمع املدشي، التي استطا

إلى جااب السلطة وهذا تطبيقا ملقتضيات الديمقراطية التشاركية التي تتقاسم فيها السلطة القائمة في الدولة 

مع مؤسسـات اجملتمع املدشي جزءا من تلك السلطة، فقد استطاعت منظمات اجملتمع املدشي على املستوى 

ي تحمل املسؤوليات وتخطي الصعوبات السياسية واألنمـات االجتماعية املغاربي أن تبرهن مـدى قدرتها ف

واالقتصـادية، ويتجلى ذلك واضحا في مسايرة منظمات اجملتمع املدشي في كل مـا قامت به الدول املغاربية على 

 نمـات.أل املستوى السياس ي واالجتماعي واالقتصـادي بحيث اتخذت من الحـوار الوسيلة الفّعالة لحل املشاكل وا

وعلـى هذا األسـاس يمكننـا القول أن منظمـات اجملتمع املدشي علـى املستوى املغاربي استطاعت  أن تبقّي 

 بنفسها علـى السـاحة السيـاسية واالقتصـادية واالجتمـاعية. 

  

                                                           
 .71أمينة هكو، مرجع سابق، ص  - 1
هند موتو، التقرير الوطني باملغرب، االتحاد الوطني للشغالين باملغرب، تدريب اقابي حول الحرية النقابية واملفاوضة  - 2

تصفح  reports-material/national-part-0_57_-0_57_/a5-courses.itcilo.org/en/a5-http://actrav        اللماعية،      

 . 2016-12-29املوقع كان يوم 

http://actrav-courses.itcilo.org/en/a5-0_57_/a5-0_57_-part-material/national-reports
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   2018-2001 توجهات السياسة العامة في الجزائر ما بين  

 السياسة السكانية أنموذجا
 .رالجزائ –جامعة الجلفة  السياسة،د. بن غربي ميلود/ استاذ محاضر قسم "ا" بكلية الحقوق والعلوم 

 

 

 

 مقدمة 

تضطلع السياسة العامة بالعديد من املهام السيما في مجال االسكان وتنظيم امط االستيطان البشري 

للمواطن، وهو ما جعل السلطات العمومية وصناع القرار في اللزائر  ألهميته البالغة في تحقيق التنمية والرفاه

يولون اهتماما كبيرا لهذا القطاع الحيوي، وذلك بهدف تقليص شسبة العلز املتزايد في هذا اجملال السيما منذ 

 ، حيث تعد سياسة السكن املنتهلة والتي كاات تعتمد في مجملها على الدور االساس ي2017إلى غاية  2001

للدولة بمثابة السبب الرئيس ي لتفاقم أنمة السكن ،والتي تزداد يوما بعد يوم اتيجة الرتفاع معدالت النمو 

السكاشي وغياب الشفافية والتخطيط الليد، عالوة على قلة املوارد واالمكاايات املالية، وعلى هذا االساس 

، والتي 2017و  2001في قطاع االسكان ما بين يمكن طرح االشكالية التالية ما هي سبل ترشيد السياسة العامة 

حاولنا االجابة عليها في هذه الدراسة في مبحثين، حيث تناولنا في املبحث االول االطار النظري والتطبيقي 

 للسياسة العامة في اللزائر، أما املبحث الثاشي تناولنا فيه صيغ وسياسة االسكان في اللزائر.

 والتطبيقي للسياسة العامة في الجزائر  املبحث االول: االطار النظري 

 أوال: مدلول السياسة العامة

في االستخدام العام ليشير إلى تصرفات  Bublic policyيتداول بعض الكتاب مصطلح السياسة العامة 

، أو منظومة منهم في اظام صنع السياسة العامة، وعلى سبيل املثال يمكن اإلشارة إلى  Actorsبعض املشاركين 

رفات وقرارات مسئول تنفيذي أو مؤسسة حكومية أو سلطة تشريعية في مجال حكومي معين كالسكن، وما تص

 ، 1يؤخذ على هذا التعريف ااه يركز على القرارات االيجابية ويهمل القرارات السلبية

شمل ت فالسياسة العامة يمكن النظر إليها على أساس أنها تشمل ليس فقط كل ما تود الحكومة عمله، ولكن

 Negativesأيضا امتناعها من أن تقوم بعمل ما، ويعرف النوع األخير من السياسات بالسياسات السلبية 

                                                           
ى تحليل السياسة العامة. سلسلة الكتاب العربي اللامعي التدريس في العلوم السياسية: احمد مصطفى الحسين: مدخل ال -1

 .09. ص2002(. املركز العلمي للدراسات السياسية عمان )االردن(. 1)
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policies  والتي تكون لها تأثيرات هامة وخطيرة أحيااا كامتناع الحكومة من اتخاذ قرارات بشأن الحفاظ على

 Positivesز عادة على السياسات االيجابية البيئة. و رغم أهمية هذا النوع من السياسات فإاه يتم  التركي

policies1 فالسياسة العامة هي تلك التي تطورها االجهزة الحكومية من خالل مسؤولياتها. علما ان بعض ،

القوى غير الحكومية أو غير الرسمية قد تسهم أو تؤثر في رسم وتطوير بعض السياسات العامة وتستمد 

السلطات اجمخولة من جااب النظام السياس ي، وهؤالء عادة هم املشرعون  خصوصيتها من كونها متخذة من قبل

والقياديون والحكام وامللوك والرؤساء واجملالس والهيئات العليا، فهم املسؤولون وهم الذين يتمتعون 

 .2بالسلطات لرسم السياسات والتصرف في اطار صالحياتهم التي تكون عامة ومحددة وليست مطلقة

 سة العامة تشمل االوجه التالية:وعليه فالسيا

أنها تشمل االعمال املوجهة احو االهداف املقصودة وال تشمل التصرفات العشوائية والعفوية التي  -1

 تصدر عن بعض املسؤولين فالسياسات العامة في ضوء االاظمة السياسية ال تتضمن أشياء تحدث توا. 

صدر عن القادة الحكوميين وليست القرارات املنفصلة انها تشمل البرامج واالعمال املتسقة التي ت -2

واملنقطعة، انها وفقا لهذا االطار تتضمن املراسيم الصادرة لتشريع القوااين، وكذلك القرارات املنفذة لهذه 

 القوااين.

وتشمل السياسة العامة جميع القرارات الفعلية ملعاللة مشكلة السكن وتونيع االراض ي أو الضابطة  -3

رة أو الصيد، وال تشمل ما تنوي الحكومة ان تفعله أو تعد لفعله، فعندما ترجو الحكومة ارباب العمل ان للتجا

يرفعوا من مستوى اجور العمال ويحسنوا اوضاعهم املعيشية، ثم تترك االمر لهم فال يفعلون شيئا، فان هذا 

 . بل مجرد وعود غير مؤسسة 3الرجاء ال يسمى سياسة عامة لتحديد االجور 

والسياسة العامة السيما في شكلها االيجابي اي اآلمرة ينبغي ان تكون شرعية و قااواية، حتى تصبح ملزمة 

للخاضعين لها، كتلك التي تنص على دفع الضرائب والرسوم، وهذا ما يحتم صدورها من اللهات اجمخولة بذلك 

مصطلح السياسة العامة بصورة ادق  وعبر املراحل والخطوات التي يستلزمها تحقيق الشرعية، ويمكن فهم

، وليس من 4حينما يجزأ الى اصنافه مثل مطالب السياسة العامة، القرارات، التصريحات، اجمخرجات، الفوائد

 الضروري ان تظهر هذه االصناف بنفس التسلسل من الناحية النظرية.

                                                           
 .09املرجع افسه. ص -1
عمان )االردن(.  جيمس اادرسون: صنع السياسات العامة. ترجمة عامر كبيس ي. دار املسيرة للنشر والتونيع والطباعة. -2

 .15.ص1998
 .16احمد مصطفى الحسين: املرجع السابق.ص -3
 .17املرجع افسه. ص -4
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يا ي تصدر عفويا أو تمثل اتجاه فردومن املهم التنويه الى ان السياسة العامة لها هدف واضح، فاألعمال الت

لصاشعي السياسة العامة كالفساد والرشوة واجمحسوبية، ال تشكل في حد ذاتها سياسة عامة، هذا وعملية صنع 

، 1السياسات العامة بطبيعتها تتطلب االختيار بين اهداف وبدائل وتتضمن عنصر االختيار دائما ملقاصد معينة

ضا الى ان السياسة العامة تختلف في طبيعة اجراءات صنعها من دولة الى اخرى تبعا كما ااه من املهم التنويه اي

للنظام السياس ي ودور االجهزة الحكومية وغير الحكومية في كل منها، الى جااب مجموعة من العناصر املتمثلة 

اسية، السيفي الدستور املعتمد، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، االحزاب 

 . 2جماعات الضغط، الصحافة والرأي العام، اإلمكااات واملوارد املتوفرة، وطبيعة الظروف العامة للدولة

وقد ناد االهتمام بموضوع السياسة العامة بعد الحرب العاملية الثااية، وتم التركيز على مفهومها وكيفية 

خلها يذها، وذلك اتيجة لتعاظم دور الدولة وجدوى تدبلورتها والتبصر في اهدافها ومضامينها وحتى اساليب تنف

في النشاط االقتصادي إلعادة بناء االقتصاد القومي، فاضحت في كثير من االحيان هي السلطة املهيمنة 

 3واملنسقة لكافة الوظائف السياسية واالجتماعية والثقافية

 ثانيا: السياسة العامة في الجزائر

اللزائر مع توفر مصادر التمويل الناتجة عن االرتفاع القياس ي والتصاعدي تعزن صنع السياسة العامة في 

، وما افرنته من تطور ايجابي للمؤشرات االقتصادية خصوصا االرتفاع الكبير لقيمة 2001ألسعار النفط منذ 

تسديد ، فقد مكنت املوارد املالية من ال4الناتج اجمحلي االجمالي وتحسن ميزان املدفوعات واحتياط الصرف

املسبق للمديواية الخارجية، واطالق مجموعة من اجمخططات التنموية بدءا ببراامج دعم االشعاش االقتصادي 

(. ثم البراامج التكميلي لدعم النمو والبراامجين التكميليين لفائدة واليات الهضاب العليا 2001-2004)

وفي ظل مظاهر الالمباالة السياسية التي  غير ااه5(.2014-2010(. واجمخطط اللماعي )2009-2005واللنوب )

تبرن من حيث كون توجهات املواطن اللزائري احو املواضيع السياسية ضعيفة للغاية، اذ ااه ال يربط افسه 

بأية طريقة ايجابية باملؤسسات السياسية الوطنية وال القضايا السياسية اجمحلية واللهوية، حيث يسود 

                                                           
 .10احمد مصطفى الحسين: ص -1
. اشراف برقوق 2007إلى  1997دراسة حالة اللزائر من  -غارو حسيبة: دور االحزاب السياسية في رسم السياسة العامة -2

 15.ص2012العلوم السياسية. جامعة مولود معمري. تيزي ونو )اللزائر( سالم. مذكرة ماجستير.كلية الحقوق و 
واعة حنان: اصالح السياسة العامة في اللزائر اموذجا. اشراف اور الدين لكحل. مذكرة ماستر. كلية الحقوق والعلوم  -3

 .25. ص2015السياسية. جامعة محمد خيضر بسكرة.
ئية في اللزائر. اشراف محمد رضا مزوي. مذكرة ماجستير. كلية العلوم سامي غبغوب: تحليل السياسات لعامة البي -4

 .10.ص2013(. 3السياسية واالعالم . جامعة اللزائر)
 .10املرجع افسه. ص -5
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، وأن النظام السياس ي ال يتيح له تلك املشاركة، ولعل ذلك يعود الى طبيعة 1فيها االعتقاد لديه بأاه غير مؤثر

االطار السياس ي من حيث اشعدام املناخ الديمقراطي السليم وضعف العمل الدستوري، وسيادة امط الحكم 

 ،الفردي، عالوة على ان البيئة السياسية تتصف بغياب او ضعف مؤسسات املشاركة كاجملالس النيابية

ولعل هذه االوضاع هي التي قد ال تسمح للسياسة العامة في اللزائر من  2واالحزاب، واملنظمات اللماهيرية

تحقيق اهدافها املرجوة، لكونها عموما ال تنبع من املصلحة العامة، بقدر ما ترتبط بمصالح ضيقة لفئات 

 ليساهم في رسم السياسة العامة.معينة، وهو ما يستدعي في كل االحوال تفعيل دور املواطن اللزائري 

هذا: " واذا افترضنا ان الحكومة قد تتحمل مسؤولية التدخل في كل القضايا التنظيمية فماهي االدوات التي 

تستخدمها، وهل ستتحول صالحياتها الى مستويات ادارية فرعية ادشى ام انها تقدر التجاشس الى الحد الذي 

إن عملية تحديد االهداف التي تقوم االدارة اللزائرية  3" ! ت ادشى؟يجعلها تحول التشريعات الى مستويا

بتحقيقها هي اذن عملية خارجة عن ششاط االدارة العامة. فتقوم به سلطة اعلى هي الحكومة، ولكن علوها ال 

ال جزء هي ايبرر اعتداءها على اختصاصات السلطة االدارية. رغم هذا التباين في الرؤية اال ان االدارة العامة ما 

 .4ال يتجزأ من البناء املؤسس ي للدولة الذي يضطلع بمهمة االلتزام بتنفيذ السياسة العامة

وعندما ال تتمكن الرؤية من احداث التأثير املطلوب في توجيه االدارة ولفت اهتمام املواطنين اللزائريين الى 

، خصوصا ان االدارة 5ى عليه االستراتيجيةصورته املستقبلية فإنها ال تصلح ألن تكون ذلك االساس الذي تبن

اللزائرية هي التي تكلف بالنهوض واالاجان حسب ما تقتضيه القرارات الصادرة عن سلطات الدولة فهي تقوم 

بوضع افعال واجراءات مؤثرة من خالل املشاهد التطبيقية واملمارسات العلمية ضمن برامج ومشروعات دعت 

 .6ل الذي يؤكد على قدرة االدارة العامة من ااجان اهدافهااليها السياسة العامة، بالشك

والراجح ان دور واضع السياسة في اللزائر مهما كان موقعه جهانا أو مستشارا أو مؤسسة تنتهي مهمته 

بمجرد تشريع السياسة واملوافقة عليها، فاألجهزة االدارية غالبا ما تعمل في ضوء قوااين عامة تجعلها تتحرك 

اسع لتقرير ما تريد فعله فالسلطة السياسية لم تضيق  بتاتا الخناق بصفة مطلقة، بل تركت هامش في حيز و 

                                                           
راجع مادة: "السياسة العامة والنظام السياس ي" على موقع منتدى الطلبة اللزائريين للعلوم السياسية االعالم والحقوق  -1

 .30DZJUSTGOO.COM1535/TOICمتاح على الرابط  14:00على الساعة  09/11/2016شسااية. تاري  الدخول والعلوم اال
2- IBID 
احمد طيلب: دور املعلومات في رسم السياسة العامة في اللزائر دراسة حالة اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي. اشراف  -3

 .16.ص2007(. 3ياسية واالعالم جامعة اللزائر)سعاد العقون. مذكرة ماجستير. كلية العلوم الس
 .16املرجع افسه. ص -4
 .85.ص2009مجيد الكرخي: التخطيط االستراتيجي عرض اظري وتطبيقي. دار املناهج للنشر والتونيع. عمان )االردن(.  -5
 .35احمد طيلب: املرجع السابق. ص -6
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." 1إلصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية وفق الحدود والصالحيات اجمخولة لها في الهيئات املركزية أو اجمحلية

ا ما ة لكن ستكشف االخطاء وتراقب إذوان كان هذا له اشعكاسه السلبي في امكااية التالعب بالسياسات العام

 2كان هناك اغفال حقيقي لهذين االسلوبين وفق اطر سليمة وموضوعية"

 املبحث الثاني: صيغ وسياسة اإلسكان في الجزائر

 أوال: أزمة السكن في ظل االصالحات الوطنية

ترة عن سابقه في ف عرف قطاع السكن في فترة ما بعد االصالحات اللزائرية ااتعاشا ومسارا آخر اختلف

النظام االشتراكي ،وتجلى ذلك من خالل مختلف اللهود واالجراءات التي قامت بها الدولة اللزائرية كإعادة 

، التنويع في االاماط السكنية 1993االعتبار لكل من السكن االجتماعي والترقوي، وهذا ابتداء من سنة 

 . 3 2001البيع بااليجار في سنة  وصيغة 1995الحضرية كظهور السكن التساهمي في سنة 

أخذت  1998فمنذ بداية ما عرف بـ " سياسة التعديل الهيكلي " التي وقعتها اللزائر مع البنك العاملي سنة 

سياسة اإلسكان تأخذ توجها آخر، حيث اص ذلك االتفاق على ضرورة تشليع القطاع الخاص لالستثمار في 

. وذلك بإيجاد اآلليات القااواية التي تشمل ماديا واداريا 4الدولةقطاع السكن وتنظيم سوق السكن من طرف 

البدء في سياسة السكن الحديثة وتتمثل اساس في ضرورة املبادرة بسياسة اكثر فعالية من أجل تسيير القطاع 

 .5وذلك بتحريره ماليا وترشيد مجال تدخل الدولة فيه 

 ثانيا: صيغ سياسة االسكان في الجزائر

ل صيغ السكنات وطرق االستفادة منها باللزائر حسب الطبقات االجتماعية ومستوى دخل كل يمكن إجما

 مستفيد ويمكن اجمالها كاآلتي:

فإاه يعد سكننا  22/06/1993من القرار املشترك املؤرخ في  09حسب املادة  السكن االجتماعي: -1

ية الدولة وتتدخل في تمويله باعااة أو اجتماعيا كل مسكن ممول من اموال الخزينة العمومية أو من ميزاا

تخفيض في شسب الفائدة تمنحها مباشرة الخزينة أو بصورة غير مباشرة عن طريق مؤسسات مالية مخصصة 

                                                           
 .36املرجع افسه. ص -1
 .36املرجع افسه.ص -2
. على الساعة 10/11/2016دة: السياسة السكااية في اللزائر بعد االصالحات .على موقع بحوث جاهزة تاري  الدخول راجع ما -3

 resarchready blog spot.com20012/6/housing-ploci in algria aftr.refrms.htmlمتاح على الرابط  09:00
ية ومؤشر للسلم االجتماعي ". في ادوة االسكان التي تم عقدها من راجع مداخلة بن ناين اوري: " السكن باللزائر عامل للتنم -4

 .05. اللزائر.ص29/08/2008طرف جمعية العربي بن مهيدي. بتاري  
 .05املرجع افسه.ص -5
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، وال يمكن للشخص أن يطلب منحه سكن اجتماعيا إذا كان 1لهذا الغرض السيما الصندوق الوطني للسكن

ة ارض صالحة للبناء، أو محال تجاريا أو ارضا نراعية من شأنها يملك عقارا ذا استعمال سكني، أو يملك قطع

أن تمنحه مداخيل مالية ، أو أن هذا الشخص قد استفاد من سكن اجتماعي ايجاري، أو سكن اجتماعي 

تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم اقتناؤه في اطار البيع باإليجار، أو كان قد استفاد من اعااة الدولة في اطار 

وعلى الرغم من ان باقي الشروط  2أو بناء مسكن، وتعنى هذه الشروط في كل االحوال نوج طالب السكنالشراء 

تأكد على ااه ال يجب ان يستفيد من هذه الصيغة السكنية من لم يكن مقيما منذ خمسة سنوات على االقل 

دج. كما ااه 24000جزائري ببلدية اقامته املعتادة وال يتجاون دخل نوجه الشهري اربعة وعشرين الف دينار 

 .3عاما على االقل عند تاري  ايداع ملفه 21يجب ان يكون سن طالب السكن 

اال ان كل تلك الشروط ال يتم احترامها في الغالب، عالوة على تماطل املسؤولين في االعالن عن قوائم 

هذه ن في كل عملية تونيع لاملستفيدين خوفا من االحتجاجات العارمة التي يللأ إليها املواطنون املقصيو 

السكنات، االمر الذي يخلط اوراق هؤالء املسؤولين بسبب العدد الكبير من امللفات املودعة على مستوى 

 .! املصالح املعنية لعقود طويلة؟

 السكن الجماعي:  -2

 رتعود هذه الصيغة باألساس إلى ااجان اواة سكنية بمساحة أرضية صغيرة لألس السكن التطوري: -أ

املتوسطة الدخل التي تتحمل تكاليف اتمام اشغال البناء، الى جااب الحصول على اعااة مالية تقدمها 

 ، تميزت بـ: 19954اللماعات اجمحلية وقد ظهرت هذه الصيغة سنة 

 عرض الدولة لألراض ي املهيئة بأسعار مدعمة الستقبال هذه السكنات. -

 ااجان االشغال الكبرى للمشروع مجااا. -

 املستفيد بعملية التوسيع واالعمال النهائية مع الحصول على اعااة مالية.قيام  -

 .5متر مربع 150و 100مساحة عقارية صغيرة شسبيا تتراوح ما بين  -

                                                           
 . 22/06/1993من القرار الوناري املشترك املؤرخ في:  09املادة  -1
قااون تونيع السكنات االجتماعية" في صحيفة الشروق  راجع مقال سميرة بلعمري: " الشروق تنشر تفاصيل مرسوم -2

  30/11/2008)اللزائر( في 
 املرجع افسه. -3
ملياء بوللمر: السكن االجتماعي التساهمي في والية قسنطينة دعم للطبقة املتوسطة وتفعيل للترقية العقارية. اشراف محمد  -4

فياو التهيئة العمرااية. قسم التهيئة العمرااية. جامعة منتوري الهادي لعروق. مذكرة ماجستير. كلية علوم االرض اللغرا

 .14.ص2006قسنطينة )اللزائر(.
 14. ملياء بوللمر: املرجع السابق. ص-5
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 بسبب:  1998غير ان هذه الصيغة عرفت فشال مما ادى الى توقيف مشاريع جديدة برمج ااطالقها سنة 

ن لعلزهم عن اتمام االشغال اظرا الرتفاع اسعار االاتقادات الكثيرة التي وجهها املستفيدو  -

 البناء وعدم قدرتهم املالية.

 عدم ادراك وفهم سير العملية. -

 مساحات صغيرة ومخططات غير مالئمة. -

غياب عمليات املتابعة واالشراف وتأثيرها السلبي على اجملال العمراشي كونها ااتجت ورشات  -

 ذه التجربة واستبدالها بصيغ اخرى.ولذلك تم التخلي عن ه 1بناء غير منتهية.

وهو سكن ترقوي ذو طابع اجتماعي موجه للتمليك مدعم بإعااة مالية تمنحها  السكن التساهمي: -ب

الدولة للفئة املتوسطة من املواطنين ويتم ااجانه في شكل برامج سكن جماعي، أو اصف جماعي وفردي، 

مال كل املظاهر الخارجية للبناية في امط النصف جماعي ويقتصر االاجان في حدود اللدران والسقف مع استك

 .2والفردي

يندرج السكن الريفي في اطار سياسة التنمية الريفية ويهدف لتنمية املناطق الريفية  البناء الريفي: -3

 يوتثبيت الساكنة اجمحلية، ويتمثل في تشليع االسر إلاجان سكن الئق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذات

 .3تتمثل مشاركة املستفيد في هذه الحالة في توفير قطعة ارض تكون ملكه ومشاركته في تنفيذ وااجان السكن 

هو العقد الذي يلتزم بموجبه ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره املالك املؤجر، أن  البيع باإليجار: -4

دد باتفاق مشترك وحسب الشكل الرسمي ويخضع يحول ملك عقاريا ذا استعمال سكني ألي مشتر آخر فترة تح

فالبيع باإليجار  4إلجراءات  التسليل واالشهار وفقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما وخالل الفترة املتفق عليها

هو إذن صيغة تسمح بالحصول على املسكن بعد اقرار شراءه بملكية تامة بعد ااقضاء مدة االيجار اجمحددة 

 ب.في اطار عقد مكتو 

وفي إطار البيع باإليجار تم تسليل احو سبع مئة ألف طلب مودع لدى وكالة "عدل" حيث شكل اطالق 

، وقد كان 2013البراامج السكني اللديد لعدل "الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره" الحدث االبرن لعام 

شروع في استقبال املكتتبين اللدد قبل ال 2002و2001يتعين على وكالة عدل تسوية امللفات العالقة ملكتتبي 
                                                           

 .14املرجع افسه. ص -1
 .15املرجع افسه. ص -2
على املساعدة املباشرة . يحدد كيفيات الحصول 2013يوايو سنة  19املوافق  1434شعبان عام  10راجع القرار املؤرخ في  -3

 .2013يوايو  23. 32املمنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي. اللريدة الرسمية لللمهورية اللزائرية العدد 
حميش عبد الرناق: البيع للسكنات في اللزائر. اشراف معزون دليلة. مذكرة ماستر. كلية الحقوق والعلوم السياسية. قسم  -4

 .11د اكلي محمد اوللاج. البويرة )اللزائر(.صالقااون الخاص. جامعة العقي
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ملف قديم وتم فتح باب التسليل  76000بتحيين حوالى  2013حيث قامت بين نهاية جاافي وجويلية من سنة 

عبر االاترات في عمليات ضخمة لقيت تجاوبا كبيرا لدى  2013للمكتتبين اللدد في منصف شهر سبتمبر 

، وخاصة في العاصمة 2016من وحدات هذه الصيغة في اواخر ، وقد تم ااجان وتسليم جزء كبير 1املواطنين

 اللزائرية وضواحيها، في ااتظار استكمالها في باقي ااحاء الوطن.

وعموما يمكن التأكيد على ان فكرة الطلب على املساكن وعدم وجود استراتيجية تنظيمية في هذا اجملال 

ع اسعار االيجار في القطاع الخاص الى مستويات تتجاون اديا الى اشتداد املضاربة على سعر السكن ،والى ارتفا

ويسهم االتجار غير  2004.2قدرة الغالبية العظمى من اللزائريين، حيث تضاعفت االسعار خمسة مرات منذ 

املشروع باملساكن العمومية االيجارية واملساكن العمومية املدعمة ايضا في نيادة املضاربة على اسعار السكن، 

 3وكاالت االيجار الخاصة تحدد في اغلب االحيان معايير جائرة، مثل دفع مبلغ ايجار سنة مسبقةويبدو ان 

 الخاتمة

تعد انمة السكن في اللزائر احد اهم التحديات التي تواجهها السياسة العامة ، حيث علزت مختلف 

تماعي ومصدرا للعديد من الحكومات الوطنية منذ االستقالل عن حلها ، مع أنها من أهم عوامل التوتر االج

االحتجاجات والفوض ى. وعليه فقد للأت الدولة اللزائرية في سبيل حل تلك املعضلة الى ااتهاج طرق وصيغ 

وكان من بينها: صيغة السكن باإليجار وهو احد ابرن الصيغ التي حظيت  2017و 2001متنوعة السيما بين 

الصيغ يعتمد على االمتالك بالتقسيط من دون فوائد ،  بالتأييد من املواطنين، وخاصة وأن هذا النوع من

بشرط أن يكون املستفيد من ذوي الدخل املتوسط اضافة الى هذه الصيغة تم االستمرار في صيغة السكن 

 االجتماعي، وهو موجه للفئات اجمحرومة أو ذات الدخل الضعيف ويتسم بأاه مدعم من الخزينة العمومية. 

البناء الريفي بالرجوع الى الريف لتوطين املواطنين فيه من خالل صيغة السكن  وكذلك العودة الى صيغة

الريفي، والتي يتم بموجبها منح املستفيد مبلغا كافيا للبناء في تلك املناطق. ولعل افضل الصيغ والتي لم يتم 

مالي يرهق  تحمل اي عبئتبنيها  لألسف هو تونيع االراض ي على املواطنين بهدف البناء فيها حيث ان الدولة ال ت

 كاهل الخزينة العمومية خصوصا وأن اللزائر دولة كبيرة تزخر بمساحات شاسعة.

                                                           
الف وحدة سكنية" في صحيفة النهار )اللزائر( في  230بعد اعالن ااجان  2013و.أ.ج:" صيغة البيع باإليجار تعود بقوة في  -1

29/12/2013. 
بالحق في ى معيش ي مناسب و راكيل روالاك: تقرير املقررة الخاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مستو  -2

من جدول االعمال تعزيز  3عدم التمييز في هذا السياق. )خاص باللزائر(. مجلس حقوق االشسان. الدورة التاسعة عشر البند 

وحماية جميع حقوق االشسان. املداية والسياسية واالقتصادي  واالجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية. منشورات 

 .14. ص2011ملتحدة. ايويورك.االمم ا
 .14املرجع افسه. ص -3



 2018   فبراير:    15العدد  - الدوليةجيل الدراسات السياسية والعالقات  مجلة -مركز جيل البحث العلمي  

 
 

 
97 

 

97  

إال ااه رغم كل هذه الصيغ والبرامج الحتواء انمة السكن فإن الفشل واالخفاق رافق السياسة العامة في هذا 

حقي التصميم والتونيع وااتقاء مستالقطاع الحيوي واالستراتيجي  بفعل الفساد الذي يشوب عملية البناء و 

هذه السكنات، وهو ما يستدعي اعادة النظر في مختلف اوجه القصور في تلك الصيغ، والبحث عن بدائل 

 افضل. 
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 لتحقيق النهضة واملقومات القاريةإفريقيا: بين معوقات التنمية 
  والقانون الدوليات الدولية أستاذ باحث في العالق، الدكتور نورالدين الداودي

 .، املغربالسعديجامعة عبد املالك 

 

 

 

 مقدمـة

شعيش احن دول العالم الثالـث في نمننا املعاصر فترة تحول اجتماعي سريع سواء في إفريقيا أو أمريكا 

إرثه الحضاري ب اللنوبية أو أسيا ... إانا شعيش و إن اختلفنا في التاري  و اللغرافية عاملين منفصلين عالم أصيل

و الثقافي العريق ممتد في الزمن إلى حضارات سادت و بادت، ولكن أصابه الوهن  و اللمود . وعــالــم حديث 

براق يستلب العقل قبل العين بـثــقــافــته املعاصرة الوافدة من الشمال عبر قنوات الرقمنة و التكنولوجيا، و 

 بين هذا العالم و ذاك هوة كبيرة.

غيرت تركيبة مجتمعاتنا و تغيرت معها العالقات و املشاكل ، و لكن لم تتغير اظرتنا ألافسنا و ال فلقد ت

ألفكاراا. إانا افكر بأفكار مضت عليها قرون و احسب أنها عالج ملشاكل اليوم، هذا ما يجعلنا احن شعوب دول 

 بلنا ليس بأيدينا. العالم اإلفريقي فاقدين لبوصلة التقدم، ال اجد أجوبة ألسئلتنا، مستق

إن قارتنا قارة إفريقيا قارة املتناقضات فإن اظرت إلى مواردها فهي من أغنى املناطق من حيث املوارد 

الطبيعية و البشرية، و لكن من أفقرها من حيث التنمية، و إفريقيا و إن كاات قد تخلصت منذ ما يفوق 

 رية، إال أن التبعية و االرتهان  حالها، و إفريقيا و رغمالخمسين سنة من ويالت االستعمار بفضل حركاتها التحر 

جهودها لإلشعتاق من واقعها  بخلق مقومات التنمية من أجل مواكبة ركب التقدم إال أن التخلف أضحى صفة 

 لصيقة بها. 

قبل تفهل قدر إفريقيا أن تكون قارة التخلف و قارة أال استقرار و قارة املساعدات اإلشسااية، و قارة املس

  ؟! اجملهول...

إن إفريقيا و هي تعيش عصر التحوالت املهولة تواجه مشاكل أكثر تعقيدا من ذي قبل تنعكس آثارها سلبا 

على الفرد و تؤدي إلى قصور الدول، إن املشكل هنا ليس أن اكون أو ال اكون، ألن اجملتمعات ال تفنى و لكن 

الوضع اإلفريقي املتشردم هل من إمكاايات قارية تستطيع من التحدي يبقى قائم. و من ثم اتساءل في ظل هذا 

 خاللها  الدول اإلفريقية االشعتاق من هذا الحال احو نهضة شاملة؟ 
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إن الحديث عن اإلمكاايات األفريقية في تحقيق نهضة قارية يقتض ي البحث و الخوض في معوقات هذه 

لة ع التنموي، و ذلك من خالل البحث في الحلول الكفيالنهضة، و التي على ضوئها يمكن تحديد متطلبات اإلقال 

 بالخروج من هذه املعوقات، و التي تشكل في حد ذاتها مقومات القارة في تحقيق النهضة.

و عليه سيسعى إلى مقاربة هذا املوضوع و ما يثيره من إشكاالت رئيسية و فرعية وفق مستويين من التحليل، 

تنمية بإفريقيا، أما املستوى الثاشي سيتناول املقومات القارية لتحقيق املستوى األول سيناقش معوقات ال

 النهضة اإلفريقية. 

 أوال: معوقات التنمية بإفريقيا.

تتمثل أهم املعوقات التي تقف دون تحقيق تنمية شاملة للقارة في إشكالية التخلف االقتصادي و 

لتوافق السياس ي األفريقي، و لعل التساؤل الذي يطرح االجتماعي، و كذا إشكالية الحدود و اشعكاساتها على ا

 هنا هو إلى أي حد تساهم هذه اإلشكاليات في الحيلولة دون تحقيق القارة األفريقية لنهضة شاملة.

 .واالجتماعيإشكالية التخلف االقتصادي  -1

الثروات رغم الفقر الذي باتت تعرف به القارة لدرجة أصبح سمة يتصف بها أغلب سكانها، إال أن 

الطبيعية التي تتمتع بها املنطقة هي األكبر على مستوى قارات العالم، و لعل هذه الثروات هي السبب الرئيس ي 

في االستعمار املستمر و وضعها املتخلف و التابع لوصاية الدول االمبريالية، فاقتصاديا تمتلك أفريقيا ثروات 

باملائة  60إلى  20ة يعملون بالزراعة تقريبا، وتساهم بحواليهائلة تجسدها الثروة الفالحية فثلثا سكان القار 

من إجمالي الناتج القومي لكل دولة إفريقية، كما أن التنوع البيئي و املناخي يجعل القارة من أكبر املناطق 

مناطق  ياملؤهلة لإلاتاج الفالحي، ففي املناطق  االستوائية يتم نرع القهوة و األااااس و الكاكاو و النخيل، و ف

السافااا يتم إاتاج البطي  و الفول السوداشي و الفلفل، وفي مناطق الصحراء تزرع التمور و البلح و القطن و 

في حوض البحر املتوسط يتم نراعة الطماطم و الحوامض و الزيتون باإلضافة إلى الخضروات، كما أن 

باملائة من إجمالي الناتج الداخلي للقارة  6إفريقيا تتميز بثروة غابوية هائلة إذ تساهم صناعة الخشب ب 

اإلفريقية و تتوفر على جودة عالية من األخشاب و تتركز في كل من إفريقيا الوسطى و الغابون و الكوشغو و 

الكاميرون، إذ يتم تصدير هذه األخشاب إلى عدة دول كاالتحاد األوربي و إسرائيل و اليابان. أما في اجملال 

مليون طن من  4.5ريقية تتوفر على مخزون هائل من الثروة السمكية حيث تقوم بإاتاج البحري فالدول اإلف

 األسماك في منطقة غرب إفريقيا.
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و  (1)و من جااب أخر تتوفر أفريقيا على كميات كبيرة من املعادن كالذهب املتواجد في جنوب إفريقيا 

و البترول في دول ليبيا ، (2)ودان و الكوشغونيمبابوي و شرق السودان، و النحاس املتواجد في نمبيا و الس

مليار برميل  124واللزائر و مصر و السودان و ايجيريا وغينيا االستوائية، و تمتلك إفريقيا لوحدها ما يناهز 

باملائة من شسبة االحتياط العاملي، وتتوفر أيضا على مخزون هام من  12من احتياطي النفط أي بنسبة 

 18صناعة النووية بجنوب إفريقيا و النيجر و ااميبيا، و تملك إفريقيا وحدها شسبة اليوراايوم املوجه لل

باملائة من إجمالي إاتاج العاملي لهذه املادة و خزان احتياطي يبلغ ثلث إجمالي احتياط العالم، كما أن إفريقيا 

س العالم و يتركز في كل من دول باملائة من إجمالي أملا 40تعتبر من أكبر املنتجين لألملاس العاملي بما يناهز 

أاجوال و بتسوااا والكوشغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا و ااميبيا، و الغريب في األمر أن بعض الحروب 

 األهلية بالقارة تم تمويلها بهذه املادة لدرجة أصبح يطلق على األملاس القادم من تلك املناطق بأملاس الدم.

يات الهائلة، ظلت إفريقيا متخلفة اقتصاديا للملة من األسباب أبرنها عدم إال أاه بالرغم من هذه اإلمكاا

االستقرار السياس ي، و االاقالبات العسكرية املتوالية، و عدم وجود خطط اقتصادية مدروسة الستغالل 

 وتلك الثروات التي تزخر بها القارة، و كذلك اقص الخبرة، و ادرة الكفاءات الفنية و قصور وسائل النقل 

 املواصالت و هشاشة البنى التحتية.

أما اجتماعيا فعلى صعيد التعليم تتميز أفريقيا بااخفاض مستوى التعليم حيث مانالت جل شعوب 

باملائة في العديد من الدول األفريقية، األمر الذي  60و  50أفريقيا تعاشي من األمية بنسب مرتفعة تصل إلى 

الجتماعي. كما أن الدول األفريقية تصنف في مستويات متداية على املستوى يهدد دول القارة في سالمة بنيانها ا

الصحي و تتفش ى فيها أمراض فتاكة أدت إلى حدوث وفيات بأعداد هائلة كاإليبوال و املالريا و الكوليرا، و 

صحية لالسيدا، إضافة إلى ااخفاض في مستوى املعيشة و سوء التغذية و اللهل بوسائل الوقاية و املبادئ ا

. و السؤال الذي يطرح هنا اال تعتبر هذه اإلشكاالت خاصية إفريقية (3)العامة و اقص األطر الصحية و الطبية

 تعزى إلى الواقع اإلفريقي افسه؟

إن اإلجابة عن هذا السؤال إلى حد ما تكون باإليجاب، و بالتالي ال تنتفي مسؤولية الدول و الحكومات 

ذا املستوى من التخلف، إال أاه في مقابل ذلك ال يعني إاكار مسؤولية االستعمار اإلفريقية في الوصول إلى ه

بوجهيه التقليدي و الحديث الذي يسعى جاهدا إلى إعاقة تطوير القارة األفريقية، و هو ما كان له اشعكاسات 

ا التخلف إلى تصنيف هذ على القارة في املنظور البعيد، و أوصلها إلى الحالة التي هي عليه اآلن، و هذا ما يحيل

                                                           
 باملئة من اإلاتاج العاملي من الذهب. 39حيث تنتج جنوب إفريقيا وحدها حوالي  -1
 2013ست للمعلومات اجمحدودة . استطالع وحدة ايكواومي2016اظرة على افريقيا، تطلعات املؤسسات االستثمارية حتى  -2

 .5ص 
لي. أفاق االقتصاد العاملي: تركات و غيوم و عدم يقين. دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية و املالية صندوق النقد الدو  -3

 .66.ص 2014العاملية. أكتوبر 
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بالرغم من مسؤولية الواقع اإلفريقي و الحكومات اإلفريقية، كإحدى مخلفات اإلرث االستعماري األوربي في 

 .(1)إفريقيا

 إشكالية الحدود و انعكاساتها على التوافق السياس ي األفريقي. -2

يون في لطريقة التي اتبعها األوربترجع املشكالت التي خلقتها الحدود املرسومة بين الدول اإلفريقية إلى ا

، حيث لم تراعي الدول األوربية أي اعتبارات خاصة  1885تقسيم إفريقيا فيما بينهما أثناء مؤتمر برلين 

باألفارقة مثل التجاشس العرقي و اللغوي و التكامل االقتصادي واإلرث الحضاري، كما أن الدول اإلفريقية لم 

دورا هاما  (2)، و إاما لعبت املنافسة و التسابق و االستحواذ على مناطق النفوذتعط لها أي فرصة إلبداء رأيها

 في وضع الحدود.

باملائة من الحدود السياسية في إفريقيا هي حدود متمشية مع  30و بعد إجراء عملية التقسيم لوحظ أن 

حدود رسمت باملسطرة خطوط الطول و العرض، و هو ما يسمى بالحدود الفلكية، و لذلك يمكن القول أن ال

، و قد ترتب على هذه الحدود عدة مشاكل بين الدول و ازاعات 1885على طاولة املفاوضات في مؤتمر برلين 

عقب فترة االستعمار، و خاصة تلك الدول التي لها قبائل رعوية، فكثيرا ما يتعدى الرعاة حدود دولتهم إلى الدولة 

 اجملاورة.

 يوسياسية ألفريقيا تتضح هذه الحقائق:و من خالل دراسة الخريطة الل

أن عددا كبيرا من الوحدات السياسية التي أششئت ال ترقى العتبارها دولة ألنها ال تمتلك كل  -

 مقومات الدولة.

إن التخطيط العشوائي للحدود بين الدول اجم عنه قيام وحدات سياسية مجزأة و مصطنعة  -

 يعية أو اقتصادية يمكن أن يبرر وجودها كدولة مستقلة.ألنها ال تشمل في الواقع أقسام بشرية أو طب

لم يراع عند وضع الحدود االشسلام بين مساحة األرض و عدد السكان، و حلم اإلمكاايات،  -

مثال لو أخذاا منطقة غرب إفريقيا فشعوبها تربطهم سمات و أصول مشتركة عرقيا و ثقافيا، اجدها 

 قد قسمت إلى عدة دويالت صغيرة.

ا املنطلق كان االستعمار يحيك هذه الحدود، ويرسمها مع العلم أنها ستفجر ازاعات و خالفات و من هذ

حدودية، اشعكست على التوافق السياس ي الذي كان من املمكن أن يحصل بين الدول األفريقية، لوال النزاعات 

لحدود املوروثة عن الحدودية و العرقية الذي خلفها عدم مراعاة تقسيم الحدود و مبدأ عدم املساس با

االستعمار، الذي يبقي التقسيم العشوائي كما هو، ليحدث الخلخلة في التوافق السياس ي بين الدول اإلفريقية 

                                                           
 . 70 -67ص 1971ار الحقيقة بيروت جاك وودس. االستعمار اللديد في آسيا و إفريقيا و أمريكا الالتنية. د -1
 2014الحديثة الطبعة االولى  شمال افريقيا. دار الكتاب في ون والحمالت االستعماريةمحمد حسن العيدروس. الصليبي -2

 .8ص
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الحائزة على االستقالل مما ترك ذلك إفريقيا تغرق في بحر من املشاكل و الحروب و النزاعات الحدودية و 

 الغير مراعي ألي خصوصية إفريقية. العرقية و اإلثنية، اتيجة للموروث االستعماري 

وحدة سياسية ال توجد لها منافذ بحرية، بينما عدد  13وحدة سياسية، منها  50و يوجد في إفريقيا ما يفوق 

دولة من أوروبا و آسيا و أمريكا الالتينية.  18الدول الداخلية أو غير املطلة على البحر من العالم كله ال يتجاون 

من تفاقم مشكل الحدود و اتج عنه اضطرابات سياسية، و صراعات عرقية مسلحة بين  و قد ناد هذا الوضع

مختلف األجناس أدت إلى مقتل اآلالف من األشخاص و يعتبر مثال الهوتو و التوتس ي في رواادا، و كذا الحرب 

 اإلثيوبية اإلريترية خير معبر عن هذا الوضع أمام مشاكل رسم الحدود.

 ارية لتحقيق النهضة اإلفريقية.ثانيا: املقومات الق

إن متطلبات تحقيق النهضة القارية، رهين بااطالقه من الواقع اإلفريقي و عبر مستويين عمودي و أفقي، 

عمودي على الصعيد القاري و من خالل شراكات سياسية و اقتصادية، و أفقي عن طريق تحقيق التعاون 

 البيني فيما بين الكيااات اإلفريقية.

 السياسية و االقتصادية اإلفريقية على املستوى القاري. الشراكة -1

إن وعي البلدان اإلفريقية بالتحديات التي تواجهها ، و قصور اإلطار السياس ي الشراكة السياسية:  1.1

القاري السابق املتمثل في منظمة الوحدة اإلفريقية عن مواكبة املشاكل املتجددة بالقارة، شكل لحظة 

م اإلرادات السياسية اإلفريقية، بلورت في خلق فضاء قاري جديد يتميز باملرواة و تاريخية في توحيد معظ

الشمولية ويضم أجهزة قارية أكثر استجابة للتعاطي مع تحديات العصر، فاابثقت على اثر ذلك القمة 

اللزائر ، و جاءت مباشرة بعد القمة اإلفريقية في  1999االستثنائية ملنظمة الوحدة اإلفريقية في ديسمبر 

، و قد اشعقدت هذه القمة االستثنائية في سرت بليبيا و صدر عنها ما يعرف بإعالن سرت شتنبر 1999يوليو 

الذي ينص ألول مرة على إششاء االتحاد اإلفريقي طبقا ألهداف ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية و  1999

 أحكام معاهدة أبوجا املنشئة لللماعة االقتصادية اإلفريقية.

على أن يدخل  2001قد أصدر رؤساء دول و حكومات إفريقيا إعالن قيام االتحاد اإلفريقي رسميا في مارس و 

حيز النفاذ بعد اكتمال التصديق عليه من قبل ثلثي الدول األعضاء، وقد اكتمل هذا التصديق بتوقيع ايجريا 

 .2002و من تم أعلن عن قيام االتحاد اإلفريقي يوليو 

ن عن إششاء االتحاد اإلفريقي خطوة مهمة في مسار البناء السياس ي اإلفريقي و في خلق فضاء و يعتبر اإلعال 

قاري وتكتل جهوي، على غرار التكتالت اللهوية األخرى في أوروبا و وآسيا وأمريكا ، من شأاه أن يمكن أفريقيا 

ها من تحقيق ة والبرامج التي تمكنمن تجسيد إرادتها املستقلة سياسيا واقتصاديا ويوفر لها اآلليات املؤسساتي

التنمية املستدامة و التقدم و والقضاء على الظواهر امللتصقة بالشعوب اإلفريقية من حروب وأمراض فتاكة 

 .وأسباب التخلف
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و جدير بالذكر أن االتحاد اإلفريقي تواجهه إكراهات عدة تؤثر في مدى فاعليته، و من أبرنها مشاكل تمويل 

علز مجموعة من األعضاء عن أداء مستحقاتهم السنوية و هذا أثر بشكل مباشر في استكمال االتحاد اتيجة 

هياكل االتحاد و تعزيز إطاره املؤسساتي  املتمثلة في تفعيل صندوق النقد اإلفريقي و املصرف املركزي 

رض مسألة حقوق ، كما أن االتحاد يفتقر إلى آليات قوية لفرض السلم و منع ششوب الحروب و ف(1)اإلفريقي

اإلشسان، فضال عما سبق فاالتحاد يواجه تحديات كبرى فيما يخص تعثر التحول الديمقراطي و تكريس 

 الثقافة الديمقراطية في معظم الدول اإلفريقية باإلضافة إلى تحدي األمراض الفتاكة و املشاكل االجتماعية.

أهم املنجزات الهيكلية القارية التي حققتها تعتبر اللماعة االقتصادية من  الشراكة االقتصادية:  2.1

الدول اإلفريقية على مستوى منظمة الوحدة اإلفريقية، و أقيمت وفقا التفاقية أبوجا التي وقعها القادة 

م، و تهدف هذه االتفاقية إلى تشليع التعاون في كل 1994م و دخلت حيز النفاذ عام 1991األفارقة في يوايو 

تحقيق التكامل االقتصادي اإلفريقي و تعزيز آليات االعتماد على الذات في اللااب اجملاالت كالتنمية و 

االقتصادي، و اعتمدت اللماعة االقتصادية في تحقيق تلك األهداف على خطة تدريجية من ستة مراحل، و 

رسوم. وقد م إذا ما سارت الدول اإلفريقية على الطريق امل2028بذلك فمن املقرر أن تقوم على احو كامل عام 

اصت هذه االتفاقية على إششاء برملان لعموم إفريقيا و إششاء محكمة عدل إفريقية، كما أن اللماعة 

 98/1االقتصادية اإلفريقية مرتبطة من الناحية القااواية ارتباطا وثيقا بمنظمة الوحدة اإلفريقية فاملادة 

تؤكد االرتباط املؤسساتي  8/1قية، و أيضا املادة تنص على أن اللماعة جزء ال يتجزأ من منظمة الوحدة اإلفري

باملنظمة بنصها على كون مؤتمر رؤساء دول و حكومات منظمة الوحدة اإلفريقية هو اللهان األعلى 

.و يبقى التساؤل املطروح في هذا الخصوص عن مستقبل اللماعة االقتصادية في ظل ااتهاء العمل (2)لللماعة

 تعويضها باالتحاد اإلفريقي.  بمنظمة الوحدة اإلفريقية و

لقد بدأ االتحاد اإلفريقي مهامه على الصعيد االقتصادي من حيث ااتهت جهود املنظمة التي خلفها، إال أن 

، إذ أن ضغوط العوملة (3)الصعوبات و االكراهات اآلاية التي يواجهها هي أكبر من تلك التي كاات عليها من قبل

ة الدولية، و تأسيس منظمة التجارة العاملية يؤثر سلبا على االقتصاد اإلفريقي، و التطورات السريعة في التجار 

و خاصة في الشق املتعلق بالحفاظ على أسواقه التقليدية كاالتحاد األوربي، أمام املنافسة الشرسة للقوى 

                                                           
 . أاظر:2014-6-29االتحاد االفريقي.الدورة العادية الثالثة والعشرين لإلتحاد األفريقي تنهي أعمالها في ماالبو.-1

http://summits.au.int/ar/23rd-ordinary-session-african-union-ends-malabo 
 2002-1001لبحوث االفريقية التقرير االستراتيجي اإلفريقي. جامعة القاهرة معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية. مركز ا -2

 .73ص 
3-Hamdi ,A. Hassan. Regional integration in Africa. Bridging the north-sub-Saharan divide. Published in 2011 

by Africa institute of South Africa. P 58. 
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إلى ذلك فزيادة  ةاألسيوية التي أصبحت تكتسح األسواق العاملية ملحقتا الضرر بالصادرات اإلفريقية. باإلضاف

افوذ التكتالت الكبرى املتمثلة في املنظمات الليوثقافية املرتبطة باألقطاب و القوى األجنبية على حساب 

املنظمات اإلقليمية اإلفريقية، يطرح مشكل تعدد الوالءات اإلقليمية من خالل السعي وراء شراكات خارجة 

 املنظومة االقتصادية اإلفريقية.

تعوق عملية الوصول بالتجمعات اإلقليمية إلى اللماعة االقتصادية اإلفريقية، و هذا ما  كل تلك العوامل

تم بالفعل إدراكه من طرف اجملتمعات اإلفريقية من خالل سعيها إلى تنظيم العالقات االقتصادية على املستوى 

إدارة العالقات بحيث يتم ضبط  (NEPAD)القاري في سياق مبادرة الشراكة اللديدة لتنمية إفريقيا 

االقتصادية اإلفريقية الدولية، سواء فيما بين الدول و املنظمات و اللهات اإلقليمية، أو فيما بين هذه املنظمة 

 .(1)و الدول األجنبية

و يمكن اعتبار هذه املبادرة إطار جديد للتنمية بإفريقيا يواكب طموحات القارة في تجاون قوقعة التخلف و 

عبر التكيف مع املتغيرات الدولية املتطاردة و االاطالق من اإلرادة اإلفريقية ذاتها لتحقيق  االشعتاق من الفقر

 .(2)أهداف التنمية

 .التعاون البيني فيما بين الكيانات اإلفريقية -2

إن التطورات السريعة التي فرضتها العوملة في عاملنا املعاصر دفعت الدول اإلفريقية في محاولة منها ملواكبة 

والت التي طرأت على منظومة االقتصاد العاملي إلى التوجه إلقامة تجمعات اقتصادية إقليمية لتقوية التح

 االعتمادات املتبادلة اإلفريقية من خالل تحقيق التكامل و التبادل التجاري..

 و لقد أششأت في هذا الخصوص العديد من التجمعات اإلقليمية اللديدة، كما تطورت تكتالت قارية أخرى 

كاات قائمة، و عموما يعترف االتحاد اإلفريقي بثمااية تكتالت اقتصادية قارية، بحيث تشكل مجتمعتا ركائز 

اجملموعات االقتصادية اإلفريقية، وتركز تلك االتحادات اهتماماتها بالدرجة األولى على التعاون االقتصادي و 

 التجاري.

                                                           
 2002-1001لبحوث اإلفريقية التقرير االستراتيجي اإلفريقي. جامعة القاهرة معهد البحوث و الدراسات اإلفريقية. مركز ا -1

 .74ص 
 .الديةمي 2012-هلرية  1433لسنة  201العدد  -فونية خدا كرم عزيز.النيباد: توجه جديد للتنمية في إفريقيا. مجلة األستاذ -2

 .433ص 
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م سوقه املشتركة، وأعلن تجمع 2010دما حيث أطلق في االتحاد األكثر تق( 1)و يعتبر اتحاد شرق أفريقيا

م اتحاده اللمركي. كما تسعى 2009السوق املشتركة لشرق وجنوب أفريقيا املعروف"بالكوميسا"في سنة 

"اإليكواس" ومجموعة تنمية اللنوب األفريقي"سادك"، إلى تحقيق  اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

اقياتهما للتجارة الحرة. وأششأت"اإليكاس" اجملموعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا بعض التقدم في إبرام اتف

م إال أنها  تواجه صعوبات كبيرة في تفعيلها. ويسير كل من اتحاد املغرب 2004منطقتها للتجارة الحرة في عام 

مل عملية التكا العربي، والهيئة الحكومية املشتركة للتنمية "اإليجاد"، وتجمع دول الساحل، ببطء في

 االقتصادي، اظرا للمشاكل و الصراعات السياسية بين بلدان تلك االتحادات.

و تهدف تلك التجمعات إلى إيجاد فضاء اقتصادي و سياس ي من خالل إقامة اتحاد شامل قائم على 

األشخاص و  لإستراتيجية تنموية تكاملية تشمل االستثمار في كافة اجملاالت و إلغاء القيود على حرية ااتقا

رؤوس األموال و اإلقامة و امللكية، كما تسعى إلى احتواء بؤر التوتر و تسوية الصراعات فيما بين الدول 

األعضاء، و ذلك بما يعزن و يتكامل مع اللهود اإلفريقية األخرى و الهادفة إلى تحقيق وحدة إفريقية قارية 

 شاملة.

تالت االقتصادية اإلفريقية النشطة، إال أن بلوغ مسألة و على الرغم من التقدم الذي تحرنه بعض التك

التكامل االقتصادي تعتريه صعوبات جمة أبرنها عدم وجود كفاية حقيقية لإلرادات السياسية من أجل تنفيذ 

خطط التكامل، تغليب الصراعات السياسية على املصالح االقتصادية، عدم موائمة البنى التحتية مع التكامل 

ون األهداف والغايات لإلمكاايات الفعلية. إال أاه و رغم كل هذه الصعوبات تبقى تلك التكتالت تجا املادي،

االقتصادية إطار مؤسساتي قاري يتيح فرص كبيرة لتحقيق التنمية لشعوب القارة ما إن تم تأهيل تلك 

 اجملموعات و مواءمتها مع االستراتيجيات و سياسات البلدان اإلفريقية. 

 كيف يمكن للدول اإلفريقية تجاوز معوقات التنمية نحو نهضة إقليمية. تطبيقيا -3

لقد وصلت ظاهرت التخلف في إفريقيا إلى درجة بالغة األهمية، في الوقت الذي أصبحت حكومات كافة  

دول القارة مطالبة بالخروج من هذا الوضع، فما الحركات التمردية التي شعيشها كل يوم من شعوب القارة 

ة بسياسات أصحاب الحكم، إال صورة معبرة عن رفض هذا الوضع و تجسيد حقيقي للمطالب امللحة املندد

 لتغيير الواقع اإلفريقي .

و العبرة من مواجهة هذا التخلف ترجع باملقام األول إلى إعطاء قيمة للقدرات و املؤهالت الذاتية اإلفريقية 

كيم ملقومات القارة اإلفريقية، وذلك من خالل استثمار و تعزيز الكفاءات من أجل االستغالل الكامل و الح

                                                           
صندوق النقد الدولي. أفاق االقتصاد العاملي: اآلمال و الواقع و اجمخاطر. دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية و املالية  -1

 .68. ص2013العاملية. أبريل 
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جميع الطاقات املتاحة للدول اإلفريقية في مشاريع تنميتها، بالعمل على تنمية جميع قدرات بلدان القارة من 

طاقات بشرية و طاقات طبيعية و استغاللها بشكل علمي عبر التخطيط الواعي املطابق ملصادر اإلاتاج و 

مة صناعات صغيرة في بداية مراحل التنمية مطابقة لإلمكاايات املتاحة في الدول اإلفريقية التخطيط إلقا

افسها، و االعتماد على القوى الخارجية في حدود شروط معينة تراعي الواقع التنموي، و وضع خطة للتعليم 

ولوجي، ألن لعلمي و التكنعلى أساس توفير األطر العلمية الوطنية على املدى الطويل، بحيث تحقق االستقالل ا

االستقالل االقتصادي و السياس ي ال قيمة له ما لم يتحقق االستقالل العلمي و التكنولوجي و حتى ال تستمر 

 الدول النامية مربوطة بعللة التخلف العلمي مادام اعتمادها سيكون مقتصرا على الخبرة األجنبية.

ولى ، على الدول اإلفريقية أن تبني خطتها للتنمية في املراحل األ و في مواجهة املبادالت االقتصادية االمتكافئة 

على أساس تغيير أسلوبها البدائي سواء في اإلاتاج الزراعي أو في استخراج املعادن بحيث تخرج من قوقعة 

سلوب أاالعتماد في مقوماتها االقتصادية على املواد األولية و الزراعية املصدرة بالسعر العاملي املنخفض، إلى 

يضمن إجراء عمليات تحسين و تصنيع و لو ملرحلة أو بعض مراحل تصنيع املواد األولية تعود  (1)علمي و منظم

على املنتج و على اجملتمع بدخل محترم يمكنها من املض ي في السير على طريق التنمية، و يلعب هنا سعر التكلفة 

قية ) بالنظر إلى التوفر على املواد األولية و اليد و تخفيضه إلى أقص ى حد ممكن في إاتاجيات الدول اإلفري

 .(2)العاملة الرخيصة( دورا أساسيا في منافسة صناعات االحتكارات العاملية

و ملواجهة التمويل الخارجي يتعين على الدول اإلفريقية أن تعمل على أن تدخر جزء من عمالتها التي تستورد 

، و توجه هذا االدخار لالستثمار في املواد املصنعة و الوسيطة و الضرورية بها املواد املصنعة من الدول األجنبية

فقط لتسيير عملية اإلاتاج و التنمية على أن يبدأ في مراحل التنمية األولية باملشاريع التي تعود بعائد سريع و 

ب في عملية التنمية، نمرتفع شسبيا، و تأطير االستهالك و ضبط التزايد السكاشي حتى تسير في تصاعد جنبا إلى ج

و العمل قدر اإلمكان على تشليع املدخرات الفردية الستثمارها في مشاريع مدرة للدخل و بذلك تحد إلى حد 

 بعيد من القروض و التمويل الخارجي.

أيضا في مواجهة تداعيات التفاوتات الدولية و في مواجهة التكتالت االقتصادية الكبرى، ال يوجد حل أمام 

إلفريقية للتغلب على حالة اليأس من الوضع القائم إال بالتكتالت االقتصادية اإلقليمية البينية )فمثال الدول ا

اقاط من الناتج القومي الخام( و اإلسراع  3إلى  2عدم تفعيل اتحاد املغرب العربي يفوت للدول املكواة له من 

ي رصة التنظيمات القارية على املستوى اإلفريقإلى فض النزاعات العنصرية، و فض منانعات الحدود، و ااتهان ف

 لتثبيت دعائم التنمية و التكامل االقتصادي.

                                                           
ورة مر العمل الدولي الداالاتقال من االقتصاد الغير منظم الى االقتصاد املنظم. التقرير الخامس. مؤت .منظمة العمل الدولي-1

 .31، ص 2014السنة  103
 .51ص  1969محمد عبد الفتاح أبو الفضل. االستعمار اللديد و الدول النامية. دار النشر القاهرة  -2
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و كل ذلك يتأتى عبر تأهيل الحقل الديمقراطي و إفران كفاءات غيورين على املصلحة الوطنية، تتوحد على 

تيت و للقضاء على التفاملستوى القاري مشكلين جميعا جبهة متجاشسة أمام االستعمار اللديد و أساليبه، و 

التقسيم و الخالفات التي ورثتها الدول اإلفريقية على االستعمار القديم، حتى تتفرغ بكل إمكااياتها البشرية و 

 العقائدية و االقتصادية ملعركة التنمية و التصنيع و التي هي أساس مقاومة تحديات النهضة اإلفريقية.

 خاتمة

احة للكفاح من أجل االستقالل كغيرها من القارات خاصة آسيا، مع مما الشك فيه أن أفريقية كاات س

العلم أن أفريقيا من القارات التي كاات سباقة إلى جذب أاظار الدول االستعمارية إليها، ابتداء بما عرف 

ن م باالستيطان إلى التغلغل االقتصادي، ثم اقتسام أفريقيا ما بين املستعمرين )مؤتمر برلين( و بعد أمد طويل

االستغالل الفاحش لكل مكواات أفريقيا البشرية و الطبيعية ... اجتاحت أفريقيا حركة تحريرية ناوجت بين 

النضال السياس ي و الكفاح املسلح و التقت الحركة التحررية األفريقية مع اظيرتها اآلسيوية لتشكل اموذج 

 التعاون األفروآسيوي األول من اوعه.

على قضايا مصير شعوب العالم الثالث، هي التي تحتاجها الدول اإلفريقية اآلن،  إن هذه الروح حول التوحد

 فإفريقيا في حاجة إلى أن تستجمع طاقاتها وطنيا، و أن تلتقي بها قاريا. 

فرغم كل العوائق و اإلشكاليات القائمة فإن القارة األفريقية لها من املقومات ما يحقق لها النهضة الشاملة، 

املقومات يكمن في التنمية البشرية املراعية لخصوصية شعوب إفريقيا، و ااطالقا من الواقع و جوهر هذه 

األفريقي و عبر العمل على دعم الثقة في الشراكات القارية األفريقية في العديد من اجملاالت االقتصادية و 

لتخلف فريقية ملواجهة ظاهرة االسياسية و األمنية و استحضار روح التحرير في اجمخططات التنموية للقارة اإل 

 و فتح أفق للمستقبل.
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Democracy in Lebanon: Political Parties and the Struggle for 

Power Since Syrian Withdrawal 

 رياالنسحاب السو لبنان: األحزاب السياسية ونضال السلطة بعد  الديمقراطية في 
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 .الديمقراطية، جامعة جوثنبرج السويد معهد أنواع، عبد الهادي العجلة د.الكتاب: لخص 

 

 

 

احتل لبنان منذ سبعينات القرن املاض ي مكااة واسعة بين علماء 

السياسة والباحثين وفي مراكز البحث العلمي كمكان خصب 

اث من مئات األبح لدراسة النموذج التوافقي للديمقراطية.  وبالرغم

والكتب التي حاولت اإلجابة على العديد من األسئلة التي تتعلق 

 عن فشله او اجاحه( اال ان لبنان 
ً
بنموذج لبنان التوافقي )بعيدا

يستمر في احتالل مكان مرموق للباحثين اللبناايين والعرب والغربين 

جمحلية ا. وتنبع أهمية هذه الدراسات من أمرين: املتغيرات السياسية 

واإلقليمية التي تؤثر على لبنان واظامها السياس ي مما يتيح للباحثين 

ااتاج علمي بتتبع هذه التغيرات والسبب االخر هو برون اخبة باحثين 

 عن هيمنة الباحثين الغربيين في املوضوع 
ً
محليين وعرب بعيدا

  ن ع باالبتعاد   تتميز  جديدة ازعة  يعطي  ما   وهو  اللبناشي  الشأن

ااتاجها العلمي املتعلق بالشأن العربي.  وثمة أهمية أخرى لهذه  الغربية فياد على املؤسسة البحثية االعتم

الدراسات في أنها تملئ الفجوة التي فرنت بعد استحواذ قضايا أخرى  كالالجئين والتطرف والحرب على العراق 

 طاوالت الباحثين بشكل عام.

والخاتمة.  تتشكل اجمحاجلة الرئيسية للكتاب بمجمله أن يتألف الكتاب من ستة فصول غير املقدمة 

العائق األساس ي للديمقراطية في لبنان هو اظامها السياس ي الحالي واملتمثل في اظام "الديمقراطية التوافقية". 
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كما يركز الكتاب على فترة ما بعد االشسحاب السوري من لبنان بعد تدخل تواجد عسكري سوري دام أكثر 

د.  كما يحاجج الكتاب بان االشسحاب السوري من لبنان شلع األحزاب السياسية املبنية على ابرة ثالثة عقو 

طافية توظيف لغة طائفية حادة لتعزيز مكااتهم الشعبية بين تابعيهم وجمهورهم.  في اجمحصلة يطرح الكاتب 

 يحاول اإلجابة عليه من خالل الست فصول  وتتبع األحداث والتف
ً
ن اصيل السياسية في لبناسؤاال جوهريا

واملنطقة. والسؤال هو " هل اظام "الديمقراطية التوافقية"  للحكم في لبنان قادر على تعزيز الديمقراطية 

 بعد االشسحاب السوري من 
ً
 وخصوصا

ً
واالستقرار في ظل وجودها اللغرافي في منطقة متقلبة ومتغيرة سياسيا

 لبنان.

بدأ الكتاب بإعطاء الكاتب بعض املفاهيم األساسية حول اظام في الفصل األول يحاول الكاتب أن ي

الديمقراطية التوافقي. كما ُيفصل الكاتب اقاط ضعف النظام الديمقراطي التوافقي بعد توضيح النقاط 

وهي  الشروط املرجعية التي يجب  Lijphartاألساسية للنظام الديمقراطي التوافقي التي وضعها عالم السياس ي 

في أي مجتمع من اجل اجاح هذا النظام ومن اهم هذه الشروط هي عدم وجود طائفة ذات أغلبية ان تتوفر 

  وعدم وجود فجوة كبير في الطبقات االجتماعية واالقتصادية وان يكون عدد 
ً
وأن يكواوا ذات الحلم تقريبا

 الي جااب وجود تهديد خارجي. أ
ً
 وعدد سكان البلد صغير شسبيا

ً
ة التي ما املكواات األربعالطوائف قليل شسبيا

يجب أن تكون متوفرة لنجاح النظام أيضا هي : تحالف واسع ، درجة عالية من االستقاللية للطوائف، 

التناسبية في التمثيل السياس ي والفيتو املتبادل للميع كحق للميع الطوائف. في هذا الفصل يوضع بالتفصيل 

 حالة اللبنااية بالتفصيل.تلك املكواات كاطار عام قبل الولوج لدراسة ال

في الفصل الثاشي يحاجج الكاتب أن فشل النظام التوافقي اللبناشي في توفير استقرار سياس ي وتعزيز 

لديمقراطية يرجع لسببين رئيسيين وهما اقاط الضعف التي يعاشي منها النموذج التوافقي للديمقراطية وكذلك 

يجب ان تكون متوفرة لنجاح ذلك النموذج من أاظمة الحكم.  غياب بعض الشروط املرجعية او األساسية التي

وفي هذا الفصل يعطي الكتاب مجال واسع لسردية التاري  السياس ي اللبناشي خصوصا وثيقة امليثاق الوطني 

والذى أعطي السوريين الحق وشرع وجود قوات سورية في لبنان حتى  1989واتفاق الطائف سنة   1943سنة 

. باإلضافة لذلك يحاول 2005يشرح الكاتب سبل التدخل السوري في لبنان حتى عام  ومن ثم 2005عام 

الباحث أن يدرس كيف أعطى النموذج اللبناشي فرصة كبيرة للتدخالت الخارجية وإتاحة فرصة لألحزاب 

للبناشي من ا السياسية اللبنااية بناء تحالفات إقليمية. ويعتبر هذا الفصل األهم في الكتاب اظرا لتحليل النظام

خالل االطار النظري لفصل السابق ويفصل بشكل كبير اقاط ضعف النظام التوافقي في الحالة اللبنااية. كما 

( مفسرا بشكل 65ص (اذار  14أذار و 8يشرح كيفية تشكل التحالفات السياسية اللبنااية خصوصا فريقي 

ونراء كيل الفريقين خصوصا بعد اغتيال رئيس الكبير الحالة السياسة اجمحلية واإلقليمية التي ساعدت في تش

اللبناشي السابق رفيق الحريري.  وفى تفاصيل فشل النظام التوافقي اللبناشي فان الباحث يحاجج بان عدم وجود 

توافق على املبادئ األساسية بشكل عام  وخصصوا سالح حزب هللا والتمثيل النسبي للطوائف والسياسة 
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يستنتج الباحث بان االستقاللية املذهبة في إدارة شئون طوائفها أدت ملفعول عكس ي (. كما 72 الخارجية )ص

أمام النظام التوافقي الديمقراطي، فأصبحت االستقاللية توسع الفجوة بين الطوائف وتعمل على محو الهوية 

ن وأحزابهم في بناء (. وكما يوضح دور الزعماء السياسيي76 اللبنااية اللمعية بدل تعزيزها واجمحافظة عليها)ص

محاور إقليمية ومحلية أدت لتقويض أساسات النظام التوافقي وعزنت من املذهبية وبتا تحالفات داخل 

 (. 78الطوائف وخارجهيا بناء على املصالح الشخصية )ص 

في الفصلين الثالث والرابع يدرس الباحث عملية دمقرطة النظام السياس ي اللبناشي قبل وبعد الوجود 

ري في لبنان. ويحاول الكاتب ان يوضح أن النظام التوافقي في لبنان عزن من قدرة سوريا على التدخل في السو 

الشئون اللبنااية وساعدت على هيمنة سوريا على لبنان قبل االشسحاب وعزنت من الطائفية والصراح 

لكيفية  ادارة الصراع  . كما يوفر الكاتب تحليل2005الطائفي بعد اشسحاب الليش السوري من لبنان عام 

( خصوصا بعد االشسحاب السوري من لبنان. 115 داخل األحزاب اللبنااية والطوائف ذاتها وفيما بينها )ص

ويقول الباحث بان احد أسباب  ششوب هذه الصراعات هو محاولة األحزاب تحشيد طوائفها لتمكين الزعماء  

 عزيز حصة أكبر من املصادر سواء سياسية او اقتصادية. عبر لغة طائفية وتعزيز الخوف من االخر لتوسيع وت

. ويدر 2005في الفصل الخامس يناقش الكاتب املتغيرات الخارجية التي عزنت تدخالتها في لبنان بعد عام 

هذا الفصل كيف  أن النظام التوافقي اللبناشي شلع األحزاب السياسية اللبنااية على استعطاف أو طلب 

خالل بناء تحالفات مع قوى إقليمية ودولية. هذه التحالفات الدولية مع وجود الصراعات تدخالت خارجية من 

الداخلية أثرت بشكل  كبير على أداء األحزاب اللبنااية وعزنت من عدم الثقة فيما بينها  والتي بدورها كان لها 

الخارجية  ب أشكال التدخالتاتائج سلبية على االستقرار السياس ي وعملية الدمقرطة في لبنان.  ويوضح الكات

والتي قسمها الى ثالث أقسام هي مساعدات عينية كاملعلومات والسالح واألخرى سياسية ومعنوية خصصوا على 

 على ان األحزاب اللبنااية مهدت وطلبت املساعدات 
ً
الساحات الدولية والثالثة ثقافية وتعليمية.   وبناءا

 مع الخارجية لتعزيز مواقفها وحصصها الداخ
ً
لية في لبنان واستعداد األطراف الدولية للعب دور أكبر خصوصا

األحزاب املبنية على أساس طائفي  في لبنان. أدى ذلك لتعزيز الصراع بين األحزاب اافسها من جهة وبين 

 (.173الطوائف ذاتها. ولذلك أصبح من الصعب على االحزاب اللبنااية قبول إصالحات سياسية )ص

  2013في سوريا ودخولها الحرب االهلية وااتخابات  2011س يناقش الكاتب مرحلة ما بعد في الفصل الساد

في لبنان. في هذا الفصل يناقش تأثيرات الحرب السورية على الداخل اللبناشي والسياسة الداخلية اللبنااية 

يز الحصة السياسية في ااتظار اتائج ما يحدث في سوريا لتعز  2013وخصصوا تأجيل االاتخابات البرملااية 

والتمثيل الطائفي بناءا على اتائج الحرب السورية. في هذا الفصل يبرن الباحث   فشلين للنظام التوافقي 

اللبناشي وهما: أوال، التونيع الطائفي للمصادر العامة في الدولة  أجج الصراح بين الطوائف وداخل الطوائف.  

ملبنية على أساس طائفي من طلب مساعدة خارجية او االستقواء ثاايا، شلع األحزاب السياسية اللبنااية ا

 بالخارج في اطار املنافسة الداخلية.
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اال ااه يفتقر   2005وبالرغم من أن الكتاب يوفي الشرح بشكل كبير حول أحداث وتفاصيل ما بعد عام 

 هذه النقاط.  للعديد من اجمحاور التي تحتاج لربطها بالكتاب ومحاجلته. وفى األسفل سأوضح أهم

: بالرغم من إعطاء الكاتب بعض التاري  حقه في احداث الكتاب وخصصوا ما قبل عام 
ً
اال ان  2005أوال

االحداث السياسية الناتجة عن الوجود ومن ثم االشسحاب التاريخي للليش السوري من لبنان مرتبطة ببضعها 

ن كجزء من سوريا الكبرى ما قبل تأسيس البعض وال يمكن تفكيك حالة االشسحاب السوري من حالة لبنا

م تحول اللبناشي ومن ث -لبنان الكبير. فالقارئ ربما يحيد عن فهم مضمون الوجود السوري والخالف اللبناشي

شيعي كقيادة محاور. ولعل كتاب أسامة مقدس ي أحد اهم الكتب -لخالف سني   2005الخالف في لبنان بعد عام 

الحداث التاريخية  والطائفية بتفاصيلها بتعريج مسهب حول الديمقراطية التوافقية التي حاول فيها الربط بين ا

)قبل وبعد( بالرغم من ان   2005.  وربما عنوان الكتاب بتقسيم الزمان الى 1التي يحاول هذا الكتاب تفكيكها

عكس عنوان ياالاقسام الطائفي واالشتباك السياس ي قد سبق االشسحاب السوري على مدار سنوات. فربما 

 بشكل أكبر عن محتوى الكتاب.
ً
 حالة الطائفية اللديدة او التعبئة اللديدة في لبنان يكون معبرا

ثاايا: يغفل الكتاب عن تفاصيل امليثاق الوطني واخراجه وتفاصيل اتفاق الطائف وكيفية الوصول اليه. 

ول فاصيل االتفاقيات وكيفية الوصوهنا شسلل على الكاتب اقطة اغفال املراجع العربية التي تتحدث عن ت

اليهم بتدخالت خارجية او تحت ضغوط خارجية في ظل ظروف حساسة ومعقدة. وهنا أحاول ان اربط بين  

كيفية الوصول للطائف وعدم تنفيذها بالكامل ومن ثم فشلها وكيف أدت لزيادة الطائفية والفساد وما في هذا 

. وهذا يجعل الكتاب يعاشي من فجوة مهمة بالرغم من  2على االتفاقالكتاب وكتاب البرت منصور احد القائمين 

الحديث والتحليل في الكتاب حول الطائف وامليثاق الوطني من خالل االدبيات الغربية او باالعتماد عليها. ان 

التاري  مرتبط ببعضه وال يمكن فصل التطور التاريخي لحدث ما عن جذوره الطبيعية لتي اوصلته للحالة 

 ألاية. وربما القارئ يحتاج لطرح تفاصيل إضافية لكي تصل الصورة الشاملة والكاملة.ا

ثالثا: من املهم ألي دراسة تتعلق بالطائف ان تعرج على ارهاصات واتائج الطائف على مكواات اجملتمع بشكل 

ت السياسية عام. لقد كان تركيز الكتاب بشكل كبير على وحدة دراسة كاألحزاب أو الدولة او الشخصيا

وتحالفاتها وأغفل بشكل كبير املواطن اللبناشي وكيفية التأثير على الثقة العامة في املؤسسات ومن ثم الثقة 

اجملتمعية التي أثرت بشكل سلبي على رأس املال االجتماعي على لبنان اتيجة اجمحاصصة الطائفية وعدم الثقة 

أن الكتاب يغفل عن جزء مهم كيف ان الديمقراطية  .  كما3في النظام القضائي وكذلك اجملتمع املدشي
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Ottoman Lebanon. Univof California Press, 2000. 
 ١٩٩٣البرت منصور،االاقالب على الطائف. دار اللديد للنشر والتونيع، بيروت، 2

3Alijla, Abdalhadi. "Between inequality and sectarianism: who destroys generalised trust? The 

caseofLebanon." International Social Science Journal 66.219-220 (2016): 177-195. 
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التوافقية أدت لتشبث واستمرار وتشعب الفساد داخل املؤسسة اللبنااية بشكل كامل سواء العامة او 

. ويمكن العودة لكتاب فوان طرابلس ي   الذي يحتوي على تشريح كامل للفساد وأشكاله التي سببها 1الخاصة

 عن املدخل ا
ً
لسياس ي. ويمكن من خالل ذلك محاولة اإلجابة او الربط بين الفساد والنظم الطائف بعيدا

الديمقراطية التوافقية بشكل عام وخصوصا في لبنان حيث تتداخل االصالحات النيوليبرالية مع التوافقية 

 واملصالح الشخصية.

حيث  ي في توقيتذا الكتاب أمام ااتاج علمي وبحثي جيد حول لبنان واظامها السياس ي التوافقهيضعنا 

. هذا الكتاب إضافة اوعية 2018تتنافس األحزاب اللبنااية فيما بينها لخوض غمار االاتخابات التشريعية تمون 

 
ً
حول البحث في النظم السياسية في املنطقة وخصوصا النظام اللبناشي حيث يعتبر األكثر بحثا في املنطقة اظرا

إضافة لطالب وباحثين دراسات الشرق األوسط واألاظمة لخصوصيته وخصوصية لبنان.سوف يشكل الكتاب 

السياسية في العلوم السياسية والعلوم االجتماعية بشكل عام بالرغم من مما يعاايه الكتاب من بعض 

 الفجوات التي ال تقلل من قيمته العلمية

 

  

                                                           
1Haugbolle, Sune. "Spoils of Truce. Corruption and stat building in Postwar Lebanon." (2014): 473-475. 
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