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 ملخص:

ا جأزحرا على  ٌعخبر مىيىع نىع الؿُاؾت العامت مً أَم املىايُع وأهثَر

غ العملُت الؿُاؾُت، طلً ألهه ًلؼم ناوع اللغاع بخدضًض ما  ى حَى املجخمع، َو

ًجب فعله أو ما ال ًجب فعله ججاٍ كًُت معُىت، للىنٌى لهضف مدضص، 

خؼاب وحؿاَم عضة فىاعل في عملُت نىع الؿُاؾت العامت، وحعخبر لاأ

الؿُاؾُت فاعل مهم مً فىاعل نىع الؿُاؾت العامت، وطلً مً زالٌ 

جىاحضَا في مسخلف مغاهؼ الؿلُت ونىع اللغاع  مثل املإؾؿت الخىفُظًت التي 

عُت التي جمثل البرملان  جخمثل في عةِـ الضولت والخيىمت، أو املإؾؿت الدكَغ

واكع املماعؾت الخؼبُت  بغغفخُه، وؾىداٌو مً زالٌ َظٍ الىعكت البدثُت ئبغاػ 

ا في عملُت نىع الؿُاؾت العامت  في الجؼاةغ، مع ئقاعة لبعٌ العىاةم  وجأزحَر

 التي جىاحه لاخؼاب الؿُاؾت في عملُت نىع الؿُاؾت العامت.

ع. الكلماث املفخاحيت: ألاخؼاب الؿُاؾُت، الؿُاؾت العامت، الدكَغ

Abstract : 

The Public policy making issue is one of the most important and 

influential issues for society. It is the essence of the political 

process, because it requires the Public policy maker to determine 

what to do or what should not be done towards a specific issue, 
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Several factors contribute to the Public policy making process. 

Political parties are an important player in the decision-making 

process through their presence in various centers of power and 

decision-making.  

Such as the executive institution represented by the head of state 

and government, or the legislative institution representing the 

parliament in both chambers, and we will try through this paper to 

highlight the reality of partisan practice and its impact on decision-

making in Algeria, With some of the obstacles that political parties 

face in the policy-making process. 

key Words:   Political parties, Public policy, legislation. 

 مقدمت.

حعخبر عملُت نىع الؿُاؾت العامت عملُت معلضة ومغهبت، طلً لخضازل 

مجمىعت مً العىامل واملإزغاث أزىاء عملُت نىعها وجىفُظَا، وهي هخاج جفاعل 

الىٓام الؿُاس ي التي حكحر الى مضي صًملغاَُت الىٓام الخاهم، هما ميىهاث 

جىكف عً جىحهاث الىسبت الخاهمت في الىٓام وجدضص أَم الفىاعل املؿُُغة 

على العملُت الؿُاؾُت، وجخأزغ عملُت نىع الؿُاؾت العامت بمجمىعت مً 

لعىامل العىامل منها الضازلُت همجمل الٓغوف التي حعِكها الضولت، ومنها ا

اث زاعحُت. أالخاعحُت وما ًدُِ بالضولت مً يغَى

هما حؿاَم مجمىعت مً الفىاعل الغؾمُت وغحر الغؾمُت في عملُت نىع 

الؿُاؾت العامت، في ئَاع ما ٌؿمذ به اللاهىن، وحعخبر لاخؼاب الؿُاؾُت في 

الجؼاةغ واخضة مً َظٍ الفىاعل، وأَمها ألجها حعخبر  مً أَم كىىاث املكاعهت 

الؿُاؾُت للمىاًَ، وطلً مً زالٌ جىاحض لاخؼاب الؿُاؾُت في املإؾؿاث 
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الغؾمُت لهىع الؿُاؾت العامت في الجؼاةغ، مثل املإؾؿت الخىفُظًت التي 

م الظًً  جخمثل في الخؼب الخاهم أو البرملان الظي ًًم مجمىعت لاعًاء َو

عاث ًمثلىن الكعب، هما ٌعخبر  الهُئت املسىلت كاهىها بؿً اللىأ اهحن والدكَغ

ذ عليها، وؾجرهؼ في صعاؾدىا على صوع لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت  والخهٍى

عُت، وعلُه هُغح إلاقيالُت  ُفت الدكَغ نىع الؿُاؾت العامت مً زالٌ الْى

الخالُت: ما مضي جأزحر لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت نىع الؿُاؾت العامت مً 

ع؟ أزالٌ ألُت الدكَغ

أيالُت هُغح مجمىعت مً الدؿاؤالث:مً زالٌ َظٍ إلاق

اةفها؟ - أما امللهىص باألخؼاب الؿُاؾُت؟ وفُما جخمثل أَم ْو

أفُما جخمثل الؿُاؾت العامت وما هي أَم زهاةهها؟ -

أولإلحابت على َظٍ إلاقيالُت كمىا بُغح الفغيُاث الخالُت:

ً حؿاَم لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت عؾم الؿُاؾت العامت في البالص م -

ع في البرملان. أزالٌ ألُت الدكَغ

وحىص عغاكُل ومعُلاث أصث الى جغاحع لاصاء الخؼبي في عملُت عؾم  -

أالؿُاؾت العامت.

 املحىر ألاول: جحدًد مفاهيم الدراست

 ألاحزاب السياسيت: املفهىم والىظائف.أوال: 

 مفهىم ألاحزاب السياسيت : -1

الؿُاؾُت وعلى وكاَها، خُث جإزغ الىٓم الاهخسابُت على حكىُل لاخؼاب 

ًغي الىثحر مً الخبراء املسخهحن أهه َىان هٓم اهخسابُت جدفؼ على ئًجاص 
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أخؼاب ؾُاؾُت واضخت املعالم حؿدىض ئلى كُم ؾُاؾُت وئًضًىلىحُت حعىـ 

بكيل أفًل الغأي العام ملجمىع املىاَىحن وجُلعاتهم، ومىه جدلم أعلى صعحت 

ً  1ممىىت مً الخمثُل. وحعغف لاخؼاب الؿُاؾُت خؿب مجمىعت مً املفىٍغ

أهما ًلي:

"  الخؼب َى ججمع صاةم أو Raymond Aron"ريمىهد أرون  خؿب املفىغ

مؿخمغ ملجمىعت مً لافغاص ٌعملىن معا مً أحل مماعؾت الؿلُت أي مداولت 

<<.الىنٌى ئليها أو الاخخفاّ بها
2

" George Burdeau حىرج بيردوهما ٌعغفه "  

مجمىعت مً لاشخام ًإمىىن ببعٌ لافياع الؿُاؾُت  >>الخؼب على أهه:

ا وجدلُلها وطلً بجمع أهبر عضص ممىً مً املىاَىحن  عملىن على اهخهاَع َو

خىلها وبدثا عً امخالن الؿلُت أو على لاكل الخأزحر في كغاعاث الؿلُت 

أ3.<<الخاهمت

الخعٍغف الخضًث للخؼب فحري أن الخؼب عباعة عً جىُٓم صاةم على  أما

حن اللىمي واملدلي ٌؿعى للخهٌى على مؿاهضة قعبُت، بهضف الىنٌى  املؿخٍى

أ4.<<ئلى الؿلُت ومماعؾتها، مً أحل جىفُظ ؾُاؾت مدضصة

                                                           
، جغحمت أًمً أًىب،) الؿىٍض:بىلؼ أشكال الىظم الاهخخابيتأهضوع عهىلضػ، وآزغون،  1

أ.781(، م  5002غغافُىـ، 
)اللاَغة: الفىغ العغبي ألحزاب السياسيت في العالم املعاصز، هبُلت عبض الخلُم وامل، ا  2

أ.18(، م، 7885واليكغ، للُبع 
، ) الجؼاةغ: الىحيز في القاهىن الدسخىري واملؤسساث السياسيت املقارهتلامحن قٍغِ،   3

أ.545(، م، 7888صًىان املُبىعاث الجامعُت، 
، ) مغهؼ البدىر البرملاهُت، ألاحزاب السياسيت:أهميتها،وشؤتها، وشاطهاؾعاص الكغكاوي،  4

أ.71(، م .5002
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وعلُه فاألخؼاب الؿُاؾُت عباعة عً جىُٓماث حماعُت جخيىن مً 

م أَضاف أو كاؾم مكترن، وأَم أَضاف لاخؼاب مجمىعت مً الىاؽ ججمعه

ف الؿابلت َى الىنٌى الى الخىم)الؿلُت(، أو  خؿب مسخلف الخعاٍع

ع، والخؼب الؿُاس ي  املكاعهت فيها والخأزحر فيها عبر مسخلف آلالُاث مثل الدكَغ

َى املإؾؿت التي جًمً جىُٓم َظٍ املكاعهت خُث جىفغ لاخؼاب فغنت 

جخمع فغنت املؿاَمت بعملُت نىع اللغاعاث والؿُاؾاث مىاؾبت ليل أفغاص امل

أاملسخلفت فُه.

 وظائف ألاحزاب السياسيت. -2

اةف جسخلف بازخالف لاهٓمت  لألخؼاب الؿُاؾُت مجمىعت مً الْى

اةف التي  الؿُاؾُت، وعغم َظٍ الازخالفاث ئال اهه جىحض مجمىعت مً الْى

ُلها مثل الىنٌى ئلى ًمىً ونفها باألؾاؾُت، خُث ٌؿعى ول خؼب ئلى جدل

ىان مجمىعت مً  ُفت املعاعيت. َو م ْو الؿلُت، أو املكاعهت فيها عً ٍَغ

اةف التي جلىم بها لاخؼاب الؿُاؾُت، وجإزغ مً حهتها على عملُت نىع  الْى

أالؿُاؾاث العامت، وأَمها:

 الخعبير عً رغباث الجماهير: - أ

ىه، خُث  ٌؿعى مً زالٌ َظٍ خُث ًلىم الخؼب بخىحُه الغأي العام وجيٍى

ُض هفىطٍ وطلً بىؿب زلت املىاَىحن في خالت مماعؾخه للؿلُت  ُفت بخَى الْى

أو بالًغِ على الخيىمت في خالت املعاعيت وعىض ونىله الى طلً ًهبذ َى 

 املعبر عً الغأي العام للجماَحر.
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وظيفت املشاركت في صىع القزاراث والسياساث العامت ومزاقبت  - ب

 جىفيذها:

اةف التي ًماعؾها الخؼب الؿُاس ي  ُفت مً أَم الْى خُث حعخبر َظٍ الْى

ظا عاحع ملغحعُت َبُعت الخؼب خُث ٌعخبر أو ًمثل امخضاص ألحهؼة الضولت  َو

وأخض أصواتها للخعبئت والخىحُه والًبِ والؿُُغة في بعٌ الخاالث، أو 

 1باعخباٍع املؿُُغ على أحهؼة الضولت في خاالث أزغي.

 ت جكىيً الزأي العام وهيكلت الاقتراع:وظيف -ج

ًلىم مً زاللها الخؼب الؿُاس ي بخىحُه املىاًَ وئًلاّ عوح املؿإولُت 

لضًه، وئقعاٍع بعضم جىافي املهلخت العامت مع املهلخت الخانت، خُث ًلىم 

أالخؼب بخىحُه املىاًَ وئهماء قعىعٍ باملؿإولُت وئعضاصٍ ؾُاؾُا.

 جكىيً واخخيار الىخبت السياسيت: وظيفت -د

ُفت في ازخُاع اللُاصاث واليىاصع الؿُاؾُت، وبما أجها حؿعى  جىمً َظٍ الْى

أالى الؿلُت فهي حعخبر مضاعؽ جللى فيها مباصب مماعؾت الؿلُت.

 جىظيم املعارضت: -و

ُفت مدضصة لابعاص، جلخض ي مً خؼب املعاعيت أن ًلىم بخىحُه  هي ْو

لى أن ال ًيىن َظا الىلض مجغصا، بل ملغوها بالخلٌى البضًلت الىلض للخيىمت، ع

                                                           
علي الضًً َالٌ صؾىقي، مدمض ئؾماعُل مدمض، "اججاَاث خضًثت في علم الؿُاؾت"،   1

،)اللجىت العلمُت للعلىم الؿُاؾُت ألاحزاب السياسيت في العالم الثالثفي خؿً جىفُم ، 

أ.784(،م، 7888وإلاصاعة العامت، 
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التي ًًمنها بغهامج مخيامل ًمىً جغحمخه الى كغاعاث هافظة فُما ئطا ؾىدذ 

 1الفغنت للخؼب املعاعى أن ًخىلى الخىم.

 ثاهيا: مفهىم السياست العامت.

 _ حعزيف السياست العامت: 1

بالعملُت الؿهلت، بل هي مً بحن ئن عملُت نىع الؿُاؾت العامت هي لِؿذ 

اةف الخيىمُت الهامت واملعلضة، وطلً عاحع لخعضص املغاخل التي جمغ بها  الْى

عغفها ً   وحعضص الفىاعل التي حؿاَم في عملُت نىعها َو مجمىعت مً املفىٍغ

ل  والظي ًغي أن الؿُاؾت  "H.D.lasswellوعلى عأؾهم حعٍغف"َاعولض الؾٍى

خيىمت عمله أو عضم عمله في مجاٌ ما، أما جىماؽ صاي العامت هي ما جسخاع ال

"Thomas R.Day "  فُعغف الؿُاؾت العامت على أجها اليكاَاث الهامت

 2للخيىمت.

هما حعغف أًًا بأجها" حعبحراث عً الىىاًا التي ًخم ؾنها، وئكغاعاَا مً كبل 

عُت التي جلىم بخسهُو املىاعص والجهاث امل ؿإولت الؿلُت الخىفُظًت والدكَغ

أ3وجُبُم واهجاػ َظٍ لاَضاف".

                                                           
ان: صاع ، )عمالىظم السياسيت الحدًثت والسياساث العامتزامغ وامل مدمض الخؼعجي،   1

أ.571-577(، م،م، 5004مجضالوي لليكغ والخىػَع، 
ت صولت مإؾؿاث، )اللاَغة: الضاع الثلافُت لليكغ،   2 خؿً أبكغ الُُب، الضولت العهٍغ

أ.11م(، م 5000
ل أملىهض، وآزغون، الؿُاؾت امللاعهت: ئَاع هٓغي، جغحمت: مدمض ػاهي بكحر املغحربي،   3 غابٍغ

أ.511 -515م.  م 7881كاع ًىوـ )بىغاػي: ميكىعاث حامعت 
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والؿُاؾت العامت هظلً هي مً ًدىػ على ماطا؟ متى؟ وهُف؟ مً زالٌ 

وكاَاث جخعلم بىُفُت جىػَع املىاعص واملياؾب واللُم واملياؾب املاصًت 

اةف واملياهت الاحخماعُت، بفعل مماعؾت اللىة أو  ت، وجلاؾم الْى واملعىٍى

أ1.ص املجخمع مً كبل املؿخدىطًً على مهاصع اللىةالىفىط والخأزحر بحن أفغا

وعلُه فان الؿُاؾت العامت هي بغهامج عمل خيىمي مىحه، هدى أَضاف 

معُىت أو مجمىعت مً اليكاَاث الخيىمُت في مسخلف املجاالث ئػاء كًُت 

َامت مً أحل ئًجاص الخلىٌ لها، خُث جىحه َظٍ الؿُاؾاث العامت لخضمت 

أام بهفت عامت.املجخمع والهالح الع

 خصائص السياست العامت: -2

ىان مجمىعت مً الخهاةو همحز مً زاللها الؿُاؾُت العامت عً  َو

ا مً الؿُاؾاث لازغي لعل أَمها:  غحَر

 :السياست العامت بزهامج عمل حكىمي 

حكمل الؿُاؾاث العامت حمُع اللغاعاث الفعلُت املىٓمت والًابُت ملكيلت 

ا  املإؾؿاث الخيىمُت، هما حكمل ما جىىي الخيىمت ئن جفعله ما والتي جهضَع

أو حعض لفعله، فاملكاول املجخمعُت ال جهبذ ؾُاؾاث عامت ئط لم جلم 

                                                           
، )عمان: صاع ، السياست العامت:مىظىر كلي في البييت والخحليلفهمي زلُفت الفهضاويأ  1

أ.  15م(، م 5007، 07املؿحرة، ٍ 
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الخيىمت بخبىيها وئنضاع كىاهحن أو مغاؾُم أو كغاعاث بكأجها والتي حعمل على 

أ1جدضًض أَضافها وجىُٓم ؾحر وكاَها.

 :السياست العامت جقىم على الخيبؤ 

ً والخىىىلىحُت والؿُاؾُت ؾلُىي وعلالوي ًلهض مىه الخيبإ فه ي جمٍغ

باملؿخلبل، أي أجها عملُت مؿخلبلُت تهخم بيل الخغُحراث والاخخماالث 

 الاكخهاصًت.

 :السياست العامت جخميز بالشزعيت والقىة إلالزاميت 

خُث جخم في ئَاع جىُٓمي مدضص له نفت صؾخىعٍت كاهىهُت، ئن اعجباٍ 

ى ما عملُت نى اع الخىُٓمي والضؾخىعي للضولت َو ع الؿُاؾت العامت بهظا إلَا

أ2ًجعلىا همحز بحن الؿُاؾت العامت وباقي الؿُاؾاث لازغي.

 :السياست العامت لها أهداف ومقاصد 

ال بض أن جيىن ألي ؾُاؾت عامت أَضاف وملانض حؿعى ئلى جدلُلها 

ا في زالر مداوع أؾاؾُت: مىً خهَغ  وبلىغها ٍو

ٌأ  بىاء الضولت وجأهُض ؾُاصتها في صاةغة ازخهاناتها إلاكلُمُت.: املدىع لاو

                                                           
 ، قزاءاث في السياست املقارهت: قضاًا مىاهجيت ومداخل هظزيت،مض ػاهي بكحر املغحربي  1

أ.525م(،م 7888، 05)بىغاػي: ميكىعاث كاع ًىوـ، ٍ 
جحليل السياساث: مدخل حدًد للخخطيط ألاهظمت أخمض مهُفى الخؿحن،  2

ت، ٍالحكىميت أ.57م(، م 7884، 07، ) صبي: مُابع لبىان الخجاٍع
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ت ولاؾالُب العملُت بهضف جدلُم : املدىع الثاوي غ الفىٍغ جدضًض لَا

أالخىمُت املؿخضامت.

خل املكاول املجخمعُت اللاةمت أو املخىكع خضوثها في : املدىع الثالث

صعحت اللىة والؿلُت والىفىط التي  املؿخلبل، ومً زهاةهها أًًا أجها حعىـ

أ1جدٓى بها الجماعاث والىسب املىحىصة صازل املجخمع.

 دور ألاحزاب السياسيت في عمليت صىع السياست العامت. املحىر الثاوي:

 أوال: جطىر القىي الحزبيت في الجزائز.

عغفذ الجؼاةغ هٓام الخؼب الىاخض مىظ الاؾخلالٌ، ئلى غاًت مجيء صؾخىع 

والظي أكغ بالخعضصًت الؿُاؾُت في الجؼاةغ، وللض جمسٌ عىه جدىالث ، 7888

ً لاخؼاب وكُام  ت جيٍى طاث أبعاص ؾُاؾُت وأزغي كاهىهُت، أَمها خٍغ

الخعضصًت الخؼبُت َظا ما ًإصي ئلى ئكغاع املىافؿت الؿُاؾُت وبالخالي مبضأ 

ً أخؼا 2الخضاٌو على الؿلُت. ب هثحرة وكض أصي َظا املبضأ الضؾخىعي لخيٍى

ً هفؿها فمنها مً فغى هفىطٍ وكىجه وأوحض لىفؿه مياها  عملذ على جيٍى

صازل الىٓام ومنها مً جغاحع أصاةه، خُث ونلذ آهظان ئلى ما ًفىق الؿخحن 

أ( خؼبا أو هما واهذ حؿمى بالجمعُاث طاث الُابع الؿُاس ي.10)

                                                           
م صعوَل،   1 ، دراساث في السياساث العامت وصىع القزارالؿُض علُىة، عبض الىٍغ

أ.700م(، م 5000اللغاع والاؾدكاعة،  )اللاَغة: مغهؼأ
2 Pierre poctet, Institution politique Droit constitutionnel, paris : 6ed, 2000,p136. 
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ت الىزُلت التي جأؾؿذ مً زاللها كاعضة الخعضصً 7888ٌعخبر صؾخىع 

الخؼبُت في الجؼاةغ، وجىلذ يبِ الكغوٍ املخُلبت إلوكاء الجمعُاث طاث 

في  7888الُابع الؿُاس ي، وأَم َظٍ الكغوٍ وهما هو عليها صؾخىع 

(، َى امخىاع ول حمعُت طاث َابع ؾُاس ي عً املؿاؽ باألمً 1-2املاصجان)

ً، هما ال ًمىً ألأ اث آلازٍغ ي حمعُت والىٓام العام وهظا املؿاؽ بدلىق وخٍغ

طاث َابع ؾُاس ي أن جلُم وكأتها على أؾاؽ صًني أو لغىي أو عغقي أو وؿبي 

أ1أو منهي.

عغم ويىح الىو وزانت ممىىعاجه ئال أهه بغػث العضًض مً الجمعُاث 

ظا عاحع ئلى ازخالف  طاث َابع ؾُاس ي جلىم على أؾـ صًيُت وعلاةضًت، َو

أئلى بغوػ عضة جُاعاث أَمها:جىحهاث ول حمعُت أو خؼب، وكض أصي َظا لامغ 

ًخمثل َظا الخُاع في خؼبان أؾاؾُان َما: خؼب حبهت الخيار الىطني:  -

ني غ الَى ني الضًملغاَيFLNالخدٍغ  .RND، خؼب الخجمع الَى

يخمي لهظا الخُاع ول مً، خؼب الجبهت إلاؾالمُت الخيار إلاسالمي:  - ٍو

 لنهًت إلاؾالمُت.، وخغهت اHMS، خغهت مجخمع الؿلم )خمـ(FISلإلهلاط

ًيخمي لهظا الخُاع ول مً حبهت اللىي الاقتراهُت،  الخيار الدًمقزاطي: -

 خؼب العماٌ، وخؼب الخجمع مً أحل الثلافت والضًملغاَُت.

                                                           
ت الغأي والخعبحر في الجؼاةغ في ْل الخدٌى الضًملغاَي)عمغ مغػوقي،   1  (،5004-7888خٍغ

لجؼاةغ: حامعت ًىؾف بً زضة، مظهغة ماحؿخحر في العلىم الؿُاؾُت والعالكاث الضولُت، ا

أ.81، م. 5002ولُت العلىم الؿُاؾُت وإلاعالم، كؿم العالكاث الضولُت، 
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ثاهيا: الاخخصاص الدشزيعي كآليت ملشاركت ألاحزاب السياسيت في عمليت 

 صىع السياست العامت.

لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت نىع الؿُاؾت العامت في الجؼاةغ مً  حكاعن

 زالٌ هىاب في البرملان، خُث جلىم في َظا املجاٌ بما ًلي:

 املبادرة بالدشزيع: -1

ع وممثل ؾُاصة  ٌعخبر البرملان َى ناخب الازخهام لانُل بالدكَغ

ع مً زالٌ الاكتراخاث التي  ًخلضم بها الكعب ًخمخع بدم املباصعة بالدكَغ

ًث ًخم ئبضاع َظٍ امللترخاث لضي املىخب مً َغف أصخابها،  1.عكغون هاةبا

التي جلىم بمجمىعت مً املهام في  ،زم ًخم جىحيهها ئلى لاماهت العامت للخيىمت

ع  ؾبُل جدًحر الىهىم ويبُها خُث ًخىلى مغاكبت مضي مُابلت مكاَع

ع  اللىاهحن والخىُٓماث والخيؿُم اللاهىوي لليكاٍ الخيىمي، ًدًغ مكاَع

ا في  خىلى وكَغ الىهىم التي جلضم لخىكُع عةِـ الجمهىعٍت والىػٍغ لاٌو ٍو

عي،  ضة الغؾمُت، هما ًخابع مً حهت أزغي ول مغاخل إلاحغاء الدكَغ الجٍغ

ع كىاهحن الخيىمت الى البرملان، اؾخالم  الؾُما جلً التي جخعلم باعؾاٌ مكاَع

البرملان ومعالجتها، باإليافت الى جىفُظ إلاحغاءاث اكتراخاث اللىاهحن مً أعًاء 

املغجبُت بؿلُت عةِـ الجمهىعٍت الضؾخىعٍت أو في مجاٌ ئزُاع املجلـ 

                                                           
ني والخيىمت"" مجلت الىاةب،   1 مؿعىص قيهىب "املباصعة باللىاهحن بحن املجلـ الكعبي الَى

أ.77العضص الثاوي، م. 
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جبلغ الاكتراخاث امللبىلت مً َغف املىخب بكيل فىعي الى  1الضؾخىعي.

الخيىمت ليي جبضي الغأي فيها، وفي خاٌ املىافلت عليها حعغى اللجىت املسخهت 

غ جمهُضي عنها ٌعغى لضعاؾته ا ومىاككتها وئصعاج حعضًالث عليها وئعضاص جلٍغ

للمىاككت صازل املجلـ أزىاء املىاككت ًمىً ئصعاج بعٌ الخعضًالث وان جمذ 

غ  حعضًالث جداٌ املباصعة مً حضًض على اللجىت لضعاؾتها مغة أزغي وئنضاع جلٍغ

ذ. ظا لازحر ٌعغى للخهٍى غ الخىمُلي َو  2حضًض ًضعى الخلٍغ

ا يُم ئطا ما كاعهاَا مع  وكض مـ ت وئَاَع ع مجاٌ اللىاهحن العًٍى الدكَغ

ت وخؿب ما حاء في  اللىاهحن العاصًت، خُث ٌكغع البرملان باللىاهحن العًٍى

ت في املجاالث آلاجُت:751املاصة) أ( مً الضؾخىع ٌكغع البرملان بلىاهحن عًٍى

 جىُٓم الؿلُاث العمىمُت.

 هٓام الاهخساب

 ملخعلم باألخؼاب الؿُاؾُت.اللاهىن ا

 اللاهىن املخعلم باإلعالم.

 اللاهىن لاؾاس ي لللًاء والخىُٓم اللًاتي.

 اللاهىن املخعلم بلىاهحن املالُت.

ني. أاللاهىن املخعلم باألمً الَى

                                                           

   www.joradp.dz/TRV/A2003B01.pdf مهام جىُٓم وؾحر لاماهت العامت للخيىمت، في 1 

الع على املىكع:  أ.5072-01-58جم الَا
ني، املإعر في   2 ٌ، املىافم 7478عبُع لاٌو عام  71الىٓام الضازلي للمجلـ الكعبي الَى

أ(.17 -10م املاصجحن)7881ًىلُى 55لـ: 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.joradp.dz/TRV/A2003B01.pdf


الفلسفيتمجلت الحكمت للدراساث   
 ISSN :2353-0499                                                        1 :العدد   /7 :المجلد

E-ISSN :2602-5264 

 
 10/18/8181  :تاريخ النشر  ،10/10/8181 :تاريخ القبول  ،01/10/8102  : تاريخ االرسال 

 

91 

خم املهاصكت على اللاهىن العًىي باألغلبُت املُللت للىىاب وباألغلبُت  ٍو

سًع اللاهىن العًىي ملغاكبت (، أعًاء مجلـ 3/4زالزت أعباع ) لامت ٍو

 1مُابلت الىو مع الضؾخىع مً َغف املجلـ الضؾخىعي كبل نضوعٍ.

 الخعدًل: -2

(، لخالفي 58خم الخعضًل في ماصجه ) 99/02للض كجن اللاهىن العًىي عكم 

الغجىقاث التي ًمىً أن جلضم في الجلؿت ولخالفي هظلً أي هبذ للىلاف 

خعحن على الىىاب جلضًم الخعضًالث مؿبلا، وحؿخُُع الخيىمت أن حعاعى  ٍو

ىاكل في اللجىت املسخهت. ( 17خُث جىو املاصة) 2أي حعضًل لم ًلضم مؿبلا ٍو

ني املعضٌ ؾىت  الفلغة لاولى مً الىٓام ، 5000الضازلي للمجلـ الكعبي الَى

أ3( هىاب، أي وحىب الىهاب اللاهىوي.70أن ًلضم الخعضًل مً َغف عكغة )

ئال أن الخًُِم على الىىاب ًبضوا واضخا وطلً مً زالٌ املضة الؼمىُت التي 

( 17خضصث مً أحل ئًضاع اكتراح الخعضًل، والتي خضصث هما حاء في املاصة )

ني:  الفلغة ًىصع في أحل >> الثالثت مً الىٓام الضازلي للمجلـ الكعبي الَى

( ً ( ؾاعت ئبخضاءا مً الكغوع في املىاككت العامت للىو مدل 54أعبع وعكٍغ

هما ًجب أن ًيىن اكتراح الخعضًل معلال وان ًسو ماصة مً مىاص  4.<<الخعضًل

                                                           
أ(.751املاصة)، 1996دسخىر   1
أ.75م.  ،مؿعىص قيهىب، مغحع ؾبم طهٍغ  2
ضة الغؾمُت عكم )الىظام الداخلي للمجلس الشعبي الىطني  3  58( املإعزت في 41، الجٍغ

أ(.07(، الفلغة )17م، املاصة)5000ًىلُى  10َـ، املىافم لـ 7457عبُع الثاوي 
أ(.01( الفلغة )17، املاصة)املزحع هفسه  4
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أما  1ئيافُت. الىو املىصع أو لها عالكت مباقغة به أن جًمىذ ئصعاج ماصة

( 757الكٍغ لازحر واملخمثل في يغوعة جىافم حعضًالتهم مع ملخض ى هو املاصة)

مً الضؾخىع أي أن الخعضًالث ًجب أن ال جدضر ازخالالث في الخىاػن املالي 

اصة  بدُث ال ًلبل كاهىن ًدؿبب مًمىهه في جسفٌُ املىاعص العمىمُت أو ٍػ

أالىفلاث العمىمُت.

ئال أن قغوٍ واملضة املمىىخت للىاةب مً أحل اللُام بالخعضًل جمثل عاةلا 

ًىاحه الىاةب خُاٌ مباصعة الخعضًل والتي جدىٌ صون مماعؾخه لهظا الخم، فاطا 

 ً ما أزظها على ؾبُل املثاٌ املضة املمىىخت للىاةب والتي جخمثل في أعبع وعكٍغ

لعامت أي  أن الىاةب في َظٍ لازىاء ( ؾاعت، والتي جبضأ مع بضاًت املىاككت ا54)

ًدًغ الجلؿاث العامت وبالخالي ال ًمىىه ئًفاء الكغوٍ لازغي واملخمثلت في 

حعلُل الخعضًل مثال واللُام باخخُاَاث َظا الخعضًل بما ًخماش ى وأخيام املاصة 

( والتي جىو بًغوعة عضم إلازالٌ بالخىاػن املالي وػٍاصة الىفلاث 757)

ُث أن َظٍ الكغوٍ جمـ مجمىعت مً لامىع الضكُلت والتي العمىمُت خ

جخُلب وكذ وحهض أهثر مً ما َى مىهىم علُه في الىٓام الضازلي للمجلـ 

ني. أالكعبي الَى

 

 

 

                                                           
أ(.05( الفلغة)17املاصة) ،املزحع هفسه  1
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ثالثا: جقييم دور ألاحزاب السياسيت في عمليت صىع السياست العامت في 

 الجزائز.

مً زالٌ  حكاعن لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت نىع الؿُاؾت العامت

عي أَم الُت في ًض لاخؼاب  عخبر الازخهام الدكَغ جىاحضَا في البرملان، َو

عُت، 7888الؿُاؾُت، وكض عغفذ الجؼاةغ بضاًت مً  ، أعبعت عهضاث حكَغ

ا في عملُت نىع الؿُاؾت العامت مً  ازخلفذ فيها مؿاَمت لاخؼاب وجأزحَر

فاصٍ ما مضي مؿاَمت عهضة الى أزغي، لامغ الظي ًلىصها الى َغح حؿاٌؤ م

لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت نىع الؿُاؾت العامت مً زالٌ جمثُلها في البرملان 

أ؟5071الى غاًت  7881في الفترة املمخضة مً 

 .2002 -1997العهدة الدشزيعيت  -1

ع أَم آلُاث عؾم الؿُاؾت العامت، خُث ًباصع الىىاب  حعخبر املباصعة بالدكَغ

ع بخلضًم اكتراخا ( 50ث كىاهحن بكٍغ أن جيىن مىكعت مً عكغون )بالدكَغ

عُت املمخضة مً  ، جلضًم الخيىمت 5000 -7881هاةبا، وكض عغفذ الفترة الدكَغ

( 44( مكغوع كاهىن جم املهاصكت على أعبعت وأعبعىن )41ؾبعت وأعبعىن )

( اكتراح 71كاهىن، في خحن بلغذ اكتراخاث الىىاب في هفـ الفترة ؾبعت عكغ)

ومثاٌ على طلً حبهت اللىي الاقتراهُت التي  1هىث على أي منها.كاهىن لم ً

جلضمذ باكتراح ئلغاء مغؾىم خالت الُىاعب بعض مىاككت الىيع لامني في 

ش  ، لىً البرملان نىث بالغفٌ في الجلؿت املىعلضة 7888فُفغي  5البالص بخاٍع

                                                           
م املباصعة"  1 ع عً ٍَغ ، املجلـ الكعبي الىَني، مجلت الىائب ههغ الضًً معمغي " الدكَغ

أ.54م. 
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ش  عُت وبالخدضًض ؾى 7888.1حاهفي  51بخاٍع ، 5000ت وفي هفـ الفترة الدكَغ

( 8( مكغوع كاهىن منها حؿعت )17أوصعذ الخيىمت لضي البرملان واخض وؾخىن )

( اكتراح كاهىن، لم 78أوامغ، في خحن كضمذ لاخؼاب الؿُاؾُت حؿعت عكغ)

 78ًهضع منها ؾىي كاهىن واخض املخعلم باللاهىن لاؾاس ي لعًى البرملان ًىم 

ملان ولاخؼاب يعُف ملاعهت فمً زالٌ ما جلضم فان صوع البرأ 5000.2هىفمبر

ُفتها هما  مع الؿلُت الخىفُظًت ألجها لم حؿاَم في جفعُل الخضاٌو ولم جلم بْى

ؾىىاث لم حؿاَم ؾىي باكتراح كاهىن واخض جم املهاصكت  2ًجب، فهي زالٌ 

علُه، هما أن َظا اللاهىن ًسضم لاخؼاب ألهمه ًسو عًى البرملان صون غحٍر 

 املاصًت. للخهٌى على الامخُاػاث

 .2007 -2002العهدة الدشزيعيت  -2

( صوعاث عاصًت كامذ فيها اللجان 8عغفذ َظٍ الفترة اوعلاص حؿعت )

( اكتراخاث كىاهحن مً 2( مكغوع كاهىن، وزمؿت )87بضعاؾت واخض وحؿعىن)

( اكتراخا مىصعت مً كبل الىىاب وأعبعت وزمؿىن 54بحن أعبعت وعكغون )

( هها منها واخض 85( الةدت، وكض ناصق البرملان على ازىان وحؿعىن )24)

ى اللاهىن 87وحؿعىن ) ( مكغوع كاهىن واكتراح كاهىن واخض فلِ، َو

املخًمً اللاهىن العًىي املخعلم  01 -81العًىي املعضٌ واملخمم لألمغ عكم 

                                                           
(، أَغوخت 5070 -7888خؿحن مغػوص ، لاخؼاب والخضاٌو على الؿلُت في الجؼاةغ )  1

العلىم الؿُاؾُت صهخىعاٍ في العلىم الؿُاؾُت والعالكاث الضولُت، حامعت الجؼاةغ، ولُت 

أ.541، 541، م، م. 5075 -5077وإلاعالم، 
أ.541م.  املزحع هفسه،  2
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( أمغا 17بىٓام الاهخساباث هما عغفذ َظٍ الفترة أًًا نضوع واخض وزالزىن )

ع باألوامغ ف 1عةاؾُا. ي َظٍ العهضة اؾخعمل عةِـ الجمهىعٍت خله في الدكَغ

عُت بكيل مىثف، هجض في ملابل َظا أن عضص اللىاهحن املهاصق عليها  الدكَغ

أ(، منها اكتراح كاهىن واخض.85مً َغف البرملان هي ازىان وحؿعىن )

 .2012 -2007العهدة الدشزيعيت  -3

ني، عً وامل نالخُاجه  عغفذ َظٍ الفترة جسلي املجلـ الكعبي الَى

اث اللىاهحن، خُث جمحزث َظٍ الفترة بالغوىص في أصاء ووْاةفه في مجاٌ ملترخ

ع  عُت، والخهُلت أن عةِـ الجمهىعٍت اؾخعمل ؾلُخه في الدكَغ مهامه الدكَغ

م لاوامغ مىظ ونىله ئلى الخىم في فترحي عاخت البرملان بحن ول صوعجحن  عً ٍَغ

عؽ (أمغا مً ما11لُماعؽ َظٍ الؿلُت، ئط بلغ عضص لاوامغ زالزت وؾبعىن )

هجض أهه  5008وئطا ما أزظها مثال صوعحي الغبُع والخٍغف  5070.2الى أوث 5000

( 1( ههىم كاهىهُت جًمىذ ؾخت )1جم في صوعة الغبُع املهاصكت على ؾبعت )

ع كىاهحن وأمغا واخضا عُت َى مهاصكت  3.مكاَع وأَم ما محز َظٍ الضوعة الدكَغ

اصعة فسامت عةِـ الجمهىعٍت ، على مب5008هىفمبر  75البرملان بغغفخُه ًىم 

                                                           
أ.581، م.8، عمجلت املفكزأخمض بيُني " أزغ الىٓام الاهخسابي على لاصاء البرملاوي في الجؼاةغ"   1
أ.581، م، املزحع هفسه  2
عُت الؿاصؾت  5008خهُلت صوعة الغبُع   3 ، وػاعة العالكاث 5075 -5001للعهضة الدكَغ

أ.01مع البرملان، م. 
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مىه، باإليافت ئلى مهاصكت  711املخعللت بالخعضًل الضؾخىعي وفلا للماصة 

أ5008.1البرملان على مسُِ عمل الخيىمت في قهغ صٌؿمبر 

عُت سجلىا في ؾىت  ئًضاع حؿعت  5008مً زالٌ صعاؾدىا لهظٍ الفترة الدكَغ

ع كىاهح01( ههىم كاهىهُت منها ؾخت )08) ( أوامغ، خُث 01ن وزالزت )( مكاَع

( كىاهحن وجم جأحُل مكغوع كاهىن واخض، فُما 08جمذ املهاصكت على زماهُت )

أوان َىان غُاب جام الكتراخاث اللىاهحن والتي لم حسجل وال واخض.

 .2017 - 2012العهدة الدشزيعيت  -4

عُت، بل  عُت عً ؾابليها مً العهضاث الدكَغ ال جسخلف َظٍ الفترة الدكَغ

ع لؿىت  كض ، هجض أهه جم 5074عغفذ جغاحعا فاطا ما أزظها خهُلت الدكَغ

( مكغوع كاهىن يمً حضٌو أعماٌ البرملان لضوعة 78حسجُل زماهُت عكغ )

( مكغوع كاهىن، أعبعت 74، خُث جم املهاصكت على أعبعت عكغ )5074زٍغف 

تراخاث ، في خحن وان َىان غُاب جام الك5074منها جم جأحُلها الى صوعة عبُع 

أ2،اللىاهحن

ٌأ في هما سجل  زماهُت ،2015 لؿىت للبرملان الغبُع صوعة أعماٌ حضو

 ،2014 الخٍغف صوعة مً مإحلت منها( 09) حؿعت كاهىن، مكغوع (78عكغ)

ع04وأعبعت )  ًخم خحن لم في الضوعة، َظٍ زالٌ ئًضاعها جم أزغيأ كىاهحن ( مكاَع

                                                           
عُت الؿاصؾت  5008خهُلت صوعة الخٍغف   1 ، وػاعة العالكاث 5075 -5001للعهضة الدكَغ

أ.01، م. 5008مع البرملان، فُفغي، 
ت الضًملغاَُت الكعبُت، وػاعة  2 العالكاث مع البرملان، خهُلت مخابعت أقغاٌ  الجمهىعٍت الجؼاةٍغ

ف  عُت  الؿابعت  5074البرملان زالٌ صوعة الخٍغ أ.5، م. 5071-5075للعهضة الدكَغ

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



الفلسفيتمجلت الحكمت للدراساث   
 ISSN :2353-0499                                                        1 :العدد   /7 :المجلد

E-ISSN :2602-5264 

 
 10/18/8181  :تاريخ النشر  ،10/10/8181 :تاريخ القبول  ،01/10/8102  : تاريخ االرسال 

 

97 

ع ئًضاع وعلى مضاع  5072زالٌ خهُلت عبُع  ومً 1املخبلُت. الخمؿت املكاَع

عي  ؾيخحن على الخىالي الخٓىا غُاب جام الكتراخاث اللىاهحن وأن العمل الدكَغ

ع كىاهحن.  خىغا على الخيىمت مً زالٌ ما جلضمه مً مكاَع

املحىر الثالث: العىائق التي جىاحه ألاحزاب السياست في عمليت صىع 

 السياست العامت.

العىاةم أصث الى ئيعاف صوع لاخؼاب الؿُاؾُت في َىان العضًض مً  

أالجؼاةغ في مجاٌ نىع الؿُاؾت العامت، ولعل أَم َظٍ العىاةم ما ًلي:

 أوال: ضعف البرامج الحزبيت.

بالغحىع ئلى وكأة لاخؼاب الؿُاؾُت في الضٌو املغاعبُت عامت والجؼاةغ 

غغب واؾخجابت زانت، هجضَا لم جيكأ هما وكأث لاخؼاب الؿُاؾُت في ال

للىاكع الاحخماعي والؿُاس ي في جلً املجخمعاث ئط اعجبُذ بىمى الضًملغاَُت 

فالخجاعب  أوالخُاة البرملاهُت ، بل ازخلفذ في ْغوف وكأتها عً الخالت الغغبُت،

الخؼبُت في َظٍ الضٌو واهذ مديىمت بغّص الفعل أهثر مىه بالفعل . ألن العامل 

خي وان َى العامل لاأ َم في كُام معٓم لاخؼاب، فأغلب لاشخام الخاٍع

املىخمىن ئلى لاخؼاب ال ججظبهم البرامج الخؼبُت، وئهما الىالء لصخو لضًه جأزحر 

ر فيها لاخؼاب عً عوح الخيامل  معحن، وبسالف طلً هجض الخالت الغغبُت حعّبِّ

مً زالٌ الاجفاق على جلؿُم العمل الؿُاس ي بحن أخؼاب خاهمت وأزغي 

                                                           
ت الضًملغاَُت الكعبُت، وػاعة العالكاث مع البرملان، خهُلت مخابعت   1 الجمهىعٍت الجؼاةٍغ

لُت 5072أقغاٌ البرملان زالٌ صوعة عبُع  أ.07، م.5072، حٍى
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ومثل َظا الخهىع للعمل الخؼبي كض افترى بضاًت  أوع املعاعيتجلعب ص

الاهُالق مً فىغة اللبٌى بىحىص آلازغ وهي فىغة غحر مخجظعة في املماعؾت 

أالؿُاؾُت في صٌو املغغب العغبي.
 

هما أن لاخؼاب الؿُاؾُت في الجؼاةغ لم جىجح ختى آلان في الخعبحر عً 

الهمىم الُىمُت للمىاًَ، وجغحمتها الى بغامج عملُت، واكخهاع َظٍ لاخؼاب 

على الىسب الؿُاؾُت وفكلها في الىنٌى الى الجماَحر وئكىاعها ببرامجها 

ؼاب مىؾمُت، بمعنى أخ أوأَضافها فهي ال ججُض فً وآلُاث الخىانل معها ألجها

أجها جٓهغ فلِ أًام الخمالث الاهخسابُت أو املىاؾباث املعُىت زم جسخفي بعض 

 ئلى 
ً
طلً ، فاالهخساباث ججغي لِـ على أؾـ البرامج الخؼبُت, وئهما اؾدىاصا

مىً ئعحاع طلً ئلى  كًاًا وجىاػهاث أزغي ال عالكت لها بالبرامج الاهخسابُت. ٍو

ضٌو على زلم زلافت ؾُاؾُت مضهُت ووعي ؾُاس ي، ما عجؼ لاخؼاب في َظٍ ال

لمَّ جىطج بعض، وما ػالذ بعُضة عً املُالب  أٌعني أنَّ لاخؼاب الؿُاؾُت

ىُت لكعىبها، فىؾاةل الاجهاٌ مع الكاعع يعُفت بالغغم مً أن لها  الَى

ت ا أفي أالخٍغ في حمُع وؾاةل إلاعالم ، ومً زالٌ  أالخعبحر عً بغامجها وأفياَع

أ1صخف الخؼبُت.ال

أ

هما أن البرامج الخؼبُت في الجؼاةغ غحر واضخت، وطلً لعضة أؾباب منها 

افخلاص لغؤٍت واضخت خٌى الخىمُت بمسخلف أبعاصَا، وجفخلغ ئلى ويىح للغؤٍت 

خٌى الخغوج مً لاػمت لامىُت والؿُاؾُت، وخٌى مىاحهت املكاول 

                                                           
أ.1، م.مزحع سابقفضوي مغابِ،   1
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لىجي والؿُاس ي بحن لاخؼاب الاحخماعُت. ومً هخاةج طلً زفىث الىلاف إلاًضًىأ

الؿُاؾُت، وجغاحع الخماؽ للعمل الخؼبي في أوؾاٍ املىاَىحن والؿلىن 

ؼ بىجفلُلت خٌى الؿلم واملهالخت  الىًالي. فخأًُض بغهامج الغةِـ عبض العٍؼ

ع الخىمُت على ؾبُل املثاٌ ًمثل عالمت فكل لاخؼاب الؿُاؾُت في  ومكاَع

الص ومعالجت لاػماث، فبضال مً ؾعي لاخؼاب بلىعة بغامج للخىمُت ولخىم الب

ت خٌى مكغوع املهالخت  الؿُاؾُت لخلضًم بغامج واكتراخاث بضًلت ومثًر

وهُفُت ئهجاخه ئن واهذ فعال حؿعى لخأًُضٍ وئهجاخه، وجلضًم بغامج 

ت واملىكف مً الاؾدثماعاث لاحىبُت، ومؿألت  اث الخىمٍى واكتراخاث خٌى لاولٍى

ا، وبضال مً طلً العضالت الاحخما بُت، وغحَر عُت وجىػَع الثروة والؿُاؾت الًٍغ

اهخفذ معٓم لاخؼاب بالخأًُض أو بالترهحز على حىاهب أزغي مً اللًاًا 

ت  ٍغ الؿُاؾُت ، لظا ًيخلض الىثحر مً الباخثحن واملالخٓحن غُاب اللًاًا الجَى

ت، مثل جلُُم ال عملُت ولاؾاؾُت مً بغامج لاخؼاب الؿُاؾُت الجؼاةٍغ

أ1الضًملغاَُت، الفؿاص الؿُاس ي.

 ثاهيا: ضعف الخؤطير واملشاركت السياسيت

ملكاعهت في العمل الؿُاس ي، حعني الاهسغاٍ الجماَحري في لاخؼاب فا

اةف لاخؼاب  الؿُاؾُت وفي الىلاباث واملىٓماث خُث أهه مً ْو

ُفت أالؿُاؾُت ا، فيل مكاعهت في العمل  أْو الؿُاس ي الخأَحر، ؾُاؾُا وجغبٍى

جغجبِ بمضي كضعة لاخؼاب الؿُاؾُت واملجخمع املضوي، على جأمحن الضًملغاَُت 

                                                           

لاث، الاوكلاكاث الخؼبُت في املغغب والجؼاةغ، صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن،ع  1  ،  2المحن ؾٍى

أ.5071حىان 
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ُاولها، وبمضي كضعتها على حعل  ونُاهت ؾالمتها صازل فًاءاتها َو

الضًملغاَُت، كاؾما مكتروا بحن كىاعض الخىُٓماث في العمل الؿُاس ي، خُث 

أ1بجالء وويىح.جترحم الضًملغاَُت هفعل ومماعؾت، على أعى الىاكع، 

ألخؼاب الؿُاؾُت في َظٍ الضٌو عؼوفا هبحرا مً َغف ا  كما حعزف

دت واؾعت مً  الجماَحر الهًمام ئليها زانت لضي الكباب وجغصص وئحجام قٍغ

املجخمع عً املكاعهت في العمل الؿُاس ي الخؼبي، وطلً ألؾباب مخعضصة 

أ 2أَمها: 

الهلت بحن لاخؼاب الؿُاؾُت واملجخمع زانت الكباب حعل  يعف -

ُفتها لاؾاؾُت املخمثلت في مداولت  لاخؼاب الؿُاؾُت جبخعض عً أصاء ْو

ُفتها على الىؾاَت بحن املجخمع املضوي  الىنٌى ئلى الؿلُت فاكخهغث ْو

 .والؿلُت

 معٓم لاخؼاب الؿُاؾُت أنبدذ امخضاصا لإلصاعة الخيىمُت وامخضاص -

للؿلُت، مما افلضَا الىثحر مً املهضاكُت أمام الىازبحن واملخعاَفحن. َظا 

ًبرػ مً زالٌ زغوج لاخؼاب الؿُاؾُت وججاوػ لاخضار لها أو عضم كضعتها 

 على الاؾخجابت للمُالب التي ٌعبر عنها املىاَىىن في العضًض مً املىاؾباث.

م  ْاَغة الخجىاٌ الؿُاس ي، بمعنى الاهخلاٌ مً خؼب - ئلى آزغ، أو مً فٍغ

ئلى آزغ، أو مً جدالف ئلى آزغ )معاعيت خيىمت( ، لِؿذ بالٓاَغة الجضًضة 

في ول مً املغغب والجؼاةغ، فلض الػمذ وعافلذ َظٍ املماعؾت الخُاة 

                                                           
أ.8، ممزحع سابقفضوي مغابِ،   1
أ.8، م.املزحع هفسه  2
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عُت عغفها املغغب ؾىت  ، وامخضث 7811الؿُاؾُت مىظ أٌو اهخساباث حكَغ

ي عغفها املغغب ؾىاء حعلم لامغ واؾخمغث عبر مسخلف املدُاث الاهخسابُت الت

عُت أو الجماعُت، أو املهىُت ظٍ الٓاَغة أًًا ال جسو …أباالهخساباث الدكَغ َو

ا  املغغب لىخضٍ، بلضع ما هي ْاَغة ًمىً أن هلٌى عاملُت ولىً خضتها وجىغاَع

ظٍ الٓاَغة، جإزغ على الؿحر العاصي للمإؾؿاث  جسخلف مً صولت ألزغي، َو

ىن عضص أعًاء ول مً لاغلبُت واملعاعيت غحر كاع وغحر الخمثُلُت خُث ًي

أزابذ.

 خاجمت.

حعخبر لاخؼاب الؿُاؾُت أَم فىاعل نىع الؿُاؾت العامت في أي هٓام 

ؾُاس ي، وطلً مً زالٌ جىاحضَا في مسخلف مغاهؼ ومإؾؿاث نىع اللغاعاث 

والؿُاؾاث العامت، لىً جأزحر لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت نىع الؿُاؾت 

العامت جسخلف مً هٓام الى أزغ وطلً خؿب َبُعت الىٓام ومضي جُبُله 

ملباصب الضًملغاَُت التي جفخذ املجاٌ أمام الخضاٌو على الؿلُت، ومبضأ الفهل 

ا، ولاخؼاب  بحن الؿلُاث، باإليافت الى مماعؾت املعاعيت الفعالت وغحَر

الؿُاؾُت في الجؼاةغ حؿاَم في عملُت نىع الؿُاؾت العامت مً زالٌ 

ُفت، مثل جىاحضَا في مسخلف املإؾؿاث الغؾمُت املسىلت كاهىها بهظٍ  الْى

املإؾؿت الخىفُظًت املخمثلت في ول مً عةِـ الجمهىعٍت والخيىمت، باإليافت 

ع  ُفت الدكَغ عُت أو البرملان بغغفخُه، وطلً مً زالٌ ْو الى املإؾؿت الدكَغ

التي زىلها لها الضؾخىع، فبعض صعاؾدىا لضوع لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت نىع 
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ع في الفترة الؿُاؾت العامت في الجؼاةغ  وبال خدضًض صوعَا في مجاٌ الدكَغ

أ، زغحىا بمجمىعت مً الىخاةج:5071الى غاًت  7881املمخضة مً 

  ًع، طل َُمىت ول مً عةِـ الجمهىعٍت والخيىمت على عملُت الدكَغ

ع اللىاهحن امللضمت مً َغف الخيىمت ولاوامغ امللضمت مً َغف  أن مكاَع

عةِـ الجمهىعٍت جفىق بىثحر اكتراخاث اللىاهحن، خُث هجض في ملابل َظٍ 

ع اللىاهحن ولاوامغ اكتراح كاهىن واخض للعهضة ، ما حعل لاعضاص الىبحر ملكاَع

م لاوامغ مىظ ونىله ئلى  ع عً ٍَغ عةِـ الجمهىعٍت ٌؿخعمل ؾلُخه في الدكَغ

الخىم في فترحي عاخت البرملان، ومىه فان أصاء لاخؼاب الؿُاؾُت في عملُت عؾم 

ع يعُف حضا ئلى غاةب جماما في بعٌ  الؿُاؾت العامت مً زالٌ الدكَغ

عُت  .العهضاث الدكَغ

 اةفها في مجاٌ الخسلي اليامل مً َغف لاأ خؼاب الؿُاؾُت عً ْو

عُت.  ملترخاث اللىاهحن خُث جمحزث بالغوىص والًعف في أصاء املهام الدكَغ

  ع ال ؾُما ُفت الدكَغ سجلذ لاخؼاب الؿُاؾُت غُاب جام في أصاء ْو

عُت الؿاصؾت.5008ؾىت   ، أي في العهضة الدكَغ

  عُت املسخلفت التي خضصهاَا في هما الخٓىا مً زالٌ العهضاث الدكَغ

(، جىانل يعف لاصاء الخؼبي وجغاحع صوع لاخؼاب 5071-7881فترة الضعاؾت )

عُت الى أزغي. أالؿُاؾُت في عملُت نىع الؿُاؾت العامت، مً عهضة حكَغ
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