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  ةـــــص الدراســــملخ

  الملخص بالعربیة -1

قات التغییر السیاسي في الجزائر  ّ دراسة في أزمة المعارضة (تتمحور دراستنا حول؛ معو
ل حیث نسعى إلى الوقوف على . )السیاسیة ّ أبرز العوامل التي تقف دون تحقیق التحو

  .السیاسي المنشود في الجزائر

قات تحول  ّ ولقد بنینا إشكالیة موضوعنا انطالقًا من فرضیة رئیسیة مقتضاها وجود معو
دون تحقیق التغییر السیاسي المنشود في الجزائر، خاصة منذ إقرار التعددیة كخیار سیاسي 

ث تبنینا فرضیة رئیسیة تتمحور حولها إشكالیة الدراسة حی. 1989في الجزائر في دستور 
ّ األزمة الحاصلة في الجزائر بین قطبي الحكم  النظام السیاسي القائم من جهة (تمثلت في؛ أن

ذان یمثالن لبّ القضیة المطروحة، یتحمالن المسؤولیة )والمعارضة من جهة أخرى ، والّل
ل وزر المشتركة بأكملها في كل معوقات التغییر الس ّ یاسي المنشود في البالد، دون أن نحم

  .األزمة لطرف واحد منهما

ّ بنیة النظام السیاسي في الجزائر  ؛ أن السلطة تتحمل مسؤولیة مصدرها؛ أن افترضنا أوًال
ا، ال یساعد على االنتقال مباشرة  ً منذ االستقالل، وقبل طرح قضیة التعددیة وتكریسها دستوری

أینا هذا الطرح یتحقق في تناولنا للمرحلة المذكورة والظروف التي نحو الدیمقراطیة، ولقد ر 
مرت بها الجزائر في نظامها السیاسي، وأنماط حكم السلطة للمجتمع وتسییرها له في مختلف 
مجالته، أین التمسنا عدم جاهزیة النظام لفكرة التعددیة وتقبله لمنطق التداول على السلطة، 

یحقق الغالبیة من أصوات الناخبین في العملیة االنتخابیة وینال وتسلیمه لمقالید الحكم لمن 
ثقة الشعب، وتكریس مواد الدستور التعددي كما أقرتها النخبة السیاسیة التي تجاوبت مع 

  .الحاجة المجتمعیة لهذا المطلب

ّ مختلف األطراف المشاركة في العملیة السیاسیة  ا؛ أن ً ) أحزاب المعارضة(وافترضنا ثانی
عطى في شكل الثقافة السیاسیة تفتق ُ مات الثقافة السیاسیة، أین وقفنا على هذا الم ّ د ألدنى مقو



 

ا في . السائدة منذ االستقالل إلى مرحلة إقرار التعددیة ً ّ هذه الفترة تُتَرجم زمنی حیث وجدنا أن
ثالث مراحل رئیسیة طبعت نمط التفكیر السیاسي لدى المجتمع الجزائري؛ هذه المراحل 

عت بسمة التوجهات األیدیولوجیة والنظریة الكبرى للسلطة في تلك المراحل؛ فشاهدنا انطب
سمة الثقافة السیاسیة الخاضعة التي سادت طیلة مرحلة حكم الرئیس هواري بومدین، نتیجة 
اإلیدیولوجیا االشتراكیة والبرامج التي سایرت هذا التوجه في السیاسة واالقتصاد، وبالتالي 

ا مع هذا الطرح بشكل لم یسمح له بطرح بدائل انعكست في ثق ً افة تعاطي المجتمع سیاسی
غیرها؛ بسبب والء كلي لهذا التوجه عند أطراف، خاصة الوطنیة منها، وبسبب خوف وحذر 
األطراف األخرى من االنزالق الغیر مدروس عند أطراف وشرائح وتیارات أخرى، خاصة 

فكانت سمة هذه المرحلة هي الثقافة السیاسیة . العلمانیة منها واإلسالمیة بشكل محدد
  .  الخاضعة أو التابعة

ا أزمة  ً عارضة التي تأسست في فترة التعددیة، عرفت دائم ُ ّ أحزاب الم ا؛ أن وافترضنا ثالًث
داخلیة ممثلة في تكامل لألدوار، انعكست على سوء توظیفها لألداء الدیمقراطي الذي تتطلبه 

ا بعد انكفاء المعارضة على نفسها، مرحلة التغییر السیاسي الم ً نشود، وبدا لنا ذلك واضح
  .1997وتعاطیها مع العملیة االنتخابیة بتحفظ منذ تشریعیات العام 

ا معارضة تُعاني من مسألة تمثیلها  ً عارضة أنتجت أحزاب ُ سیاسة وبرامج وأهداف أحزاب الم
وتُرجم . 1997تلت تشریعیات  السیاسي لقواها المجتمعیة في كل المناسبات االنتخابیة التي

نتخبیها مع القضایا  ُ ل علیها، وحتى تعاطي م حصّ ً ذلك في نسب المشاركة، وكذا النتائج الم
  .والتشریعات الهامة في على مستوى غرفتي البرلمان

وأزمة المعارضة هذه، لم تظهر مع هذه المرحلة التشریعیة، بل أنّ مؤشراتها بدأت مع 
ددیة في ا ّ ا كان یجب أن تفرزه أول تجربة تع ّ شاركة السیاسیة من م ُ ل نمط الم ّ لبالد؛ أین تحو

شاركة غیر التقلیدیة، وأدخل البالد  ُ أول مرحلة تشریعیة؛ وهو المشاركة االتفاقیة، إلى نمط الم
في دوامة صراع دامي، تبادل فیه كل من السلطة والمعارضة التهم في التسبب في األزمة 

عارضة السیاسیة واألمنیة في فتر  ُ ة التسعینیات من القرن الماضي، وفقدت خاللها أحزاب الم



 

ا وهجها السیاسي ومكانتها االجتماعیة، لسلبیة تعاملها  ً التي بقیت متواجدة، والنشطة سیاسی
  .مع الوضع، ودخلت في أزمات داخلیة متعددة

انطالقًا  وكنتیجة عامة للدراسة؛ یمكن أن نفهم عدم تحقیق التغییر السیاسي في الجزائر،
من أن بنیة النظام السیاسي طوال المراحل التي تلت تأسیس الدولة المستقلة، لم تساعد على 
االنتقال نحو التعددیة وبالتالي تحقیق الدیمقراطیة كمطلب سیاسي واجتماعي، كما أنّ 
 األحزاب السیاسیة وما تتوفر علیه من ثقافة سیاسیة، ال تؤهلها هذه األخیرة إلى أن تشارك
في العملیة السیاسیة المفضیة إلى برلمان تعددي ما لم تسعى إلى تكریس مقومات هذه 
الثقافة وتحقیقها وتفعیلها، بدایة من مؤسسات التنشئة االجتماعیة وصوًال إلى وسائل اإلعالم، 
ا ببرامج حزبیة تكوینیة وتوعویة وتدریبیة خاصة تلتزم بها، مثلما هو حاصل في  ً مرور

  ...لمیة الكبرى، الیساریة منها والیمینیة، الجمهوریة والدیمقراطیة األحزاب العا

مكن أن تتأسس على قاعدة حزبیة  ُ ذا تحققت هذه المكتسبات لألحزاب السیاسیة ی ٕ وا
اجتماعیة وسیاسیة صحیحة، تتفادى من خاللها أيُّ تقاعس أو تراجع على تأدیة أدوارها تجاه 

ا، وتتجنب مسألة ال ً هروب وتغییر الهویة الحزبیة لدى مناضلیها، وتنال الثقة من تمثلهم سیاسی
المطلوبة التي تنافس فیها اآلخرین في إعدادها وترویجها وتطبیقها لبرامجها االنتخابیة في 

  .حالة الوصول إلى السلطة

  :مفاتیح الدراسة

  .التغییر السیاسي، المعارضة، األزمة السیاسیة، الدیمقراطیة

  

  

  

 



 

Abstract in English: 

Our study centered; obstacles to political change in Algeria (the study of 
the political opposition in the crisis). We seek to identify the most 
important factors that stand without achieving the desired political 
transition in Algeria. 

We built our theme problematic  from a major premise: the existence of 
obstacles to achieve the desired political change in Algeria, particularly 
since the adoption of the multiparty political option in Algeria in the 1989 
Constitution, which we have taken a major premise revolves around the 
study of the problem was; that  developments in Algeria between the poles 
of the judgment crisis (the existing political system on the one hand and the 
opposition on the other), which represent the heart of the matter in hand, 
bear the entire obstacles at every change desired policy in the country of 
shared responsibility, without which we carry the burden of the crisis to a 
party and one of them. 

Assuming the former, the authority responsible for their source; that the 
structure of the political system in Algeria since independence, and by 
raising the issue of pluralism and enshrined in the Constitution, does not 
help to go directly to democracy, and we saw this approach is made we 
must organize conditions mentioned experienced by Algeria in its policy, 
and the models of the primacy of the community for power and drive in 
various Majalth where we sought lack of preparation of the system to the 
idea of pluralism and acceptance of logic rotation of power, and handed the 
reins of power to those who reach a majority of votes in the electoral 
process and undermine the confidence of the population, and devote a 
pluralistic constitution approved by the political elite, who responded with 
need  societal  this  requirement. 

And secondly, we assume that the various parties involved in the 
political process (opposition parties) does not have the minimum elements 
of political culture, where we were on this data in the form of political 
culture since independence stage to adopt pluralism. Where we found that 
this period chronologically translated into three main phases political 
thought pattern printed in Algerian society; these steps printed Basma 
major power ideological and theoretical trends of these steps; I saw in the 
political culture in the attribute that has prevailed throughout the phase rule 
of President Houari Boumediene, following the ideology of socialism and 
programs that disappeared with this trend in politics, economy, and 
therefore reflected in the culture of the political community violence with 
this proposal are not allowed to ask other alternatives because of the loyalty 
entirely to this trend when the parties, especially national, and because of 



 

fear and warned other parties not reflected slide to the edge and trenches 
and other rivers, including secular and Islamic private in particular. It was 
the characteristic of this stage is the political culture or controlled 
subsidiaries. 

And we assume Third, the opposition parties, which was founded in the 
period of pluralism, always known actress in integrating the roles of 
internal crisis, reflected on the bad use them for the required democratic 
performance by the step of the desired political change, and seemed so 
obvious after the isolation of the opposition itself, and dealing with the 
electoral process there quietly Parliamentary  elections  1997. 

Policies, programs and goals of the opposition parties produced 
opposition parties suffer from the issue of political representation and the 
community to join forces in all elections that followed Tcherieiat 1997. 
This results in turnout and results, and even the abuse of elected important 
issues in the level of chambers of parliament and legislation. 

This and the opposition attack, did not appear at this legislative step, but 
that the indicators began with the first multi-party experience in the 
country; Where change model of political participation should not have 
produced the first legislative step; a participation agreement, the reason for 
the participation of non-conventional, and enter the spiral of bloody 
conflict countries, exchange, where the power and the accusations of the 
opposition in the pathogenesis of the political crisis and security in the 
nineties of last century, and lost, during which the parties remained 
brightness present and active in the political and political and social status, 
treatment with the negative situation, and concluded several internal crises 
opposition. 

General to consider and, therefore, may include the lack of political 
change in Algeria, on the grounds that the structure of the political system 
throughout the phases that followed the founding of an independent state, 
did not help move towards pluralism and reach as a requirement democratic 
political, social, and political parties and available on the political culture, 
are not eligible for the latter to be involved in the political process leading 
to a less pluralistic parliament aims to consecrate the elements of this 
culture and the achievement and activated, the early socialization 
institutions and media access, through party programs, training and 
awareness and the formation of a private respect, as in the case in the major 
parties in the world, including the left wing and the right wing, republican 
and democratic ... 



 

If these gains were achieved political parties can be based on social and 
correct political party basis, through which avoid any failure or decline to 
exercise their roles to those who represent them politically, and avoids the 
question of evasion and change the partisan identity among Mnadilaha, and 
gain the confidence that other competitors in the preparation and promotion 
and applied to the election programs in the case of access to power. 

The key of the study: 

The political change, opposition political,  crisis, democracy 
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  مـــقدمــــة

عقدین من الزمن حالة من التحول الشامل في كل مناحي  أكثر منتعرف الجزائر منذ 
وترافق هذا التحول مع حالة من . الحیاة، االجتماعیة منها واالقتصادیة والسیاسیة وغیرها

ل، ولم تحافظ على أي االضطراب لم تستثني أي جانب من جوانب الحیاة الموجودة بالداخ
ا ً فعملت هذه االضطرابات على . عامل من عوامل الرمزیة التي تمیزت بها الجزائر تاریخی

  .تفكیك كل ما من شأنه المحافظة على كینونة التماسك الداخلي للمجتمع الجزائري

وألن طبیعة الوضع الخارجي وما یمیز الساحة العالمیة من تطورات على كل األصعدة 
ا مسایرة موازیة له في مختلف البلدان والمجتمعات، كان هذا العامل یملي على یملي دا ً ئم

الجزائر ككیان سیاسي عضو في المجموعة الدولیة مجموعة من التغیرات لمواكبة عملیة 
االنفتاح الحاصلة  وبناء الدولة والنظام بالطریقة التي یقبلها المجتمع الدولي، فكانت 

قراره التعددیة المؤشرات جد إیجابیة؛ ب ٕ دایة بانفتاح النظام السیاسي على القوى المجتمعیة وا
وصوًال إلى المحطات الهامة واألشواط الكبیرة التي عرفتها مراحل إرساء الدیمقراطیة وتكریس 

  .مبدأ التداول على السلطة

طي لكن في الوقت الذي انتظر الجمیع خالله والدة هذه التجربة الفتیة من التحول الدیمقرا
ُحتذى به في أماكن عدة من العالم الثالث،  ألجل االستفادة من نتائجها وأخذها كأنموذج  ی
ا أنها سرعان ما هدمت هذه المحاولة في أول اختبار لها وتم توقیف العملیة  ً الحظنا واقعی
السیاسیة لتنحرف العملیة الدیمقراطیة على مسارها الحقیقي في مهدها، وتحول الوضع إلى 

التي أعادت الجزائر سنوات طویلة إلى الوراء وقضت على عقود حافلة باإلنجازات  الحالة
  . الفردیة والجماعیة لدى المجتمع الجزائري

والمتتبع للشأن الجزائري ال یتوان في طرح العدید من التساؤالت، هي في الواقع من 
وفي هذا الشأن ُطرح عدد ال یُحصى من هذه . صمیم تشخیص الوضع القائم في الداخل

التساؤالت كل من زاویة اهتمامه، وُأجیب على العدید منها بأسالیب تالمس الحقیقة بطریقة 
على أي مراقب للوضع من أن إشكالیة التغییر في الجزائر ال  وبات ال یخفى. أو بأخرى



 

 ب 
 

یحكمها عامل واحد بقدر ما یتضافر فیها مؤشرات عدة تحیط باإلطار العام أو البناء الكلي 
للنظام الجزائري، وانعكست هذه المؤشرات على تعاطیه مع قوى المعارضة من جهة، وعلى 

د هذا ال. أداء األخیرة من جهة أخرى ّ ا فترة العقد األخیر من القرن وتجس ً منحى خصوص
العشرین، أي بعد توقیف المسار االنتخابي وما انجر عنه من تطورات تشكل خاللها وظائف 

  . وأدوار جدیدة للنظام والمعارضة على حدٍ سواء

یر السیاسي  في هذا اإلطار أردنا أن تكون دراستنا مقاربة سوسیولوجیة لعملیة التغیّ
زائر خالل هذه الفترة، رغبة منا في الوقوف على أبرز معوقاتها والعوامل الحاصلة في الج

ا على البناء  ً التي حالت دون خروج الجزائر من أزمتها السیاسیة التي انعكست سلب
االجتماعي، بدلیل تعاطي القوى المجتمعیة مع العملیة السیاسیة برمتها وعزوفه على 

  .خابیة السابقةالمشاركة فیها طیلة االستحقاقات االنت

ن الفصل األول  ّ منا  موضوع الدراسة؛اشتملت دراستنا على خمسة فصول؛ تضم حیث قدّ
إلشكالیة الدراسة واألهمیة منها، وكذا أسباب اختیارها ومجالها الزمني والمكاني، وفرضیاتها، 

مقاربة فضًال عن المنهج المستخدم ومفاهیمها النظریة، والدراسات السابقة، قبل أن نختمه بال
  .السوسیولوجیة للدراسة في جانبها النظري

ا  ؛ـةیماهیــة التعــددیـة واألحــزاب السیاس: وجاء الفصل الثاني بعنوان المفهوم متضمنً

 نشأة وتطور األحزاب السیاسیةثم التناول للتطور التاریخي ل ،المعاصر للحزب السیاسي

بشكل عام، قبل أن نركز على وظائفها التي تؤدیها لتحقیق التداول على السلطة وتحقیق 

االستقرار السیاسي واالجتماعي، وختمنا الفصل بالتوسع في مفهوم التعددیة السیاسیة باعتباره 

ا في مضمون دراستنا، من شأنه توضیح العالقة بین السلطة من جهة  ً ا ومهم ا وسیًط ً ر متغیّ

  .ة من جهة ثانیةوالمعارض



 

 ج 
 

من األحادیة : البناء السیاسي في الجزائر: وارتأینا في الفصل الثالث الذي هو بعنوان
قراءة في المشهد من خالل ظروف ما قبل التعددیة  الرجوع إلى الحزبیة إلى التعددیة؛
ّ 1988 الجزائري قبل أكتوبر واإلصالحات  1988أحداث أكتوبر تناول بالتفصیل ، ثم

ّ خالله  1989دستور التي تلتها كنتیجة حتمیة لها، وصوًال إلى  السیاسیة إقرار الذي تم
السیاسیة وكل ما یتبعها من إصالحات في المجاالت األخرى؛ االجتماعیة  التعددیة

تشكیالت وختمنا الفصل باستعراض مختصر ألهم  .واإلعالمیة واالقتصادیة والثقافیة وغیرها
، وشاركت في أول انتخابات 1989قت على إصالحات دستور التي انبث المعارضة السیاسیة
  .تعددیة في الجزائر

حیث أبرزنا فیه ؛ بتطور المعارضة السیاسیة في الجزائرالفصل الرابع في الدراسة عنون 
مؤشرات بدایة األزمة السیاسیة، جراء التأسیس لشرعیة جدیدة تقلص من حظوظ المعارضة، 

ّ قمنا ب ، قبل أن نختم الفصل بالحدیث 1996في التعدیالت الدستوریة  متأنیة قراءةومن ثم
التي شاركت في العملیة االنتخابیة من التطورات الحاصلة في  مواقف أحزاب المعارضةعن 

  .الجوانب السیاسیة واالجتماعیة واألمنیة واإلعالمیة

: عنوانأما الفصل الخامس؛ فهو الفصل التطبیقي لمتغیّرات الدراسة، حیث اندرج تحت 
رض استجالء العالقة القائمة بین بغ؛ المعارضة السیاسیة والسلطة الحاكمة في الجزائر

لت الثقافة السیاسیة قطبي النظام الجزائري؛ السلطة والمعارضة ، فأردنا بدایًة فهم  التي تشّك
ّ استعرضنا  في الجزائر، أحزاب المعارضة وفقها ة هدجلسات غرفتي البرلمان في الع لنتائجثم

 هغرفتیالبرلمان ب نتائج جلساتل فسیرتب، وأتبعناها والتعلیق علیها) 2002/2007(التشریعیة 
لى  1997داء أعضاء البرلمان في الجزائر منذ ألتقییم بفي الفترة نفسها، وأنهینا الفصل  ٕ وا

  .غایة تاریخ انتهاء الدراسة

ّ ختمنا دراستنا باستعراض لنتائج الدراسة؛ حیث قمنا بتحلیل ما توصلنا إلیه في  من ثم
الفصل الخامس من نتائج للعالقة بین السلطة والمعارضة، في كل مناحیها، ووظفنا في هذه 
ا، بما في ذلك اإلطار المفاهیمي  الخطوة كل الجوانب النظریة التي استعرضناها سابقً
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قات التغییر والدراسات السابقة ّ ، وكذا المقاربة النظریة لموضوع الدراسة، مستخلصین لمعو
السیاسي في الجزائر في الفترة المدروسة، بهدف تصحیحها لمصلحة تكریس المسار 
ّ یكتمل تشكیل انساق البناء االجتماعي األخرى  الدیمقراطي في نسق النظام السیاسیة ومن ثم

  .لتتماشى واإلصالحات السیاسیة
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  الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول

  لدراسةا مــــــوضــــوع

  

 .الدراسة إشكالیة: أوالً 

ا ً  أهمیة موضوع الدراسة: ثانی

ا  .أسباب االختیار: ثالًث

ا ً  .مجال الدراسة:رابع

ا ً  .الفرضیات: خامس

ا ً  .المنهج المستخدم:سادس

ا ً  .المفاهیم النظریة للدراسة: سابع

ا   .الدراسات السابقة: ثامنً

ا ً   لموضــــــــــــــــــــوعة لــــــــــــالنظری قاربــــــــــــةالم: تاسع
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 .الدراسة إشكالیة: أوالً 

؛ التاریخ الذي شهد أول تجربة دیمقراطیة  1992منذ  في الجزائر محاولة وهو أوًال
، بإقراره للتعددیة كأساس لقیام 1989للتطبیق العملي لما جاء في محاور ومواد دستور 

جل خالله كبح جماح العملیة في بدایتها  ُ ا؛ التاریخ نفسه الذي س ً النظام في الجزائر، وهو ثانی
ث الداخلیة كما سبق وذكرنا، منذ ذلك التاریخ لم تتوقف حركة التطور الدراماتیكي لألحدا

والثقافي والدیني وغیرها، فال  واالجتماعي المتشعبة التي المست كل أشكال البناء السیاسي
النظام استطاع أن یقتنع بضرورة السماح بحریة التمثیل السیاسي غیر المجتزأ، وال المعارضة 
حدة  ّ بمختلف قواها وتوجهاتها استفادت من حیثیات التجربة الحاصلة وخرجت بآلیة مو

  .للتعامل مع المؤشرات الكامنة وراء عرقلة عملیة التغییر السیاسي في الجزائر

ر لحل األزمة  ّ لت طیلة الفترة الماضیة الشغل الشاغل ألي تصو هذه المؤشرات شّك
ن كانت تتعلق في جزء كبیر منها بطبیعة النظام، فهي كذلك  ٕ الحاصلة في البالد، وهي وا

ُستهان به في إ . طالة عمر األحداث داخل قوى وأحزاب المعارضة ذاتهاتتوغل في جزء ال ی
ن أي دراسة تستوفي حیثیات الظاهرة السیاسیة واالجتماعیة في الجزائر یجب أن ال تركز  ٕ وا
على طرف واحد وتستثني اآلخر، بل یجب أن تشخص الواقع الجزائري انطالقًا من طرفي 

ة الدیمقراطیة لدى الطرفین األزمة الحاصلة وتقف على المعوقات األساسیة للممارس
  .  وتشخیص آلیة للخروج من الوضع الراهن الذي تعیشه البالد طیلة السنوات السابقة

التغییر السیاسي في الجزائر منذ  ةكالیة وجود عراقیل أساسیة لعملیإشمن ما تقدم الحظنا 
وانفتاحه على قوى  1989إقرار النظام للتعددیة السیاسیة في الجزائر في دستور عام 

یُطرح كون أن الخطوة التي أقبلت علیها  ومصدر اإلشكالیة من الناحیة العلمیة. المعارضة
غییر وتكریسها في الجزائر ممثلة في نظامها السیاسي وظیفتها العمل على تیسیر عملیة الت

الواقع لمصلحة األفراد والجماعات في شتى مجاالت الحیاة، بدایة من أحقیة التمثیل السیاسي 
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لكل أطراف المجتمع المدني، لكن الحاصل في الواقع منذ تلك الفترة أن مستوى األداء 
ا بات في تراجع مستمر ً ا وجماعی ً هذا  .السیاسي الذي ینعكس على المردود االجتماعي فردی

الوضع الذي نلحظه یتكرر كلما الحت بوادر الحل والخروج من الوضع المتأزم في البالد 
ا دون التمثیل الحقیقي  ً أصبح یحتم علینا الوقوف على المؤشرات الحقیقیة التي تحول دائم

  .للمجتمع واالنفراج التام للوضع الداخلي لدى كل األطراف والتیارات السیاسیة

دراستنا تتمحور في التساؤل الرئیسي حول؛ من یقف وراء عملیة  وعلیه فإن إشكالیة
التغییر السیاسي في الجزائر؟ هل هي السلطة بكل أطیافها، من تشریعیة وتنفیذیة 
عالمیة، أم أنّ المعارضة بكل تشكیالتها السیاسیة هي التي تقف أمام عملیة  ٕ وقضائیة وا

ل التغییر هذه؟ ّ ة  یتحم ا، أم أنّ المسؤولیة مركبّ ً ها كال الطرفین؛ سلطة ومعارضة مع
  وبالتالي تعود إلیهما مسألة عرقلة الحیاة السیاسیة واالجتماعیة؟

نتمكن من الوقوف على حقیقة هذه اإلشكالیة واتضاح مفاهیمها وتفسیر أبعادها، وكي 
  :یمكن تناولها في التساؤالت الفرعیة التالیة

تعتبر في الجزائر منذ االستقالل وقبل إرساء التعددیة  بنیة النظام السیاسيهل أنّ   -1
ا ً ا ومحفّز ها في االنتقال مباشرة نحو النظام الدیمقراطي لعملیة عامًال مساعدً ، أم أنّ

 األصل هي بنیة هشة ولم تكن جاهزة لولوج التغییر السیاسي بشكل مباشر؟
الثقافة ومات مقلمختلف األطراف المشاركة في العملیة السیاسیة هل تمتلك   -2

م رئیسي في تجسید مبدأ الممارسة السیاسیة الدیمقراطیة السیاسیة ّ ، باعتبارها مقو
وتحقیق التغییر السیاسي الناجع، وبالتالي استكمال بلورة انساق البناء االجتماعي 

 ككل؟
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ا في  هل  -3 أحزاب مكتملة  ،بدایة التعددیةاألحزاب السیاسیة التي تأسست حدیًث
هافي البنیة،  تعاني في  وتقاسم األدوار والتداول علیها، وتدویر المناصب، أم أّن

ا؟ ً  األساس من أزمات داخلیة عرقلت مسار تعاطیها مع النظام خارجی

ا ً   :أهمیة الموضوع: ثانی

ا كانت طبیعة هذا النظام فإن  ً إن كل نظام سیاسي یستمد شرعیته من المجتمع، وأی
ُ أحدث المجتمع یبقى المصدر األساسي والوح ز ید الذي یمنحه السلطة الشرعیة الكاملة، وتُبرِ

النظم السیاسیة وأرقاها معاملًة اآللیة التي تحقق األنظمة السلمیة والشرعیة عن طریق تمثیل 
لة للمجتمع المدني واألهلي من دون استثناء وتمثل الدیمقراطیة في . القوى المجتمعیة المشّك

البشري من تصور لطبیعة الحكم، وكیفیة ممارسة  هذا المجال قمة ما وصل إلیه العقل
السلطة والتعاطي مع أطراف المعارضة وكذا فتح المجال لبروز وممارسة مختلف أشكال 

  .الحریات

ن ما تعانیه أغلبیة المجتمعات الحدیثة العهد بالممارسة الدیمقراطیة، هو عدم امتالك  ٕ وا
تمعیة من طرف التنظیمات واألحزاب الممثلة القدرة الكافیة على التمثیل السیاسي للقوى المج

لها، وهذا نتیجة عوامل منها ماهي مشتركة في العدید من البلدان ومنها ما تختلف من 
وعلیه فإن أهمیة الموضوع المطروح أمامنا . مجتمع إلى آخر حسب خصوصیة كل بلد

ف على عر  ّ ا للتعر ً ا خصب اقیل التحول نحو للدراسة تكمن في كون مجال الدراسة یشكل میدانً
ّ الحاجة إلى هذا االنجاز   .الدیمقراطیة باعتبار أن مجتمعاتنا العربیة تُعد في أمس

ا   :أسباب اختیار الموضوع: ثالًث

إن أفضل مجال لدراسة الدیمقراطیة في أي مجتمع كان، هو مجال األحزاب السیاسیة 
رز وجوه الدراسات تبقى أب –حسب موریس دوفیرجیه  –ومنظمات المجتمع المدني، وهي 
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فقد عكف دوفیرجیه في عدد من مؤلفاته؛ وخاصة األحزاب السیاسیة . حول النظام السیاسي
األحزاب "على دراسة نظام األحزاب السیاسیة، حیث وصل إلى نتیجة أن  1951عام 

، وهو ما "ومجموعات الضغط هي المنظمات الرئیسیة التي تناضل في المعارك السیاسیة
  .لها بشكل مفصلیبرر دراسته 

ّ اختیارنا لدراستها في الحالة الجزائریة لسببین جوهریین   :وقد تم

 ا للتعددیة التي كانت تنبيء : األول إمبریقي ً یفرضه الواقع الجزائري باعتباره نموذج
بتغییر حقیقي في المجال السیاسي الجزائري والعربي واإلقلیمي لوال مؤشرات التأزم 

  .دون اكتمال هذا النموذجالتي الحت الحقًا ووقفت 

 تفرضه ضرورات تخصیص المشهد الجزائري بالدراسة والبحث : الثاني علمي أكادیمي
ا مع النقص المسجل في الدراسات البحثیة للمجتمعات العربیة في هذا  ً تجاوب

  1.المجال

ا ً   :مجال الدراسة: رابع

  :موضوعنا یدخل ضمن مجالین اثنین هما

یتمثل في الساحة الجزائریة وما تحمله من أوضاع سیاسیة تمخضت  مجال مكاني؛ -1
ً على ما تقدم   .عنها حیاة اجتماعیة تعكس الصورة التي نحن بصدد البحث فیها بناء

یحدد فترة اإلشكالیة المطروحة أمامنا من بدایة إقرار التعددیة في : مجال زمني -2
رغبة  2009افریل / في أیار إلى غایة االنتخابات الرئاسیة التي جرت 1989دستور 

منا في قراءة أحداث العقدین الماضین من تاریخ الجزائر االجتماعي والسیاسي 
                                                             

حسنین توفیق إبراهیم، النظم السیاسیة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، : للتوسع في الموضوع، یمكن الرجوع إلى - 1
  .2005بیروت، 



ل ـــــالفص ةــــــــــــــــــــــــــــــالدراس وعــــــــــــمــــــــــوض
 األول

 

10 
 

ومقاربته مقاربة سوسیولوجیة تمكننا من تشخیصه بصورة حقیقیة تسمح  باستخالص 
  .النتائج، وتكفل بناء أسس للدیمقراطیة ثابتة وقابلة لالستمرار مهما كانت الظروف

ا ً   ضیات الدراسةفر : خامس

  :الفرضیة األساسیة الدراسة -1

الفرضیة الرئیسیة التي تتمحور حولها دراستنا تتمثل في أن اإلشكالیة الحاصلة في 
الجزائر، ال یختص بها طرف من األطراف الموجودة في الساحة السیاسیة بعینه، وال یتحمل 

قطب واحد من أقطاب  مسؤولیة تفاقم وتدهور األوضاع ووصولها إلى الحد الذي وصلت إلیه
ن أزمة بنیویة ، بل إن عراقیل عملیة التغییر تنبع في الجزائر م)السلطة والمعارضة(الحكم 

السیاسي ككل لدى كل األطراف المشاركة في نظام الحكم، هذه األزمة  في طبیعة النظام
ا مع أول انتخابات تعددیة في العام ،تولدت مع بدایة بناء الدولة ، 1991 ثم برزت تحدیدً

السیاسي  لتستمر وتتجسد في طبیعة النظام السیاسي وتنعكس على بقیة أجزاء النظام 
  .في المراحل الالحقة األخرىاالجتماعي و 

  :الفرضیات الجزئیة -2

  :الفرضیة األولى

في الجزائر منذ االستقالل وقبل إرساء التعددیة ال  بنیة النظام السیاسي -
 .تساعد على االنتقال مباشرة نحو النظام الدیمقراطي

  :مؤشرات الفرضیة

  ا ً ا وسیاسی ً ظروف ما قبل التعددیة وصلتها بطبیعة النظام اجتماعی
ا، تعبر عن هشاشة مؤسسات النظام قبل وأثناء فترة التغییر  ً إقرار (واقتصادی
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ما انعكس في وقف المسار االنتخابي في أولى انتخابات تعددیة في  ،)التعددیة
 .عرفتها البالد

  والتأسیس 1989التراجع عن الحقوق الممنوحة للمعارضة في دستور ،
لشرعیة دستوریة بدیلة تقلص من حظوظ المعارضة أعاق االنتقال إلى المرحلة 

ل الدیمقراطي ّ  .الالحقة من التحو

  طني الشعبي في الشأن السیاسي قبل إقرار تدخل مؤسسة الجیش الو
س عقیدة استمراریة تفضیل الشرعیة الثوریة على حساب  ّ التعددیة وبعدها، كر

 .الشرعیة الدستوریة

 :الفرضیة الثانیة

مختلف األطراف المشاركة في العملیة السیاسیة تفتقد إلى أدنى مقومات  -
 .الثقافة السیاسیة

 مؤشرات الفرضیة

 یاسیة السائدة في الجزائر تتأرجح بین كونها خاضعة عند نمط الثقافة الس
أطراف وضیقة عند أطراف آخرین في العملیة السیاسیة، وهذا یتنافى مع محددات 
الثقافة المدنیة التي ترجح فرضیة أن یسود نمط الثقافة المشاركة، دون التخلي عن 

 .األنماط األخرى

  بدایة من األسرة وصوًال إلى مؤسسات التنشئة االجتماعیة في الجزائر؛
وسائل اإلعالم ال تولي أهمیة للتثقیف السیاسي، فانعكس ذلك على الفرد وطموحه 

 .وبالتالي ألدائه تجاه القضایا السیاسیة الداخلیة للبالد
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 الفرضیة الثالثة

ا من أزمة  - ً ا في تلك الفترة، تعاني أساس األحزاب السیاسیة التي تأسست حدیًث
؛ من خالل داخلیة، انعكست على سوء توظیفها لألداء الدیمقراطيتكامل لألدوار 

بیها في مختلف هیئات السلطة  . سلوكیات منتخَ

 مؤشرات الفرضیة

  ل نمط المشاركة السیاسیة من أشكالها االتفاقیة إلى مشاركة غیر ّ تحو
 .تقلیدیة في أول اختبار حقیقي ألحزاب المعارضة

 ر المناصب والتداول على السلطة داخل افتقاد آلیة سیاسیة تمثیلیة لتدوی
األحزاب السیاسیة، أدى إلى تدني مستوى المشاركة االتفاقیة بنمطیها؛ المدنیة 

 .والمظاهرات

  نقص أو انعدام الوالء للحزب انعكس على تمثیله البرلماني، وبالتالي ترجیح
المصلحة الشخصیة على الحزبیة، ما أدى إلى االنشغال بالمحافظة على 

ن أدى ذلك إلى تغییر اال ٕ متیازات على حساب متابعة تحقیق البرامج الحزبیة،  وا
  .االنتماء الحزبي بشكل كلي

  

ا ً   :منهج الدراسة: سادس

یتطلب موضوعنا المقاربة البنیویة لوصف طبیعة الحكم في طرفیها األساسیین،      
كما تعتمد هذه الدراسة بشكل أساسي على . السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى
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المنهج التحلیلي والمقاربة الوظیفیة ألداء التشكیالت األساسیة المشاركة في عملیة 
  :سنستخدم التقنیات واألدوات البحثیة التالیةو . التغییر الحاصلة في الجزائر

استخدام األرشیف المتوفر في المكتبات ومراكز التوثیق في الجزائر وخارجها  -
 .حول الموضوع

المالحظة المستمرة ومراقبة الوضع الداخلي عن كثب لمواكبة األحداث  -
ر العملیة السیاسیة ّ  .بین األطراف المشاركة فیها المتعلقة بتطو

قة في جمع المقابل - ا للدّ ً ة من خالل معایشة عناصر الظاهرة عن قرب توخی
 .السیاسیة الحاصلةت عن واقع التغییرات البیانات والمعلوما

  

ا ً   مفاهیم الدراسة: سابع

إن دراسة أي مفهوم تنبني على ضرورة الوقوف عند تعریفاته ومكوناته وأبعاده، وربما 
ره التاریخي، وهذا من أجل وضع  ّ تصور فكري یسهل مهمتنا في فهم وشرح حتى تطو

 دراستنا إلى في سنتطرق  نا التطبیقات العملیة لهذه المفاهیم على أرض الواقع، وعلیه فإن
ا مع متطلبات متغیّرات الدراسة؛ حیث تتمثل المفاهیم  رئیسیةمفاهیم  ً وأخرى فرعیة تماشی

، فیما تُترجم شاركة السیاسیةفة السیاسیة، والمبنیة النظام السیاسي، الثقا: الرئیسیة في
ر والتغییر االجتماعي، التمثیل السیاسي، السلطة، المعارضة : المفاهیم الفرعیة في التغیّ

ّ األزمة السیاسیة   .السیاسیة ومن ثم
  مفاهیم الدراسة الرئیسیة: أوالً 

 بنیة النظام السیاسي:  
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 تعریفه -1

المفكرین یعتقد بأن تحدید النظام تعرض مفهوم النظام السیاسي لتطور مستمر، فبعض 
لكن البعض یرى قصور هذا . السیاسي یقتصر على معرفة شكل الحكم في الدولة فقط

لذلك ارتأینا . التحدید وعدم مواكبته للتغیرات التي استجدت على صعید المجتمعات السیاسیة
بارزة مع بنیة أن نوجز مفهومه انطالقًا من المرجعیات النظریة العلمیة التي لها عالقة 

  :1النظام السیاسي

 المرجعیة السیاسیة  - أ
. لم یتعد دارسو األنظمة السیاسیة بأبحاثهم حتى عهد قریب موضوع المؤسسات السیاسیة

واكتفى الفقه الدستوري بتعریف النظام السیاسي على أنه الشكل الخارجي للسلطة العامة وما 
مي أو الوضعي للسلطة كتحدید شكل یتصل به من حلول مختلفة تنحصر في الجانب التنظی

الدولة أو الحكومة ووظائفها السیاسیة الواردة في النصوص الدستوریة وتحلیل النصوص 
وغیرها من النصوص القانونیة في حدود األشكال الخارجیة للسلطة العامة، دون االهتمام 

القتصادیة للبلد الفعلي أو البحث بكیفیة تطبیقها ومدى تفاعلها مع الظروف االجتماعیة وا
 .الذي یجري تطبیقها فیه

برر هذا االتجاه باالستناد إلى تعذر دراسة السلطة متجردة عن تجسداتها الشكلیة 
أي عن المؤسسات والفئات ذات المصلحة والقیادات الصانعة للقرارات والبنیات  ؛الخارجیة

التي سمحت " بموائل القدرة"وهذه التجسدات هي ما یمكن أن یسمى . والوظائف والسلوكیات
في إطار البحث العلمي ببروز عدة اتجاهات حسب تركیز الباحث على موئل من الموائل 

أما التركیز على الدولة في . أو البنیویة أو الوظائفیة أو السلوكیةالمؤسسیة القیادیة : المذكورة

                                                             
الناشر    " دراسة تأصیلیة للنظم البرلمانیة والرئاسیة.. النظام السیاسي والحكومات الدیمقراطیة"كتاب : جمال سالمة علي - 1

 13. ، ص2007دار النهضة العربیة، 
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البحث عن النظام السیاسي فیعود إلى أن المفكرین السیاسیین الذین یؤكدون على صلة 
فالدولة حسب تعبیر . القانون الدستوري بعلم السیاسة ویعتبرون هذا األخیر علم الدولة

، وهي المجسم الرئیسي للقوة  السیاسیة، وبمعنى "تمؤسسة المؤسسا"هي " هوریو"البروفسور 
  .1آخر فلیس هناك من نظام سیاسي خارج الدولة

 المرجعیة االجتماعیة -ب

النظام السیاسي هو نظام اجتماعي یقوم بعدة أدوار أو وظائف متعددة استنادا إلى سلطة 
من الداخلي والخارجي منها إدارة موارد المجتمع وتحقیق األ -مخولة له أو قوة یستند إلیها 

 .وتحقیق أكبر قدر من المصالح العامة والعمل على الحد من التناقضات االجتماعیة

في صورته السلوكیة هو تلك المجموعة المترابطة من السلوك المقنن : والنظام السیاسي
الذي ینظم عمل كل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئیة التي یتألف منها النظام السیاسي 

 .اخل أي بناء اجتماعيد

في صورته الهیكلیة أو المؤسسیة أو التنظیمیة فهو عبارة عن مجموعة : والنظام السیاسي
المؤسسات التي تتوزع بینها عملیة صنع القرار السیاسي وهي المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة 

 .2والقضائیة

 المرجعیة القانونیة -ج

أساسها في كون اهتمامات السلطة  –التقید بأحكام الدستور  –وجدت النظرة القانونیة 
السیاسیة محدودة في نطاق الدفاع عن البالد وحفظ األمن مع إقرار الحریات السیاسیة 

فنشاط السلطة . للمواطنین واشتراكهم في العملیة السیاسیة من اختیار الحكومات إلى مراقبتها

                                                             
  .13 :ص المرجع السابق، - 1
  .14: ، صنفسهالمرجع  -  2
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. للمحافظة على المجموعة أكثر من اتجاهه لتعدیل نظامها االجتماعيالسیاسیة إتجه 
واقتصر مجالها على حمایة المصالح العامة الكبرى متمیزًا بذلك عن مجال االجتماع 

وعلیه . واالقتصاد الذي یعني بنشاط األفراد الخاص والذي بقي خارجًا عن سلطان السلطة
و اختالف الحلول التي تقررها الدساتیر للشكل كان مقیاس الفرق بین األنظمة السیاسیة ه

الخارجي للسلطة العامة في كل نظام وما یرتبط بالشكل المذكور من طرق مختلفة لممارسة 
". بأن  النظام السیاسي هو النظام الدستوري بذاته"لذلك یقول البروفسور إدمون رباط . الحكم

لكن هذا . 1المحدد للنظام السیاسيوباختصار فقد اتخذ هذا الرأي شكل الحكومة األساس 
ة في  ّ التداول لمفهوم النظام السیاسي سرعان ما تغیّر وفق ما استجد من محطات علمیة مهم

  .التحلیل االجتماعي والسیاسي نفهمها من رصد هذا التطور بإیجاز

  

   تطور مفهوم النظام السیاسي و دالالته -2

والسلطات الثالث، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، یعد النظام السیاسي، ومكوناته وبنیته، 
 .أهم أركان البنیان السیاسي للدولة الحدیثة

بدًال من النظم السیاسیة، كما استخدم " الحكومة"وفي بدایة األمر تم استخدام مصطلح 
، أو في التركیز على  المصطلح ذاته للداللة على السلطات الثالث، سواء في مجملها معًا

  دون سواها، بحیث أصبحت كلمة الحكومة مرادفًا لتعبیر السلطة ) السلطة التنفیذیة( إحداها

                                                             
، 1998، الدار العربیة للنشر، بیروت 1إدموند خلیل، النظم القانونیة والدساتیر، دراسة تحلیلیة في السیاسیة والقانون، ط - 1

  .24: ص
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إال أن التطور لحق بهذا االستخدام الذي لم یعد مستساغًا في إطار التطورات . التنفیذیة
 .1المتالحقة والعمیقة التي طالت الدراسات السیاسیة بشكل عام

لیل، كما ظهرت نظریات ومقاربات جدیدة ستجدت خالل هذه التطورات أطر للتحقد اُ ف
، االقتراب )المقاربة الوظیفیة(تحلیل النظم، والمؤسسیة، واالقتراب الوظیفي : لعل من أهمها

فأضحت هذه األطر والمقاربات بمثابة األدوات األكثر أهمیة، ). المقاربة البنیویة(البنیوي 
السیاسیة واالجتماعیة السیاسیة  واألكثر مالءمة لدى الباحثین والمتخصصین في القضایا

عند تناولهم لموضوعات ومفاهیم من قبیل؛ النظام السیاسي، المجتمع السیاسي، قوى 
 .وغیرها ...المعارضة، والسلطات الثالث

أو ما سمي بالثورة السلوكیة في البحوث السیاسیة وعلم  –فترتب على هذا التطور 
فاهیم النظم والسلطات، كما اختفت مقررات تحول كبیر في دالالت م –االجتماع السیاسي

النظم "، من علم السیاسة الجدید لتحل محلها مسمیات "الحكومات المقارنة"أخذت اسم 
محل " المؤسسیة، والتحلیل الوظیفي"، وحلت مصطلحات من قبیل "السیاسیة المقارنة
 ".السلطات الثالث"المصطلح القدیم 

نما أصبح لمفهوم النظام لم ی: ففیما یتعلق بالنظام السیاسي ٕ عد یفهم على أنه الحكومة، وا
 :السیاسي مدلوالت تتسع لتشمل ثالث محاور أساسیة

) السلطات الثالث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة(المؤسسات السیاسیة الرسمیة : األول
والتي ...) منظمات وجمعیات ونقابات واتحادات مهنیة وعمالیة وفكریة (وغیر الرسمیة 

 .تشكل من أبنیة وأدوار سیاسیةت
                                                             

العربیة جیفري روبرتس وألیستر دوردز، المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي، ترجمة سمیر عبد الرحیم الجلبي، الدار   -1
  .125: ، ص1999، بیروت 2للموسوعات، ط 

صاحب الربیعي، دور الفكر في السیاسة والمجتمع، الطبعة األولى، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، : للتوسع أكثر، أنظر
2007.  
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 .نسق القیم واألفكار والمعاییر والتي تشكل ما یعرف بالثقافة السیاسیة: الثاني 

 .1تفاعل وعالقات وسلوكیات األفراد والجماعات والمؤسسات: الثالث

وبالنسبة للسلطات الثالث فقد أضفى على تحلیلها اقتراب وظیفي یجعل من التشریع 
والتقاضي وفق القواعد والقوانین وظائف، ولیس مجرد سلطات، فالتشریع یقوم به والتنفیذ 

البرلمان، لكن قد تقوم به البیروقراطیة أو أجهزة الخدمة المدنیة، كما قد یقوم به القاضي في 
 .وهكذا... تفسیره للقاعدة القانونیة عند تطبیقها 

سي والسلطات الثالث، إال أنها تظل رغم هذه التحوالت الشاملة في مدلوالت النظام السیا
أهم أركان البنیان السیاسي للدولة، كما یظل تطویر قدرات النظام السیاسي، ومحوریة 
السلطات الثالث في قیام دولة القانون والمؤسسات أهم أهداف وغایات التغییر السیاسي 

  .واالجتماعي في كل المجتمعات

 مفهوم الثقافة السیاسیة:  

سیاسیة مصطلحًا حدیثًا كانت المدرسة السلوكیة أول من أولته بالبحث، ثم تعد الثقافة ال
تبنته المدرسة التنمویة في مطلع ستینیات القرن الماضي في محاولة منها لتمییز مراحل نمو 
وتطور النظم السیاسیة وانتقالها من نظم تقلیدیة إلى أخرى حدیثة، وقد تعرض عدید من 

لموضوع الثقافة السیاسیة وأعطوها تعریفات عدة أبرزها تعریف الباحثین بالبحث والتحلیل 
منظومة من المواقف والمعتقدات والقیم السائدة فیما : "الذي یعتقد بأنها) كولمان. جیمس س(

مجموع : "فینظر إلى الثقافة السیاسیة كونها) لوشیان باي(، أما "یخص النظام السیاسي
تعطي نظامًا ومعنى للعملیة السیاسیة وتقدم القواعد االتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي 

، وال یخرج تعریف األستاذان "المستقرة التي تحكم تصرفات األفراد داخل النظام السیاسي
                                                             

والنشر والتوزیع، ، ترجمة محمد عرب صاصیال، المؤسسة الجامعیة للدراسات "علم االجتماع السیاسي" فلیب برو،: راجع - 1
  .1998الطبعة األولى، 
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: " عن هذا اإلطار، فالثقافة السیاسیة حسب رأیهم هي) جورج روبرتس والیستر ادواردز(
في أي عضاء األئد التي یتبناها األفراد النموذج الشامل لالتجاهات والقیم والمواقف والعقا

  .1" مجتمع سیاسي

 ّ عوامل التنشئة االجتماعیة  :مثل ؛الثقافة السیاسیة تحتوي جوانب متعددة كما أن
والسیاسیة وأسالیبها، والعالقات السائدة بین القیم السیاسیة واإلجراءات التي یطبقها النظام 

 .السیاسي، والمواقف من القیادة والسلطة والهویة السیاسیة سواء لإلفراد أو المجموعات

الستناد إلى عوامل عدة وتضم الثقافة السیاسیة ثقافات فرعیة یمكن التمییز فیما بینها با
مثل الدین واإلقلیم والعرق والمكانة االجتماعیة وغیرها، وتتكون هذه الثقافات من قیم ومواقف 
سیاسیة متمایزة عن قیم ومواقف الثقافة السیاسیة العامة، ورغم أن البعض یرى في هذه 

ى اعتبار أنها عل . 2الثقافات مصدر ضعف أو تهدید لعملیة االندماج السیاسي في المجتمع
قد تشجع ظهور أراء وتوجهات تطرح نفسها بوصفها بدیًال للثقافة المهیمنة، إال أن آخرون 
یرون فیها عامل ثراء واغناء في المجتمع نظرًا ألنها قد تشكل قوى دافعة للتغییر في 

 . 3المجتمع، وتتیح للناس الحریة في التعبیر عن أرائهم والسعي لتحقیق ما یسعون إلیه

في ) لموند وسیدني فیرباأأورده غابرییل (تتمحور الثقافة السیاسیة حسب التصنیف الذي و 
، حول ثالثة أنماط تحددها أربعة ) الثقافة المدنیة(كتابهما  وهو التصنیف األكثر شیوعًا

الترشیح : موضوعات هي النظام السیاسي، والمدخالت؛ أي نشاط األفراد السیاسي مثل
ت أي نشاط الحكومة مثل تقدیم المساعدة االقتصادیة للمواطنین وتنظیم واالنتخاب، والمخرجا

                                                             
  .321ص ، 1991، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، أسسه وأبعاده ، علم االجتماع السیاسي، صادق األسود - 1 

ادوردز، المعجم الحدیث للتحلیل السیاسي، ترجمة سمیر عبد الرحیم الجلبي، الدار العربیة  جیفري روبرتس والیستر - 2
  .325، ص 1999، بیروت، للموسوعات،

ان،  - 3 ّ أنتوني غدنز، علم االجتماع، ترجمة فایز الصباغ، المؤسسة العربیة للترجمة، بیروت، والمؤسسة ترجمان، عم
  .86، ص2005
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شؤونهم ورعایة مصالحهم، وتصور األفراد لذواتهم كمشاركین في الفعالیات السیاسیة، وهذه 
 1. ، والثقافة المشاركة)الخاضعة(، والثقافة التابعة )التقلیدیة(الثقافة الضیقة : األنماط هي

یتصف أفراد المجتمع في ظل هذا النمط من  ):التقلیدیة(الضیقة الثقافة السیاسیة ـ 1
الثقافة بضیق األفق والتفكیر، حیث ال یوجد هناك ما یربط بینهم وبین النظام السیاسي، 
دراكهم  ٕ فضًال عن انه ال تتوفر لدیهم معلومات بالقدر الكافي عنه، ویتسم وعیهم من جهة وا

السیاسي من جهة أخرى باالنعدام، مما یعني أنهم ال حول تأثیرهم والتزامهم تجاه النظام 
 .یؤثرون بالعملیة السیاسیة وال یتأثرون فیها

یتصف أفراد المجتمع في ظل هذا النمط من  ):الخاضعة(الثقافة السیاسیة التابعة ـ 2
الثقافة بإدراكهم الحسي بأنهم أصبحوا جزءًا من النظام السیاسي وبأنه یمتلك تأثیرًا على 

حساس حیات ٕ ونون آراء سلبیة كانت أم ایجابیة حول العملیة السیاسیة، وا هم، ورغم أنهم قد یّك
أو تصور حول شرعیة أو عدم شرعیة النظام والسلطة السیاسیة إال أن توجهاتهم إزاء 
المشاركة السیاسیة تتسم بالسلبیة، ونظرتهم لدورهم السیاسي تبقى نظرة تابعة تتأثر بأفعال 

 .ثر بهاالحكومة وال تؤ 

یتصف أفراد المجتمع في ظل هذا النمط من الثقافة : الثقافة السیاسیة المشاركةـ 3
بقدرتهم على تطویر وعیهم الخاص بعملیة المدخالت في المجتمع، مما یسهل من مهمة 
انخراطهم في العملیة السیاسیة، وهذا یدل على وعي األفراد بنوعیة المطالب الموجهة إلى 

دراكهم بقدرة هذا النظام على االستجا ٕ بة لمطالبهم، وینبع هذا من إدراك النظام من جهة وا

                                                             
1- Gabriel A. Almond, Political Development: Essays in Heuristic Theory (Boston: Little, 
Brown, 1970)Ch.1, p : 37.    
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األفراد لحقوقهم السیاسیة وضرورة ممارستها، بمعنى أنهم یتأثرون بالعملیة السیاسیة ویؤثرون 
  .1فیها

ق كل من ألموند و فیبرا بین هذه األنواع الثالثة للثقافة السیاسیة خلصوا  ّ وبعد أن فر
اسیة واحدة في المجتمع، بل أن تواجد بنتیجة أن ال وجود للدیمقراطیة في ظل وجود ثقافة سی

نسب معینة ومتفاوتة من هذه الثقافات هو الذي یمكن أن یخلق لنا الثقافة السیاسیة المدنیة 
والتي نحتاجها لبناء الدیمقراطیة، فالثقافة المشاركة مهمة و ضروریة و البد أن تكون نسبتها 

ع یشارك فإن ذلك سیعطل النظام األكبر في المجتمع لكن إذا كان الجمیع معني و الجمی
ألموند و فیبرا لذا استنتاجهم كان منطقي وواقعي من وجهة نظري  نظرالسیاسي من وجهة 

 وهو وجود خلیط بین هذه الثقافات الثالث ووجود درجة من االستسالم والروتین  لكي یكون
الرقابة  ممكن وذلك یفعلهنالك مجال للنظام بأن یتحرك مع جعله یؤمن بأن التغییر 

  .2الذاتیة

وعلیه فحتى تكون الدولة دیمقراطیة وتواكب عملیات التطویر والتغییر االجتماعي 
الثقافة المدنیة، فهل هذا النوع : باستمرار یجب أن یكون نمط الثقافة السیاسیة السائد فیها هو
لیة سؤال طرحناه في اإلشكا. من الثقافة هو السائد لدى أحزاب المعارضة في الجزائر

وافترضنا بالمقابل عدم وجود هذا النوع من الثقافة وسنحاول اإلجابة علیه في إطار تحلیلنا 
  .3النظري في هذه الدراسة

                                                             
علي الدین هالل ونیفین مسعد، النظم السیاسیة العربیة وقضایا االستمرار والتغییر، مركز دراسات الحدة العربیة، بیروت،  - 1

  .124: ، ص 2000
معوقات بناء ثقافة سیاسیة مشاركة في العالم الثالث، مجلة دراسات إستراتیجیة، : مها عبد اللطیف الحدیثي: راجع - 2

  .183، ص1998، 4الدراسات الدولیة، عدد جامعة بغداد، مركز
السیاسیة في تشكیل الهویة الوطنیة في عراق ما قبل  الثقافة دورابتسام محمد عبد، : للتوسع في الموضوع وفهمه، أنظر -  3

  .157 -135، ص  2008، مركز الدراسات الدولیة، بغداد، العراق، 36 دولیة، العدد ، مجلة دراساتالحتاللا وما بعد
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لكن ال یمكننا الخوض في هذا المجال قبل أن نستعرض العوامل التي تساهم في تأسیس 
 ؟ ثقافة السیاسیة المدنیة بشكل عاموتكوین وتأطیر ال

االجتماعیة والسیاسیة الحدیثة أن ما من شأنه القیام بهذه العملیة ال  أثبتت كل الدراسات
العملیات في  political Socialization"عملیة التنشئة اإلجتماعیة " یخرج عن إطار 

 ّ كان أول من استخدم هذا المفهوم في كتاب  "هیربت هیمان"مختلف أطوارها؛ حیث أن
تعلم الفرد لمعاییر اجتماعیة معینة عن : " على أنها، وعرفها 1959عام " التربیة السیاسیة "

إذا هي عملیة تعلم   ،1"تمع تساعده أن یتعایش سلوكیا معهطریق مختلف مؤسسات المج
ا في أي مجتمع، ممثلة في؛ دة ومعروفة مسبقً األسرة،  تُكتسب ضمن مؤسسات محدّ

وظیفة، وسائل اإلعالم، المدرسة، المنظمات الدینیة، مجموعة األصدقاء، مكان العمل أو ال
  .وغیرها...األحزاب السیاسیة 

 مفهوم المشاركة السیاسیة  

مشاركة أعداد "مفهومًا مبسطًا للمشاركة السیاسیة وهي تعني حسبه " لوسیان باي"ویعطي 
ا لمفهوم المشاركة ". كبیرة من األفراد والجماعات في الحیاة السیاسیة والمعنى األكثر شیوعً

رة المواطنین على التعبیر العلني، والتأثیر في اتخاذ القرارات سواء بشكل قد" السیاسیة هو 
حیث تقتضي المشاركة السیاسیة وجود مجموعة ".مباشر أو عن طریق ممثلین یفعلون ذلك 

بشریة تتكون من المواطنین والمواطنات یتوفر لدیهم الشعور باالنتماء إلى هذه المجموعة 
ت لدیهم اإلمكانیات المادیة واالبشریة وبضرورة التعبیر عن  ّ لمعنویة ووسائل إرادتها متى توفر

وعلى هذا األساس یجري وصف النظام الدیمقراطي على أنه النظام الذي  .رأو آلیات التعبی

                                                             
راجع موسوعة السیاسة، عبد الوهاب الكیالي،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  الطبعة الثانیة، الجزء األول، بیروت،  - 1

  .لبنان د ت
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یسمح بأوسع مشاركة هادفة من جانب المواطنین في عملیة صنع القرارات السیاسیة واختیار 
 .1 القادة السیاسیین

ّ مفهوم المشاركة السیاسیة؛ یشمل النشاطات التي تهدف إلى التأثیر على القرارات  كما أن
التي تتخذها الجهات المعنیة في صنع القرار السیاسي كالسلطة التشریعیة والتنفیذیة 

وتأتي أهمیة المشاركة السیاسیة في هذه األشكال المختلفة في مواقع صنع القرار . واألحزاب
مكن الناس من الحصول على حقوقهم ومصالحهم أو الدفاع عنها، ومواقع التأثیر في كونها ت

األمر الذي یعطیهم في النهایة قدرة التحكم بأمور حیاتهم والمساهمة في توجیه حیاة المجتمع 
  .2بشكل عام

والمشاركة السیاسیة في أي مجتمع هي محصلة نهائیة لجملة من العوامل االجتماعیة 
یة والسیاسیة واألخالقیة؛ تتضافر في تحدید بنیة المجتمع المعني االقتصادیة والمعرفیة والثقاف

ونظامه السیاسي وسماتهما وآلیات اشتغالهما، وتحدد نمط العالقات االجتماعیة والسیاسیة 
ا من معالم المجتمعات المدنیة  ً ا رئیس ً ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلم

 .الحدیثة

سیاسیة مبدأ دیمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنیة الحدیثة؛ بعبارة أخرى، المشاركة ال
مبدأ یمكننا أن نمیز في ضوئه األنظمة الوطنیة الدیمقراطیة التي تقوم على المواطنة 
والمساواة في الحقوق والواجبات، من األنظمة االستبدادیة، الشمولیة أو التسلطیة التي تقوم 

اركة السیاسیة هي جوهر المواطنة وحقیقتها العملیة، ویمكن القول إن المش. على االحتكار
فالمواطنون هم ذوو الحقوق المدنیة، االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة التي یعترف 

                                                             
سبتمبر /أیلول ( 223، العدد 20، المستقبل العربي، السنة »المشاركة السیاسیة والعملیة السیاسیة«حسین علوان البیج،  -1 

  .64، ص )1997
/ أیلول( 55، العدد 6، المستقبل العربي، السنة »أزمة المشاركة السیاسیة في الوطن العربي«الل عبد اللـه معوض، ج -2 

  .108، ص)1983سبتمبر
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بها الجمیع للجمیع بحكم العقد االجتماعي، ویصونها القانون الذي یعبر عن هذا العقد، 
ا عن سیادة الشعبفالمشاركة السیاسیة تمثل أساس الدیمقراطی ً   .1ة وتعبیر

ا على مقولة كل من ص ً ا بناء ً ف المشاركة السیاسیة إجرائی ّ  یلو ماوعلیه یمكن أن نعر
ذلك النشاط الذي یقوم به المواطنون العادیون بقصد " هاتنجتون وجون نلسون بأنها تعني

ا أم جما ً ا أم التأثیر في عملیة صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا النشاط فردی ً ا، منظم ً عی
اًال أم غی ّ ا أم غیر شرعي، فع ً ا أم عنیفًا، شرعی ً ا، سلمی ً ا، متواصال أو متقطع ً الــعفوی ّ  ".ر فع

 أشكال المشاركة السیاسیة

إن صراع اإلنسان منذ القدیم هو صراع من أجل الحریة، وقد أخذت الحریة في المجال 
السیاسیة والمعبر في اختیاراته السیاسي عدة صور، من أهمها مشاركة الفرد في الشؤون 

لمجموعة من المواضیع تمس من بعید أو قریب مصالحه الخاصة والتي من بینها اختیاره 
 .لحكامه أو تصویته على مشروع ما

ویقع التمییز بین شكلین من أشكال المشاركة السیاسیة؛ فهناك ما یصطلح علیه باألشكال 
یدیة أو السلمیة، ویوجد كذلك المشاركة غیر التقلیدیة االتفاقیة والمعبر عنها بالمشاركة التقل

التي تُترجم في صور أخرى للمشاركة السیاسیة تتعد األسالیب المتداولة إلى أنواع أخرى 
  .2للتعبیر عن نفسها، قد تصل إلى درجة ممارسة العنف السیاسي

  

 

                                                             
  .64حسین علوان البیج، مرجع سابق، ص  -1 

Political  ,Gabriel A.Almond and Sidney Verba:                                          كذلك راجع
Attitudes and Democracy in Five Nations? op cite, P : 57                
2 -  Gabriel A. Almond, Political Développement, op cite ;Pm 85.  



ل ـــــالفص ةــــــــــــــــــــــــــــــالدراس وعــــــــــــمــــــــــوض
 األول

 

25 
 

  األشكال االتفاقیة -1

أوجه المشاركة السیاسیة، فإن هذا النوع من إذا كانت األشكال االتفاقیة هي أهم وجه من 
 .الممارسات المدنیة والمظاهرات: األشكال یتجسد في نمطین من المشاركة

 نمط المشاركات المدنیة - أ

تشیر األبحاث التي أجریت بغرض تحدید هذا النوع من المشاركة إلى تعددها وتنوعها 
 :لكن یمكن اختزالها فیما یلي

 القوائم االنتخابیةالتسجیل في  -

 البحث عن اإلعالم السیاسي -

 مناقشات مع الجوار -

 )نقابات، جمعیات مثال(االنتساب إلى منظمة تعالج قضیة جماعیة  -

 االنتساب إلى حزب -

 حضور اللقاءات واالجتماعات السیاسیة -

 . 1المشاركة النشطة في الحملة االنتخابیة -

بات التي تناولت مفهوم المشاركة السیاسیة على أن إال أنه هناك شبه إجماع في الكتا
 .عنصر االنتخاب هو أهم مظهر من مظاهرها

 : ویحدد فیلیب برو وظیفتین أساسیتین للظاهرة االنتخابیة

                                                             
. .2002 الرباط، المغرب،، 1، مركز طارق بن زیاد، ط"حماني أقفلي، السلوك االجتماعي والسیاسي للنخبة المحلیة - 1
  .123 :ص
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تتحدد الوظیفة األولى في إعطاء المزید من السلطة الشرعیة ألولئك الذین یمارسون  -
 .السلطة

بیعة نفسیة فالمشاركة تنشط اإلحساس لدى المحكومین أما الوظیفة الثانیة فهي ذات ط -
 .1بانتمائهم للمجموعة الكبیرة بفضل ممارستهم المتیاز مشترك

 .المظاهرات - ب

فقد أصبحت المظاهرات أسلوبا للتعبیر الشرعي عن التوقعات الجماعیة، والمكونة لشكل 
ییر فافر ونماذجه الثالثة من أشكال المشاركة السیاسیة المعترف بها، ویمكن الوقوف مع ب

 :الخاصة بالمظاهرات

حیث تكمن وظیفتها في فرض رهان أو : النموذج األول یسمى بالمظاهرات المحركة -
 .قضیة أخفتها اللعبة المؤسساتیة عن المسرح السیاسي، وذلك بأكبر قدر من الوضوح

لسماح لبعض وهدفها األساسي هو ا: النموذج الثاني یسمیه بالمظاهرات الروتینیة -
المنظمات بالتذكیر مرحلیا بقدرتها على التعبئة وبصفتها التمثیلیة وتبنیها لبعض المطالب 

 .الشعبي ة، فهي بالتالي تنتج رسالة موجهة إلى األطراف الفاعلة في الحقل السیاسي

فال تصبح رهانات الحركات الجماهیریة : أما النموذج الثالث فیرتبط باألزمات السیاسیة -
نما في الحفاظ على السلطات تت ٕ جلى في تبني المطالب الخاصة ببعض المجموعات، وا

  .2العامة أو إسقاطها

  
                                                             

، 1، ترجمة محمد عرب صاصیال، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط "علم االجتماع السیاسي" فلیب برو، - 1
  .301: ، ص1998

2 ، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء 2، ط"إقصاء أم تكامل: المجتمع المدني والنخبة السیاسیة"حسن قرنفل،  - 
   .61: ، ص2000،)المغرب(
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 المشاركة السیاسیة غیر التقلیدیة -2

یتواجد هذا النوع من المشاركة السیاسیة عندما ال یسمح النظام السیاسي القائم بحریة  
إسماع الصوت عن طریق الوسائل الشرعیة، أین یتم اللجوء إلى طرق أخرى، تكون غالبا 

  . 1مرفوضة، بغیة الضغط على أصحاب القرار

ما یصطلح علیه وأقصى األدوات التي یستخدما أصحاب هذا النوع من المشاركة نجد 
  .بالعنف السیاسي

 مفهوم العنف السیاسي  - أ

یتحدد مفهوم العنف السیاسي باللجوء إلى الطر ق العنیفة، ویشكل اللجوء إلى مثل هذه 
والهدف من استعمال العنف . الطرق في األنظمة الدیمقراطیة إما اعترافا بالفشل أو الرفض

السیاسي، وهو ناتج عن إحساس باإلقصاء السیاسي یبقى هو الرغبة في الولوج إلى الوجود 
وتتنوع طرق هذا النوع من المشاركة فهو یشمل أفعال متباینة، حیث . أو التهمیش المؤسساتي

یتخذ في بعض األحیان شكل تكتالت في منظمات ذات طابع عسكر ي، أو خالیا سریة، 
 .2كما یمكن أن یلجأ إلى إحداث تفجیرات أو احتالل أبنیة مثال

هإذن  كل عمل منظم وغیر منظم تنعكس آثاره : " یمكن تعریف العنف السیاسي على أنّ
على العالم الخارجي، ویهدف من وراءه الشخص أو مجموعة أشخاص إلى إحداث تغییرات 
سیاسیة وغالبا ما یتخذ هذا النوع شكل عملیات دمویة منطلقین من مسوغات فكریة معینة 

 .3"یتسع لیتحول إلى ثورات تعطي الشرعیة لعملهم كما یمكن أن

                                                             
  .163: ، ص1977، دار الكتاب ، الدار البیضاء، "األغلبیة الصامتة بالمغرب"مصطفى العلوي،  - 1
  53: المرجع السابق، ص - 2
، )17(حسنین توفیق إبراهیم، ظاهرة العنف السیاسي في البلدان العربیة، سلسلة أطروحات الدكتوراه رقم : راجع كذلك - 3

  .1992الطبعة األولى، بیروت، لبنان، 
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 .دوافع المشاركة السیاسیة

ألسباب  المجال تها، وسنتطرق في هذتختلف دوافع المشاركة السیاسیة حسب خصوصی
 .للعملیة االنتخابیة حالترش دواعيیت واالمتناع عنه وكذلك إلى التصو 

   ).بالنسبة للناخب(أسباب التصویت  -1
أكثر بالدفاع عن مصالحه بحیث یبحث  حسب فلیب برو فان الناخب یصوت مدفوعا

عن تقلیل القلق غیر المرغوب فیه وذلك من خالل رغبته في االنتماء إلى المجموعة حیث 
یظهر السلوك االنتخابي كسلوك اجتماعي یتطور إلى عملیة فردیة حیث أن الفرد ینعزل 

ثاني فانه یتجلى لإلدالء بصوته لكنه یحس أنه یضم صوته للجماعة، أما بالنسبة للعامل ال
من خالل بحث الفرد عن الحمایة، أي حمایة من ظروف الحیاة وأزماتها مع العلم أن 
استراتیجیات األحزاب السیاسیة تقوم على تضخیم األزمات بهدف زیادة الخوف لدى األفراد 

شعارهم بالحمایة المحتملة إذا ما تبنوا أفكارها وأدلوا بأصوا ٕ تهم ودفعهم إلى قبول مقترحات وا
لصالح هذه األحزاب، أما بالنسبة للعامل اآلخر فیتمثل في رغبة الفرد داخل المجتمع في 
المشاركة من أجل التحرر من مشاعره ا لمكبوتة العدوانیة على اعتبار أن الفرد داخل 
المجتمع یخضع لمجموعة من القیود تبدأ أوال من عائلته التي تحاول وضعه في قالب معین 

الجتماعي و االقتصادي الثقافي للعائلة و تنتهي هذه القیود بوضع المجتمع و هو القالب ا
لمجموعة من المحرمات التي تهدف إلى ضبط السلوك اإلنساني و تثیر ه القیود نوعا من 
الصراع داخل نفسیة الفرد یبدأ من الصراع مع الوالدین و في مرحلة ثانیة تبدأ مع المجتمع و 

المجتمع حیث یقوم هذا األخیر بإرغام الفرد على قبول المناهج في مرحلة ثانیة تبدأ مع 
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" المشاركة السیاسیة"المطروحة، فمن خالل خضوع الفرد و كبت رغباته یشعر أن الوسیلة 
 .1هي الطریقة الوحیدة الستمرار وجوده داخل المجتمع

 ).عدم المشاركة(أسباب االمتناع عن التصویت  -2
 :أسباب االمتناع في ست نقاط  Robert Dahlیحدد روبیر دال 

یشارك الفرد بصورة قلیلة إذا وجد أن التعویضات التي یحصل علیها من خالل   -
 .مشاركته أقل بالمقارنة مع التعویضات التي یحصل علیها في أي نشاط آخر

تكون المشاركة أقل إذا اعتبر الفرد أن األهداف المطروحة الجدیدة ال تختلف عن   -
 .تیجة فان مشاركته ال تغیر شیئا في الواقعسابقاتها و كن

تكون أفل عندما یشك الشخص في إمكانیة تغییر األوضاع أي أن ثقته في نفسه و   -
   .في قدراته ال تقوده إلى المشاركة الفعالة في السیاسة

المشاركة في الحیاة السیاسیة أقل إذا حكم شخص على نفسه بمحدودیة معلوماته   -
 .السیاسیة

  .زادت المعوقات أمام المشاركة السیاسیة كلما قل ارتباط الفرد بالعمل السیاسي كلما  -

  

  

  

 
                                                             

، 1مركز دراسات الوحدة العربیة، ط ،18امحمد صبور، المعرفة والسلطة في المجتمع العربي، سلسلة أطروحات الدكتوراه  - 1
  .43:، ص2001
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 .أسباب الترشیح -3

 :1حسب داهل هناك ثالث دوافع

یأمل الفرد في السلطة بهدف تحقیق الصالح العام، فهو یأمل تقاسم مصالح جمیع   •
 .المواطنین من أجل نشر العدل و خدمة الدولة

 بهدف تحقیق مصالحه خاصةو  أمل الفرد في السلطة بشكل شعوري ی  •

 .األفراد الطامحین للوصول للسلطة السیاسة یكونون مدفوعین بعوامل ال شعوریة  •

فیما یخص الدافع الثاني فانه یعني بأن الفرد عندما یكون في السلطة سوف یقوم بتحقیق 
باالنتخابات ستمكنه حسب برو من السیطرة على هیئة إشباعاته المادیة والمعنویة الن الفوز 

إذا كان في  –القرار أو التأثیر علیها و بمعنى آخر یكون جزء من مجموعة صانعي القرار 
إذا كان من المعارضة، ولیس هناك موقع أكثر أهمیة  –أو ممن یؤثرون علیها  -األغلبیة

 .من هذا الموقع لتحقیق االشباعات الفردیة

" یتعلق بالدافع الثالث نشیر إلى تحلیل هارولد السویل في هذا الصدد حیث یقولأما فیما 
إن حصول الفرد على السلطة یمثل تعویضا عن عدم تحقیق االشباعات النفسیة مند الطفولة 
كفقدان االحترام أو العطف، فاألنا تكون في حالة تألم والفرد یكن تقدیرا سیئا لنفسه، یأمل من 

وله على السلطة سوف یعوض عن التقدیر السیئ لنفسه، و یعتقد أن أنه من خالل حص
حصوله على السلطة سوف یغیر من صفاته ویصبح إنسانا موضوع حب واحترام و تتغیر 

حصول الفرج على السلطة یعني انه أصبح نجما متألقا ومحط . بذلك مواقف الناس عنه

                                                             
موسوعة السیاسة، مرجع سبق ذكره، الجزء الخامس، وكذالك؛ آالن توران، ما الدیمقراطیة، : كل من: یمكن العودة إلى - 1

  .108 – 91: ، ص2000عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة في الجمهوریة العربیة السوریة، دمشق، : ترجمة
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سوف تساعده على إشباع أنظار المجتمع، وموضوع حدیث الصحف وكل هذه األشیاء 
ال كانت خسارته حتمیة، لدا فهو یلجأ لتخطیط آخر فمن خالل إضفاء  ٕ رغباته المكبوتة، وا
غطاء إیدیولوجي على نفسه  ویضفي نوعا من المثالیة على شخصه وعلى أناه بالخصوص 
و ذلك بربطها بمبادئ إنسانیة وسیاسیة تتعلق بالدفاع عن المصالح العامة واالستعداد 

  . 1لتضحیة من أجلهال

ا ً    :دراســةلل المفاهیــم الفرعیة: ثانی
ونقصد بها الكلمات المفتاحیة المتعلقة بمتغیرات الدراسة بشكل مباشر، حیث ورد في 

 ها قبل الخوض في الدراسة البحثیةطرحنا لموضوعنا مجموعة مفاهیم یستوجب علینا تبیان
ر والتغییر : كما سبق وأشرنا لها وهي ، التمثیل السیاسي، السلطة، یناالجتماعیالتغیّ

ّ األزمة السیاسیة   .المعارضة السیاسیة ومن ثم

ر والتغییر -1  الفرق بین التغیّ

ل(الواردة على وزن ) تغیّر(مصادر اللغة إلى أنّ كلمة تشیر  ّ ّ  تعني) تفع ّ تبد ل ل وتحو
ك  ّ ّ هذا المركب الوصفي )التغیّر االجتماعي: (، فحین نقول)انتقال ذاتيهو و (وتحر ، فإن

إلى أنّ  نفسها الهیئة اللغویة كمایومئ إلى تحقق أمر حصولي قد یكون عفویا أو تلقائیا، 
، )التغییر االجتماعي: (تشیر إلى صورة غیریة، فحین نقول) تفعیل(على وزن ) تغییر(كلمة 

ّ هذا المركب ال  ،وصفي یتحدث عن أمر عملي تحصیلي، أي یستحضر في وعیه فعالً فإن
غایرة أو جماعة إلحداث التبدل والتحول والنقل من حالة إلى حالة فردیقوم به  ُ ، فهو أخرى م

، فهو عملیة قصدیة، ولیست عملیة عفویة أو تلقائیة، )ونقل غیري(تبدیل وتحویل وتحریك 
الجهة التي : ، وثانیهما)الفاعل، المغیِّر(عل والتغییر ویظهر فیها طرفان أحدهما القائم بالف

  .2)المنفعل، المغیَّر(تجري علیها عملیة التغییر 

                                                             
  .51:ص: مرجع سابق، امحمد صبور - 1
                                                                 http://albasaer.org/index.php/post/34إللكترونیة                                مجلة البصائر ا - 2
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ولقد تبنینا طرح مصطلح التغییر بدل التغیّر، ألننا لسنا بصدد دراسة التغیرات الحاصلة 
عفویة  في الجانب السیاسي واالجتماعي في الفترة المدروسة في الجزئر من منطلق تغیّرات

أو غیر قصدیة أو تلقائیة، ولكننا نرید أن نقف على أبرز محطات التغییر الحاصلة من 
ل إلى األحسن في جمیع  الفاعلین السیاسیین واالجتماعیین بنیة تحقیق النماء والتطور والتبدّ
قات األساسیة  ّ مجاالت المجتمع، وعلى رأسها الجانب السیاسي واالجتماعي، وما هي المعو

تقف حائًال دون التغییر المنشود، انطالقًا من فرضیة وجود أزمة مركبة طرفیها؛ أزمة التي 
 .بنیویة في النظام، وأزمة وظیفیة لدى أحزاب المعارضة

 :مفهوم التمثیل السیاسي -2
یعتبر التمثیل السیاسي من المفاهیم الحدیثة في علم االجتماع السیاسي، على اعتبار أنه 

، والجمهور، وألن هذا المفهوم یندرج في إطار )الحكومة(بین السلطة یعبر ویترجم العالقة 
رة لموضوع الدراسة، فسوف نتناول التأصیل النظري له الحقًا عند الحدیث  النظریات المفسّ
على نظریة التمثیل في أبعادها االجتماعیة السیاسیة، وما سنبینه في هذا المقام هو فقط 

  .مدخل للمفهوم
ا بوجود الدیمقراطیات  "الحكومة التمثیلیة"صیغة  یرتبط الحدیث عن ا وثیقً ارتباًط

الجماهیریة المعاصرة، حیث یجمع المتتبعون ألشكال الحكم عبر التاریخ االجتماعي 
ه؛ منذ زمن اإلغریق القدماء، وحتى عصر  والسیاسي للتجمعات البشریة عبر التاریخ على أنّ

لمباشرة للمواطنین في شؤون الحكم، ولقد أمن روسو، كانت الدیمقراطیة تعني المشاركة ا
علماء السیاسیة أن على الدیمقراطیات أن تحدد تعریف المواطنة أو حجم المؤسسة  
الحكومیة، بحیث یستطیع كل المواطنین االجتماع في هیئة واحدة والبت في القضایا 

نفسها في سویسرا  الدولة في الیونان والوالیة التي تحكم -السیاسیة، ولقد مثلت المدینة
ا النظام الدیمقراطي خیر تمثیل   .واجتماع البلدة في انجلترا سابقً
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لكن اختراع الحكومة التمثیلیة حرر الدیمقراطیات من هذه القیود، فبدًال من المشاركة 
عین یمثلونها  ّ بطریقة مباشرة في اتخاذ القرارات السیاسیة، اختارت جماعات المواطنین مشر

ن فعل العملیة الدیمقراطیة في االجتماعات  ٕ ل الحكومیة، وا اعتمد على العالقة بین الممَث
  .1الممثِّل لهو 

وحالة الحكومة التمثلیة هي حالة تنشا أساسًا للضرورة، فالدیمقراطیة تتطلب سیطرة 
لم یعد نموذج   -الكبیرة الحجم –) األمة(المواطن عن العملیة السیاسیة، لكن في االدولة 

ممكنا، ویؤكد أنصار الحكومة التمثیلیة كذلك على المهارات السیاسیة  اجتماع القریة
النخب المحدودة للمواطن العادي وعلى الحاجة إلى سیاسین مهرة، وسیطرة المواطن على 

تتاح بشكل روتیني من خالل عقد انتخابات دوریة تنافسیة بهدف اختیار هؤالء  السیاسیة
بین في حالة استجابة دائمة للجماهیر الزعماء، والهدف من االنتخابات هو ب قاء المنتخَ

وخاضعین لمحاسبتهم، وبقبول العملیة االنتخابیة هذه توافق الجماهیر على أن تحكمها 
  .النخب التي تختارها 

الذي یقوم على سیطرة الشعب على الحكومة یحل محله التزام  الدیمقراطيوان مبدأ 
ك تعرف الدیمقراطیة بوسیلتها ال بغایتها، ویدعي باإلجراءات االقتراعیة الروتینیة؟ ولذل

البعض أن فرص أخرى  لزیادة السیطرة الشعبیة ال تخلق الن االنتخابات تتیح المستوى 
المقبول من تأثیر المواطن، وهؤالء النقاد ال یعارضون الحكومة التمثیلیة بالذات، بل هم 

أو یستثني أسالیب تفعیل دور  یعارضون نظامًا سیاسیًا یقف عند حد التمثیل ویحد من
  .المواطن األخرى والتي تكون أعمق أثراً 

                                                             
  .آالن توران، مرجع سبق ذكره: راجع - 1
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والعالقة بین الجمهور وأصحاب القرار السیاسي هي أحد المسائل األساسیة في دراسة 
األنظمة السیاسیة الدیمقراطیة، وااللتزام بحكم الشعب هو ما یمیز هذه األنظمة عن غیرها 

  . 1من األنظمة السیاسیة األحادیة
  )اتجاهات النخبة واتجاهات الجمهور( التناظر الجماعي

الجمهور الكلیة،  بة تقاس بمدى تشابهها مع اتجاهاتن السمة التمثیلیة التجاهات النخإ
أنها تناظر جماعي، فعندما یماثل  ؛إلى هذه المقارنة قائال) 1978(ویشیر روبرت وایسبورغ 

توزیع أولویات الجمهور توزیع وجهات نظر النخبة، فان المواطنین كجماعة یكونون ممثلین 
  .2تمثیًال جیدًا  من قبل النخبة كجماعة

ّ تعقد مجرد توافق بین المواطن بأنها  هاتعریف ال یتوقف عند العملیة التمثیلیة كما أن
النخبة، فبعض الزعماء السیاسیین یمكن أن یطروا على دورهم في تثقیف الجمهور بدًال من و 

مجرد عكس أولویات الجمهور الحاضرة، و في حاالت أخرى، یمكن أن تكون أراء الناخبین 
متنافرة، مما یجعل دور النخبة في صنع السیاسات یرتكز على تبني أراء أكثر انسجامًا مع 

، ولیست أولویات السیاسات بالضرورة مساویة للنتائج السیاسیة، إذ یمكن بعضها وأقل تمثی ًال
أن یضاف على هذه القائمة محددات أخرى، ومع هذا فإن التوافق الحاصل بین المواطن 
حكًا  والنخبة هو المعیار الطبیعي للحكم على القدرة التمثیلیة ألي نظام سیاسي، ویكون هذا مِ

ألنه یحدد فیما إذا كان صناع القرار السیاسي یدخلون العملیة السیاسیة  فاعًال للقدرة التمثیلیة
وهم یحملون نفس األولویات السیاسیة التي یحملها الجمهور، وهذا هدف أساسي في 

                                                             
مراجعة نقدیة، مجلة قراءات سیاسیة، السنة الرابعة، العدد : الدیمقراطیة في األدبیات المعاصرةجابر سعید عوض،  - 1

  .78، ص 1994الثالث، 
2 - Reif. K, Cayrol, R. and Neidermeyer, O. National political parties middle level elites and 
European integration, European Jornal of Political Research, Vol. 8, no 1, 1980, pp. 91 – 112. 
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الدیمقراطیة التمثیلیة من شأنه أن یؤسس لعقد اجتماعي طویل المدى بین الجمهور والنخبة 
  .1باتالتي أوصلها للحكم عن طریق االنتخا

  :السلطة -3

  تعریفها  - أ

في العلوم االجتماعیة تعني قدرة أشخاص أو مجموعات على فرض إرادتهم على 
إذ یستطیع األشخاص ذوو النفوذ فرض قراراتهم بواسطة إنزال عقوبات أو التهدید . اآلخرین

  .بها على أوالئك الذین ال یطیعون أوامرهم أو طلباتهم

ل أشكال السلطة في  اإلكراه والتأثیر والسلطة؛ فاإلكراه هو استخدام التفوق كما تتمّث
الجسدي لفرض القرارات، والتأثیر هو القدرة على إحداث تأثیر من خالل القدوة أو اإلقناع أو 
بعض الوسائل األخرى دون استخدام السلطة، والسلطة هي ممارسة النفوذ باتفاق أغلبیة أفراد 

یمقراطیة تقوم سلطة الحكم على موافقة المحكومین، إذ مجتمع أو مجموعة ما، ففي الدول الد
بون في انتخابات حرة سلطة اتخاذ القرارات للشعب نتخِ ُ   .یتمتع الزعماء الذین اختارهم الم

  : المصادر الرئیسیة للسلطة  - ب

  تفوق المصادر، التفوق العددي والتفوق التنظیمي: وتشمل

. المادیة، المال والسلع واألمالكقد تكون المصادر مادیة أو بشریة، تشمل المصادر 
والمعرفة . وتمكنه من طلب خدمات اآلخرین. فهي تمنع الشخص قدرة على شراء ما یرغب

وتصبح هذه . والمهارة والهیبة والوضع االجتماعي والشجاعة والجاذبیة والشخصیة أو الجمال

                                                             
  .آالن توران، مرجع سبق ذكره: یمكنك العودة إلى - 1
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ا من القیادة والتأثیر أو السیطر  ً ة والتحكم الصفات مصدر للسلطة عندما تمكن شخص
  .1بأشخاص آخرین

اتخاذ القرارات  فیهاالفائزین ح منویمكن مالحظة السلطة العددیة في االنتخابات التي ت
إال أن األعداد ال تنطوي على األهمیة كلها، إذ یمكن أن تمارس . بالنیابة عن المجموعة

 .2أعداد قلیلة السلطة عندما تسیطر على المصادر المهمة للجیش

  ):األحزاب التعددیة(المعارضة   -4

أحزاب المعارضة السیاسیة أو ما یسمى باألحزاب المتعددة ظهرت نتیجة التفتت 
ونتج عن . واالنقسام اللذین أصابا بعض األحزاب الثنائیة مما أدى إلى ظهور أحزاب الوسط

ا بی ن فئات ذلك عدم االنسجام بین القوى السیاسیة واالجتماعیة المكونة لألحزاب وأیضً
لى ظهور  ٕ وتتعدد أنواع التعدد " التعدد الحزبي"المعارضة، مما أدى إلى انشقاق األحزاب وا

الحزبي؛ فمنه الثالثي الذي یقتصر على وجود ثالثة أحزاب، ومنه الرباعي القائم على أربعة 
  .3أحزاب فقط، ثم التعدد المفتوح وهو غیر مضبوط بعدد معین من األحزاب

عوامل رئیسیة سارعت في نمو األحزاب السیاسیة؛ هي أزمة الشرعیة، وأزمة وهناك ثالثة 
ّف  .المشاركة وأزمة التكامل كل هذه العوامل وغیرها مما یتعلق باألحزاب السیاسیة سوف نتعر

  .بشيء من التفصیل المطلوب المواليعلیها في الفصل 

  

                                                             
اآلفاق الوطنیة والحدود : السیادة والسلطة: عبد العالي دبلة، مقال منشور في كتاب: للتوسع في موضوع السلطة، راجع - 1

  .187، ص 2006بیروت، ، 1العالمیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط
هذا ما شاهدناه ونشاهده في العدید من دول العالم اثالث، أو البلدان الحدیثة العهد بالممارسة الدیمقراطیة، أو الدول التي  - 2

تشهد من حین آلخر انقالبات متتالیة؛ هذه كلها أشكال تكون فیها قلة من األشخاص یمسكون بزمام األمور، خاصة عندما 
  .ي المؤسسة العسكریةیتحكمون ف

  .64 -35صاحب الربیعي، مرجع سابق، : یمكنك العودة إلى - 3
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 :مفهوم التطهیر السیاسي

لتي یتخذها نظام سیاسي قام على إثر ثورة أو انقالب هو مجمل اإلجراءات والمواقف ا   
أو تغییر ضمن معادلة الحكم نفسها، ضد رجال النظام السابق، أو ضد فئات یعتبرها معادیة 
أو خطرة علیه، فیجردهم من السلطة، أو من كل الوسائل واإلمكانیات التي قد تمكنهم من 

وتقوم . طة أنصاره ومؤیدیه ومراكزهمویعزز سل. تهدید مستقبل النظام أو التخریب علیه
حمالت التطهیر ضد المعارضین على أساس تصویر انحرافهم أو خیانتهم، أو تمردهم على 
أنها خطر على المجتمع، وبأن التطهیر إنما فرض نفسه بموجب مبادئ العدالة أو حمایة 

أثیر والفعل المجتمع، األمر الذي یستهدف عزل العناصر التي یستهدفها التطهیر عن الت
بعادهم عن مراكز النفوذ داخل  ٕ المعنوي، إضافة إلى حرمانهم من اإلمكانیات المادیة، وا

ا لطبیعة . النظام والمجتمع ً ا تبع ً ا أو معنوی ً ا مادی ً وقد تتخذ حمالت التطهیر شكًال تصفوی
 .النظام، ولمدى خطورة االتهامات الموجهة إلى العناصر المتعرضة للتطهیر

ا وفكرة التطه یر السیاسي قدیمة قدم الصراع السیاسي على السلطة، إال أنها اتخذت أبعادً
  .1تاریخیة وفكریة واضحة ومتعددة الجوانب منذ الثورة الفرنسیة في أواخر القرن الثامن عشر

  

 :األزمة السیاسیة -5

 كما أنها تعني. تعني اجتیاز فترة صعبة یضطر معها الفرد إلى أن یحل متناقضات جمة
فترة صعبة وحاسمة على وجه العموم في تطور مجتمع من المجتمعات، أو مؤسسة  كذلك؛

  .من المؤسسات
                                                             

  .763: ، ص1، جمرجع سابقعبد الوهاب الكیالي،  - 1
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ا أو  ستشعر خاللها الجمیع؛ سواء كانوا أفرادً َ وهي كذلك؛ أي األزمة، الفترة التي ی
جماعات أو منظمات، بالصعوبات االقتصادیة والسیاسیة واألیدیولوجیة، عندما تكون في أوج 

لها وتغیّ    .رهاتبدّ

ّ األزمة، أو وضع األزمة یتّسم بالعناصر التالیة   :یقول تشارلز هرفي  إن

 .تهدید العناصر األساسیة لصنّع القرار أو الدولة

 .الوقت المحدود الممكن لصناعة القرار قبل أن یحدث تغییر في الوضع

اع القرار بالحدث  .مفاجأة صنّ

ل ا، : ومنه یمكن اختصار سمات األزمة في كونها تمّث ا، في وقتٍ قصیرٍ جدً ً ا كبیر تهدیدً
مفاجئ لصناع القرار   .1وتأتي بشكل ٍ

ا بأن األزمة السیاسیة، هي أحد األوجه الرئیسیة لنسق  ً ومنه یتبادر إلى أذهاننا إجرائی
التكامل البنائي االجتماعي، التي تعبّر عن وجود خلل النظام السیاسي یهدد االستقرار 

دخل كل وحدات البناء في صراع غیر  من تحقیق االجتماعي، ویمنع ً الرفاه االقتصادي، وی
نین، سواء كانوا أفراد أو منظمات لحل هذه األزمة ّ ل أطراف معی ا یستدعي تدخّ ّ  .شریف، مم

  
  
  

                                                             
ع في هذا الشأن وما یقابله من حراك اجتماعي، راجع ّ   :للتوس

1. Dictionnaire de la pensée sociologique, sous la direection de: Massimo Borlandi, Raymond  
Boudon, Mohamed Cherkaoui, Bernard Valade, Secretariat de redaction Francoise Aulagne-
Derivry,1er édition Octobre 2005, p.p 487-488. 
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ا   :الدراسات السابقة: ثامنً

یمكن أن نجمل المراحل التي مرت بها دراسة قضیة التعددیة في الواقع العربي منذ الربع 
  :القرن العشرین في ثالث مراحلاألخیر من 

شملت الدراسات التي ركزت على غیاب غیاب الدیمقراطیة ورسوخ ما : المرحلة األولى
التي بدأت من  –وهذه المرحلة . یسمى بمبدأ التسلط في إدارة الحكم في البلدان العربیة

ا ً ا كامًال تقریب باب ظهور تمحورت أغلبها في أس - سبعینیات القرن الماضي واستمرت عقدً
  .ظاهرة السلطة االستبدادیة، وما یعنیه ذلك من غیاب للدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة

ولذلك شاع في خالل هذه الفترة تعبیر أزمة الدیمقراطیة وما یرتبط بها من أزمات مثل، 
أزمة المشاركة السیاسیة، أزمة حقوق اإلنسان العربي، أزمة الحریات، أزمة الشرعیة 

وقد ظهرت هذه العناوین في العدید من الكتب والدراسات والندوات التي تناولت . ..السیاسیة
بالرصد والتحلیل التصور السیاسي الداخلي في الدول العربیة وجاءت نتیجة الطروحات التي 

  :درست األزمة بعدة تفسیرا نلخصها فیما یلي

السیاسیة في ظل رسوخ هناك من أرجع أزمة غیاب الدیمقراطیة ومن خاللها التعددیة  -
التسلط واالستبداد إلى أسباب تاریخیة تتعلق بمیراث وخبرات التسلط واالستبداد في التاریخ 

 .العربي واإلسالمي

وهناك من أرجعها إلى أسباب اقتصادیة واجتماعیة تتصل بانتشار األمیة وضعف  -
تصاد والمجتمع من الطبقة الوسطى والفوارق االقتصادیة واالجتماعیة والهیمنة على االق

 .طرف الدولة وبروز ظاهرة الدولة الریعیة

وهناك من أرجعها إلى أسباب ثقافیة مفادها أن الثقافة السیاسیة العربیة ال تتضمن   -
ا تساعد على ترسیخ ظواهر التسلط  ً ا دیمقراطیة أو تسعى الكتسابها، بل تتضمن قیم ً قیم
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االجتماعیة التي یمر بها المواطن العربي واالستبداد خاصة أن عملیات التنشئة السیاسیة 
 .1عبر مختلف مراحل حیاته تغذي تلك الثقافة السیاسیة وتساعد على تجذرها لدیه

ا بطبیعة النُخب التي تولت السلطة في   - وهناك تفسیرات سیاسیة لألزمة تتعلق تحدیدً
الدول العربیة في مرحلة ما بعد االستقالل حیث وصلت الحكم في العدید من الحاالت عن 
طریق انقالبات عسكریة، وأطاحت بمظاهر الحیاة البرلمانیة التي كانت قائمة في عدد من 

ا عس ً كریة أو نظم لحزب واحد یستأثر بالحیاة السیاسیة، كما تبنت الدول وأسست نظم
داریة وأمنیة كان من شأنها تحقیق هیمنة  ٕ أیدیولوجیات وسیاسات اقتصادیة واجتماعیة وا

كما أن تبعیة .الدولة على االقتصاد والمجتمع، ما قلص من إمكانیات التطور الدیمقراطي
نى والهیاكل االقتصادیة واالجتماعیة النظم العربیة للخارج، وما تتركه من تأثیرا ُ ت في الب

 ...والسیاسیة في الداخل، طرحت كأحد أسباب أزمة الدیمقراطیة في الوطن العربي

وكنتیجة لمعطیات تلك المرحلة وتفاقم أزمة الدیمقراطیة فیها، فقد دعا بعض الباحثین إلى 
ل العربیة، بحیث یرتكز ضرورة تأسیس عقد اجتماعي جدید بین الحاكم والمحكوم في الدو 

إلى الدستوریة القانونیة كمصدر للشرعیة، ویقوم على أسس ومبادئ المواطنة و التعددیة 
السیاسیة والفكریة، وسیادة القانون واحترام حقوق اإلنسان، فضًال عن ترسیخ المشاركة 

  .السیاسیة الحقیقیة

  .تقال إلى التعددیةسمیت بالدراسات التي اشتغلت بظاهرة االن: المرحلة الثانیة

بدأت هذه المرحلة في التبلور في الفترة التي تحول معها عدد من النظم في البلدان 
فقد تزاید اهتمام المتخصصین بظاهرة االنتقال هذه . العربیة إلى التعددیة أواخر الثمانینات

 وظهرت خالل النصف األول من تسعینیات القرن الماضي مجموعة من البحوث والدراسات

                                                             
   .85و 84، ص سابقمرجع حسنین توفیق إبراهیم،  -1
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العربیة والغربیة الفردیة والجماعیة التي اهتمت برصد وتحلیل وتفسیر هذه الظاهرة، سواء 
  .1على صعید دراسات الحالة أو الدراسات المقارنة بین عدة حاالت ونماذج عربیة

هذه الدراسات ركزت على عدید من القضایا المتعلقة بأسباب االنتقال إلى التعددیة 
الصعید القانوني أو المؤسسي، ومنها ما یتعلق بدینامیات  السیاسیة منها ما هو على

الممارسة السیاسیة في ظل التعددیة، ومنها ما یتعلق بالعالقة بین الدولة والمجتمع المدني، 
وأخرى تتعلق بالمشاركة السیاسیة ودور األحزاب السیاسیة والمؤسسات البرلمانیة والسلطة 

ز على موقع الحركات القضائیة والمؤسسة العسكریة في العم لیة السیاسیة، ومنها ما رّك
  .اإلسالمیة المشاركة في عملیة التعددیة السیاسیة والمسار الدیمقراطي

ر عملیة التحول الدیمقراطي: المرحلة الثالثة   .اهتمت بتفسیر تعّث

بدأت هذه المرحلة تبرز في السنوات األخیرة من العقد األخیر من القرن الماضي، تركزت 
وجاءت جل هذه . دراسة قضایا التعددیة السیاسیة والدیمقراطیة في الوطن العربيعلى 

ر أسباب تعثر عملیة التحول الدیمقراطي انطالقًا من خلفیة أنّ عملیة التحول  الدراسات لتفسّ
التي بدأت بقوة دفع معقولة في عدد من الدول العربیة قد تعرضت لالنتكاسة في بعض 

في الجزائر، وللتعثر والركود في حاالت أخرى، كما هو الحال في الحاالت كما هو الحال 
  .مصر واألردن والیمن وغیرها

من هذا المنطلق تزاید اهتمام الباحثین المتخصصین بالبحث في تفسیرات لذلك من خالل 
مراجعة وتقویم تجارب وخبرات التعددیة السیاسیة، والتفكیر في متطلبات وآلیات تنشیط 

  . التحول الدیمقراطي في البلدان العربیةوتعزیز عملیة 
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والمقولة األساسیة التي ركزت علیها العدید من هذه الكتابات في هذا اإلطار مفادها أن 
عملیة االنتقال إلى التعددیة السیاسیة التي تمت في معظم الحاالت بمبادرات من النخب 

ل نهائي، وكاختیار استراتیجي الحاكمة لم تأتِ كنتیجة لفناعة هذه النخب بالدیمقراطیة بشك
طویل المدى، ولكن تبنتها كاختیار مخطط له بهدف تحقیق أهداف براغماتیة تتصل بصفة 

  .عامة بتأمین قدرتها على االستمرار في الحكم

لذلك أحاطت هذه النخب مشروع التعددیة بمجموعة من القیود والضوابط القانونیة 
أفرغتها من مضامینها الحقیقیة وجعلتها آلیة لتحدیث والسیاسیة واألمنیة واإلداریة التي 

التسلطیة أو لتأمین نظام حزبي تعددي شبه تنافسي في أفضل الحاالت، ولذلك تعثرت 
وفي . تجارب التحول الدیمقراطي ولم یترتب علیها تأسیس نظم دیمقراطیة بالمعنى الحقیقي

للنكسة التي شهدتها وتشهدها  السبب الرئیسي"هذا السیاق أكدت إحدى الدراسات على أن 
األقطار العربیة في موضوع التعددیة ونشر الدیمقراطیة هو إرادة االحتفاظ باالمتیازات الكبرى 
التي تستدعي اإلبقاء على سلطة مطلقة ال تقبل الحساب وال المسئولیة، سواء من قبل النخب 

  .1قى بعض فتات موائدهاالضیقة الحاكمة أو من قبل النخب الوسیطة التي تحیط بها وتتل

وكقراءة نهائیة لهذا التصنیف المرحلي في تناول قضیة التعددیة في الوطن العربي، 
نخلص إلى أن الكتابات والدراسات التي عنیت بقضایا الدیمقراطیة وظاهرة التحول 
الدیمقراطي على الصعیدین العربي والعالمي خلصت إلى اتجاه شبه عام مفاده أن الوطن 

ا منذ أواخر القرن  العربي ً ا عالمی ً یشكل االستثناء بالنسبة إلى تلك الظاهرة التي اتخذت طابع
العشرین، بمعنى أن الموجة الثانیة من الحول الدیمقراطي حسب وصف صاموئیل هانتغتون 
لها، والتي بدأت منذ منتصف السبعینیات في جنوب أوروبا، ثم امتدت خالل الثمانینیات 
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العدید من بلدان أمریكا الالتینیة وآسیا وأفریقیا وشرق ووسط أوروبا، هذه  والتسعینیات لتشمل
ن كان قد أصابه بعض تأثیراتها، حتى بدت النظم العربیة  ٕ المرحلة لم تشمل الوطن العربي وا

  .في نظر البعض وكأنها عصیة على التحول الدیمقراطي

العربیة وأفریقیا جنوب  وبغض النظر عن الجدل حول هذه القضیة، فالمؤكد أن المنطقة
ا على صعید التحول والتطور الدیمقراطي ً ا هما أكثر مناطق العالم تأخر   .الصحراء تحدیدً

الصادر عن برنامج  2002في هذا السیاق تحدث تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام 
أخرى من تكشف المقارنة بین المنطقة العربیة ومناطق : "األمم المتحدة لإلنمائي ما نصه

العالم النامي عن تقدم خطى المشاركة السیاسیة في تلك المناطق أكثر منها في البلدان 
العربیة، فموجة الدیمقراطیة التي طورت الحكم في معظم بلدان أمریكا الالتینیة، وشرق آسیا 
في ثمانینیات القرن الماضي، وبلدان شرق أوروبا وبلدان عدیدة في وسط آسیا في أواخر 

 .1"انینیات وأوائل التسعینیات لم تصل إلى البلدان العربیة بعدالثم

ا ً  لموضــــــــــــــــــــوعة لــــــــــــالنظری قاربــــــــــــةالم: تاسع

  :تمهید

العلماء أن التقدم العلمي ال یمكن أن یتم إال إذا ُأنجز على مستوى نظري،  غالبیة یرى
بید أن المعرفة العلمیة لیست مجرد تراكم للمعارف، ذلك أن صیاغة النظریات العلمیة 
وتصوراتها وتنظیماتها إنما تتحكم فیها مجموعة من الفرضیات والمفاهیم التي یسمیها،، 

" بـ " بنیة الثورات العلمیة " في كتابه الشهیر عن  )Thomas Kuhn( توماس كوهین  
وفي . ؛ هذا المفهوم الذي لم تحظ ترجمته بالرضى لدى الباحثین العرب"الشكل التحلیلي 

                                                             
، النسخة العربیة، األمم المتحدة دیسمبر إلنمائيابرنامج األمم المتحدة  ،2002تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام  - 1

2002.  
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. واقع األمر فإن التقدم في البحث العلمي والتنظیر لیس مسالة متوازیة المسیر بل متالزمة
ق فحسب بل هو عملیة تبرز في التغییر النوعي فالتقدم العلمي ال یتمثل بمجرد تجمیع للحقائ

فإذا كان هدفنا هو الوصول إلى خالصات هامة تتجاوز ما هو . في بنیة األنساق النظریة
مبریقي دون ضبط للجانب متعارف علیه فال یمكن تحقیق ذلك من االعتماد على الجانب اإل

ال باتت بنیة األنساق النظریة جامدة وفقیرة مثل ٕ ما هو الحال في علم االجتماع التنظیري وا
األمریكي الذي یفتقد إلى األسس النظریة في تفسیر الظواهر االجتماعیة أو الربط بین خیوط 

 .الظاهرة

إلى النظریة من حیث )  T.Parsons( یشیر عالم االجتماع األمریكي تالكوت بارسونز 
فه ولكنها تقول لنا أیضا فالنظریة ال تصبح فقط ما نعر : " وظیفتها أیضا في البحث العلمي

إذن النظریة لها قدرة ". ما نود معرفته، أي أنها تمدنا باألسئلة التي تبحث لها عن اإلجابة 
 .1"فسیحة على التعامل مع األشیاء

ولكن ما أن نصل إلى النظریة حتى نكون أمام جدول متناسق من الحقائق المعروفة، 
نتبیَّن كیف تم تنظیم وبناء تلك الحقائق، كما  وبهذا المحتوى والوضوح للنظریة نستطیع أن

أن النظریة تفسر هذا البناء المعرفي وتمدنا بنقاط مرجعیة تسهل علینا االنطالق في البحث 
ً معرفیة جدیدة وحقائق جدیدة  .عن بنى

كل محاولة فكریة تفسر جانبا من الحیاة االجتماعیة،  هيالنظریة السوسیولوجیة  كما أنّ 
سوسیولوجیة في هذا الجانب یمكن اعتبارها امتدادا لما یسمى بالفكر االجتماعي فالنظریة ال

وعندما نتساءل عن النظریة السوسیولوجیة . الذي ترجع جذوره إلى المفكرین والفالسفة القدماء

                                                             
1 - Modern Social theory From Parsons to Habermas. By Ian Craib, Harvester, Second Edition, 
London,1992, p: 43. 
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الذي یمیزها عن المفاهیم هو أنها قادرة على أن توفر لنا نوعا من التفسیر لملمح  فالشيء
 .1ة االجتماعیة أو ظاهرة من الظواهرمن مالمح الحیا

ولكن هناك رؤیة مختلفة، إذ یرى البعض أن النظریة االجتماعیة لیست سوى مجموعة  
وبمعنى من . من الفرضیات القادرة على الصمود في ساحة البحث االجتماعي المیداني

المعاني فالنظریة لیست إطارا نظریا یساعد على التفسیر إنما یمكن تطبیقها على الساحة 
دَّةٌ لالختباروالحیاة االجتماعیة، وبالت َ ع ُ  . الي فهي عبارة عن مجرد فرضیة م

وعلیه فإذا كانت النظریة بوصفها حصیلة لتعمیم یستوحیه الباحث االجتماعي من      
مجموعة من القوانین والفرضیات  اإلمكانحقائق معروفة تمثل بطریقة حاسمة وكاملة قدر 

ي تلك التي تمدنا بأحسن أداة للتعامل المختبرة إمبیریقیا فإن أحسن النظریات السوسیولوجیة ه
  .مع واقع اجتماعي معین

من هذا المدخل نرید أن نقارب موضوعنا وفق تصور نظري سوسیولوجي، نحاول من 
في الجزائر انطالقًا من المفاهیم األساسیة  خالله الوقوف على معوقات التغییر السیاسي

ا . للدراسة ً ا نظری ً یتوافق والتصورات التي صغناها في شكل هذه المفاهیم تملي علینا بناء
  .المطروح فرضیات أساسیة لإلجابة عل التساؤل الرئیسي

نا سوف نقارب موضوع الدراسة انطالقًا من أنّ فرضیة وجود  وعلیه وجبت اإلشارة إلى أنّ
خلل في بنیة النظام السیاسي في الجزائر من شأنه أن یقوض الجهود التي یسعى إلیها 

الجزائر، ویهدد أي شكل من أشكال العقد االجتماعي الذي یتحقق في أي  طرفي الحكم في
لذلك ارتأینا مقاربة سوسیولوجیة للموضوع من مفهوم العقد االجتماعي . مرحلة من المراحل

   . الذي یؤصل ألرقى أنماط الحكم، مهما اختلفت أشكال النُظم السیاسیة

                                                             
1 - Op Cite : p :56 
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  نظریة العقد االجتماعيمقاربة الموضوع حسب  -1

  تعریف العقد االجتماعي   

إن الهدف من وراء إقامة فكرة العقد االجتماعي هو إیجاد معادلة موضوعیة بین الحاكم 
  .والمحكوم، وطالما یوجد مجتمع تسوده عالقات فال بدا من وضع إطار ینظم هذه العالقات

هو إال  إقامة مجتمع منظم وفق قواعد ثابتة، فإن مفهوم العقد االجتماعي ماورغبة في 
اس ثابت یقوم على صیاغة منظمة لمفهوم الحق الطبیعي للبشر للتوصل إلى مجتمع له أس

واالبتعاد عن الصراع الشرس الذي خاضه اإلنسان مع الطبیعة منذ  العدل واإلنصاف
  .1العصور األولى للحصول على حقوقه وواجباته

  :رواد نظریة العقد االجتماعي 

 :االجتماعينظریة توماس هوبز في العقد   - أ

-1588یعتبر هو من یرجع له أصول وفكرة العقد االجتماعي في القرن السابع عشر 
، فقد أراد هوبز التعرف على نشأة مصطلح الدولة أو المجتمع من أین جاء؟ وما هي 1679

الظروف التي دعت إلى وجوده؟ وكیف توصل األفراد على الحیاة فیما بینهم بدون حدوث 
ث من قبل في العصور الحجریة؛ حیث كانت المطامع الشخصیة تصادم كما كان یحد
وكان اإلنسان یعیش في حریة مطلقة وال یوجد من یقف أمام تحقیق . البحتة هي التي تسود

                                                             
  .1999محمود أبو زید، المختصر في تاریخ الفكر االجتماعي، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، : راجع  -1 

، 2005القاهرة،    دار المعرفة الجامعیة،   تاریخ الفكر االجتماعي الرواد واالتجاهات المعاصرة، محمد، محمد علي: راجع كذلك
124- 126.  
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رغباته ومتطلباته من ضوابط وقواعد یراعى من خاللها مصالح اآلخرین الذین یعیشون من 
  .1البشریة آنذاك فاألنا هي التي كانت تسیطر على العالقات. حوله

 - كما یقول هوبز–التي توجد داخل كل نفس بشریة " األنا"ولو استمر الحال على دولة 
صرار كافة األطراف على الوصول إلى ما  ٕ لتعرضت البشریة للفناء، ألن تعارض المصالح وا

  .تطمح إلیه یعني العدوان والعنف ومن ثم إلى الهالك

إلى شكل من أشكال العقود التي یلتزم بها  -هوبزكما أشار –وعلیه كان وال بد التوصل 
كافة األطراف في تنفیذ الواجبات وااللتزام بالحقوق بین البشر بعضهم البعض، وللتشجیع 
على حدوث التفاعل والتقارب االجتماعي اإلیجابي بدًال من التنافر وحصاد السلبیات، والذي 

  .2"العقد االجتماعي"أطلق علیه 

عند هوبز هو مجموعة من الشروط والمواصفات التي تحكم العالقة بین العقد االجتماعي 
الطرفین المبرمین لهذا العقد، حتى تكون هناك صورة رسمیة اللتزام كل طرف بحقوقه 

  .وواجباته

طرفًا أول، وأفراد الشعب طرفًا ثان، إال أن " الحاكم" وطرفي العقد متمثالن في؛ السلطة
الذي یعتمد على الثقة المتبادلة بین الطرفین " التعهد"أال وهو  العقد هنا له معنى ضمني آخر

  .3لتنفیذ ما نصت علیه شروطه في المستقبل

ن كانت اآلراء قد تعددت حول تفسیر نظریة هوبز لماهیة العقد االجتماعي، إال أنه  ٕ وا
ا له في كتابه الشهیر و نجح في أن یص ً ا ورئیس ً ا عام ً یعني  الذي" lothian اللوثیان"غ إطار

                                                             
1  - J. W.N., Watkins, Hobbes's System of Ideas, (London, Hutchison University Library, 2nd 

ed.,  1973), p.123. 
  .302:ص ، دس،اددبغ ،رباعة والنشطکمة للحلاالجتماعي دار ا ررواد الفک، دمحم إحسان نسحلا - 2
  .254ص 1981بیروت  ،ترجمة علي مقلد الدار العالمیة ،تاریخ الفكر السیاسي ،جان توشار  - 3
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نما هو عقد بین  ٕ التنین، وهذه الصیاغة األساسیة تنطوي على أن العقد ال یشكل حكومة وا
حاكم له كافة الصالحیات والسلطات بشكل مطلق في إدارة مجتمعه وبین أفراد شعبه الذین 

إال حق واحد فقط ال یمتلكه؛ أال وهو حق  –یتعهدون بالتنازل عن حقوقهم في السلطة 
، وفي مقابل هذه الصالحیات  -اةالشعب في الحی ّ وال یخضع الحاكم للمساءلة من جانبهم

  .1المطلقة یتعهد بإقرار العدل بین كافة طبقات الشعب ویعمل على سالمة أفراده ومصالحهم

وقوبلت نظریة هوبز عن العقد االجتماعي بالنقد الشدید، حیث تشجیعه كما یتضح من 
ُطلق علیها الدكتاتوریة-ة ما یشوبها من ممارسة للسلطة المستبد في إدارة حكم  -التي ی

إال أنه في حقیقة األمر لم یستطع . البالد، وهو الشيء الذي ترفضه كافة الشعوب في العالم
ا تاریخیة كان یمر بها  العدید من ناقدیه قراءة ما بین السطور في نظریته بأنها تحمل أبعادً

ن البالد، فهو كان یرید أن یحجم سطوتها عصره، من السیطرة الكاملة للكنیسة على شؤو 
ا لها بحیث تقتصر مهامها على األمور الدینیة وأن تبتعد عن الشئون السیاسیة،  ویضع حدً
وبحیث تخضع هي األخرى للدولة، وبذلك هو لم یقصد الحكم السیاسي االستبدادي لشخص 

  .2ما بعینه

لعالقة بین السلطة ورغم ما یشوب نظریة هوبز من غموض حول دواعي تفسیره ل
ا ) الحاكم( ً وبقیة الشعب، نقول أن هذا الطرح لهوبز عن طریقة الحكم ُأعتبر في عصره طرح

رفت بشدة التعقید والفرقة والتعسف من  بدیًال لعالقات اجتماعیة وسیاسیة سادت حینها وعُ
طرف األفراد والجماعات في حق بعضهم البعض، لذلك جاءت نظریته هذه لتؤسس 

                                                             

بوظبي للثقافة أدار الفارابي و هیئة ، بشرى صعبو  ترجمة دیانا حرب اللیفاتیان، توماس هوبز،: یمكنك العودة إلى -  1

  .2011 بوظبي،أ الطبعة األولى، والتراث
  .132: ، ص1981نشأته وتطوره، دار الغریب للطباعة، القاهرة،: زیدان عبد الباقى، التفكیر االجتماعى -2 

 ,HOBBES, Le Citoyen, traduction de Sorbière, Epître dédicatoire(Paris:                       راجع
Flammarion, 1982), P83  
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دات وأفكار متعددة بعده، ساهمت في تطویر النظریة، وزادت من ثقة الشعوب الجتها
  .باالعتماد علیها في بناء عقد اجتماعي یتوافق علیه جمیع أفراد المجتمع

ذا أسقطنا نظریة هوبز على الواقع االجتماعي والسیاسي في الجزائر فإننا نرى أن العقد  ٕ وا
ئ والمواثیق التي یتوافق علیها جمیع أفراد االجتماعي المعبر عنه في مجموعة المباد

ا وممثلة في المواثیق الوطنیة والدساتی ً ا رالمجتمع موجودة واقعی ً ، وهي تتطور باستمرار تماشی
عاش، والبیئة االجتماعیة والسیاسیة  مع متطلبات التغییر السیاسي ُ الذي یفرضه الواقع الم

حطات تاریخیة صاحبت تأسیس الدولة وغیرها، وهذا المكسب یعود لعدة م... والثقافیة
الجزائریة الحدیثة؛ ربما أبرزها میثاق طرابلس الذي أسس لبناء دولة االستقالل، ثم جاءت 

  .المواثیق الوطنیة والدساتیر لتتماشى مع عامل التغییر الحاصل على عدة مستویات

ه دعا إلى ضرورة احترام تط قص في اكتمال نظریة هوبز، أنّ ْ ن َ بیق هذه لكن الذي ی
ا، لما فیها من ضمانة لحقوق الجمیع حتى ال یتحول الحكم إلى  ً المواثیق وتجسیدها حرفی

وهو األمر الذي لم . استبداد بالسلطة، باعتبار أن الشعب فوضها الحفاظ على كل ما یملك
یفهمه الحكام في الجزائر منذ االستقالل كونهم یستندون إلى معطیات أخرى غیر تلك التي 

النزول عند رغبة الشعب وخیاراته التي یراها أسلم وأفضل بالنسبة له، فوجدنا أن  تلزمهم
عوامل كثیرة في األزمة الجزائریة تعود إلى عدم احترام المواثیق المبرمة والنزول عدة مرات 

  .إلى تغییرها وفق رغبات ومصالح ال یتم اإلجماع والتوافق حولها
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  :االجتماعيجون لوك ونظریة العقد  -ب

الفكرة التي تبناها لوك تختلف تمام االختالف مع تلك التي تبناها هوبز، فقد أشار لوك 
بأنه ال توجد سیادة لشخص على آخر، وهو یؤمن بالحریة الشخصیة للمحكومین، فهو ال 

  .یوافق على السلطة المطلقة المتمثلة في شخص الحاكم

ذا كان هوبز قد أشار في نظریته إلى أن  ٕ . النفس البشریة ال تملك السیطرة على ذاتهاوا
وفي ظل غیاب السلطة والعیش في الحیاة الطبیعیة الفطریة التي ستجعلها تعیش في فوضى 
دائمة تتسم بالصراع من أجل البقاء، األمر الذي یؤدي إلى انتشار الفوضى، فال بدا وأن 

  .1یكون هناك نظام یحكمها لتنظیم احتیاجاتها

حیث استحسن هذه الفطریة الطبیعیة لإلنسان " هوبز"على النقیض من  "لوك"فنجد أن 
ووصفها بأنها قوة تتسم بحسن التصرف من جانبه ولیست قوة فوضویة تحمل في طیاتها بأن 

ا له في صراعه مع اآلخرین للحصول . البقاء یكون لألصلح ً هذا القانون الذي یكون حافز
إلى هذه الفطرة بأنها ترغب الناس في التعاون مع  على متطلباته، بل أن لوك نظر بإیجابیة

بعضهم البعض، وتجعلهم سواسیة في ظل هذه العالقة الطبیعیة، أي أن االختالفات تأتي 
  .2من أسلوب التربیة المتبع بعد ذلك

وبذلك یكون لكل إنسان حقوق مطلقة طبیعیة ال یخلقها المجتمع أو األنظمة السیاسیة، 
، والعالقة الطبیعیة الفطریة اإلنساناألنظمة الطبیعیة التي خلق علیها  التي تنشأ تالیة على

                                                             
  : راجع كل من  -  1
  .2005القاهرة،    دار المعرفة الجامعیة،   محمد، تاریخ الفكر االجتماعي الرواد واالتجاهات المعاصرة،  عليمحمد  -
  ،ناجي الدراوشة، دار التكوین للتألیف والنشر والطباعة،الطبعة األولى :جان توشار، تاریخ األفكار السیاسیة، ترجمة -
  .2010: دمشق 

2 - C.B.Macppherson, The Political Theory of Possessive Individualism, Hobbes to Loke, :   راجع
   (Oxford, Clarendon Press, 1962) 
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ا تتوافر فیه ضوابط التعامل بین البشر قبل إقامة  ً ا طبیعی ً بین الناس هي التي تقیم مجتمع
  .الدولة

ا، وتتمثل هذه  وبحكم هذه الطبیعة فهم یملكون حقوقًا ال عالقة لها بوجود الدولة مطلقً
  .1الحیاة وحق الحریة وحق التملكالحقوق في حق 

الذي یلي المجتمع الطبیعي " العقد االجتماعي"ثم یأتي بعد ذلك دور المجتمع المدني 
لكن لوك كان یعترض ویرفض التعبیر عن العالقة التي تربط الحاكم بالمحكوم  –للبشر 
الشعب عند أي أن الحكم أمانة  trust”/ الودیعة"وأسماها بدًال من ذلك ب" العقد"باسم 

بالمحافظة على حقوق  -الحاكم ویمكن استردادها في أي وقت منه عند إساءة التصرف فیها
الحریة والحیاة والتملك التي یكتسبها الشخص عن طریق العمل والتعب ولیس عن طریق 
الملكیة أو الحیازة، وحق التملك األخیر یخضع لشرطین أساسیین؛ هو أن یحافظ المالك على 

نما لكل ... ن یترك منها لآلخرین ما یكفیهمملكیته وأ ٕ أي أن الملكیة ال تكون للمالك فقط وا
  .2البشریة من حوله

ا حول نظریة  ً ا تعجبی فیما یتعلق بكیفیة بقاء الطبیعة على " لوك"إال أنه ظهر اعتراضً
. ملكحالة المساواة فیما یتملكه البشر؟ أي أن المساواة التي نادى بها لوك لم تدم في حق الت

  :لكنه سرعان ما التفت إلى هذه اإلشكالیة بدهاء بارع حیث قسم الطبیعة إلى مرحلتین

هي التي كان فیها الفرد بوسعه أن یتملك كل ما یریده لوجود احتیاجاته : المرحلة األولى
بوفرة، ولم تكن هناك حاجة في ظل الوفرة الى التوفیر واالدخار، وعلیه ضلت المساواة 

  .قائمة

                                                             
  .1156، ص 1988، بیروت 1،  معهد اإلنماء العربي، ط 1الموسوعة الفلسفیة، م  - 1
  .152، ص 197بیروت  ، 1جون لویس، مدخل إلى الفلسفة، ترجمة أنور عبد الملك، دار الحقیقة، ط  - 2
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، الذي "النقد"هي التي أدت إلى ظهور عدم المساواة بظهور المال أو : لة الثانیةالمرح
ا منه، مما أدى إلى حدوث  ً ا إلى التفكیر في تخزینه واقتناء أكبر قدر اندفع اإلنسان معه الهًث

لذا ظهرت الحاجة إلى وجود سلطة الدولة . عدم المساواة والصراع للفوز بالملكیة األكثر منه
ومع ظهور النقد كما أشار إلى ذلك لوك بوضوح، أصبح . م العالقة بین أفرادهاالتي تحك

الناس في حالتهم الطبیعیة لیسوا قادرین على حمایة ممتلكاتهم وملكیاتهم، ما جعلهم یتفقوا 
فیما بینهم على إقامة حكومة تلزم الناس على احترام حقوق بعضهم البعض، فالحكومة هنا 

  .1في نظریته" هوبز"طة بخالف ما أشار إلیه تمتلك ودیعة غیر مشرو 

ذا ماسلبت المحكومین حقوقهم، فمن حق المحكوم  ٕ ذا لم تلتزم الحكومة بأحكام الودیعة وا ٕ وا
ا عن النظام العام ولیس بغرض تحقیق الرغبات الفردیة هأن یثور ویقاوم هذ . السلطة دفاعً

نما هو تحقیق ا ؛من مفهوم الثورة" لوك"إلیه  زفكان ما یرم ٕ لنظام واألمن ولیس العصیان، وا
تحفیز السلطة على مراجعة أخطائها والتفكیر فیها إلصالحها بإبعاد خطر الثورة نتیجة 

  .للتقصیر الذي قامت به

في نظریته عن العقد االجتماعي، أنه كان یؤید الطبقة " لوك"وكان الدافع وراء ما أرساه 
صل لها على قدر أكبر من التسامح ومن الوسطى في عصره ویدافع عن مطالبها، لكي یح

الحریات المختلفة سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة بعد الصراعات التي تعرضت لها مع 
  .المالكة ومع رجال الدین" ستیوارت"أسرة 

ر لوك للعقد االجتماعي بین األفراد والحكومات،  ّ من وجهة نظر تحلیلیة نرى أنّ تصو
ة إلى واقع المجتمعات الیوم في ظل النظام الدیمقراطي یعتبر أقرب طروحات هذه النظری

                                                             
، ص 1959ماجد فخري، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع، الطبعة األولى، بیروت : جون لوك، في الحكم المدني، ترجمة - 1

196 ،232.  
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التي تنادي به أغلب األنظمة التواقة إلى إرساء مبادئ الحریة والعدالة والمساواة على غرار 
المجتمعات الغربیة، لكن هذه المرحلة تحتاج إلى بنیة اجتماعیة متماسكة وتمتلك مقومات 

ا تستطیع التعایش مع بعضها البعض، التناسق االجتماعي، أو بیئة واعیة ومثقف ً ة سیاسی
ا ما . حتى في عدم وجود نسق اجتماعي مسبق یحكمها ً لذلك فالشعوب بصفة عامة نادر

تكون لها هویة لغویة أو إثنیة أو دینیة أو عرقیة واحدة، فأغلب المجتمعات المنتمیة للدولة 
تمعات العربیة أقرب ألن تشكل الوطنیة الحدیثة، تفتقد لهذه المقومات مجتمعة، وربما المج

هذا النوع من العقد االجتماعي شریطة توفر الثقافة السیاسیة النظریة والعملیة المطلوبة لذلك، 
والمجتمع الجزائري الذي یزخر بمرجعیة ثوریة تشكلت على إثرها بنیة اجتماعیة قویة من 

تماعي حسب وجهة نظر حیث الهویة واالنتماء كفیل بأن یؤسس لهذا النوع من العقد االج
ا؟ ً ا، فهل یمكن ذلك واقعی ً   جون لوك، على  األقل نظری

  :جان جاك روسو ونظریته للعقد االجتماعي -ج

یعد جان جاك روسو مؤسس فكرة السیادة الشعبیة، تنسب له نظریة العقد االجتماعي 
والسبب في ذلك یعود إلى وضوح . على الرغم من أن العدید من الفالسفة سبقوه في ذلك

إلیها أراء من سبقوه في كتابه الشهیر  مضافًاأفكاره فیما یتعلق بتعریفه للعقد االجتماعي، 
  .1عقد االجتماعيال"الذي یحمل عنوان 

شعار روسو في هذا الكتاب الشهیر تمثل في أن الشعب هو الذي یملك السلطة 
والسیادة، والكلمة الفاصلة هي التي تقولها الشعوب ال الحكومات، وأن المناصب العامة في 

  .الدولة تُعیّن من قبل سلطة الشعب التي تمنح وتحاسب في الوقت نفسه

                                                             
  .36: ، ص1965محمد حسنین هیكل، جان جاك روسو، حیاته وكتبه، الطبعة الثانیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  -1

، 1986علوان، قراءات في العقد االجتماعي لجان جلك روسو، مؤسسة دار الحكمة، بیروت، لبنان، عبد الحكیم : راجع كذلك
51: ص  
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یعة الحكم في الجزائر ألن ما یطرحه للعقد االجتماعي كالم روسو ال ینطبق على طب
غیر مترجم في سلوك السلطة مع الشعب، فنجد أن المناصب العامة في الدولة تعین من 
طرف السلطة، والكلمة الفاصلة تحدد وفق درجة الوالء لها، ورأي الشعب یصنف في آخر 

علیا للسلطة ومراكز القرار فقط، أما الركب وقد یؤخذ به كلما ابتعد عن التأثیر في المصالح ال
ما عدا ذلك فالقرار للسلطة باعتبارها الراعي الرسمي على حقوق الشعب بتفویض منه أو من 

  .دون تفویض

ر روسو للعقد االجتماعي یعتبر أرقى الطروحات في هذه النظریة، على أساس أنه  ّ تصو
في تفویض السلطة التي یرید  یمنح السلطة بشكل كامل للشعب، ویترك له الحریة الكاملة

ویراهى فیها القدرة والكفاءة في تنظیم وتسییر شؤونه، كي یتفادى الوقوع في أي نوع من 
  .1أنواع األزمات التي تعاني منها المجتمعات التي تفتقد إلى العقد االجتماعي

د مع هو عقد یبرمه أفراد الشعب فیما بینهم، فالواحد یتح" روسو"العقد االجتماعي عند 
الكل، أي أن اإلرادة الفردیة تذوب في اإلرادة العامة صاحبة السیادة والسلطة وتضع نفسها 

المبرم بین أفراد كما یختلف " هوبز"وهو بهذا الطرح یختلف عن العقد عند . تحت سلطانها
التي تكون بین أفراد وسلطات محكومة من قبل سلطة اإلرادة العامة التي " لوك"عن ودیعة 

  .2ا الشعبیمثله

                                                             
،  359، ص 1992مصریة، ال ، مكتبة األنجلو2إلي محمد عبده، ط أفالطونحوریة توفیق مجاهد، الفكر السیاسي من  - 1 

360.  

: توزیع وتقدیم وتعلیق عبد العزیز لبیب، المنظمة العربیة للترجمةجان جاك روسو، العقد االجتماعي، ترجمة : راجع -)2 (2-
  .45 -40، ص2011، بیروت  مركز دراسات الوحدة العربیة
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للعقد االجتماعي یمنح نفسه للمجتمع بكامل حقوقه " روسو"فالشخص الفردي في نظریة 
بما في ذلك أمواله، لكنه أكد على أن الدولة ال تجرد الشعب من ممتلكاته بل تضمن التملك 

  .1المشروع لكل فرد ألن غایة العقد االجتماعي الحفاظ وال ریب على حقوق المتعاقدین

روسو في نظریته، أنه مهما اختلفت أشكال الحكم فإن السیادة تبقى على الدوام كما أشار 
مع الشعب، وهو بذلك ینادي إلى نمط الحكم الدیمقراطي على الرغم من عدم تواجد مقوماته 

  .2في العصر الذي كان فیه، إنما أراد إرساء دعائمه التي تقر بالمساواة والحریة والملكیة

نادى فیه روسو بالحریة والمساواة، كان ینادي على الجانب اآلخر  وفي الوقت ذاته الذي
بال محدودیة السلطة العلیا وعدم تجزئتها وضرب مثًال في أن الطبیعة ذاتها تمنح اإلنسان 
ا بذلك تقسیم السلطة إلى تشریعیة وأخرى تنفیذیة  السلطة المطلقة على أعضاء جسده، رافضً

والداخلیة، إعالن الحروب، فرض الضرائب، إجراء في إدارة شؤون البالد الخارجیة 
  .الخ...المحاكمات

فهذا التقسیم من وجهة نظره یجعل السیادة مفتتة، بل ضعیفة وهشة كأن ال وجود لها، 
بالضبط مثل جسد اإلنسان الذي یتكون من عدة أجساد أخرى؛ بأن یأخذ العین من جسد 

وهذا هو التشبیه الذي استخدمه . وهكذا... واألرجل من جسد ثانٍ واألیدي من جسد ثالث
عندما تُفتت السلطة، مما دعا إلى انتقاد نظریته التي تتعارض مع مناداته بالحریة والمساواة 

  .الذي نادى فیه بالسیادة العلیا المطلقة من جدید" لهوبز"لتتفق مع شبح اللوثیان 

                                                             
الطبعة  ،شركة بابل للطباعة والنشر ،إلى نهایة عصر النهضة اآللهةتاریخ الفكر السیاسي من حكم ملوك  ،إبراهیم أبراش - 1

  .1998 ، العراقالثانیة
العقد االجتماعى لجان  ،سن سعفانح: للتوسع أكثر في نظرة روسو حول أشكال الحكم والسیادة یمكنك العودة إلى -2

  .1995 الطبعة األولى، ،مة للكتاباالهیئة المصریة الع ،جاك روسو
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مات أو ظهور العقد ویرى روسو أن الدافع األساسي وراء رغبة الناس إلنشاء الحكو 
ا للعوامل االقتصادیة وظهور األعمال  ً االجتماعي، هو أن تجمع األشخاص الذي كان نتاج
واالختراعات ظهرت معه قیم أخرى مثل الجشع، المنافسة وعدم المساواة، وما یرتبط بها من 

أكبر األثر  ونتیجة للقیمة األخیرة للملكیة الخاصة التي أولى لها. مفهوم قیمة الملكیة الخاصة
لى ظهور مفهوم  ٕ في ظهور القیم السلبیة األخرى في تعامالت البشر مع بعضهم البعض، وا
لى عمال من جهة  ٕ الطبقات االجتماعیة من انقسام الناس إلى أصحاب أمالك من جهة وا

فرأى أصحاب األمالك أن من مصلحتهم إنشاء الحكومة التي تحمي ممتلكاتهم ممن . أخرى
ّ تأسیس الحكومة من ال. ال یمتلكون ّ تم ذین یزعمون قدرتهم لالستیالء علیها بالقوة، ومن ثم

على الرغم من أن . خالل عقد ینص على توفیر المساواة والحمایة للجمیع بال استثناء
االجتماعیة المرتبطة بالملكیة الخاصة، التي  تالفروقاالغرض الحقیقي وراء إقامتها هو تأكید 

  .1"روسو"هي سبب معاناة الشعوب في عصرنا الحدیث كما قال 

سباب تأسیس العقد االجتماعي ال من وجهة نظرنا، نرى أنّ تصور جون جاك روسو أل
ألن األسباب التي قال بها تختلف عن الواقع الجزائري في  ؛ینطبق على الحالة الجزائریة

ا ربما كان العقد االجتماعي الذي یستند إلى  تأسیس ً ا، فقدیم ا أو حدیًث ً الحكومات، سواء قدیم
ا، والحاكم یحكم باعتباره مفوض  ً الشرعیة الدینیة وحكم الخالفة اإلسالمیة، كان العقد إالهی
من اهللا للحكم في األرض، وعلیه فالشعب یمنحه الحق في التصرف ویترك الحساب والعقاب 

ا . مور غیبیة بحكم النص القرآني والنصوص النبویة واالجتهادات الفقهیةللحاكم أل وحدیًث
یعتبر المجتمع الجزائري نفسه أنه من أرقى الشعوب في التضامن واأللفة واللحمة 
االجتماعیة، نتیجة میراث االستعمار وما خلفه من تآلف اجتماعي تُرجم في ثورة اكتسب من 

فال وجود للمیزات التي تكونت على إثرها . یته للدولة الحدیثةخاللها المجتمع الجزائري شرع
رغم أن الجزائر أخذت بالعدید من النماذج  -كما یطرحها روسو -الدولة في الجزائر

                                                             
ف عن المرجع السابق، ص - 1 ّ   .154 -152: بتصر
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االقتصادیة سواء من االشتراكیة أو الرأسمالیة، إال أن مسألة تأسیس الحكومات فیها لیس 
  . ماعیة وسیاسیة وثقافیة كذلكبدواعٍ اقتصادیة بحتة بقدر ما هي دواعي اجت

. وعندما رأى األفراد مساوئ هذا النظام، فكروا في إنشاء النظم التي تخفف من مساوئها  
روسو  وأطلقوبذلك أنشأت الدولة القوانین لتصلح من اآلثار المؤلمة لحق الملكیة المطلق 

  :لشكل اآلتيوقد صاغ بنوده على ا" التعاقد االجتماعي"على عهد التنظیم هذا عهد 

یجب أن تكون الفكرة العامة في مبدأ التعاقد االجتماعي هي أن یأمن الضعیف جانب "
ا للعدالة  ً القوي أطماعه حتى یطمئن كل فرد إلى ما في یده، ویجب بعد ذلك وضع نظم

كل من الغني والفقیر على  بإتباعهاوالوفاق یخضع لها جمیع الناس بدون استثناء ویلتزم 
بمعنى آخر بدًال من أن نوزع قوانا ضد أنفسنا فلنركزها في هیئة تحكم حسب أو  ،السواء

  .1قوانین محكمة، وتحمي أفراد المجتمع وتدفع عنهم اعتداءات العدو المشترك

 نظریة التمثیل السیاسيحسب  مقاربة الموضوع   -1

    :تمهید  

یعتبر التمثیل السیاسي أحد المقومات األساسیة للعملیة الدیمقراطیة، إذ بدونه ال یمكن  
الحدیث عن نظام سیاسي دیمقراطي، فالمواطنون في أي مجتمع ال یستطیعون إدارة شئونهم 

أفرادا من بینهم، للتفرغ، ألداء هذه ) و ینتخبون(العامة بأنفسهم مباشرة، ولذلك فهم ینیبون 
. ویسمى الفرد من هؤالء ممثًال أو نائبًا ألنه یمثل وینوب عن عدد من المواطنین. المهمات

وبموجب الصالحیة الممنوحة له فإن النائب یمثل المواطنین في نطاق القضایا والمصالح 
ویقوم بالبت والتقریر فیها على ضوء ذلك، لكنه ال یملك تفویضا مطلقا . التي انتخب بموجبها

                                                             
، ص، 1984الرسالة بیروت لبنان ودار عمار عمان األردن، ، مؤسسة 1طلعت همام، سین وجیم عن علم االجتماع، ط -1

124.  
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كما أنه من حق المواطنین مراجعة أدائه في كل دورة انتخابیه، وما . ناخبینبالحدیث باسم ال
وهذا النوع من الحكم یدخل في إطار . ینجم عن ذلك من قرار التمدید له أو العزوف عنه

ا  العقود أفضل في التعبیر عن إرادة المجتمعات  أيُّ فیهِ العقد االجتماعي الذي ناقشناه، وبینّ
یة، والتمثیل السیاسي یدخل في هذا النوع من العقود االجتماعیة التي وحكمها بطریقة مثال

  .تتمتع بها المجتمعات الیوم

 لتمثیل السیاسيامفهوم  -1

، والتي ال یتّسع مجال التمثیل السیاسيتراكم المعارف والتجارب التاریخیة في أمام  
ل الشعب عن یوجود مؤسسات سیاسیة تقوم بتمث الحاضر، أصبح في الوقت المجال لذكرها

؛ سواء النظام البرلماني أو النظام الدیمقراطیةطریق االنتخاب، وتختلف باختالف األنظمة 
مع وجود طرق جدیدة لالنتخاب وذلك بتعددیة حزبیة سیاسیة، مع . الرئاسي أو أنظمة أخرى

التمثیل والدفاع عن آراء  توفر نضج في الفكر السیاسي لدى األحزاب، وتحمل مسؤولیة
الشعب، فمن هذا المنطلق أصبحت المؤسسة البرلمانیة في غیاب األحزاب مؤسسة بدون 
طعم سیاسي كفیل بتمثیل جزء من السیادة المكفولة لكل مواطن، فصار خالل هذه الفترة دور 

ا أسا ً سیا في البرلمان بتشكیالته الحزبیة، أساسي في بعض األنظمة النیابیة، ویلعب دور
ترشیح رئیس الحكومة، وذلك طبقا لمبدأ الحكم بواسطة األغلبیة البرلمانیة التي امتلكها حزب 
عن طریق االنتخابات على حساب أحزاب أخرى، وفي بعض األنظمة یقوم البرلمان بترشیح 

 .ترشیحه عبر هیئة استفتاء عام  الناخبون  رئیس الدولة، ثم یقرر

فإن الملك یتولى الحكم وال یوجد للبرلمان أي دور في مسألة أما في األنظمة الملكیة،     
تولي الملك للسلطة، وكذلك في النظم الرئاسیة یلعب االنتخاب المباشر للمواطنین دورا 

  .أساسیا في انتخاب رئیس الدولة بدون تدخل من البرلمان
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  التمثیل السیاسيعملیة دور األحزاب في  -2

ا ً ازدواجیا في التمثیل السیاسي، ألنها تؤطر أوال الناخبین  یمكن لألحزاب أن یكون لها دور
ا وسیط بین المنتخبین والناخبین،  لین، وتعتبر أیضً لین، ثم تؤطر المنتخبین أي الممثِ أي الممَث

، وعلیه یمكن فهم الدور الذي تؤدیه األحزاب السیاسیة ونها یستحیل عمل التمثیل السیاسيود
 :قراطیة من خاللفي األنظمة البرلمانیة والدیم

وذلك من جهتین، جهة أولى من ناحیة تطویر الوعي السیاسي  :تأطیر الناخبین- أ
 .1للمواطنین، وجهة ثانیة اختیار المرشحین الذین تجري بینهم المنافسة االنتخابیة

تقوم األحزاب أوال بتأطیر إیدیولوجي للناخب، لیعرف الناخبون بشكل صریح السیاسة التي 
والتي تحدد التفویض الذي یوكلونه إلى ممثلیهم، فهؤالء یعبرون عن مشاعر  یرغبونها،

هذه الطموحات عن ما یرغب فیه الشعب، سیفقد بالتالي  حادت وطموحات المواطنین، فإذا
تأثیرهم تدریجیا على المواطنین، فهي تساعد على نمو الوعي السیاسي عند المواطنین، وعلیه 

فهنا ال یسع الناخبون أن یطلعوا على  .عند االنتخابات فهي تسمح بخیار أكثر وضوحا
معلومات تحضن كل توجه سیاسي مما یؤدي بهم إلى دعم الوجهاء التقلیدیین، فمجابهة 
النخب االجتماعیة أدت إلى تطویر األحزاب السیاسیة الیساریة؛ األحزاب اللبرالیة في القرن 

 .2شرینالتاسع عشر، األحزاب االشتراكیة في القرن الع

ومن جهة ثانیة، كان لها دور في اصطفاء المرشحین تبعا للطرق المعتمدة انطالقا      
ففي األحزاب التقلیدیة للكوادر، یختار المرشحون من قبل الوجهاء الذین یتكون . من بنیتها

                                                             
، دار النهار، بیروت، 1980، 3ط  االحزاب السیاسیة، تعریب على المقلد وعبد الحسین سعد،موریس دوفرجیه، : راجع  -  1

 .9-5ص

2  - Dictionnaire de la pensée sociologique, sous la direection de: Massimo Borlandi, 
Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui, Bernard Valade, Secretariat de redaction Francoise 
Aulagne-Derivry,1er édition Octobre 2005. P: 54. 
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، أما "caucus"، "الكوكوس"الحزب منهم، فاألنجلوسكسونیون یسمون هذه الطریقة منظومة 
أي تنظیم انتخابات مسبقة، "االنتخابات األولیة "الوالیات المتحدة فتم ابتكار منظومة في 

 .لتعیین كل حزب المرشح الذي سیرفع رایته في االنتخابات الحقیقیة

كذلك بالنسبة لألحزاب الجماهیریة التي بدورها طورت منظومة أخرى في التعیین،      
ا جمیع منتسبي الحزب، بشكل مباشر أو غیر وذلك عبر مؤتمرات وطنیة ومحلیة، یحضره

مباشر، فالمنظومة التمثیلیة هي أكثر شیوعا، فكل شعبة تنتدب إلى المؤتمر الذي یعین 
المرشحین ممثال یحوز على عدد من األصوات تتناسب مع عدد منتسبي الشعبة، وبهذا 

 .1تكون الدیمقراطیة محترمة داخل الحزب

  :تأطیر المنتخبین  - ب

عبر االتصال المباشر بین المنتخبین والناخبین، فللمنتخبین كل المصلحة في وذلك 
الحفاظ على االتصال مع الناخبین لضمان إعادة انتخابهم، فعملیا یقضي النواب جمیع 
نهایات األسبوع في دوائرهم حیث یعقدون االجتماعات اإلعالمیة ویستمعون لهموم 

سبة للمنتخبین، وبدون شك ال تخلو هذه الوساطة ممثلیهم، فالناخبین هم وسطاء ثقة بالن
من الخطورة، فالمناضلون ال یضمنون فقط االتصال بین المنتخب والناخبین، بل 
بإمكانهم أن یفصلوا بین الطرفین فهم یحاولون حمایته من اإلغراءات 

                       .البرلمانیة

ى عدم االبتعاد عنهم كثیرا، لهذا فالحزب یرید الحفاظ على ناخبیه، فهو مجبر عل 
بقاء االتصال بین المناضلین و ٕ  ".الجماهیر"وا

                                                             
1 - M.ostrogorski, la démocratie et l’organisation des parties politique, 1903. 
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هناك التأطیر البرلماني للمنتخبین، فتطور األحزاب  إضافة إلى هذا التأطیر،    
السیاسیة كان له الوقع على تجمیع النواب المستقلین عن بعضهم البعض وجمع منتخبي 

فهذه المجموعة تعین نواب في اللجان  الحزب ذاته ضمن مجموعة برلمانیة واحدة،
كما أن نظام االقتراع یقودنا  .1النیابیة، في مندوبیات التصویت وفي أمانة سر النواب

، فاألولى ال یفرض "الجامدة"واألحزاب " المرنة"أساسا إلى التمییز الجوهري بین األحزاب 
ة البرلمانیة یقترع على أعضائها أن یقترعوا في نفس االتجاه بل كل عضو من المجموع

 ].األحزاب األمریكیة، وأحزاب الیمین، والوسط في فرنسا[حسب اقتناعاته 

أما الثانیة فیفرض على منتخبیها أن یصوتوا بنفس االتجاه في االقتراعات األساسیة  
، ومثالها الحزب المحافظ البریطاني، األحزاب ]حجب الثقة، اقتراع حول مسائل مهمة[

 وغیرها... 2یوعیةاالشتراكیة والش

وأخیرا هناك إشكالیة النزاع بین المنتخبین والقادة الداخلیین؛ فتأطیر الحزب  
للمنتخبین یطرح حدود االستقاللیة إزاء قادة هذا الحزب، فهذا النزاع یمكن أن یتطور بین 

جماعة المنتسبین الذین ینتخبون القادة الداخلین وجماعة الناخبین : مجموعتین من القادة
الذین ینتخبون النواب، حیث یبقى النزاع محدودا ألن الحزب ال یستطیع أن یفقد 

لكنه یبقى نزاع حقیقي : االتصال مع ناخبیه تحت طائلة رؤیة نفوذه ینقص شیئا فشیئا
، ]المنتسبون[ألنه یعبر عن التوتر الطبیعي بین نخبة من المواطنین أكثر وعیا والتزاما 

، وفي الغالب أن المجموعة البرلمانیة تخضع لسلطة ]اخبونالن[وجماهیر أكثر تشكیكا 

                                                             
  .387-358، ص1968، 3 طسوسیولوجیا األحزاب السیاسیة، ، موریس دو فرجیه - 1
نورم كیلي وسیفاكور أشیاغبور، األحزاب السیاسیة من الناحیتین النظریة والعملیة، إعداد المجموعة البرلمانیة : للتوسع أكثر، أنظر -  2

  .7، ص 2001في الحزب الدیمقراطي األمریكي، المعهد الدیمقراطي الوطني، واشنطن، 
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القادة الداخلین وهذا ما یؤدي إلى مفهوم التمثیل جماعیا، حیث ناخبو الحزب یفوضون 
  .1الحزب نفسه ولیس منتخبه

ه و  مع تزاید الوعي بقیم الدیمقراطیة وحقوق وكتقییم لما سبق یمكن أن نستنتج؛ أنّ
یستطیع التشكیك المبدئي في الدور األساسي لألحزاب في اإلنسان، لم یعد هناك من 

الحیاة السیاسیة، وأصبح واضحا للجمیع بأنه ال یمكن بناء دیمقراطیة حقیقیة بدون وجود 
أحزاب سیاسیة قویة وذات مصداقیة، وأضحى الكل یتفق، ولو نظریا على األقل، على 

اجتماعي دون مشاركة واسعة  أنه ال یمكن تحقیق تطور سیاسي، ونماء اقتصادي، وتقدم
للمواطنین في إطار دیمقراطیة سلیمة، تقوم على الشرعیة التمثیلیة، التي ترتكز على 

  .اإلرادة الشعبیة، وتتبلور من خاللها سلطة المؤسسات، ودولة الحق والقانون

الحكم عن طریق التمثیل  نفي الجزائر ال نستطیع أن نتكلم على هذا النوع مو 
ز فیه الحكم 1991و 1962الفترة الممتدة بین السیاسي في  ، ونقصد بها الفترة التي تمیّ

بالواحدیة الحزبیة، حكم فیه حزب جبهة التحریر البالد، وسیّر شؤونها في مختلف 
ر زعاماته التاریخیین للحكم ّ   .المجاالت حسب تصو

ویمكن أن نطرح مسألة تجسید نظام التمثیل السیاسي في الجزائر، بدایة من تغییر 
ا في  1989الدستور في  ّ تعدیله الحقً ا على معطیات داخلیة ساهمت في  1996ثم ً بناء

حدوث األزمة الحاصلة موضوع الدراسة، فهل یوجد تمثیل سیاسي حقیقي وفق نظریة 
الحریات والتداول على السلطة، أم أنّ هذه األمور التمثیل السیاسي التي تضمن الحقوق و 

 في حاجة إلى مراجعة وتعدیل أو حتى تغییر؟
                                                             

طارق لعالمي، بحث حول األحزاب والتمثیلیة السیاسیة في المغرب، على الرابط اإللكتروني : للتوسع في الموضوع یمكنك الرجوع إلى -  1
  http://fac2008.arabblogs.com/archive/2008/3/487855.html                              :                       التالي

  



ل ـــــالفص ةــــــــــــــــــــــــــــــالدراس وعــــــــــــمــــــــــوض
 األول

 

63 
 

ّ صیاغة موضوعنا وفق هذا الطرح محاولین معرفة ما هي دوافع ومسس بات بّ وعلیه تم
ع السیاسي في ـــــــــ؟ وما الذي تغیّر في الواقفي الجزائر السیاسي الحاصل ر الحاصلیالتغیّ 

ذا المعطى ــــــــل هـة وبروز ما یسمى بأحزاب المعارضة؟ وهــرار التعددیـبعد إق الجزائر
الجدید على المجتمع كان في مصلحته أم على العكس من ذلك؟ وكیف تُرجمت عوامل 

 یر في الواقع الجزائري؟ یالتغ

  : الفصل الصةخ

قات التغییر "نهایة تقدیمنا لموضوع الدراسةحاولنا في   ّ ، أن ري في الجزائالسیاس معو
ره وفق تفسیر النظریات االجتماعیة ذات  ّ ا انطالقًا من تصو ً نؤصل للموضوع سوسیولوج

رنا للتغییر ّ السیاسي في الجزائر  الصلة، لمتغیرات الدراسة ومفاهیمها األساسیة، وربطنا تصو
عطیات یجب أن یتوفر من وفق ما ُ ُ  ةنظری م ّ حقق التمثیل السیاسي الحقیقي، ت العقد  ومن ثم

ا فسوف نقیس ذلك من خال مجریات . االجتماعي الذي یتوافق فیه الكل ً ا عملی ّ ا، أم ً هذا نظری
 . األحداث في الواقع الجزائري طیلة الفترة التالیة إلقرار التعددیة
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  ـــــــانــــيل الثــــــالفصـ

  ماهیــــــــة التعــــددیــــة واألحــــــــزاب السیاسیـــــــــة

  

  

  المفهوم المعاصر للحزب السیاسي: أوالً 

ا ً   نشأة وتطور األحزاب السیاسیة: ثانی

ا   األحزاب السیاسیة وظائف :ثالًث

ا ً   سیاسیةالتعددیة ال  -رابع
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  لحزب السیاسيامفهـوم ً: أوال

  الحزب لغة -1

األرض الغلیظة الشدیدة أو الجامع فیها قوة وصالبة : جاء في المعجم الوسیط الحزب

ونَ  كُل(وكل قوم تشاكلت أهوائهم وأعمالهم، وفي التنزیل العزیز  ْ َفرِحُ م ِه ْ ی دَ بُ بما َل زْ ، )حِ

هللاِ (أعوانه وفي التنزیل العزیز : وحزب الرجل بُ َا زْ كَ حِ ِی النصیب وما یعتاده : وحزب، )أوَل

  .1المرء من صالة وقراءة ودعاء

الحزب جماعة الناس و الجمع أحزاب  األحزاب : وجاء في لسان العرب البن منظور

وهم قریش وغطفان وبني قریظة ) ص(جنود الكفار تألبوا وتظاهروا على حزب النبي 

مِ األحزاب(: وقوله تعالى ْ و َ لَ ی كُم مْث ْ ی َل َ افُ ع نْيِ َأخَ مِ ِإ ْ ا َقو َ نَ ی َ م َقالَ الذيِ َا َ ، و األحزاب )و

أصحابه وحده الذین على رأیه : نوع وعاد و ثمود، ومن أهلك بعدهم، حزب الرجل هنا قوم

و الجمع كالجمع و المنافقون و الكافرون حزب الشیطان، وكل قوم تشاكلت قلوبهم 

ن لم یلق بعضهم كل طائفة هوائهم واحد، والحزب ٕ ورد . الورد : وأعمالهم فهم أحزاب، وا

ما یجعله على نفسه من قراءة و صالة : الحزب الرجل من القران و الصالة حزبه، و

: قرأ على حزبًا من القرآن فأحببت أن ال اخرج حتى أقضیه، قرأ علي: كالورد في الحدیث

یرید أنه بدأ في حزبه، كأنه طلع علیه، من قولك طرأ فالن غلى بلد كذا وكذا، فهو طارئ 

  .رآنإلیه أي أنه طلع علیه حدیثًا وهو غیر طارئ وقد حزبت الق

                                                             
  .، مكتبة الشروق الدولیة2005الطبعة الرابعة، المعجم الوسیط،  - 1
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: والحزب وفي حدیث أوس بن حذیفة سألت أصحاب رسول اهللا كیف تحزبون القرآن

النوبة في ورد الماء، : النصیب یقال أعطني حزبي من المال أي حظي ونصیبي، والحزب

: الحزب بالجیمالحزب الجماعة و : ل ابن األعرابيالصنف من الناس قا: والحزب

  .1النصیب

والحزب جمعه أحزاب وهو الجماعة من الناس وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم  
الحزب جند الرجل وأصحابه الذین على رأیه، الحزب أحزاب وان لم یلقى بعضهم بعضًا و 

  .2القسم من القرآن و غیره

  الحزب اصطالحاً  -2

ا، والبیئة إن اختالف األحزاب السیاسیة من حیث تكوینها، وأهدافها، ونشاطاته

السیاسیة واالجتماعیة التي تعمل فیها من جهة، واختالف زوایا النظر إلى هذه األحزاب 

لدى الباحثین من جهة أخرى أدى إلى وجود إشكالیة في وضع تعریف عام للحزب 

ّ كافة األحزاب السیاسیة تلتقي في  السیاسي، ولكن بالرغم من كل هذه االختالفات فإن

  .3 "منظمة تحاول السیطرة على القوة السیاسیة جماعات"كونها تمثل 

لقد تعددت تعریفات الحزب السیاسي بتعدد اإلیدیولوجیات من ناحیة، وبتعدد الزوایا 

نعرض لوجهات النظر هذه  وسوف.  4التي ینظر منها إلى هذه التنظیمات من ناحیة أخرى

                                                             
  .621، ص1تحقیق یوسف خیاط، دراسات لسان العرب، بیروت، جلد: لسان العرب البن منظور - 1
  .135المنجد في اللغة، طبعة دار المشرق، بیروت، ص  - 2
  .224ص ،2001نظام بركات ورفاقه، مبادئ علم السیاسة، مكتبة لعبیكان، الطبعة الثانیة،  - 3
  .62، ص1994نعمان احمد محمد الخطیب، االحزاب السیاسیة ودورها في انظمة الحكم المعاصر، جامع مؤتة،  - 4
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ّ في تعریفها للحزب السیاسي انطالقًا من؛ أصحاب الفكر  اللیبرالي والفكر االشتراكي ثم

  .الفقه العربي

 :الفكر اللیبرالي  - أ

یركز هذا الفكر على الجانب العملي أو الهدف النهائي للعملیة السیاسیة التي یقوم بها 

الحزب، فالبرنامج السیاسي للحزب یلعب دورًا جوهریًا في مرحلة تأسیسه، إذ یعمل على 

تبرز االعتبارات التنظیمیة فیما بعد، وبالتالي نرى  تحقیق التآلف بین أفراد متفرقین حتى

جماعة من الناس تعتنق مذهبًا : (الفقیه الفرنسي بنیمامین كونستانت یعرف الحزب بأنه

  ).سیاسیًا واحداً 

هیئة من األشخاص متحدین من خالل حماس مشترك : (بأنه V.O.keyویعرفه 

  ).لمصلحة قومیة أو مبدأ محدد یتفقون علیه

تنظیم دائم یتحرك على مستوى وطني محلي من اجل : (اندریه هوریو بأنه ویعرفه

الحصول على الدعم الشعبي، یهدف غلى الوصول إلى الوصول إلى ممارسة السلطة 

  ).بغیة تحقیق سیاسة معینة

الحزب اتحاد بین مجموعة من األفراد یغرض العمل معًا : (ویعرفه فهادمون بیرك قائالً 

  .1)ومي وفقًا لمبادئ محددة متفق علیها جمیعاً لتحقیق الصالح الق

  

  

                                                             
  .62المصدر السابق، ص  - 1
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 :الفكر االشتراكي الماركسي -ب

أبرز الفكر االشتراكي الماركسي المفهوم الطبقي للحزب بوجه خاص حیث أصبح 

المراتب التي التكوین االجتماعي للحزب، واالرتباطات االقتصادیة إلعطائه و  التركیز على

  .1یحتلونها في السلم االجتماعي

إن كتابات كارلب ماركس وفردریك انجلز تؤكد على الحركة العضویة لتضاؤل (

الطبقة العاملة، لذلك یرفضان فكرة الحزب كقضیة ال تتسع الستیعاب الطبقة العاملة 

كشكل وال یتحقق فیها شرط المحافظة على الطابع العضوي لحركة الجماهیر الكادحة، 

ى ماركس وأنجلز هي صیغة الحزب الذي یبقي لذلك كانت الصیغة الوحیدة المقبولة لد

مجتمع الطبقة العاملة ضمن إطار النظام موحد، وكذلك صیغة الحزب الذي یكون النظام 

  .2)قائمًا على أقل قدر ممكن من آللة وأكبر قدر من العضویة

قطاع من طبقة، قطاعها الطلیعي یعكس : (ووفقا لتعریف ستلیس فإن الحزب

  .3 )أهدافها المنشودة مصالحها ویقودها صوب

لذلك فهو ) الطلیعة المنظمة(أما لینین فیعتقد بان الحزب یأخذ مفهوم الطلیعة الثوریة 

  .4یؤكد على االحتراف الثوري وعلى أهمیة التنظیم

                                                             
  .13المصدر السابق، ص - 1
  .153إحسان محمد الحسن، علم االجتماع السیاسي، جامعة بغداد، ص  - 2
، نقالً عن كتاب األحزاب السیاسیة للدكتور نعمان أحمد 482االشتراكیة، صأسكندر نطاس، أسس التنظیم في الدول  - 3

  13الخطیب، ص
، نقالً عن كتاب االحزاب السیاسیة للدكتور 482الدكترو اسكندر نطاس، أسس التنظیم في الدول االشتراكیة، ص - 4

  .13نعمان أحمد الخطیب، ص
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نحن ال نمیل إلى هذا التعریف الماركسي للحزب كونه یقسم المجتمع غلى طبقتین 

ممارسة العنف الثوري من قبل الحزب الطلیعي متصارعتین  متناحرتین، ویدعو على 

تجاه الطبقة المغایرة مما یؤثر على وحدة واستقرار المجتمع، كما إن األحزاب عادة تضم 

أفرادًا من طبقات اجتماعیة مختلفة تجمعهم مصالح سیاسیة و اقتصادیة واجتماعیة ولیس 

یمثل األغلبیة فإنه بهذه بالضرورة انتماءاتهم الطبقیة، وعلى فرض أن الحزب الطلیعي 

الطریقة یهضم ویلغي حقوق األقلیة، وهذا یناقض المبادئ الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان 

  .ویقیم على هذا األساس أنظمة دیكتاتوریة مستبدة

 :الفكر العربي   - ج

هناك تعاریف متعددة للمفكرین العرب حول مفهوم الحزب السیاسي، تركز أكثرها على 

للحزب السیاسي، فقد عرف الدكتور سلیمان الطماوي الحزب السیاسي المفهوم الشامل 

جماعة متحدة من األفراد تعمل بمختلف الوسائل الدیمقراطیة للفوز بالحكم، بقصد : بأنه(

  .1)تنفیذ برنامج سیاسي معین

بأنه عبارة عن مخالفة ووالء بین جماعات، تربط : (أما الدكتور محسن خلیل فیعرفه

  .2 )شتركة ورغبة مشتركة في تولي زمام الحكمبینهم مصالح م

                                                             
، ص 1979في الفكر السیاسي االسالمي، دار الفكر العربي،  سلیمان الطماوي، السلطات في الدساتیر العربیة و - 1

569.  
  .94األحزاب السیاسیة، مصدر سابق، ص : نعمان احمد الخطیب - 2
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منظمة سیاسیة تظم جماعة من : (ویعرف الدكتور نظام بركات الحزب السیاسي بأنه

األفراد الذین یتفقون فیما بینهم على األسس العامة التي یجب إن تبع في تنظیم الدولة 

  .1 )األسسویسعون للسیطرة على الحكومة أو المشاركة فیها من اجل تطبیق هذه 

مجموعة من الناس ینظمهم تنظیم : (أما الدكتور طارق علي الهاشمي فیعرفه بأنه

  .2 )معین وتجمعهم مبادئ ومصلح معینة ویهدفون الوصول إلى السلطة أو المشارك فیها

وفي كل األحوال، لیس هناك خالف على أن الحصول على السلطة، كلها أو 

األحزاب، ویأتي ضمن الضغط للوصول إلى السلطة المشاركة فیها، عنصر مشترك بین 

ن هذه التعریفات قریبة من المفهوم اللیبرالي لألحزاب ع ،3لالحتفاظ بها أو توطیدها

السیاسیة، والحظنا أن التعاریف حددت هدف الحزب بالوصول إلى السلطة أو المشاركة 

رات السلطة خارج إطار فیها لكن األحزاب السیاسیة في رأینا بإمكانها التأثیر على قرا

السلطة من خالل أسالیب متعددة بحیث تشكل ضغطًا سیاسیا على السلطة لتغییر 

اتجاهاتها السیاسیة وقراراتها، إال أن هدف الحزب من هذا الضغط هو تحقیق مصالح 

عامة بخالف جماعات الضغط التي تستهدف مصالحها الخاصة، لذا یمكننا أن نعرف 

تجمع إرادي یضم مجموعة من األفراد من فئات اجتماعیة مختلفة ( :الحزب السیاسي بأنه

یجمعهم تنظیم واحد یهدف الوصول إلى السلطة أو المشاركة فیها أو التأثیر علیها من 

  ).خالل استعمال حقوقهم السیاسیة

                                                             
  .224ظام بركات وزمالئه، مصدر سابق،ص ن - 1
  .77، ص1968طارق على الهاشمي االحزاب السیاسیة، شرطة الطبع و النشر االهلیة،  - 2
  .111، ص991، 990الكاظم، ود، علي غالب العاني، االنظمة السیاسیة، جامعة بغداد، صالح جواد  - 3
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  : مفهوم الحزب في التراث اإلسالمي - د

ا أوردنا للفكر اإلسالمي وتص ا أو قد یتبادر لألذهان من أننّ ً ز ره لألحزاب السیاسیة حیّ ّ و

ه مرتبط بما هو موجود  ا أكبر من الطروحات الفكریة األخرى، هذا صحیح مردّ ً ا فرعی عنوانً

من معطیات واقعیة؛ منها ما یتعلق باالنتماء والهویة التي تفرض نفسها على المجتمعات 

الصراع السائد في العربیة عامة والمجتمع الجزائري بالخصوص، ومنها ما یتعلق بطبیعة 

ا وما خلفه من استقطاب فكري  الساحة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة الجزائریة تحدیدً

للحركات، وما یحدثه من حراك سیاسي بین األحزاب السیاسیة باستمرار، كما أن التراث 

ا في التحلیل ...) نص قرآني، سیرة، فقه(اإلسالمي بكل ما یحوي  ً ا مهم ً یعتبر مرجع

 ّ   .ر األبعاد الدینیة اإلسالمیة لبنیة األحزاب اإلسالمیةوتصو

  إطاللة على المفهوم في النص القرآني

) حزب(وبصیغة المفرد ) األحزاب(وردت كلمة الحزب في القرآن الكریم بصیغة الجمع 

  .في موضع المدح مرة أخرىفي الحالتین في موضع الذم مرة و  كما أنها وردت

  ورودها بداللة الذم: أ

  :وردت بداللة الذم في اآلیات التالیة

هُ (: قال تعالى - وٌل ُ س َ ر َ ُ و ا اهللا نَ دَ ا وعَ َ ا م َذ وا هَ ونَ األحزاب َقاُل ُن ِم ؤْ ُ أى الم َ ا ر ْ م َل َ و

ا ً لِیم ْ تس َ ا و اًن َ یم ْ ِإ م هُ َا زَادَ َ هُ وم وُل ُ س َ ر َ َ و قَ اهللا دَ َ ص َ  .1)و

                                                             
  ).22(سورة االحزاب، ایة   - 1
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العربیة األخرى و الیهود والمراد باألحزاب في هذه اآلیة الكریمة تألف قریش و القبائل 

  .داخل المدینة لمحاربة المسلمین في معركة الخندق

م (: قال تعالى -        ْ وله ُ س َ ر تْ كُلُ ُأمة ِب ْ هَم َ ْ و م هِ دِ ْ ع َ وحِ واألحزاب من ب ْ ُن م ُ ه َل ْ ْ َقب َت ب ْذ كَ

ْفَ  ی ْ َفكَ م ُ تُه ْذ ق َفأخَ حَ هِ اْل وا ِب حضُ دْ ُ لِ لِی اطِ َ ب اْل وا ِب ُل ادَ َ ج َ وهُ و ُذ ْأخُ َ ی ابِ  لِ َق انَ عِ   ..1 )كَ

  ورودها بداللة المدح: ب
  :فقد وردت كلمة الحزب  بداللة المدح في اآلیات القرآنیة التالیة

ُ ": قال تعالى - َ اللَّهِ هُم ب زْ نَّ حِ وا َفِإ ُن َ ینَ آم الَّذِ َ هُ و وَل ُ س َ ر َ لَّ اللَّهَ و َ تَو َ ْ ی ن َ م َ و
ونَ  ُ ب الِ َغ  .2 "اْل

ٍ (: قال تعالى - نَّات َ ْ ج م ُ ه ُل خِ دْ ُ ی َ َ اللَّهُ  و ي ضِ َ ا ر َ یه ینَ فِ الِدِ ُ خَ ار َ َنْه ْ ا األ َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ تَج
ونَ  لِحُ ْف ُ م ُ اْل م َ اللَّهِ هُ ب زْ نَّ حِ َ ِإ بُ اللَّهِ َأال زْ ئِكَ حِ نْهُ ُأوَل وا عَ ضُ َ ر َ ْ و م ُ نْه  .3 )عَ

ّ لفظ الحزب  في القرآن الكریم بإطالق ألن لفظ الحزب لم یستعمله ) لیس مرفوضاَ (إن
لكریم بداللة الذم في جمیع المواضع التي ورد فیها اللفظ بل كما ورد في القرآن القرآن ا
  .4ورد أیضَا حزب اهللا) حزب الشیطان(الكریم 

ولم یعد لفظ األحزاب في الفكر السیاسي الحدیث یدل على نفس المعنى الذي ورد في 
هود في غزوة القران الكریم واضعًا كل من تألب على حزب الرسول من المشركین و الی

نما أصبح یمثل مدلوًال هامًا وأداة ضروریة تعتمد علیها وتفتخر بها النظم  ٕ الخندق وا
  .5الدیمقراطیة الحدیثة

                                                             
  ).5(سورة غافر، ایة   - 1
  .56سورة المائدة، االیة .  - 2
  .22المجادلة، األیة  - 3
صباح مصطفى النصري، النظام الحزبي في ضوء الشریعة االسالمیة، المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة،  :4-5

  .31،ص2005
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وفي  ،في الفكر السیاسي المعاصر) الحزب(تمییزًا بین مفهوم  مما سبق یظهر وجود
ن هذا التمییز سیؤثر كما سنرى من خالل النصوص و  ٕ دراستنا على التراث اإلسالمي وا

الموقف من األحزاب السیاسیة وتعددها لدى بعض العلماء و المفكرین اإلسالمیین لعدم 
  :مالحظتهم تلك الفروقات، ویتمثل هذا التمیز من وجهة نظرنا في النقاط التالیة

  التراث اإلسالمي تعني أیة جماعة تشاكلت في النصوص و ) الحزب(إن كلمة
ما، ولیس بالضرورة أن تكون جماعة سیاسیة تسعى إلى أهواؤهم وأعمالهم حول شيء 

الوصول للسلطة، بینما في الفكر السیاسي المعاصر تعني فقط الجماعة السیاسیة التي 
 .تسعى للوصول إلى السلطة أو المشاركة فیها، أو التأثیر علیها فهي لیست أیة جماعة

  لجماعة في في النصوص والتراث اإلسالمي ال یقتضي دخول ا) الحزب(إن
كما جاء في لسان  -تنظیم واحد وقیادة واحدة، فإنهم حزب وان لم یلق بعضهم بعضا

بینما في الفكر السیاسي المعاصر تعني   -العرب عندما سابقا مفهوم الحزب لغة
الجماعة المنظمة التي یجمعا باإلضافة إلى الهدف الواحد، والفكر الواحد تنظیم واحد 

 .وقیادة واحدة
ا ً   نشأة وتطور األحزاب السیاسیة  :ثانی

  نشأة وتطور األحزاب السیاسیة في أوربا والوالیات المتحدة األمریكیة  -1
هناك اتفاق بین الباحثین و العلماء على أن األحزاب السیاسیة بمفهومها الحالي أوربیة 

م لم یكن 1850المنشأ تشكلت ابتداء من تجمعات برلمانیة على شكل كتل، فحتى عام 
ن بلدان العالم یعرف وجود أحزاب سیاسیة بالمعنى الحدیث للكلمة، فقد كانت هنا بلد م

نوادي شعبیة وجمعیات فكریة وتجمعات برلمانیة واتجاهات للرأي العام، ولكن لم یكن 
  .1هناك أحزاب بالمفهوم الحدیث

                                                             
احسان محمد الحسن، علم االجتماع السیاسي، من منشورات وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، جامعة بغداد،  - 1

  .154-153ص 
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بمعناه السیاسي الدقیق الذي نعرفه الیوم كان من خلق ) Party(إن لفظ حزب 
نات فكان نتیجة اللتفاف جماعات من أعضاء البرلمان حول بعضها لتكون ما كان البرلما

یسمى بالكتل البرلمانیة من ناحیة، واتساع القاعدة االنتخابیة لتكون ما یسمى باللجان 
  .1االنتخابیة من ناحیة أخرى وذلك بعد تقریر مبدأ االقتراع العام

یاسیة إلى المجتمع البریطاني بالذات ویمكننا إرجاع بدایة ظاهرة بروز األحزاب الس
  .حیث كان هناك صراع بین مؤیدي الملك ومعارضیه كما یؤكد ذلك الدكتور نظام بركات

إن األحزاب السیاسیة هي ظاهرة جدیدة نسبیًا حیث یعود أصل تكوینها إلى الصراع 
ي الذي كان قائمًا في بریطانیا في القرن التاسع عشر بین مناصري الملك ومناصر 

البرلمان، وبعد حسم الموقف لصالح البرلمان وتأسیس سیادته التي واجهت سلطان الملك 
الذین قاوموا حركات  Toriesانقسم أعضاء البرلمان إلى مؤیدي السلطة الملكیة 

الذین أیدوا اإلصالح و التغییر  Whigsالتغییر ومناصري سلطة البرلمان اإلصالح و 
وبعد ذلك انقسم الناس خارج البرلمان على هاتین المجموعتین أي مؤیدین ومعارضین 
للملك، غیر إن هذه التجمعات لم ترتق إلى مستوى األحزاب السیاسیة بمفهومها الحالي، 

نما وضعت األسس التي بنیت علیها األحزاب السیاسیة مع توسع القاعة االنتخ ٕ ابیة وا
المتتبع لنشأة األحزاب السیاسیة في  إن( ،2وسعي  القیادات البرلمانیة وكسب الدعم الشعبي

أوربا وخاصة في بریطانیا یجد إن اللجنة البرلمانیة نواة لنشأة األحزاب السیاسیة هناك، 
وان كانت هذه التنظیمات لم تصل في دقة جهازها وأهدافها إلى ما وصلت إلیه األحزاب 

  .3یة في الوقت الحاضرالسیاس

                                                             
نقالً عن كتاب االحزاب السیاسیة  957، دار القاهرة للطباعة،23یمقراطیة، صعبد القادر حاتم، الطریق الى الد - 1

  .43ودورها في انظمة الحكم المعاصرة، نعمان احمد الخطیب، جامعة مؤتة، ص
  .224-223، مكتب العبیكان، الریاض، ص1957نظام بركات ورفاقه، مبادئ علم السیاسة، الطبعة الثانیة، - 2
نقالً عن كتاب االحزاب السیاسیة  957، دار القاهرة للطباعة،23لطریق الى الدیمقراطیة، صعبد القادر حاتم، ا - 3

  .43المعاصرة، نعمان احمد الخطیب، مصدر سابق، ص  ودورها في انظمة الحكم 
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ولم ترد فیه أیة  1787أما في الوالیات المتحدة األمریكیة، فقد وضع الدستور عام 
وبالرغم من تضمنه تیارا من اآلراء السیاسیة ال مؤسسة ) األحزاب(إشارة لحق تألیف 

  .منظمة
الناشئ بالتزعزع ) االتحاد(وقد هوجمت فكرة الحزبیة نفسها على أساس أنها تهدد 

وكان ) الشیطان الذي ولد االنشقاقات التي حطمت معظم الحكومات الحرة(وصفت بأنها و 
یعارضون هذا االتجاه ویعدون القیود التي ) مادیسون(و )جیفرسون(بقیادة ) االتحادیون(

فرضت على الجمعیات و النوادي متناقضة الدستور نفسه، واحتدم الصراع بین الطرفین 
الجمهوریون یسیطرون علیه، كما في مجلس الشیوخ الذي في مجلس النواب الذي كان 

  .كان رئیس الجمهوریة یسیطر علیه
فاز جیفرسون وأنصاره وبذلك وضع مبدأ حق  1800وفي انتخابات الرئاسة 

  .1المعارضة المستندة في أحزاب، ومبدأ حمایة الدستور لهذه األحزاب
األحزاب السیاسیة في هناك  ومع أن البرلمانات لعبت دورًا بارزًا في ظهور وبروز

نشاطات وعوامل اجتماعیة أخرى خارج البرلمانات ساعدت على نشأة وتأسیس األحزاب 
األصل : السیاسیة، لذا بإمكاننا أن نرجع  ظاهرة األحزاب السیاسیة إلى أصلین ها

  .البرلماني واصل النشأة غیر البرلمانیة
  األصل البرلماني لألحزاب السیاسیة -أ

مثلت كل من الكتل البرلمانیة و اللجان االنتخابیة أصًال مستقًال لألحزاب وان كان فقد 
  .هف سعیها في النهایة هو الوصول إلى البرلمان أو البقاء فیه

 المجموعة أو الكتل البرلمانیة:  
إن المتتبع لألحزاب السیاسیة في أوربا وخاصة بریطانیة یجد أن اللجنة البرلمانیة (

  .2 )لنشأة األحزاب السیاسیة هناكمثلت نواة 

                                                             
  .96، ص1991-1990صالح جواد الكاظم،د، علي غالب العاني، االنظمة السیاسیة، جامعة بغداد،  - 1
  .، وما بعدها43نعمان الخطیب، االحزاب السیاسیة ودورها في  اظمة الحكم المعاصرة، ص  - 2
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یبدو (في نظریته حول النشأة البرلمانیة لألحزاب السیاسیة ) موریس دوفرجیه(ویذكر 
أن نمو األحزاب مربوط بنمو الدیمقراطیة أي باتساع االقتراع العام الشعبي، و باالمتیازات 

ان كلما شعر األعضاء البرلمانیة فكلما رأت المجالس السیاسیة وظائفها و استقاللها یكبر 
بالحاجة إلى التكتل تبعًا للتجانس، بغیة العمل بصورة جماعیة، وكلما انتشر حق االقتراع 
وتعدد كلما دعت الحاجة إلى اإلحاطة بالناخبین من قبل اللجان القادرة على التعرف على 

  .1)المرشحین وعلى توجیه األصوات نحوهم
متصارعة أكثر من كونها أحزابا تمثل قواعد وكانت هذه الكتل تمثل مصالح إقلیمیة 

شعبیة واسعة، ولم تجتمع على عقیدة سیاسیة أو برنامج سیاسي عام بل كانت العوامل 
اإلقلیمیة المحلیة و المصالح المهنیة أسبقیتهم إلى ذلك وكانت هذه الكتل تسعى إلى ضم 

  )وأهدافها عناصر من األقالیم األخرى إلیها كلما وجدتها تمیل إلى أفكارها
 اللجان االنتخابیة  

كان أهم عامل وراء تكوین اللجان االنتخابیة، وبالتالي تكوین األحزاب السیاسیة هو 
جعل االتصال بین النواب من تقریر مبدأ االقتراع العام الذي وسع من قاعدة الناخبین مما 

ثابة أجهزة الناخبین من جهة أخرى أمرًا یصعب السیطرة علیه فكانت األحزاب بمجهة و 
وصل ملئت فراغ الذي نتج عن تزاید عدد الناخبین وشعورهم بضرورة وجود مؤسسات 

  .2تعرفهم بممثلیهم
وبعد األخذ بأسلوب االنتخابات العامة كوسیلة في تشكیل المجالس النیابیة وبعد 
التوسع الذي حصل في التصویت الذي كان مقیدًا بنصاب مالي معین ومقصورًا على 

ن اإلناث، ومحصورًا  على الفئات االجتماعیة العلیا ظهرت الحاجة إلى هیاكل الذكور دو 
  .3سیاسیة أطلق علیها األحزاب

                                                             
  .6: مرجع سابق، صموریس دوفرجیه،  - 1
  .7 ،43السابق، ص رجعالم - 2
  .28، ص2003حزاب السیاسیة، مركز االهرام للدراسات السیاسیة و االستراتیجیة، هالة مصطفى، األ  - 3
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مما تقدم یتبین لنا بان ظاهرة نشوء األحزاب السیاسیة وتطورها رافقت وصاحبت 
التحوالت الدیمقراطیة في المجتمعات األوربیة وخاصة بریطانیا، فكلما توسعت دائرة 

في الحیاة السیاسیة كلما كان ذلك یستلزم وجود أحزاب سیاسیة تمارس الجماهیر  المشاركة
  .من خالل عملیة المشاركة في الحیاة السیاسیة

  األصل غیر البرلماني لألحزاب -ب
النشأة البرلمانیة لیست هي الطریقة أو الوسیلة الوحیدة لنشوء األحزاب السیاسیة بل إن 

  خارج إطار البرلمانات هناك طرق أخرى لنشوء األحزاب
ففي  كثیر من الحاالت یتم إنشاء الحزب بمجمله، بصورة أساسیة، بفضل مؤسسة 
موجودة من قبل وذات نشاط خاص  خارج عن االنتخابات، وخارج عن البرلمان، وعندها 

  .یمكن الكالم بحق عن نشأة خارجیة
ءم مع ظاهرة نشأة إن قاعدة األصل الخارجي في تفسیر نشأة األحزاب هي التي تتال

األحزاب السیاسیة في العالم الثالث بما فیها العالم العربي و اإلسالمي حیث هناك العدید 
من األحزاب السیاسیة نشأت بفضل وجود جمعیات وجماعات دینیة و فكریة، ونقابات 
مالیة ومنظمات وتكتالت طالبیة، وتنظیمات عسكرة، وجماعات دینیة إضافة إلى 

تي تقوم بها مجموعات من النخب السیاسیة من المثقفین وغیرهم من المبادرات ال
  .1المواطنین

ً علیه فهناك العدید من المؤسسات التي ساهمت وساعدت على تنویع األحزاب  وبناء
  :منها

  
  
  

                                                             
منشورة،  غیرثره على الحقوق السیاسیة للمواطن، رسالة ماجیستیر ألدین، نظام الحزب الواحد و مولود مراد محي ا - 1

  .25للعلوم االسالمیة، ص یةالجامعة العالم
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 الجمعیات: 
الجمعیات كثیرة و متنوعة، من ها ما یتخذ طابع العالنیة وأغلبها فكریة كالجمعیة 
النقابیة التي قام على أساس أفكارها حزب العمال البریطاني واتخذ من مبادئها إطارًا 
، وجمعیة اشتراكیة الجماعیین وغیرهما مما كان لها الدور الفعال في نشأة  ایدولوجیًا عامًا

الشتراكیة خصوصًا في وسط أوربا وشمالها، ومنها ما هي سریة تخفي و نمو األحزاب ا
نشاطها وأهدافها عن السلطة إلى أن تتمكن من الظهور في العلن، ولعل أوضح مثال 
على ذلك تلك السریة التي قام بها الحزب الشیوعي السوفیتي إبان الحكم القیصري في 

  .19171روسیا حتى عام 
وفي العالم العربي كان للجمعیات دور كبیر في إنشاء األحزاب السیاسیة بل كانت 
الجمعیات في عهد الدولة العثمانیة واجهة التجاهات وأحزاب سیاسیة في الحقیقة حیث 

ت جمعیات عملت على مستوى الوطن العربي، وكانت في حقیقتها أحزابًا سیاسیة، أنشأ
ء أسماء جمعیات لتفادي الحظر المفروض على ویبدو أن هذه األحزاب تسترت ورا
أول جمعیة عربیة تنشأ بعد ) العثماني-اإلخاء العربي(الحزبیة و األحزاب، وكانت جمعیة 

التي ) الفتاة العربیة(ت جمعیة أنشأُ  1911وفي عام  1908إعادة الدستور العثماني 
  .الدولة العثمانیةدعت أوًال إلى األخذ بالالمركزیة ومن ثم طالبت باالستقالل عن 

 النقابات: 
كانت حیاة العمال إبان الثورة الصناعیة تدعو إلى العمل الموحد لتحقیق مطالبهم 
واالهتمام بشؤونهم وذلك بعد فشل النظریات المجردة في توفیر هذه الحقوق وضمان 

  .2تطبیقها

                                                             
  .98-97سابق، ص جعصالح جواد الكاظم، علي غالب العاني، االنظمة السیاسیة، مر  - 1
  .47سابق، ص جعنعمان احمد الخطیب، االحزاب السیاسیة مر  :5- 2
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التعاونیة دورًا هامًا في تكوین األحزاب السیاسیة إذ أسهمت ولعبت النقابات الفالحیة و 
وأوربا الوسطى وسویسرا واسترالیا  ةاالسكندینافیفي تكوین األحزاب الفالحیة في الدول 

  .1وكندا
على هذا األساس تكونت العدید من األحزاب االشتراكیة حیث كان لنقابات العمال 

  .2ن عن الطبقة العاملة في البرلماندور مهم في تكوینها لضمان انتخاب ممثلی
 الدین: 

لعل تاریخ البشریة حافل بالصراعات الدینیة التي كانت في بادئ األمر تتخذ لون 
الحروب والمصادمات الدمویة، وذلك نظرًا لخلو اختالف الرأي من إستراتیجیة العمل 

تعبر من خاللها  السیاسي و الدبلوماسیة الهادئة، وافتقار الشعوب إلى وسائل دیمقراطیة
عن وجهات النظر المختلفة، ومع بزوغ فجر الدیمقراطیة نشأت بعض األحزاب التي 

  .3اتخذت من الدیانات مذهبًا لها ساعیة إلى تطبیقها و العمل بها 
ولعل الدین أكثر العوامل تأثیرا في تنوع المواقف السیاسیة لألفراد في الدیمقراطیات 

باعتباره مجموعة من القیم التي تقوم على أساسها المؤسسات البد وان البرلمانیة، فالدین 
  .یؤثر بشدة على طبیعة العمل السیاسي

ومن األمثلة على األحزاب ذات المنشأ الدیني جماعة اإلخوان المسلمین في مصر 
، والحزب المسیحي في ایطالیا، و الحزب 1928تأسست على ید الشیخ حسن البنا عام 

  .المسیحي في ألمانیاالدیمقراطي 
أن هذه األصول البرلمانیة وغیر البرلمانیة تفسري لنا ظاهرة نشوء األحزاب السیاسیة 
في العالم التي كانت تستهدف تحقیق مصالح سیاسیة وتوسیع دائرة المشاركة في الحیاة 
السیاسیة، إال أن هناك عوامل أخرى إلى جانب هده العوامل ساهمت في ظهور األحزاب 

  .یاسیة في العالم الثالث سنتطرق لها في المطلب القادمالس
                                                             

  .89سابق، ص جعحزاب السیاسیة، مر طارق على الهاشمي، األ - 1
  .222سابق، ص جعمحمد كاظم المشهداني، النظم السیاسیة، مر  - 2
  .494، ص1990سود، علم االجتماع السیاسي، جامعة بغداد، صادق األ -  3
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  في العالم الثالث السیاسیة نشأة األحزاب  -2
ال ریب في إن ظهور األحزاب السیاسیة ومسیرة تطورها في العالم الثالث تختلف إلى 
حد كبیر علیها في أوربا الغربیة والوالیات المتحدة فقد برزت اغلبها إن لم نقل كلها خارج 

  .1رلماناتالب
یقول الدكتور نعمان احمد الخطیب، آم في العالم الثالث فهناك عوامل ساهمت في 
تكوین األحزاب السیاسیة منها ظاهرة االستعمار فظهور األحزاب السیاسیة لیست نابعة 
نما  ٕ من حاجة سیاسیة واجتماعیة فرضتها عملیة التطور الذاتي داخل تلك المجتمعات، وا

الوضع االستعماري و الهیمنة الخارجیة المتعددة األوجه و الشاكلة جاءت كرد فعل على 
  .2التي خضع لها سكان العالم الثالث

فلم تكن أهداف األحزاب السیاسیة في العالم الثالث منحصرًا في مكاسب برلمانیة أو 
 توسیع دائرة االقتراع بل كانت  الغایة من نشوء األحزاب السیاسیة في العالم الثالث بشكل
نها حالة االستعمار،  ٕ عام تتلخص في الحاجة الكفاحیة من اجل طرد المستمر، وا

فرزها أحباطات التي واسترجاع السیادة واالستقالل الوطني، ومواجهة التحدیات و اإل
الحكم األجنبي وكذلك بناء كیان جدید للدولة الوطنیة والتأكد على الهویة القومیة والوطنیة 

  .3یة الوحدة الوطنیةالواحدة وبلورتها وحما
وقد بدأ ظهور األحزاب السیاسیة في العالم العربي أواخر القرن التاسع عشر، فعلى 

احمد (وهو الحزب الوطني بقیادة  1881سبیل المثال انشأ في مصر أول حزب عام 
قامة حكم ) عرابي ٕ وكان في مقدمة  أهدافه التخلص من الهیمنة التركیة في البریطانیة وا

  .4دستوري
                                                             

  .480، صرجع السابقالم - 1
  .47سابق، ص رجعمنعمان احمد الخطیب، االحزاب السیاسیة،  - 2
اسامة الغوالي حرب، االحزاب السیاسیة في العالم الثالث، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و االدب، الكویت،  - 3

  .111، ص1987
، نقًال عن د، صالح جواد الكاظم، االنظة السیاسیة، 251، ص971لوتسكي، تاریخ االقطار العربیة الحدیث، مترجم، - 4

  .97ص
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جراء  1907عام ) تونس الفتاة(وفي تونس انشأ حزب  ٕ منادیًا باالستقالل من فرنسا وا
  .1إصالحات دستوري

حیث كان محظورًا قیام األحزاب  1908وفي العراق لم تنشا تنظیمات حزبیة قبل عام 
شكل هذا الحزب فروعا ) االتحاد و الترقي(في أراضي الدولة العثمانیة، وبعد قیام حزب 

الحزب الحر (تأسس حزب أخر في األستانة تحت اسم  1911لعراق وفي عام له في  ا
الحریة و (وفتح فروعا في العراق كما انشأ حزب أخر كان اسمه حزب ) المعتدل

وكنت هذه بدایات التنظیمات الحزبیة في العراق وان معظمها كانت فورعا ) االئتالف
ومنح األقالیم الدولیة العثمانیة قسطا  ألحزاب العثمانیة كانت تدعوا إلى احترام الدستور

  .2من اإلدارة الذاتیة
وفي الوقت نفسه انشات جمعیات عملت على مستوى الوطن العربي وكان في 
تحقیقاتها أحزابا سیاسیة ویبرر إن هده األحزاب تسترت وراء أسماء جمعیات لتفادي 

أول ) العربي العثمانياإلخاء (الحظر المفروض على الحزبیة و األحزاب وكانت جمعیة 
  .19083جمعیة تنشا بعد إعادة الدستور العثماني 

 1911، وفي عام 1909عام ) المنتدى األدبي(ثم انشات جمعیات أخرى مثل 
وتأسس أول حزب سیاسي عربي في تلك الفترة وهو ) الفتاة العربیة(تأسست جمعیة 

  ).حزب الالمركزیة العثماني(
الكومنتانغ في الصین، واألحزاب حزب المؤتمر الهندي، و برز كل من أما في أسیا فقد 

في الیابان في ظل الظروف المحلیة و التطورات التاریخیة الكبرى التي كانت تجري في 
  .4هده البلدان و التي تختلف اختالفا كلیا عن ظروف وأحوال البلدان الغربیة

                                                             
  .242-241ص  ،نفسهرجع الم - 1
  .97-96سابق، ص  رجعصالح جواد الكاظم، علي غالب العاني، االنظمة السیاسیة م: أنظر : 6- 2
  .480، صمرجع سابقصادق االسود، علم االجتماع السیاسي،  - 3
  .471، صنفسه المصدر -4
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ألحزاب السیاسیة قاصرة یرى بعض الباحثین إن النظریة البرلمانیة التقلیدیة لنشات ا
في تفسیر ظاهرة نشوء األحزاب السیاسیة، وال تروي ظمأ الباحثین في هدا المجال، 
فظروف وتطور الحیاة البرلمانیة التي ظهرت فیها األحزاب األوربیة لیست في الواقع إال 

  .نوعا من الظروف التاریخیة التي نشأت فیها وتطورت األحزاب السیاسیة
تعتبر القاعدة العامة التي تنطبق على كل األحزاب وفي كل البلدان،  لك یجب أالذول

والواقع أن استقرار نشوء وتطور األحزاب بصورة عامة یدل على أنها نشأت في اغلب 
  األحیان في الظروف االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة متأزمة

األحزاب السیاسیة وبناء علیه، فقد ظهرت بعض النظریات األخرى تفسر ظاهرة بروز 
وخاصة في العالم الثالث وهده النظریات النظریات ت حاول تجاوز قصور النظریة 

) جوزیف البالومبارا(البرلمانیة التقلیدیة، والتي تبدو أكثر منها اتساعا وتنوعا، فقد حاول 
) التكامل(و) الشرعیة(الربط بین أزمات التنمیة وبالتحدید؛ أزمات ) میوزینر(و
  .1وبین هذه الظروف نشأت األحزاب السیاسیة) ركةالمشا(و

وسنتناول هده األزمات الثالث بشيء من التفاصیل لعالقتها المباشرة بمتغیرات 
  .الدراسة، قبل أن نقیس ذلك بطبیعة األزمة في المجتمع الجزائري

  
 :أزمة الشرعیة  - أ

السلطة إن أزمة النظام السیاسي في هده الحالة ناجمة عن النزاع حول شرعیة 
القائمة، وبسبب هدا النزاع نشأت كثیر من األحزاب السیاسیة و الثوریة في أوربا، وكذلك 
األحزاب الثوریة في العالم الثالث، ودلك عندما عجزت السلطة القائمة عن السیطرة على 

  .2أزمة الشرعیة التي أفرزت قوى متعارضة المصالح نظمت نفسها بشكل أحزاب سیاسیة

                                                             
  .87حرب، االحزاب السیاسیة في العالم الثالث، مصدر سابق، ص  اسامة الغزالي - 1
  .472صادق االسود، علم االجتماع السیاسي، المصدر السابق، ص - 2
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ة الشرعیة هي القضیة التي دار حولها نشأة بعض أوائل األحزاب سواء فقد كانت أزم
في أوروبا أو في البالد المختلفة على حد سواء، فعندما بدأت الجماعات و القوى 
السیاسیة التي كانت تمارس ضغوطها من اجل إزالة النظام الملكي في فرنسا في أواخر 

نت تلك هي البدایة الفعلیة لألحزاب القرن الثامن عشر ف  اكتساب شعبیة واسعة، كا
السیاسیة هناك، و بالمثال فان الحركات القومیة التي ظهرت بهدف تغییر نظام الحكم 

بمعنى -القائم، وتغییر القواعد التي تجدد ماهیة القائمین بالحكم وكیفیة اختیارهم، كانت
  .1نتاجا الزمة الشرعیة -ما

 أزمة االندماج والتكامل -ب
الندماج هي مشكلة االندماج اإلقلیمي، حیث كانت الهیئات االجتماعیة إن أزمات ا

الثانیة المقسمة تكیف نفسها بعضها مع البعض األخر، هده األزمات أیضا هیات اإلطار 
الذي برزت فیه األحزاب ألول مرة، لقد نشأت األحزاب في ألمانیا وایطالیا وبلجیكا وعندما 

ق المختلفة فیها وتحقیق وحدتها ویمثل لهده األحزاب كانت الجهود مبذولة لدمج المناط
  .2بحزب الوسط البافري في ألمانیا

أما في العالم الثالث فیمكن إن نرج نشأة الكثیر من األحزاب السیاسیة التي قادت 
الحركات التحرریة لبلدان العالم الثالث إلى السعي  لتحقیق التكامل و االندماج لتجاوز 

  .رافیة و الطائفیة والقبلیة وغیرهاواقع التجزئة الجغ
العملیة التي تتجه بمقتضاها  -أو بمعنى أوسع-وتتعلق أزمة التكامل اإلقلیمي

  .3 الجماعات العرقیة التي تعرضت لالنقسام إلى أن تتكیف مع بعضها البعض

ویمثل لها باألحزاب القومیة العربیة التي تدعو إلى وحدة الدولة العربیة في دولة 
نهاء حالة التجزئة باعتبار التجزئة العربیة تعبر عن أزمة التكامل على مستوى  واحدة، ٕ وا

  .األمة العربیة
                                                             

  .87اسامة الغزالي حرب، االحزاب السیاسیة في العالم الثالث، مصدر سابق، ص -  1
  .278صادق االسود، علم االجتماع السیاسي، مصدر سابق، ص - 2
  .88سابق، صسامة الغزالي حرب، االحزاب السیاسیة في العالم الثالث، مصدر أ - 3
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 أزمة المشاركة  - ج
تنشأ أزمة المشاركة، عندما تأخذ جماعات جدیدة بالمطالبة بإشراكها في الحكم على 
 نحو أو أخر، ولذلك فإنها في الوقت نفسه تنطوي على أزمة الشرعیة، وتشكل تهدیداً 

  .1لمركز الجماعة الحاكمة
ة حیث استفحال أزمة المشارك -عموماً -وقد وافق قیام األحزاب في اغلب األحیان

االقتصادیة  الكبرى إلى إحداث تغییرات هائلة في نظم التدرج أدت التحوالت االجتماعیة و 
  .2االجتماعي القائمة

السیاسات العامة فالجماعات الجدیدة التي كانت تشعر بأنها ال تشارك في صیاغة 
وترى لها تهمش من قبل السلطات الحاكمة تحاول تنظیم نفسها في أحزاب سیاسیة تمثلها 

وتسعى لكسب تأیید شعبي لمطالبها فالكثیر من األحزاب نشأت في اغلب البلدان بتأثیر  
  .3أزمة المشاركة

  وظائف األحزاب السیاسیة  -3
وتختلف هده الوظائف حسب طبیعة تقوم األحزاب السیاسیة بوظائف هامة ومتعددة، 

العالقة بین الحزب و النظام السیاسي فهناك من حدد تأثیر األحزاب أو وظائفها في إطار 
دائرتین أساسیتین أوالهما مجموعة الوظائف التي تؤدیها األحزاب السیاسیة خارج السلطة 

ا وتوجیه الرأي أي قبل أن تستلم السلطة وذلك من خالل بلورة المسائل وتحدید أولویاته
  .4العام وتجمیع المصالح وتمثیلها وكذلك تقوم بوظیفة الرقابة السیاسیة للسلطة الحاكمة

وهذه الوظائف هي وظیفة األحزاب المعارضة، حیث یرى الدكتور محمد طه بدوي 
بأنها تطور معاصر للحیاة السیاسیة كان من شانه أن كانت ظاهرة جدیدة في مجال 
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ظاهرة المعارضة الخارجیة یعني قوى الم عارضة التي تمارس في المعارضة، أنها 
مواجهة الحكومة من ارج مؤسساتها أي أنها المعارضة التي تمارسها أحزاب األقلیة في 

  1.مواجهة سیاسات حزب األغلبیة الحاكم
أما الدائرة الثانیة فهي وظیفة األحزاب بعد وصولها الى الحكم فتتجسد في اختیار 

وتحدید بنیة الحكومة والعالقة بین السلطات التي تمارسها وسیر هده السلطات الحاكمین 
فاألحزاب السیاسیة هي التي تقوم باختیار من یتولون السلطات التشریعیة و التنفیذیة وهي 

  .2التي تدعم مرشحیها في االنتخابات
  :وبشكل عام یمكننا أن نحدد وظائف األحزاب في األمور التالیة

  یم اختالفات المجتمع والمحافظة على استقرارهوظیفة تنظ   - أ
حیث تقوم األحزاب السیاسیة بدور مهم وأساسي وهو تحویل االنقسامات الطبیعیة في 
المجتمع إلى انقسامات منظمة ذلك أن الحیاة السیاسیة ملیئة باالتجاهات المتعارضة 

قلیمیة وغیرها، وملیئة أیضا باألم ٕ زجة واإلطماع و األموال إیدیولوجیة ودینیة وأخالقیة وا
المصالح المتباینة ولقد قیل بان األحزاب من أكثر األدوات الفعالة إلیجاد نوع من النظام 

  .3في الحیاة االجتماعیة
إن هده الخالفات و االنقسامات قد تولد نتیجة االنفعاالت العاطفة وردود فعل عنیفة 

ؤدي األحزاب السیاسیة وقیادتها وغاضبة عندما یواجه الجمهور مشكالت وقضایا عامة وت
دورًا هامًا في ضبط وتنظیم مشاعر الجماهیر والسیطرة علیها بما یحافظ على استقرار 

  .ووحدة المجتمع
  وظیفة التوعیة والتعلیم السیاسي -ب

وهي من الوظائف المهمة التي تؤدیها األحزاب السیاسیة حیث تقوم بوظیفة التنشئة 
جة األولى على مدى قوة األحزاب في تأدیتها واثبات فعالیتها السیاسیة وهي تتوقف بالدر 
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تتوقف على مقدرتها الفنیة في التأثیر على الجماهیر والتأثر بهم، وبعالقاتها بالمؤسسات 
  .1السیاسیة األخرى في النظام السیاسي

وفي هذا الخصوص یتعین على الحزب أن یتولى توجیه المواطن وتوعیة بالمشكالت، 
على حقیقة األمور وبیان أسبابها، واقتراح وسائل حلها ویؤدي ذلك إلى تكوین واطالعه 

وعي ثقافي وسیاسي لدى األفراد یمكنهم من المشاركة في المسائل العامة ویعطیهم القدرة 
  .رعلى صواب االختیا

فاألحزاب السیاسیة تقوم بإحاطة الرأي العام علما بالمسائل و القضایا العامة، وتحدد 
  .ویات، وتبین المواقف الصحیحة التي یجب أن یتخذها الرأي العام تجاه تلك القضایااألول

وبالتالي فالتنظیم الحزبي هو الذي یعزز التعالیم و الثقافة السیاسیة للقاعدة الشعبیة، 
سواء في عامته أو في تكوین نخبة ممتازة یعهد إلیها بالحكم إذا أبدت هده الفئة شیئا من 

  .2م العمیق لمبادئ الحزب وسیاسة الحكمالتفوق والتفه
  وظیفة تكوین وتوجیه الرأي العام -ج

إن األفراد وحدهم داخل أي مجتمع ال یمكنهم من بلورة أفكارهم ومواقفهم تجاه 
المشكالت التي تواجه المجتمع بل البد لهم من تنظیمات تقوم بتوجیه المواطنین وتوعیتهم 

االجتماعیة وحلولها، وهكذا تقوم األحزاب بتحویل المواقف وتوحید أرائهم حول المشكالت 
الفردیة بعد التنسیق بینها إلى الرأي عام یمثل اتجاها سیاسیا محددا طبقیا كان أم فكریا، 
إن الحزب هو األداء الوحیدة لبلورة تطلعات مالیین األفراد المتباینة في درجة الذكاء، 

یة، وصبها في إیدیولوجیة جماعیة، وبدونه ال والمعرفة السیاسیة والمصلحة االقتصاد
  .3یتسنى لألفراد هجر نظرتهم الفردیة

وعلى هذا فدور األحزاب السیاسیة في خلف الرأي العام ال یقف عند وضع بعض 
نما یتعدى ذلك إلى تنمیة الرأي  ٕ الحلول لما یجابه المجتمع من مشاكل مؤقتة فحسب، وا
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علیه، بل ما یدور حوله وما یجابه من مشاكل أو  وجعله قادرًا على تفهم كل ما یعرض
  .1عقبات، لیكون قادرا على واجهتها مسبقا

  وظیفة تكوین وتنشئة الكوادر السیاسیة و القیادات - د
تعد األحزاب وبحق ومدارس للشعوب ومدارس لتكوین القیادات السیاسیة، وذلك 

ریة والفنیة، وتدریبهم والدفع بإعداد من یتوسم فیهم الحزب خیرا من أصحاب القدرات الفك
  .2بهم إلى االنتخابات العامة أو االحتفاظ بهم لتولي المناصب الهامة

فاألحزاب تقوم بإعداد أعضائها ثقافیا، وسیاسیا لكي یكون بإمكانهم المشاركة في 
الحیاة السیاسیة للبلد كما یقوم بتدریبهم على القدرة على قیادة مؤسسات الدولة و المجتمع 

لك من خالل الممارسة العملیة داخل أجهزة الحزب وبالتالي یملكون كفاءة عالیة ألداء وذ
  .األدوار القیادیة داخل الدولة و المجتمع

  وظیفة التوسط بین الحكم والمجتمع -هـ
فاألحزاب السیاسیة تمثل حلقة وصل بین الحكام و المحكومین ألنها تتحمل مسؤولیة 

لحكام بل تقوم بتجمیع المصالح العامة وتعرضها على إیصال الرغبات العامة إلى ا
الرغبات وإلیجاد الفرص المناسبة لمناقشتها لحاكمة لالستجابة لتلك المصالح و الجهات ا

  .3في مختلف مؤسسات الدولة التشریعیة و التنفیذیة
فاألحزاب السیاسیة تقوم بدور هام من خالل تمكین المجتمع من التواصل مع الدولة 

عمل الدولة بذلك متجاوبا مع حركة المجتمع فهي أي األحزاب تلعب دورًا رابطًا فیكون 
  .بین الشعب و الحكومة
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  وظیفة الرقابة على الحكومة -و
إن األحزاب السیاسیة التي تفوز في االنتخابات وتصل إلى دفة السلطة والحكم تكون 

كثیرة عادة ما تعجز عن  قد وعدت هیئة الناخبین من خالل برنامجها االنتخابي بوعود
تنفیذها وتحقیقها أو على األقل تعجز عن تنفیذ الكثیر منها أو قد تتهاون في تنفیذا، ولذا 
فان األحزاب األخرى والتي تسمى باألحزاب المعارضة یكون عملها منصرفا إلى مراقبة 

ي فان هده أعمال الحكومة في احترامها لنصوص الدستور وكذلك القوانین المرعبة، وبالتال
األحزاب المعارضة تعتبر عنصر تلطیف یخفف من غلو واندفاع الحزب الفائز وهو كذلك 

  .1عنصر محاسبة إذا ما اشتط الحزب الفائز أو خرج عن الجادة
وهكذا یتبین لنا بان مهمة األحزاب المعارضة هي أن تقوم بمراقبة ومحاسبة الحكومة 

على انجاز ما وعدت به القاعدة الشعبیة في األحزاب الفائزة في االنتخابات وحملها 
  الحمالت االنتخابیة و التصرف وفق ما تقتضیه المصالح العامة للمجتمع

ا   المعاصرة تصنیف األحزاب السیاسیة: ثالًث
  :تمهید

ا لألحزاب  ا واحدً إن تصنیف األحزاب السیاسیة لیس باألمر السهل، إذ نجد تصنیفً
فهناك مظاهر تمیز األحزاب السیاسیة  . 2بموجبها التصنیفالختالف المعاییر التي یجري 

عن بعضها البعض سواء من حیث الخاصیة الحزبیة التي تشمل على طبیعة تكوین 
الحزب وتنظیمه وأهدافه، أو من منظور األنظمة الحزبیة المتنوعة التي تمارس األحزاب 

ددة ومتداخلة لألحزاب نشاطاتها في ظلها ولقد نتج عن هدا الوضع وجود تصنیفات متع
  .3السیاسیة تختلف باختالف أسالیب المقارنة ونقاط التركیز التي تهم الباحث

كما إن للبیئة االجتماعیة والسیاسیة التي تعمل فیها األحزاب تأثیر على طبیعة 
  .نشاطاتها
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كما أن األحزاب ال تتشابه من حیث عناصر أو هیكلها وبناءها التنظیمي، وقد كانت 
من أولى المحاوالت التي بذلت لتصنیف األحزاب محاولة العالم السیاسي الفرنسي موریس 
دوفرجیه حیث ربط وفرجیه تنظیم الحزب بأهدافه وسیاسته، فهو یرى بان أهداف الحزب 

ستراتیجیة یحددان النموذج ٕ التنظیمي للحزب، وعلیه فقد میز بین أحزاب العضویة  وا
المباشرة كالحزب الشیوعي في االتحاد السوفیتي السابق وأحزاب العضویة غیر المباشرة 
كالحزب الكاثولیكیة في أوریا الغربیة وحزب العمال البریطاني الذي یرتبط به حوالي 

  .1تمتعون بعضویة مباشرةمن أعضائه بصورة عضویة غیر مباشرة أما البقیة فی %80
  :كما صنف دوفرجیه في تقسیم أخر األحزاب السیاسیة إلى ثالثة أنواع وهي

 :أحزاب المؤتمرات -1
وهي التي تصنف بالالمركزیة في التنظیم وتوجه نشاطها األساسي نحو تنظیم تشریح 

  .لمتحدةمثلتها الحزبین الجمهوري و الدیمقراطي في الوالیات اأمندوبیها لالنتخابات ومن 
 :أحزاب الفروع -2

  وهي أحزاب جماهیریة تتبنى عقیدة محددة ومن أمثلتها األحزاب االشتراكیة األوربیة
 :األحزاب االستبدادیة -3
الفاشیة المتصفة بمركزیة السلطة، وقد اعتمد الدكتور صالح هي األحزاب الشیوعیة و و 

زاب السیاسیة؛ یعتمد الجواد الكاظم وعلي غالب العاني معیارین رئیسین في تصنیف األح
  :على التركیب الداخلي للحزب؛ حیث تُصنّف األحزاب بموجبه إلى لمعیار األولا
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 :األحزاب الالمركزیة  - أ
وهي تلك األحزاب التي ال تملك إال قلیال من السلطة على فروعها المحلیة، ویتمتع 

ویمثل لهدا النوع من فیها القیادة المحلیین بسلطات واسعة في اتخاذ القرارات األساسیة 
  .1األحزاب باألحزاب المحافظة و اللیبرالیة في أوربا الغربیة و الوالیات المتحدة

 :األحزاب المركزیة-ب    
وهي عس األحزاب الالمركزیة حیث ال تملك فروع الحزب المحلیة سوى سلطات 

زیة ویمثل لها محدودة وقد ال تلك أیة سلطات وتعتمد كلیا على قرارات قیادة الحزب المرك
  .2باألحزاب االشتراكیة وكل األحزاب العقائدیة

 األحزاب القائمة على صالت عمودیة داخلها  - ج
وتقوم على قواعد الحزب في صلتها ببعضها البعض، كما تضمن انضباطا متشددا 
شبه عسكري تفرضه على أعضائها وتقوم على إیمان الجماهیر بالنخبة، ویمثل لها 

  .3باألحزاب الفاشیة
فیستند إلى العناصر األساسیة للحزب كالطبیعة االجتماعیة  المعیار الثانيأما 

واإلیدیولوجیة واألهداف السیاسیة والوظائف والمكانة التي یتوفر علیها الحزب في النظام 
السیاسي، إضافة إلى تركیبه الداخلي، ووفقا لهذا المعیار فان األحزاب تصنف إلى أربعة 

  :أصناف هي
أحزاب برجوازیة وأحزاب طبقة وسطى، وأحزاب  :ث التركیب االجتماعيمن حی -أ

  ).أحزاب شعبیة(عمالیة، وأحزاب فالحیة، وأحزاب طبقات أو فئات شعبیة مختلطة 
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، )فاشیة(أحزاب رادیكالیة یمینیة : من حیث اإلیدیولوجیة و األهداف السیاسیة -ب
برجوازیة إصالحیة، وأحزاب وأحزاب محافظة، وأحزاب برجوازیة، لیبرالیة وأحزاب 

  الخ...یساریة، وأحزاب ماركسیة- دیمقراطیة، وأحزاب اشتراكیة-اشتراكیة
أحزاب حاكمة وأحزاب مهیمنة : من حیث الوظائف والمكانة في النظام السیاسي -ج

  .وأحزاب معارضة
أحزاب ذات طابع عسكري وأحزاب اوتوقراطیة  :من حیث طابع التركیب الداخلي - د

  .یمقراطیةوأحزاب د
إن التصنیفات السابقة المتعددة تشیر وتدل على اإلشكالیة الحقیقة في تصنیف 
األحزاب السیاسیة؛ خاصة في المجتمعات الحدیثة العهد بالدیمقراطیة والتمثیل السیاسي 
كالمجتمعات العربیة، لذلك یمیل الباحثون في موضوع األحزاب السیاسیة في مجتمعاتنا 

ا إ ا من أن العربیة تحدیدً لى  التصنیف الذي أتى به الدكتور نظام بركات وزمالئه؛ اعتقادً
جمیع التصنیفات السابقة تدخل في إطار تصنیفهما الثالثي الذي سنذكره فیما یلي في 

  .ثالثة تصنیفات
  أحزاب العقیدة: التصنیف األول

قع االجتماعي ترتكز هده األحزاب حول عقیدة محدودة تقدم تفسیرا متكامًال ومعقوال للوا
تضع تصورا محددا للمجتمع المنشود، واألفراد ینضمون لحزب العقیدة ویلتفون حوله 
بسبب التصدیق و اإلیمان بأفكار وتفسیرات العقیدة التي تتجسد بوضوح في برامج الحزب 

  .1وأهدافه وتكون بمثابة المحرك لنشاطاته و المحدد لسیاساته ومواقفه
بدوي هده األحزاب بأنها تقوم على اإلیمان بإیدیولوجیة ویصف الدكتور محمد طه 

معینة تعمل على وضعها موضع التنفیذ من ثنایا وصولها إلى السلطة الدولة كما هو 
  .2حال األحزاب الشیوعیة أو األحزاب اللیبرالیة أو األحزاب االشتراكیة
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كون مجموعة قیم والعقیدة أو اإلیدیولوجیة في نظر الدكتور محمد اظم لمشهداني قد ت
علیا، سیاسیة وأخالقیة ودینیة وقومیة وغیرها، أو مجرد رؤى یستند إلیها الحزب في 

فاألحزاب العقائدیة في نظره هي التي ...تكوین مواقفه تجاه أحداث ومشكالت سیاسیة
  .1تعتنق قیما ومبادئ شاملة

الحزب ولیس تلعب دورا كبیرا في نشاطات ) إیدیولوجیة(وتمتاز هده األحزاب لها 
  .2أمرها یقف عند النواحي السیاسیة فحسب بل یتعداها إلى الثقافة العامة

وتجدر المالحظة إلى إن األحزاب اإلیدیولوجیة یصحبها التعدد في األحزاب في إطار 
مجتمعها، هدا ما علیه الحال في غرب أوربا حیث یتقاسم الحیاة السیاسیة أحزاب 

  .3 )طانیابری- فرنسا(إیدیولوجیة متعددة 
ویمكن إدخال األحزاب المركزیة ضمن إطار هدا الصنف من األحزاب، فهي تتسم 

  .بالمركزیة في اتخاذ القرارات األساسیة ورسم سیاسات الحزب
  األحزاب العملیة أو أحزاب البرامج: التصنیف الثاني

 األحزاب العملیة، أو أحزاب البرامج كما یسمیها البعض هي أحزاب مواقف وبرامج
عامة ولیس لها ارتباط بعقیدة محددة، وتتغیر مواقفها وسیاساتها العامة من فترة إلى أخرى 
ا مع الظروف المتغیرة، فتتمیز هذه األحزاب بقدرتها على التكیف مع الظروف  ً تماشی
المحیطة بها كما أنها تتأثر بنوعیة واتجاهات القیادات التي تسیطر علیها، فهي تتسم 

 ّ   .4سم بعقیدة جامدة تقید حركتهابالمرونة وال تت
إن األحزاب العملیة ال تتبنى عقیدة معینة فهي تتبنى الترجمة الفكریة للمجتمع التي 
تمارس نشاطها فیه ویكون التنافس فیما بینها على أساس تقدیم برامج تتناول الجوانب 
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للمجتمع العملیة من المجتمع وهي ال تهدف إلى أي تغییر أساسي في النظام السیاسي 
  .وربما تحمل في برامجها االنتخابیة تغییرات طفیفة وثانویة

فاألحزاب العملیة تتنافس بإستراتیجیتها وقدرتها على التحرك بین كافة فئات المجتمع، 
وال شك إن أحزاب العقیدة تجد صعوبة في تحقیق دلك ألنها تضطر إلى الدخول في 

  .1صراع مع كل المعارضین لطبیعة عقیدتها
  .ده األحزاب ال تتطلع إلى الجماهیر الشعبیة قط، وخالي من أیة إیدیولوجیة عینةوه

ومن أمثلة األحزاب العملیة الحزب الجمهوري والدیمقراطي في الوالیات المتحدة وحزب 
  .2المحافظین البریطاني والحزب اللیبرالي االسترالي والحزبان األساسیان في كندا وایرلندا

وهما یخلوا من اإلیدیولوجیة -ري الدیمقراطي في الوالیات المتحدةفالحزبان أي الجمهو 
نما -و العضویة فیهما ٕ كما هو الحال یفي االحزاب المحافظة ال تقوم على أساس الكمیة وا

  .على النخبة، وهي أحزاب المركزیة دلك كل من والیة مستقلة عن األخرى
حزبین یصاحبها نظام وتشیر المالحظة إلى إن أحزاب البرامج تصاحبه نظام ال

  .32الحزبین كما هو الحال في الوالیات المتحد وبریطانیا
  أحزاب المصالح: التصنیف الثالث

توجد أحزاب المصالح بصفة خاصة في نظام الحزبین، وهي تمثل مصالح محددة 
لجماعة كبیرة منظمة من األفراد الدین یصرون على تحقیق أهدافهم وخدمة مصالحهم من 

المشاركة المباشرة في الحكومة، وقد تكون المصلحة مثالیة مثل الحزب األمریكي خالل 
لتحریم صنع الخمر وبیعها أو قد تكون مادیة كما هو الحال في الكثیر من األحزاب 

  .الزراعیة، وقد تكون خلیط بین المثالیة و المادیة
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وحزب المركز ومن أمثلة أحزاب المصالح یمكن أن نذكر حزب المزارعین الهولندي 
الفنلندي والحزب االسترالي الوطني الریفي وأحزاب النساء في أوربا مثل حزب االتحاد 

  .1النسائي البلجیكي
وبإمكاننا إدخال األحزاب التي تمثل األقلیات العرقیة و الدینیة في البلدان المتعددة 

تحقیق  األعراق و األدیان ضمن إطار هدا الصنف من األحزاب حیث أنها تسمى إلى
  .أهداف الطائفة العرقیة أو الدینیة التي تمثلها

  أنواع النظم الحزبیة -4
یمكن اعتبار البحث في تقسیم النظم الحزبیة بغض النظر عن طریقة التصنیف من 

فنوعیة النظام الحزبي ((الباحث الرئیسة والمهمة في دراسة ظاهرة األحزاب السیاسیة 
على هیكلیة نظامها أكثر من دلك التأثیر الذي یحدثه  السائد في دولة معینة له من التأثیر

بناؤها الدستوري، فالفارق كبیر بین الدول التي تأخذ بنظام الحزب الواحد، عن تلك الدول 
  .2 ))التي تتعدد فیها األحزاب

وقد درج الكثیر من الباحثین عند تصنیف النظم الحزبیة على األخذ بالتقسیم الثالثي 
واحد، ونظام حزبي في الدول ذات الحزب الواحد، على أن هناك من أي نظام الحزب ال

الباحثین من ینكر وجود نظام حزبي في الدول ذات الحزب الواحد لكون النظام الحزبي 
  .من وجهة نظرهم یفترض جود أكثر من حزب واحد

وهدا التقسیم یعتمد على عدد األحزاب في النظام السیاسي، والذي ال یمكن االعتماد 
فاالعتماد في ((لیه من وجهة نظرنا كمعیار وحید للتعرف على نوعیة النظام السیاسي؛ ع

تحلیل النظم الحزبیة على المعیار العددي المحض یفضي إلى نتائج شكلیة تبعد عن 
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جوهر الغایة من التحلیل، أي ما ینطوي علیه النظام الحزبي من فرص لالختالف أو 
  .1))التنافس

نما یرتبط بوسیلة وصول هده األحزاب إلى إن األمر ال یتعلق  ٕ بعدد األحزاب وا
السلطة، ومن ثم التمییز بین األنظمة الدیمقراطیة وبین األنظمة غیر الدیمقراطیة، ففي 
بعض الدول غیر الدیمقراطیة یسمحون بوجود أحزاب ثانویة، إلى جانب الحزب الواحد 

، وبلدان أوربا الشرقیة في األمس الحاكم، كما هو الحال في بعض بلدان العالم الثالث
القریب، ومع دلك فمن المتعذر وصف أنظمة تلك الدول بأنها من نظم التعدد الحزبي 
لعدم اعتمادها على األسلوب الدیمقراطي في تولي الحكم، ثم إن تلك األحزاب تدور في 

  .فلك الحزب الحاكم
بات حزبا واحدا یفوز بأغلبیة بینما نجد في بعض البلدان الدیمقراطیة قد یفوز باالنتخا

كبیرة من أصوات الناخبین فنكون أمام ظاهرة ما یسمى بالحزب الدیمقراطي المسیطر، 
ً على ما تقدم سنأخذ بالتقسیم الثنائي الذي یأخذ به الكثیر من الباحثین؛ حیث  وبناء

ول؛ نظام یفرقون بین النظم الحزبیة الالتنافسیة والنظم الحزبیة التنافسیة، حیث یضم األ
الحزب الواحد، ویضم النظام الثاني؛ التعددیة والثنائیة الحزبیة ونظام الحزب الدیمقراطي 

  .المسیطر
  األنظمة الحزبیة غیر التنافسیة -أ

تعتبر الخاصیة األساسیة الممیزة لألنظمة غیر التنافسیة هي انفراد حزب واحد 
كافة مرافق الدولة المدنیة والعسكریة بالسیطرة على السلطة السیاسیة وامتداد هیمنته على 

وال یسمح الحزب الحاكم لألحزاب األخرى بممارسة أیة نشاطات سیاسیة وهي أن وحدت 
  .2تكون خاضعة لحزب الحكومة أو تمارس أعمالها بسریة
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وبدلك فان نظام الحزب الواحد كما هو مفهوم من اسمه یقتضي بان ال یكون في 
السلطة، ویتمتع بجمیع االمتیازات، ویعد نظام الحزب الواحد  الدولة إال حزب الواحد بیده

من مبتكرات القرن العشرین جاءت به الماركسیة البینینیة، ثم النازیة الفائیة وأخیرا بلدان 
  .1العالم الثالث

نمط الحزب الواحد الذي یقوم (ویمكننا التمییز بین نمطین من نظام الحزب الواحد 
في یتبنى إیدیولوجیة معینة یعمل في إطارها ویسعى لتحقیقها، على أساس عقائدي أو فلس

ویدخل في نطاقه الحزب الشیوعي الوحید في االتحاد السوفیتي، و االحزاب الفاشیة كما 
ظهرت في كل من ایطالیا الموسولنیة وألمانیا الهتلریة ونمط ال یقوم على أساس عقائدي 

نما یمثل مرحلة مؤقتة تفرضها  ٕ علیها ظروف مختلف أهمها عملیات التنمیة أو فلسفي، وا
  .2)وتحقیق بعض المظاهر الحضاریة للدول النامیة

هكذا یتبن لنا مما تقدم أن هدا النظام یتضمن نوعین من األحزاب المتفردة بالسلطة 
أولهما نظام األحزاب الشیوعیة البینینیة والتي تبرز فلسفیًا تفردها في حكم الدولة و 

حزاب تمثل طبقات اجتماعیة مختلفة، ومن ثم فهي تتبنى مصالح المجتمع بكون األ
یدیولوجیات متباینة، وعلیه ینشا تعدد األحزاب واختالفها نتیجة تعدد الطبقات  ٕ مختلفة وا
واختالفها، فادا أزیل التعدد و االختالف الطبقي، أي ادا أزیل المجتمع الطبقي نفسه زالت 

  .3الحاجة إلى تعدد الحزب
الثاني لنظام األحزاب السلطویة التي ینفرد فیها الحزب الحاكم وال یسمح  أما النوع

بوجود أحزاب أخرى، یتمثل في حزب الجماهیر المنفرد و المنتشر في الدول النامیة 
وخاصة في إفریقیا، وبعض الدول األسیویة حیث تواجه الحكومة مشكالت التنمیة وبناء 

  الدولة
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المنفرد عن األحزاب الشیوعیة من حیث سعة قاعدته ویختلف الحزب الجماهیري 
وضعف تنظیمه وافتقاره لالنضباط الحزبي، كما أن اإلمكانیات المحدودة لقیادة األحزاب 
الجماهیریة ونقص خبرتها ال یمكنها من تغلغل في أجهزة الدولة الداریة ومرافقها العامة 

  1ما هو الحال في األحزاب الشیوعیةومؤسساتها االجتماعیة والقتصادیة والسیطرة علیها ك
ولكن مع سقوط االتحاد السوفیتي وانهیار المعسكر االشتراكي وانتشار الدیمقراطیة 
وثقافة حقوق اإلنسان تراجع هدا النظام من العالم حیث واجه هدا النظام الكثیر من 

عددیة االنتقادات وهو ماض إلى الزوال واالختفاء  نهائیا أما انتشار األنظمة الت
الدیمقراطیة التي تتناسب أكثر مع الكرامة اإلنسانیة والتي تحترم حق اإلنسانیة في 

  .االختالف والتنوع
  نظام الواحدیة(ممیزات األنظمة غیر التنافسیة(  

ادا انتفت فیه المنافسة بین األحزاب، إما بسبب ) ال تنافسیاً (یكون النظام الحزبي 
ما بسبب وجود ال یسمح أصال بو ) حزب واحد(وجود  ٕ ) حزب واحد(جود أي حزب أخر، وا
بوجود أحزاب أخرى، ولكن ال تتوافر لها فعلیا ادني إمكانیة للمنافسة  -شكلیاً -یسمح

  .2الحقیقة
وبناء علیه فان هدا النظام غیر التنافسي ال یعطي لمجال لالختالفات و التنوعات 

ئها بحریة فهي أنظمة داخل المجتمع إن تتجسد إلى تنظیمات حزبیة تعبر عن أرا
استبدادیة وان الصورة األولى من هدا النظام أي الحزب الواحد الذي ال یسمح  بوجود أي 
حزب أخر تمثله األحزاب الشیوعیة التي تتبنى الماركسیة اللینینة حیث إن األساس 
 النظري التقلیدي الذي یقوم علیه هدا النظام في االتحاد السوفیتي هو أن األحزاب تمثل
یدیولوجیات متباینة، وعلیه  ٕ طبقات اجتماعیة مختلف، ومن ثم فهي تبنى مصالح مختلفة وا
ینشا تعدد األحزاب واختالفها نتیجة تعدد الطبقات واختالفها فادا أزیل التعدد و االختالف 
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الطبقي، أي إذا أزیل لمجتمع الطبقي نفسه، زالت الحاجة إلى تعدد األحزاب، ادا أصبح 
واحدة انتفت الحاجة إلى أكثر من حزب واحد یمثل هده الطبقة أو  المجتمع طبقة

المجتمع، ولما كانت الطبقات االستغاللیة قد قضى علیها، وبقیت طبقة واحدة مكونة من 
العمال و الفالحین والمثقفین انتفت الحاجة إلى تعدد األحزاب، ویبقى حزب واحد هو 

  .طلیعة هده الطبقة أو المجتمع
دا األساس نتائج منها، إن جود حزب وحید هو شرط لناء االشتراكیة، وبنیت على ه

وان الحزب الشیوعي البد أن یمارس ما سمى بدیكتاتوریة البرولیتاریا ضد بقایا الطبقات 
السابقة وتأثیراتها السلبیة، وان لثورة االشتراكیة تعني حتما تقیید الحقوق السیاسي لهده 

  .1الترشیحالحیاة الحزبیة وحق االنتخابات و الطبقات، بما فیها حق ممارسة 
أما الصورة الثانیة من هدا النظام فهي األحزاب الجماهیریة التي غالبا ما تنتشر في 
الدول النامیة ودول العالم الثالث وخاصة في إفریقیا وبعض الدول األسیویة، وهده 

بواب االنضمام إلیها األحزاب تحاول إن تعطي انطباعا بأنها تمثل كل الجماهیر وتفتح أ
لكل األفراد في محاولة لكسب أكبر عدد منهم، وغالبا ما تؤسس إیدیولوجیاتها على 

  .اشتراكیات وطنیة تنمویة خاصة بها
ولقد نشأت األحزاب الجماهیریة مند بدایتها في محیط غیر تنافسي، فلقد تأسس 

) المعارضة(ال لوجود بعضها لمقاومة الوجود االستعماري في بالدها ولم یكن هناك مج
وبعضها األخر تأسس كردة فعل ضد الحكومات التقلیدیة التي لم تتمكن من معالجة 

  .2مشاكل التغییر االجتماعي
نتینغتون عن النقطة التي تظهر عندها نظم الحزب الواحد في مسار افقد تحدث ه

أنه على الرغم من أنها توجد تقریبا عند كل مستویات النمو االقتصادي : ((التحدیث فرأى
واالجتماعي، فإن الغالبیة منها تبدأ بالمراحل المبكرة والمتوسطة من التحدیث، ففي ذلك 
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قلیدیة مدعاة للتساؤل، ویصبح الشعب أكثر قابلیة تصبح القیم والهیاكل الت) التوقیت(
  .1 ))للتعبئة، وفي ظل هذه الظروف تمیل الجماعات إلى االستقطاب

إن األخذ بمفهوم الحزب الواحد الذي یمارس دور القیادة و التنفیذ معا، یقیم بین 
واله الحزب والجماهیر حاجزا یباعد ما بینهما، ویضفي على الحزب، وعلى الحكم الذي یت

یاها  ٕ الحزب صفة الدكتاتوریة وبدلك یستعلي الحزب على الجماهیر بدال من أن یتجاوب وا
تجاوبا طوعیا، هكذا یتناقض دوره، كما حدده لنفسه الدور التاریخي الذي یجتازه 

  .الجماهیر
ویصعب تمییز الحكومة من الحزب الحاكم الذي یصبغها بصیغته الخاصة فتتولى 

ة القیادة السیاسیة في الدولة، وتتحول قرارات الحزب إلى قوانین القیادة الحزبیة مهم
حكومیة رسمیة، وتصبح إیدیولوجیة الحزب هي إیدیولوجیة الدولة، وتسخر خطط التنمیة 
في الدولة لتحقیق برامج الحزب وأهدافه االقتصادیة واالجتماعیة، ویسیطر أعضاء الحزب 

دیة وأجهزتها اإلعالمیة و العسكریة واألمنیة على كل مؤسسات الدولة السیاسیة واالقتصا
  .2و البیروقراطیة

  :ویمكننا أن نحدد ممیزات هذا النظام بما یلي
یسود داخل الحزب انضباط حدیدي صارم : بنظام صارمإن الحزب الواحد یمتاز  - 

یؤدي إلى انفراد الجهاز األعلى بالسلطة الحاكمة في البالد، ألنه هو الذي یسیطر على 
ر األمور ویمتزج بالحكومة، بل ویسیطر علیها وما الحكومة في ظل نظام الحزب مقادی

 .3الواحد إال أداة تنفیذیة للحزب
وتتبع هذه األحزاب أسالیب عدیدة لفرض طاعتها على أعضائها و الجماهیر تصل  

 .إلى حد اإلرهاب واستخدام العنف لتحقیق الخضوع والوالء لمبادئ الحزب
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یتمیز الحزب الواحد باحتكار العمل : باحتكار السلطةإن الحزب الواحد یمتاز  - 
السیاسي و اإلداري بحیث ال یترك ي نشاط إال ویتغلغل في ویبسط یده علیه ویكون 
االنتماء هو معیار شغل هده األنشطة أن لم یكن في میعها فعلى األقل في الوظائف 

ي الواحد الموجه للحزب و السلطة و الفرد، والدي العلیا منها، كل دلك یبرره الخط الفكر 
 .1ال یسمح الخروج عنه بأي حال من األحوال

فالحزب هو الذي ینتقي المرشحین في كافة المجاالت ویقدم مرشحا واحدا، لیس أما 
الناخبین إال أن یقبلوه ا وان یرفضوه، والحزب هو الذي یختار أعضاء الحكومة وكبار 

 .2التنفیذي في كافة المجاالتأعضاء الجهاز 
غالبا ما یقوم نظام الحزب الواحد على أساس : بالشمولیة إن الحزب الواحد یمتاز - 

، وینعكس المفهوم الشمولي لنظام الحزب الواحد أیضا على واقع 3الدكتاتوریة الشمولیة
، الحیاة السیاسیة ووسیلة ممارستها، فهو یمنع المعارضة وال یسمح بوجود من ینافسه

فیحرم المواطنین من حریة الرأي و النقد واالجتماع وتكوین الجمعیات، وهي الحقوق 
األساسیة التي ینبغي أن تتوافر في إي مجتمع أخر غیر المجتمع الذي یعیش فیه نظام 

 .4الحزب الواحد
فاالعتقاد السائد لدى القیادات السیاسیة التي تسیطر على األنظمة الحزبیة السلطویة 

ل النامیة، هو أن توحید األفراد وانضباطهم تحت قیادة حزب واحد یشكل الوسیلة في الدو 
الوحیدة لمقاومة التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تواجهها دولهم والطریقة الوحیدة لبناء 
القواعد السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة الضروریة لتحقیق التنمیة الوطنیة، كما أنها 

األمثل الستیعاب وتنظیم المشاركة الشعبیة في مجتمعات الدول النامیة، تعتبر النموذج 
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فالسماح بوجود حزبین سیاسیین أو أكثر في هده الدول، كما یرى قادتها المسیطرون على 
األحزاب الحاكمة فیها سیؤدي إلى انقسامات سیاسیة تهد وحدة الدولة وتالحم شعبها 

  .1وتعیق تنفیذ برامج التنمیة فیها
لحزب هو الذي یسیطر على الصحافة وأجهزة اإلعالم و الحزب هو الذي یرسم فا

  .2الخ...خطط الدولة في كافة المجاالت االقتصادیة و السیاسیة و االجتماعیة
نما أیضا أي نوع من استقاللیة الجماعات الفرعیة،  ٕ تحطیم لیس فقط أي نظام فرعي وا

د الحزب الواحد ذي اإلیدیولوجیة الموحدة، وفي تلك النظم تعتبر الدولة نفسها اداة في ی
والدي یسعى إلى االستعمال الشامل للقوة السیاسیة من اجل إعادة بناء النظام االجتماعي 
و االقتصادي في المجتمع، وابرز النظم الكالسیكیة الصین الشیوعیة، االتحاد السوفیتي 

كما تدرج دائما في ) سابقا(با و فیتنام وكوریا الشمالیة وعدد م بلدان شرق أور ) السابق(
عدد تلك النظم كل من ألمانیا في عصر هتلر، وایطالیا في عصر موسولیني، وتوصف 
األحزاب المسیطرة في تلك البالد أنها بحق أحزاب االندماج الشامل وتتعلق بكافة نواحي 

ناع إلى الوجود اإلنساني، وتضع یدها على ترسانة هائلة من أدوات السیطرة بدءا من اإلق
اإلرهاب، ولدى ظهور هدا النوع من األحزاب یصبح من المستبعد ظهور النمط ألتعددي 

  .3التنافسي
  األنظمة الحزبیة التنافسیة  - ب

إن النظام الحزبي التنافسي هو ولید التجربة البرلمانیة في مجتمعات أوربا الغربیة 
نیة والدي تطور إلى تشكیل حیث كان التنافس بین الكتل البرلمانیة وكذلك اللجان البرلما

قدمت بلدان أوربا الغربیة البیئة األساسیة لنشأة النظام ((أحزاب ذات طابع نخبوي فقد
الحزبي التنافسي، ونموه التاریخي والشك في إن في مقدمة األسباب التي تفسر دلك هو 

تدیات و باألجنحة و المن -كما سبقت اإلشارة إلیه-إن نشأة األحزاب األولى فیها ارتبطت
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الكتل التشریعیة من بین النبالء و األعیان الدین اختلفوا فیما بینهم وتنافسوا للوصول إلى 
  .1 ))السلطة السیاسیة، ورأوا في التنظیم الحزبي أداة لدعم تجمعاتهم

وفي ظل هده األنظمة تمارس األحزاب نشاطاتها في مجتمع دیمقراطي یقوم أساسا 
ختلف الفئات وعدم تركزها بین فئة واحدة دون بقي الجماعات على مبدأ توزیع القوة بین م

وفي هدا المحیط الدیمقراطي تتنافس األحزاب السیاسیة بواسطة االنتخابات للسیطرة على 
  .2السلطتین التنفیذیة و التشریعیة

إن هدا النظام یسمح باالختالف ویضع أما جمهور الناخبین خیارات متعددة للمشاركة 
التناقضات األحزاب لتجسید االختالفات و في الحیاة السیاسیة، وكذلك یسمح بحریة تكوین 

  .داخل المجتمع
وتندرج النظم التنافسیة في حریة تكوین األحزاب السیاسیة في حریة التنافس بین 

حل بلوغ مختلف المواقع في الهیئتین التشریعیة و التنفیذیة، وربما القضائیة األحزاب من ا
  .أیضا

ویمكن أن نمیز بین ثالثة أنواع من األحزاب في ظل النظام الحزبي التنافسي وهي؛ 
  :نظام التعدد الحزبي ونظام الثنائیة الحزبیة ونظام الحزب الدیمقراطي المسیطر

  
 نظام التعدد الحزبي:  

نظام تعدد األحزاب آدا تمكنت ثالثة أحزاب أو أكثر من اقتسام نتائج االنتخابات یوجد 
العامة وتوزیع المقاعد داخل السلطة التشریعیة فیما بینها وبالشكل الذي یعطي لكل منها 

  .3تأثیرا فعاًال داخل البرلمان
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النظام  وفي هدا النظام تتعدد األحزاب، ویزید عددها وینقص بحسب األحوال وهدا هو
  ..1)أو التقلیدیة(التقلیدي الذي  تأخذ به الدولة التي تطبق الدیمقراطیة السیاسیة 

إن الفكرة التي یقوم علیها هدا النظام هو توزیع السلطة بین مؤسسات المجتمع وعدم 
وكذلك ) األحادیة(احتكار السلطة بید فئة أو حزب واحد، فنظام التعدد الحزبي ضد فكرة 

األفكار عب أن تتبنى ما تشاء من اآلراء و رة إن من حق أي مجموعة من الشیستند إلى فك
  .طالما لها مصالح مختلفة ومتباینة عن اآلخرین

وفي هدا النظام ال یتمكن أي حزب من تشكیل الحكومة بمفرده ولوحده الن في نظام 
بمفرده مما تعدد األحزاب ال یفوز حزب واحد باألغلبیة التي تساعده على تشكیل الحكومة 

  .یضطره إلى ائتالف و التعاون مع األحزاب األخرى في السلطة التشریعیة لتشكیل الوزارة
مع مبادئ الدیمقراطیة التقلیدیة التي  -أكثر من غیر -وینسجم نظام التعدد الحزبي

تعطي الحق لكل جماعة بان تعتنق ما تشاء من أراء، وان تدافع بالطرق القانونیة عن 
  .2ان تكسب األنصارمعتقداتها و 

ویعود سبب تعدد األحزاب في هدا النظام إلى التنوع االجتماعي الذي یستجد في تعدد 
انقسام سیة التي تؤدي عادة إلى انشطار و األحزاب السیاسیة، وكذلك االختالفات السیا

األحزاب القائمة وكذلك یساعد نظام االنتخابي النسبي على تعدد األحزاب لما یوفره من 
  .انیة الفوز بمقاعد داخل السلطة التشریعیة لألحزاب الصغیرةإمك

ویؤخذ على هدا النظام انه ال یوفر االستقرار السیاسي في البلدان التي تتبع هدا 
النظام حیث إن الحكومات ال تتمتع بأغلبیة برلمانیة تدعمها بل تشكل عادة عن طري 

عیفة كذلك أمام السلطة ائتالف بین أحزاب تعدده بما یضعف الحكومة وتكون ض
  .3التشریعیة، فهده األنظمة تتصف بظاهرة ضعف الحكومات وقصر عمرها
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أن هده الحقیقة هي المفتاح إلى فهم السیاسات الفرنسیة، أنها تشرح الحیاة القصیة 
االئتالفیة الضعیفة، وسیطرة السلطة التشریعیة على السلطة ) الكابینات(للوزارات 

  .1التنفیذیة
نظام هو أوسع انتشارا في أنظمة التنافسیة من نظام الحزبین ومن الدول التي وهدا ال

تتبنى نظام تعدد األحزاب كألمانیا وفرنسا وبریطانیا وأكثر الدول األوربیة الغربیة باستثناء 
  .بریطانیا حیث یسود فیها نظام الثنائیة الحزبیة

 نظام الحزبین أو الثنائیة الحزبیة  
من تعدد األحزاب، ولكنه من حیث التطبیق العملي ینتهي إلى وهو في حقیقته نوع 

بلورة القوى السیاسیة حول حزبین كبیرین في وسع احدهما باستمرار أن یحصل على 
  .2األغلبیة البرلمانیة، وان یشل الوزارة بمفرده

إن نظام الحزبین كان حصیلة استقطاب اجتماعي، سیاسي ثنائي بدا مند القرن التاسع 
ستمر حتى أواسط التاسع عشر، وتجسد هدا االستقطاب أوًال في الطبقة عشر وا

االرستقراطیة القدیمة والطبقة الوسطى الناشئة، وكان الصراع بین هاتین الطبقتین صارعًا 
  3اجتماعیًا صحبه صراع سیاسي وفكري وكان لهاتین الطبقتین ممثلوها في البرلمان

الحزبیة نشا حزب المحافظین ممثال سنة ففي بریطانیا حیث یطبق نظام الثنائیة 
حیث انقسم أعضاء المؤتمر فریقین حول تحدید اختصاصات السلطة االتحادیة،  1778

ففریق تمحور حول الكسندر هاملتون ینادي باالتحادیة وبتقویة السلطة المركزیة، والفریق 
اء مزیدا األخر الدیمقراطي تمحور حول توماس جفرسون یدعون إلى منح الدول األعض

  4من السلطة االستقاللیة

                                                             
  .175العلوم السیاسیة، ترجمة نوري محمد حسین، مطبعة عصام، بغداد، صابوریا، مدخل الى  - 1
  .553سلیمان الطماوي، السلطات الثالث، مصدر سابق،ص  - 2
  132صالح جواد الكاظم، النظم السیاسیة، مصدر سابق، ص  - 3
ر و التوزیع، بیروت، الطبعة اسماعیل الغزال، القانون الدستوري و النظم السیاسیة، مؤسسة الجامعة للدراسات و النش - 4

  374، ص1982االولى، 
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ویقوم نظام الحزبین على أساس وجود حزبین في الدول، یتنافسان على الحكم وعندا 
فوزا احدهما في االنتخابات ینتقل األخر إلى المعارضة خالل فترة حكم الحزب الغالب، 

ب الفائز في وما یمیز نظام الحزبین هو انه یوفر استقرارا سیاسیا للدولة حیث یتمتع الحز 
االنتخابات بأغلبیة برلمانیة تساعده على االستقرار في السلطة خالل الدورة االنتخابیة، 
كما أن هدا النظام یضمن وجود معرضة قویة ومسئولة، كما إن الحزب الذي یخسر 
االنتخابات یأمل أن یفوز في االنتخابات القادمة فهو ینتقد الحكومة من موقع الشعور 

  .بالمسؤولیة
إن نظام الحزبین ال یمنع وجود أحزاب أخرى إال أنها تبقى ضعیفة وثانویة وقلیلة 

  .التأثیر
 نظام الحزب الدیمقراطي المسیطر أو الغالب  

تطلق تسمیات مختلفة على هدا النظام مثل نظام الحزب المسیطر أو الحزب للغالب 
  .أو الحزب المهیمن أو الحزب الرئیسي

احد األحزاب في الدولة الدیمقراطیة من احتالل أغلبیة  وفي ظل هدا النظام یتمكن
مقاعد السلطة التشریعیة وتشكیل الوزارة دون إشراك ممثلین عن األحزاب األخرى وذلك 
لفترة زمنیة طویلة، أي أن االستمراریة المتكررة للسیطرة أو المنفردة لحزب ما على السلطة 

كیل الوزارة هي الخاصیة التي تمیز نظام التشریعیة بواسطة االنتخابات واالنفراد بتش
الحزب الدیمقراطي المسیطر على األنظمة التنافسیة األخرى، نظام الحزبین، ونظام تعدد 
األحزاب، والحزب الدیمقراطي المسیطر یسمح بوجود األحزاب األخرى التي تشارك في 

  1االنتخابات وتتمتع بحري معارضة في الحكم
ف نظم الحزب الغالب هي أنها بال شك تنتمي إلى نطاق إن النقطة األهم في تعری

نما  ٕ التعددیة الحزبیة،فاألحزاب األخرى غیر الحزب الرئیسي ال یسمح لها فقط بالوجود، وا
أي یمكن -وان لم تكن فعالة بالضرورة للحزب الغالب- توجد كمنافسة قانونیة وشرعیة

                                                             
  232نظام بركات وزمالئه، مبادئ علم السیاسة، مصدر سابق، ص - 1
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الغالب، ولعلى دلك فان نظام  القول إن األحزاب الصغیرة هي بحق أنداد مستقلة للحزب
اكبر من أن یكون نظامًا للحزب الواحد الذي ال یحدث فیه  -فعلیاً -الحزب الغالب هو

إن الحزب الغالب یمكن في آي لحظة أن یفقد مكانته ...انتقال في المقاعد في البرلمان،
زاویة إن وبعبارة أخرى فان نظام الحزب الغالب ینتمي إلى النظام التنافسیة من ...تلك

  .1األحزاب الموجودة في النظام تتمتع كلها بفرص متكافئة
بناء علیه یمكننا تصنیف نظام الحزب الغالب ضمن األنظمة الحزبیة التنافسیة لما 
یتیحه هدا النظام من مجال للمنافسة بین األحزاب الموجودة في الدولة بالرغم من تفاوت 

ى حیث إن الحزب الغالب غالبا ما یوظف الفرص بین الحزب الغالب و األحزاب األخر 
إمكانات ومؤسسات الدولة لصالحه في االنتخابات، ویوجد هدا النظام في المسیك و 

  .الیبابان وسنغافورة وسریالنكا وبعض الدول األخرى
  : ممیزات األنظمة التنافسیة -ج

ّ األنظمة التنافسیة تتمیز عن األنظمة غیر التنافسیة، بك ونها تسمح سبق وذكرنا بأن
بتعدد االحزاب السیاسیة داخلها كتجسید لالختالف والتنوع داخل المجتمع، وتسمح لهذه 
األحزاب بممارسة نشاطها بكل حریة، وتوفر لذلك الحمایة القانونیة؛ فهي تعددیة تنافسیة 
حقیقة حول السلطة، وهذا ما یستدعي منا ان نربط بین هده األنظمة التنافسیة التعددیة 

  .مقراطیة، فاألنظمة التنافسیة هي أنظمة تتوفر فیها كافة أركان وعناصر الدیمقراطیةوالدی
جوهر النظام الدیمقراطي وتعبر  -تمثل حقا-فاألنظمة التي تتمیز بالتعددیة السیاسیة

عن وجوده، ألنها تعطي لألفراد حریة العمل والتفكیر وعلى قدم المساواة دون تمییز بسبب 
الخ؛ فهي تعني قبوًال للرأي األخر أو ...االعتقاد أو المذهب أو األصل الجنس أو اللون أو

المخالف و المعارض لسیاسة النظام الحاكم، ویقصد به في بعض جوانبه حریة التعبیر 
اء للوضع السیاسي في الدولة تحت أي ظرف من الظروف   .عن الرأي في النقد البنّ

                                                             
  .135-134اسامة الغزالي حرب، االحزاب السیاسیة في العالم الثالث، مصدر سابق، ص - 1
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تقام دولة قانونیة یحدد القانون  وفي ظل التعددیة السیاسیة في نظام دیمقراطي
  .1سلطاتها وحدود هذه السلطات ویخضع فیها الحكام و المحكومون للقانون

، -كما سوف نرى الحقًا –و التعددیة السیاسیة مصطلح حدیث الظهور واالستخدام 
  .2وهو بصفة عامة وثیق الصلة بمصطلح الدیمقراطیة على النهج الغربي

ّ السلطة هي بطبیعتها موزعة، أو یجب إن األساس النظري للتعدد یة هو االعتقاد بأن
أن تكون كذلك بین عدة جماعات ومصالح في المجتمع، وبذلك تعارض التعددیة ما 

التي تذهب إلى وجوب أن یكون في كل دولة مصدر للسلطة وحید، أو ) الواحدیة(یسمى 
  .3مرجع ال ینافسه احد

ّ األنظمة التن ً على ما تقدم فإن افسیة التعددیة الدیمقراطیة تتمیز عن األنظمة وبناء
األحادیة غیر التنافسیة بمجموعة من المبادئ التي تمثل أركان وعناصر النظم التعددیة؛ 

  :نجملها في
 مبدأ حریة التفكیر  التعبیر والتنظیم 

بما أن النظام وثیق الصلة بالدیمقراطیة فإنها تقوم على مقوم رئیسي إال وهو صیانة 
إن الحریة ال یمكن أن تتوفر بدون : ((ت العامة لألفراد ویرى هارولد السكيالحریا

، والعكس صحح، فالمنافسة و الحوار القائم على احترام أراء اآلخرین، ))الدیمقراطیة
وحریة التعبیر عن هده اآلراء، كلها تساعد تكوین األنظمة السیاسیة الدیمقراطیة، وكذلك 

  .4ا امتدادا لمسیرة األخذ بمبدأ التعددیة السیاسیةفان حریة التنظیم تعتبر أیض

                                                             
  28/3/1994. 75بدر الویس، التعددیة السیاسیة، مجلة نداء الرافدین، العدد - 1
جابر سعید عوض، التعددیة في االدبیات المعاصرة، مراجعة نقدیة، مقالة في مجلة قراءات سیاسیة، العدد الثالث،  - 2

  ، السنة الرابعة1994
  .125صالح جواد كاظم ود، عي غالب العاني، النظم السیاسیة، مصدر سابق، ص  - 3
في اقلیم كوردستان العراق، رسالة ماجستیر غیر صباح صبحي حیدر، االحزاب ودورها في التنشئة السیاسیة  - 4

  48، ص2003منشورة، جامعة صالح الدین، القانون و السیاسة، 
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ینسجم نظام التعدد الحزبي أكثر من غیره مع مبادئ الدیمقراطیة التقلیدیة التي تعطي 
الحق لكل جماعة بان تعتنق ما تشاء من أراء، وان تدافع بالطرق القانونیة عن معتقداتها، 

  .1وان تكسب األنصار
و العهد الدولي  1948رد في الئحة حقوق اإلنسان لعام إن هدا المبدأ یتفق مع ما و 

الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة والتي تنص على حق كل إنسان في اعتناق اآلراء و 
  .2التعبیر عنها

فلكل إنسان أن یفكر ویعبر عن فكرة ومعتقده دون تدخل أو مصادره من احد ویدخل 
  .في دلك حریة التدین و االعتقاد

اهللا تعالى اإلنسان عقال كي یفكر بع ویهتدي بدوره فتلك وظیفة العقل، فقد منح 
وثمرته المرجوة، و اهللا جل شانه یكره ا یهدر إنسان هده المنحة فیحیا أحمقا وهو یستطیع 

  .3الرشد، بلیدا وهو یستطیع النظر
ء ان وجود أحزاب وتنظیمات مختلفة داخل النظام السیاسي، وحریة األفراد في االنتما

ة مبدأ حریة التفكیر والتعبیر والتنظیم على المستوى االجتماعي إلیها تجسد حقیقة ممارس
 .السیاسي، وتجاوز ممارستها على مستوى الذات الفردیةو 

 التداول السلمي للسلطة 
ویعني هدا المبدأ فتح المجال أمام القوى لسیاسیة للتناوب على السلطة وفق النتائج 
االنتخابیة إلدارة النظام الحكومي، دلك أن الدیمقراطیة لیست نصا دستوریا فحسب، 
ولیست حقا في التعبیر وحقا في التنظیم، وحقا في التمثیل والمشاركة فحسب، بل هي 

                                                             
  234محمد كاظم المشهداني، النظم السیاسیة، مصدر سابق، ص - 1
  ).19(، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، المادة 1948لعام  اإلنسانالئحة حقوق  - 2
عالن اإلسالمبین تعالیم  اإلنسانمحمد الغزالي، حقوق  - 3 ٕ ، الطبعة اإلسكندریةالمتحدة، دار الدعوة  األممحقوق  وا

  45الرابعة، ص
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باإلدارة الحرة ) المواطنون(السلطة، وهو حق یقرر الشعب الحق في إدارة  -وأساس-أیضا
  1المعبرة عنها في االنتخابات

تأیید ((أن فكرة تداول السلطة بین األحزاب تشكل ضمانا للمجتمع من جانب ثم إن 
الحكم ینطوي على مخاطر كثیرة من جانب أخر أهمها األمن ضد عدم التغییر، فیقل 

توقف عن التفكیر، ومن ناحیة ثالثة فان بقاء الحزب اجتهاد الحزب الحاكم ویصدا وی
الواحد في السلطة طویال یماثل في اآلثار بقاؤه خارجها طویال كذلك، من حیث الضرر 
الكثیر الذي یلحق به، أد یفقد القدرة على وضع برامج تفید الناس وتحقق رغباتهم، ویفقده 

ان خارج الحكم و القدرة على رؤیة هدا البقاء الطویل القدرة على اختیار برامجه ادا ك
الجانب األخر للصورة ادا كان في الحكم ولدلك تبدو فكرة تداول السلطة وستظل غایة في 

  2األهمیة للدیمقراطیة و السبیل إلى دلك تعدد األحزاب السیاسیة
 حكم األغلبیة واحترام حقوق األقلیة 

أو األغلبیة بدال من حكم  وهدا یعني إن السلطة السیاسیة تمارس بواسطة األكثریة
الفرد أو األغلبیة المحدودة، وباختصار فان الدیمقراطیة هي حكم األغلبیة في ظل مجتمع 
تسوده أما القانون، ومسئولیة من یشغل المناصب السیاسیة عن أعماله، ویقتضي حكم 

اوب األغلبیة وجود أحزاب سیاسیة متعددة تهدف إلى الوصول للسلطة و الفوز بها و التن
  3بین األغلبیة و األقلیة، فاقلي الیوم هي أغلبیة الغد

كما أن اإلقرار بمبدأ حكم األغلبیة ال یعني بشكل من األشكال حرمان األقلیة 
بداء أرائها في عمل الحكومة فدلك ) المعارضة(السیاسیة  ٕ من حقوقها في المعارضة وا

خالل السماح بتنظیم انتخابات  مكفول لها القانون داخل البرلمان وخارجه، ودلك یكون من
حرة ونزیهة تسمح لألقلیة بالتعبیر عن نفسها من جهة، والتطبیق السلیم للحصانة 

                                                             
  1998، تموز 41عبد االله بلقزیز، نحن والدیمقراطیة الغربیة، مجلة الطریق، العدد - 1

، 2006االسالمیة، دار الفكر الجامعي، االسكندریة، داود الباز، النظم السیاسیة و الحكومیة في ضوء الشریعة  )3- (2
  205، 206ص
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البرلمانیة لنواب األقلیة من جهة أخر ومن جهة ثالثة السماح بدخول األقلیة في تشكیل 
  .1اللجان البرلمانیة ودعوة المعارضة للمشركة في بعض سیاسات الحكومة

  
  التعددیة السیاسیةمبدأ 

االتجاهات السیاسیة وحریة التعبیر عنها تقتضي سیادة الشعب تعدد اآلراء و 
فالدیمقراطیة تقتضي وضع الشعب أو الناخبین أمام خیارات متعددة لكي یصوت للخیار 

  2الذي یفضه
غن إقرار مبدأ التعددیة السیاسیة هو التعبیر و التجسید المادي المباشر عن مبدأ 

لتعبیر وعن حق تأسیس الجمعیات من ضمن سواها من الحقوق المدنیة و حریة ا
السیاسیة، ثم بحسبانه تعبیرا مضانیا عن إرادة سر احتكار المجال السیاسي من قبل فریق 

  .3دن أخر، وتحویل السیاسة إلى شان عام و العمل السیاسي إلى حق عمومي
ا ً   سیاسیةالتعددیة ال  -رابع
  )في المصطلح قراءة( التعددیة معنى -1

التعدد یعني فیما یعنیه التنوع وقد جاء في المعجم الوسیط معنى التنوع األشیاء 
، و النوع الصنف من كال شيء ویقال ما ادري على أي نوع : تصنفت وصارت أنواعًا

  4.هو
اخص من الجنس،  - كما قال ابن منظور في  لسان العرب -و النوع في  لغة العرب

  5ءوهو الضرب من الشي
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أما الكتابات المعاصرة التي بحثت في مفهوم التعددیة؛ فقد تباینت اتجاهاتها وتنوعت 
في تحدید وتعریف مفهومها حسب اختالف وجهة نظر المفكرین، وعلى اختالف 

  .منطلقاتهم ومشاربهم
االعتقاد بان هناك : (بأنها) OLEARY(واولیرى ) DUNLEAVY(فقد عرفها دنلیفي 

أي أنها ) اك، تعدد في المعتقدات أو المؤسسات و المجتمعاتأو  ینبغي أن یكون هن
بما تعنیه من االعتقاد بان هناك، أو ینبغي أن ) MONISM(على النقیض من اإلجابة 
  1یكون هناك شيء واحد فقط

التعددیة : (ویذهب الدكتور وحید عبد المجید  إلى تعریف قریب من هدا التعریف بقوله
)PLUALISM (لها، هي االعتقاد في أن هناك أو ینبغي إن تكون  في ابسط تعریف

هناك أشیاء متعددة، فهي الفلسفة التي تدافع عن التعددیة في المعتقدات و المؤسسات و 
  2أي القول بان ثمة مبدأ غائبا واحداً ) MINISM(التي تعارض الواحدیة 

ات فیقول بان التعددیة تعني تواجد عدد من الجماع) FURNIAL(أما فورنیال 
المتمایزة ثقافیا و التي تعش في إطار مجتمع واحد، ولكن ال یجمع بینها سوى عملیات 
التبادل االقتصادي في السوق، فاألفراد  یتقابلون مع بعضهم البعض، بید أن هده المقابلة 
تتم فقط من خالل السوق وبغرض البیع و الشراء، فمن وجهة نظره أن المجتمعات عرفت 

صبحت القوى االقتصادیة أكثر استقاللیة عن النظام االجتماعي وهدا التعددیة عندما أ
  .التعدد حالة لم تعرفه المجتمعات التقلیدیة سابقا

تنظم ) نظام تمثیل المصالح(بأنها أي التعدد ) SCHMITTER(ویعرفه فلیب شیمتر 
اریة فیه الوحدات المكونة في عدد غیر محدود من الفئات أو الجماعات المتعددة االختی

وغیر الهیكلیة، والتي تحدد من تلقاء دانها أي على نحو ال تحتاج فیه إلى موافقة الدولة 
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على قیامها، أو ضرورة اعترافها أو دعمها، وال تخضع في عملیة اختیار قیاداتها إلشراف 
  .الدولة أو سیطرتها، بید أن هذه الفئات ال تمارس أي احتكار في نشاطها

لتعددیة أو یعتبر ها نوع من التنظیمات غیر الحكومیة التي وهدا التعریف یقصد با
تمثل مصالح الفئات المختلفة للمجتمع وتقوم بدور الوسیط بین المجتمع والدولة وبالتحدید 

  .یشیر إلى منظمات المجتمع المدني غیر الحكومیة
بة أما قاموس المصطلحات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة فیعتبر التعددیة بمثا

تنظیم حیاة المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة تحترم وجود االختالفات والتنوع في (
اتجاهات السكان في المجتمعات ذات اإلطار الواسعة، وخاصة المجتمعات الحدیثة حیث 

  .1 )تختلط االتجاهات اإلیدیولوجیة و الفلسفیة و الدینیة
المكونات االجتماعیة المختلفة  وهذا التعریف یجعل التعددیة كأنها عالقة منظمة بین

بان التعددیة على خالف التنوع تتعلق ) CALVEZكالیفز (و المتنوعة وهدا ما ذهب إلیه 
فالتعددیة في نظره ال تتعلق برأي أو أراء یعتنقها فرد أو جماعة ...بمجال القانون و الدولة

  2مع من المجتمعاتما بقدر ما تتعلق بعالقات اجتماعیة معینة ینظمها القانون في مجت
تنوع، مؤسس على تمییز : بأنها: (أما الدكتور محمد عمارة فیعرف التعددیة    

وخصوصیة ولذلك، فهي ال یمكن أن تتوحد وتتأنى بل حتى وتتصور إال في مقابلة 
التي ) القطیعة(و) التشرذم(ولدلك ال یمكن إطالقها على ) الوحدة والجامع(وبالمقارنة مع 

الذي انعدمت العالقة بین وحداته وأیضا ال یمكن ) مزقالت(ال جامع آلحادهما، وال على 
على الواحدیة التي ال أجزاء لها، أو المقهورة أجزاؤها على التخلي عن ) التعددیة(إطالقه 

الممیزات والخصوصیات على األقل عندما یكون الحكم على عالم الفعل ال على عالم 
  .3 )اإلمكان والقوة
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حریة واالختالف والتعایش السلمي على قاعدة ال ضرر فالتعددیة في جوهرها إقرار بال
وال ضرار، وفي فلسفتها هي حقیقة فطریة وسنة كونیة، وقانون حیاتي ونعمة إلهیة، حقیقة 
نظریة الن الناس ال یعیشون وفق اتجاه واحد في الحیاة، وال بذوق وتفكیر ونمط وسلوك 

واختالف طبائعه وتنوع علومه ومنهج واحد، وقانون حیاتي الن تعدد مواهب اإلنسان 
  .وأعماله هي من شروط االجتماع اإلنساني

المنظمة -غیر القهریة-علیه یمكننا أن نعرف التعددیة بأنها تلك العالقة االختیاریة
  .المتنوعةالقائمة بین المكونات المختلفة و والمتقنة 

   التعددیة السیاسیة مفهوم   -2
وهو بصفة عامة  ،الستخداماالظهور و  أما التعددیة السیاسیة فهو مصطلح حدیث

وثیق الصلة بمصطلح الدیمقراطیة على النهج الغربي وان كل اإلطار ألمفهومي للتعددیة 
، وهو یقارب    في التقالید الحضاریة اإلسالمیة)الشورى(أكثر اتساعا وشموًال

والحریة ) سمة من سمات الشورى(د بان التعددیة السیاسیة الویرى زكي المی
اإلسالمیة، الن الحریة تعني حریة اإلنسان في أن یفكر وان یعبر عن رأیه وان یلتقي في 
تنظیم مع من یماثلونه ویوافقونه معه التفكیر والتعبیر، ویشیر مفهوم التعددیة السیاسیة 
إلى مشروعیة تعدد القوى السیاسیة، وحقها في التعایش  والتعبیر عن نفسها، والمشاركة 

ر العام، والتعددیة بهذا المعنى هي قرار واعتراف بوجود التنوع االجتماعي في صنع القرا
وبان هدا التنوع البد أن یترتب علیه اختالف في المصالح، أو اختالف على  األولویات، 
والتعددیة السیاسیة هنا هي اإلطار المقنن للتعامل مع هدا االختالف و الخالف بحیث ال 

  .1ة الدولة وتماسك المجتمعیتحوال إلى صراع یهدد سالم
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فالتعددیة السیاسة من وجهة نظر الكاتب حق مشروع ومعبر عن االختالفات 
االجتماعیة وبالتالي اختالف المصالح وان القبول بالتعددیة السیاسیة ضمان لسالمة وحدة 

  .المجتمع وتماسكه فالتعددیة السیاسیة هي انعكاس للتعدد االجتماعي
سعد الدین إبراهیم بان التعددیة السیاسیة تعني إقرارا واعترافا وكذلك یقول الدكتور 

في  بوجود التنوع االجتماعي، وبان هدا التنوع البد أن یترتب علیه خالف واختالف
راء السیاسیة وحقها اآلمشروعیة تعدد القوى و (لسیاسیة هياألولویات فالتعدیدیة االمصالح و 

  ركة في التأثیر على القرار السیاسي في مجتمعاهاالتعبیر عن نفسها، والمشافي التعایش و 
ویالحظ هنا بان التعددیة السیاسیة لدى بعض الباحثین تاخد طابعا اجتماعیا هدفه 

  .الضبط االجتماعي 
  :وهو ما ذهب إلیه الدكتور جابر سعید عوض حیث یقول

نفسها وى، وحقها في التعبیر عن التعددیة السیاسیة تعني باختصار شدید تعدد الق"
االعتراف : المشاركة في عملیة صنع القرار السیاسي، وهي تتضمن ثالثة عناصر، أولهاو 

بوجود تنوع واختالف وتباین، نتیجة لوجود عدة دوائر انتماء في المجتمع، ضمن هویته 
احترام هدا التنوع، وقبول ما یترتب علیه من اختالف، أو تباین إیجاد : الواحدة، ثانیهما
تقنین هدا النوع و االختالف من خالل إیجاد : تقدات أو المصالح ، وثالثهماصیغة و المع

صیغة مالئمة للتعبیر عنه بحرة في إطار مناسب بیحول دون تفجیر  المشاكل و 
الصراعات وتهدید الوحدة الوطنیة وسالمة المجتمع وتوفیر آلیة فعالة لتداول السلطة 

  1"باألدوات السلیمة و القانونیة
وجود أحزاب سیاسیة (لدكتور یحیى الجمل، التعددیة السیاسیة على أنها ویعرف ا

مختلفة تمثل قوى اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة متباینة، وهده األحزاب تتنافس 
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فیما بینها من احل كسب الرأي العام تمهیدًا للوصول عن طریقه إلى السلطة بقصد 
  1 )ف وبرامج وما تدعوا إلیه من قیمتحقیق ما تنادى به تلك األحزاب من أهدا

أما الدكتور محمد الرمیحي فیربط بین التعددیة والدیمقراطیة من خالل اعتبارها   
مفهوما حدیثا وهو بدایة الطریق، أو في مكان (بدایة الطریق الى الدیمقراطیة فهو یعتبرها 

  2 )ما من طریق اسمه الدیمقراطیة
التعددیة و الدیمقراطیة فجعل التعددیة داعمة ما بین ) schlisشیلز (وكذلك ربط 

الحریة و الدیمقراطیة تكون واضحة وقویة حیث (للدیمقراطیة  اللیبرالیة اذ ذهب إلى أن 
ذا لم  تستند الدیمقراطیة على المجتمع التعددیة  ٕ تكون التعددیة االجتماعیة واحة وقویة وا

  3 5)ةفإنها تفقد وجودها لصالح شكل من أشكال األوتوقراطی
إن هده التعریفات كلها ساهمت في إلقاء الضوء على مفهوم التعددیة السیاسیة 
والتعریف بمكوناته ویرى الدكتور رعد صالح بان هده اآلراء جمیعها یمكن إرجاعها إلى 

  :ثالثة محاور رئیسیة تعد من مقومات التعددیة السیاسیة وهي
 البناء التنظیمي-
 التداول السلمي للسلطة-
 حور المتعلق بالحریات األساسیة وحقوق اإلنسانالم-

حیث یعني البناء التنظیمي حریة تأسس األحزاب و الجمعیات والمنظمات السیاسیة 
  دون قیود

وتداول السلطة من خالل  إقامة انتخابات حرة ونزیهة تتاح فیالها فرصة التنافس 
  ابیةالحر للجمیع مع إمكانیة انتقال السلطة وفقا للنتائج االنتخ

أما المحور الثالث المتعلق بالحریات األساسیة وحقوق اإلنسان فان وجودها واحترامها 
  .أصبح مقیاسا للحكم على تعددیة ودیمقراطیة أي نظام
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أما جذور التعددیة السیاسیة فیرجعها الباحثون والمفكرون إلى الفلسفة السیاسیة 
لوك ورالوس ومتسكیو حیث أشار جان اللیبرالیة وباألخص إلى الفلسفة الكبار أمثال جان 

على أن الدولة ینبغي إن تقوم على ) مقالتان حول الحكومة المدنیة(لوك في مؤلفه 
الرضا، وان الحكومة ال ینبغي أن تعتمد على السلطة المطلقة أو األحادیة، وان األفراد 

ى حیاة الجماعة أحرار ومتساوت في الحیاة الفطریة فال یمكن إجبار الفرد على االنتقال إل
والخضوع إلى حاكم سیاسي إال بارداته وطوع اختیاره مدفوعا بالرغبة في المحافظة على 
حیاته والتمتع بحقوقه وان هده الحقوق وجدت قبل قیام المجتمع السیاسي فالحاكم عند 
لوك طرف في العقد االجتماعي وهو ملزم بشروط العقد في حمایة الحقوق الحریات  وهو 

والتي ) leviathan التنین(التي ضمنها كتابه ) توماس هویس(ن یرد على أفكار بدلك كا
تقول بضرورة منح الحاكم سلطة مطلقة وبهده نتجنب الحرب الفوضویة من قبل الكل ضد 

  .الكل
أما روسو فقد تأثر بالدراسات التي قام بها هویز ولوك عن العقد االجتماعي وعبر  

والتي ولدت  -و یرى بأن السلطة مجسدة في اإلرادة العامةعن أرائه بطریقته الخاصة، فه
، وعلیه فان وجود أیة جهات أو أشخاص تمارس -نتیجة تنازل كل فرد عن حقوقه للجمیع

نما  ٕ السلطات، فإنما تكون بناء على توكیل من اإلرادة العامة، فهي لیست صاحبة سلطة وا
فالسلطة والسیادة للشعب ولیس للحاكم یمكن اخذ وكالتها متى أرادت اإلرادة الحقیقة دلك 

نما هي سلطة الكل فالحكومة هي حارسة للسیادة  ٕ وان السلطة لیست ألفراد معینین، وا
والشعب هو صاحب السلطة التشریعیة و الحكومة مجرد أداة تنفیذ لتوجیهات وقوانین 

  .اإلرادة العامة
أما أفضل ما جاء بالنسبة للتعددیة في القرن الثامن عشر فهي أفكار وكتابات 

حیث ) THE SPIRIT OF LAWروح القوانین (والتي جاءت في كتابه  مونتسكیو
امتدح فیه النظام االنكلیزي في القرن الثامن عشر لما یتسم به من فصل السلطات على 

وسائدة في فرنسا في ذلك الوقت مؤكدا العكس من الملكیة المطلقة التي كانت مطبقة 
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على میزة أن یتضمن النظام السیاسي أكثر من مصدر للسلطة، قد بدا معالجته للمشكلة 
وان القوة ال تقیدها إال قوة من طبیعتها، فلیس )  قوة(السیاسیة من ثنایا فكرة أن السلطة 

حتى یجد ما یفوقه هناك صاحب سلطة إال ویمیل إلى التعسف فیها، وهو یستمر في دلك 
وبحكم طبیعة األشیاء، ال یوقف القوة إال قوة مثلها، وقد نقل هده إلى سلطة الدولة لیرى 

) كقوة(في توزیعها ومن ثم تجزئتها بین عدد من األجهزة ما یكفي لوقف كل جهاز منها 
في وجه القوى األخرى، وتامن بدلك الحریات الفردیة على نفسها من عدوان السلطة 

لقة، ومند دلك الحین، ظلت فكرة رفض سلطة الدولة الموسعة وغیر المحدودة عالمة المط
  1على التعددیة السیاسیة

ولقد بدأت نظریة التعددیة السیاسیة في شكلها الراهن مع كتابات بنتلي، التي تنظر 
إلى المجتمع على انه یتكون من جماعات، وتطورات في أعقاب الحرب  العالمیة الثانیة 

هور تنامي المدرسة السلوكیة، خاصة على ید روبرت دال، الذي بین إن المجتمع مع ظ
األمریكي تتحكم فیه نخب متنافسة ومتناوبة، تمثل المصالح المختلفة، المشروعة في 
عملیة موزعة، ووفقا لهده النظریة، تشارك كافة الجماعات الدیمقراطیة، أطلق دال على 

وهو اصطالح شاع استخدامه  POLYARCHYهدا الوضع اصطالح حكم األكثریة 
بواسطة العدید من أنصار التعددیة لوف الدول مجموعة من الجماعات المصلحیة 
المتنافسة، والتي تنظم تقریبا وفق خطوط تناظریة الجماعات التي سبق وقدمها بنتلي وال 

أو الموازن ) BROKER(یتجاوز فیها دور الحكومة دور الوسیط 
)BALANCER...( ویورد الدكتور  جابر سعید عوض في مقاله خمس مالمح رئیسیة

  :لألصول الفكریة للتعددیة السیاسیة وهي
أنها بدأت أوال وقبل كل شيء كهجوم على سلطة الدولة األحادیة سواء تم -أ

 التعبیر عنها فلسفیا من خالل مبدأ السیادة أو عملیا في شكل الدولة المركزیة المطلقة

                                                             
وكدلك أنظر، رعد  31أنظر جابر سعید عوض، التعددیة السیاسیة في االدبیان المعاصر، مصدر سابق، ص  - 1

  وما بعدها 20لتعددیة السیاسیة ، مصدر سابق، ص صالح االلوسي، ا
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ل التنظیمي للجماعات، والدي یزداد تعقیدا بتعقد المجتمعات االستقال- ب
 وتطورها، وتقدم مستوى التحدیث والتنمیة فیها

 توقع الصراع الحاد بین الجماعات في أي مجتمع معقد-ج
المراجعة المؤسسیة و التوازن االجتماعي كاالت لمنع أحادیة الدولة و التي -د

ن كان أنصار التعددیة قد انقسموا حول ما ادا تبلورت على ید بنتلي وترومان ودال وا
أم  PROTECTIVEكانت التعددیة المؤسسیة أو االجتماعیة هي باألساس حمائیة 

 .DEVELOPMENTATتطوریة 
الفردیة السیاسیة، وان كان أنصار التعددیة على وعي بمخاطر مجتمع یكون -ه

جتماعیة و التقلیدیة، وهو ما فیه ال الفردیة هو الدافع السائد، و تغیب فیه روابط اال
 .1یمیز التعددیة بحق عن أنصار الفردیة في الفكر الیمین

تمثل هذه المعطیات جذور التعددیة السیاسیة في الفكر السیاسي الغربي، في    
حین ترتبط جذور التعددیة السیاسیة في الفكر اإلسالمي وتأصیله بعدة مفاهیم؛ من 

ذلك عندما تطرقنا إلى رؤیة الحركات اإلسالمیة  أهمها مفهوم الشورى حیث رأینا
انطالقًا من مرجعیتها الدینیة للتعددیة الحزبیة والمشاركة في الحكم على الطریقة 

 .الدیمقراطیة في الفصل الثاني
  
 

                                                             
  .33، 32أنظر جابر سعید عوض التعددیة في االدبیات المعاصرة، مصدر سابق، ص - 1
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  الثالثالفصل  

  من األحادیة الحزبیة إلى التعددیة: البناء السیاسي في الجزائر

  

  .)1988 قراءة في المشهد الجزائري قبل أكتوبر(ظروف ما قبل التعددیة : أوالً 

ا ً    .واإلصالحات السیاسیة 1988أحداث أكتوبر :ثانی

ا قرار التعددیة 1989دستور :ثالًث ٕ   .وا

ا ً   .تشكیالت المعارضة السیاسیة: رابع
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  :تمهید

، بدایة من حدیثنا في هذا الفصل سوف یتمحور حول نسق البناء السیاسي في الجزائر
في التسییر السیاسي واالقتصادي، واألحادیة في التوجه الفكري األحادیة الحزبیة  سمة

الحیاتیة األخرى، هذا طیلة الثالثة عقود األولى بعد الذي انعكس على بقیة المجاالت 
التي فرضتها التطورات الدولیة واإلقلیمیة  التعددیة االستقالل، وصوًال إلى مرحلة
 تنا لهذه المرحلة تبدأ من تسلیط الضوء على قراءو . المتسارعة نهایة القرن العشرین

أقره إلرساء التعددیة، إلى أن  وما 1989لمشهد الجزائري طیلة الفترة السابقة لدستور ا
لت معارضة سیاسیة في شكل جمعیات وأحزاب تمثل جمیع عناصر الطیف السیاسي  تشّك

   .والفكري والدیني في البالد

 قراءة في المشهد الجزائري قبل أحداث أكتوبر(ظروف ما قبل التعددیة : أوالً 
1988.(  

ثالثة مشاهد رئیسیة؛ ممثلة في یمكن تقسیم عوامل هذه المرحلة في الجزائر إلى 
  :الظروف االجتماعیة، السیاسیة ثم االقتصادیة

  :الظروف االجتماعیة -1

وهي خاصة بالتغییرات االجتماعیة التي حدثت بعد االستقالل في دول العالم     
الثالث ومنها الجزائر، حیث لم تستطع تلك القوى االجتماعیة الجدیدة أن تقاوم سیطرة 

فسلمت مقالید أمورها للجیش، ونشأت على أثر ذلك أنظمة . یة وتغلغلهاالنخبة العسكر 
  :الحزب الواحد، إال أنه بمرور الوقت حدثت عدة تغییرات داخل المجتمعات تمثلت في

تغییر القیم السائدة مما یؤدي إلى عدم احتمال ممارسات النظام القمعیة  :أوال    
  .تضیق قاعدتها لتتأثر بكل موارد النظام أو تركز السلطة في نخبة حاكمة )التسلطیة(
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  .تغییر مطالب و مصالح المجتمع أو فئات مؤثرة فیه :ثانیا    

هذا النمو یشمل نمو المنظمات الرسمیة وغیر الرسمیة داخل المجتمع، و  :ثالثا    
  ..1ازدیاد مصادر تلك المنظمات مما یتیح لها استقالال أكبر عن الدولة

االجتماعیة التي ساهمت في دفع عملیة التحول السیاسي في لظروف وتركزت ا    
اختالل التركیب األساسي لهیكل السكان حیث ارتفاع نسبة الشباب وغلبة : الجزائر في

البطالة وزیادة نسبة من هم في سن التعلیم، مع الزیادة الكبیرة في نمو السكان،و مع أزمة 
قدمه الدولة للشعب في صورة سلع الدولة االقتصادیة تم رفع الدعم الذي كانت ت

مدعومة،صاحب ذلك كله كثیر من مظاهر الفساد االجتماعي و الثراء بطرق غیر 
مشروعة عن طریق استغالل المواقع الوظیفیة عبر تقدیم الرشاوى و العموالت،و مع تخلي 

من (الدولة عن الموارد المؤممة و فتح المجال للخصخصة توقعت الفئات المحرومة 
دالضیاع الكامل و  )عن العمل العاطلین ُ هناك أیة بوادر النفراج الموقف، فتم  لم تع

م عقب إعالن الدولة رفع الدعم عن بعض السلع األساسیة 1988االنفجار في أكتوبر 
باإلضافة إلى ما ساهمت به بعض األطراف المستفیدة من تغییر مجمل األوضاع في 

  .إشعال الموقف

أربعة تحوالت أساسیة في المجتمع الجزائري ساهمت في إنضاج و یمكن أن نبرز     
  :عملیة التحول نحو التعددیة السیاسیة

 %67یتمثل في التوسع الهائل في استخدام الید العاملة التي تشكل حالیا  :األول    
  .من مجموع القوة الفاعلة المستخدمة

                                                             
، )92(تجربة الجزائر الدینامیة االقتصادیة و التطورات االجتماعیة، المستقبل العربي،،العدد : عبد اللطیف بن أشنهو - 1

  .81،ص1986أكتوبر
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التوسع الهائل الذي شهدته الطبقة الوسطى والذي اقترن بتوسع آخر في  :الثاني    
  .المرافق والموظفین

تحسن وضع رأس المال الخاص بشكل ملموس، فازداد حجمه و شكل  :الثالث    
  .بنیة بحد ذاته

ظهور فئة اجتماعیة تتكون من مدیري المنشآت العامة، ومن كبار  :الرابع    
صادیة الذین تولوا مهام إنشاء وتطویر عجلة اإلنتاج في قطاع مسئولي اإلدارة االقت

ا ساهم في اتساع رقعة القطاع العام، وزاد من سیاسة الدولة في التدخل  ّ الحكومة، مم
االقتصادي، هذه العوامل عملت على النمو الكمي لهذه المجموعة المنحدرة عامة من 

عتَ بعض أفرادها بالتكنوقراط یة، والبعض اآلخر بالبیروقراطیة الطبقات الوسطى، ونُ
  .1االقتصادیة

تساع فجوة تنطوي هذه التغیرات التي شهدتها الجزائر على نتیجة منطقیة هي او     
الفئات االجتماعیة المختلفة، وخصوصا إذا كان هذا التفاوت یفتقد التفاوت بین الشرائح و 

بین القوى أسسا مشروعة تبرره في ظل غیاب نسق قیمي یحظى باتفاق نسبي 
لما : االجتماعیة، بل إن ذلك التفاوت تعارضه الغالبیة من القوى الفاعلة في المجتمع، أوال

لقیام ذلك التفاوت على : یرتبط به من شعور بالظلم والالمساوة وعدم تكافؤ الفرص، وثانیا
ا األمر الذي یعني عدم إخضاعه لضوابط  ً ا وغیر مشروعة قانونی ً أسس غیر مقبولة ثقافی

  .2مهما كان مصدرها أو طبیعتها

  :ومن أهم مؤشرات مشكلة التفاوت االجتماعي في الجزائر في تلك الفترة نجد    

                                                             
  .85-84ع السابق، ص المرج -  1
، 1995،، جانفي 191، مجلة المستقبل العربي، العدد سوسیولوجیا األزمة الراهنة في الجزائر، العیاشي عنصر - 2

  .87 -83بیروت، ص 
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  .التفاوت في توزیع الدخل الوطني على الفئات االجتماعیة -    

  .االختالف الحاد في توزیع الدخل واإلنفاق النقدي في القطاع العائلي -    

  ).وهذه من مخلفات االستعمار(التفاوت في الملكیة الزراعیة  -    

التباین الشدید في األوضاع المعیشیة للفئات االجتماعیة، والقصور البالغ في  -    
  ).الفئات الصغیرة خاصة(مستوى إشباع الحاجات األساسیة للغالبیة السكانیة 

انت خالص مراحل سابقة من وهكذا أصبحت ظاهرة التفاوت االجتماعي التي ك    
تطور المجتمع مرفوضة حتى على مستوى الخطاب السیاسي المتمیز بنزعة شعبیة قویة، 

  .1أصبحت حقیقة مائلة في النظام السیاسي و الواقع االجتماعي

  :الظروف االقتصادیة -ـ 2    

یة لنمو البیئة األساسلیس ثمة مبالغة إذا ما قرر الباحث أن العامل االقتصادي مثل   
م في إطار نظام 1988فالجزائر التي عاشت حتى عام  -مجمل عالقاتهاو  –األزمة 

جراءات سیاسیة حالت دون نشوء أیة قوة و ما ارتبط به من استراتیجیات و  الحزب الواحد ٕ ا
سیاسیة جدیدة طالما بقى الریع النفطي قادرا على تسییر العملیة االقتصادیة، حیث یكاد 

محرك یساهم في جعل الدولة هي ال -وفي بنیته االجتماعیة –الجزائر كل شيء في تاریخ 
وغداة انهیار أسعار النفط في األسواق الدولیة دخلت .التنمیة المركزي في عملیة اإلنتاج و 

الجزائریة في أزمة اقتصادیة حادة فتقلصت الموارد االقتصادیة بصورة محسوسة في مقابل 

                                                             
  :للتوسع أكثر في الموضوع، راجع -  1
دیمقراطیة من : العربي، مقال منشور فياالقتصادي ومضاعفاته السیاسیة في المغرب  -عبد الباقي الهرماسي، التغییر االجتماعي -

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت 2غسان سالمة،  ط : اإلسالمي، إعداد/ دون دیمقراطیین، سیاسات االنفتاح في العالم العربي
  .304 -287، ص 200
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الذي برز مع بدایة ا إلى نمط الحیاة االستهالكي تزاید مستوى اإلنفاق العام، نظر 
  .كان النظام أحد المشجعین علیهالثمانینات، و 

ن كانت أزمة النظام االقتصادي الجو   ٕ مرتبطة زائري هي أزمة داخلیة باألساس، و ا
تطورت هذه األزمة نتیجة ثالثة عوامل ظام االحتكاري غداة االستقالل، و بظهور الن

  :متشابكة ومتداخلة هي

التركیز على الثروات الباطنیة، وعلى رأسها البترول والغاز كأساس للصناعة  -    
  .ومصدر للدخل الوطنیین

  .الغازرجیة كثمن لتصدیر البترول و العملة الخا -    

  .1السیاسات التي اتبعها النظام بعد االستقالل -    

یف وهذه العوامل الثالثة هي التي یمكن أن تشرح تدهور الحالة االقتصادیة و توق    
  .)بعد ذلك (ظهور العنف السیاسي م و 1992المسار االنتخابي عام 

فمع بدایة الثمانینیات شهدت الجزائر عملیة تغییر اقتصادي واجتماعي سریع،     
ا،  أدت إلى بروز قوى اقتصادیة واجتماعیة جدیدة لها مطالب جدیدة و متزایدة، كما وكیفً

مثلت هذه المطالب ضغوطا على النظام السیاسي القائم . لم تكن تطرح من قبل
بمؤسساته، و لما لم تكن لدى النظام و مؤسساته حلوال جاهزة لهذه المشكالت ولم یستطع 

دة، كذلك أن یطور تلك المؤسسات أو ینشئ أخرى جدیدة لمواجهة هذه المطالب المتجد
  .أدى ذلك إلى تالشي فعالیة النظام و البحث عن حلول أخرى

                                                             
 .94 -88، مرجع سابق، ص العیاشي عنصر - 1

. 
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الرفاهیة لى الحفاظ على مهامها التنمویة و ولم تعد رأسمالیة الدولة الجزائریة قادرة ع  
العجز في میزان تجارتها الدولیة كما دیونها الخارجیة و  في ظل تزاید المدفوعات على

، مما أدى إلى انعدام تدهور في شرعیة النظامصاحب تدهور البنیة التحتیة االجتماعیة 
قدرة على التعبیر، أكثر داللة و   –في هذا المقام   –ربما تكون لغة األرقام و . كفاءته 

بینما حقق میزان المدفوعات الجزائري فائضا سنویا تراوح بین ثالثة إلى أربعة مالیین 
زان عجزا بلغ ثالثة مالیین دوالر ـ أظهر هذا المیخالل النصف األول من الثمانینیاتدوالر 
  .م، ومن الطبیعي أن یترتب على مثل هذه التغیرات نتائج سیاسیة1986عام 

أن األوضاع االقتصادیة في الجزائر واجهت عدة تحدیات هي التي : یمكن القولو   
  :1قادت إلى استفحال األزمة و استحكامها، وهي

یكاد یجزم الباحث أن التحدي الخاص بتثبیت األسعار، و  هوو  :التحدي األول  
االقتصاد الجزائري فشل فشال ذریعا في مواجهة هذا التحدي، فقد تزایدت نسبة التضخم 

فقد في العام الثاني، و   %17ارتفع إلى م و 1988عام  % 10بشكل كبیر، إذ وصل إلى 
ي البنك المركزي الجزائري إلى الدینار ثلث قیمته، وتناقص احتیاطي العمالت األجنبیة ف

  .%16,7أدى ذلك إلى ارتفاع األسعار حوالي دنى مستوى عرفه منذ االستقالل، و أ

ریقیا مشكلة الدیون الخارجیة، حیث تعد الجزائر من أكثر دول إف :التحدي الثاني 
م إلى 1973ملیار دوالر عام  4,9لقد ارتفعت الدیون الخارجیة من استدانة من الخارج  و 
ملیار دوالر، وبذلت محاوالت لتخفیضها حتى  16إلى  1980أن وصلت في عام 

ملیار  19م، إال أنها قفزت مرة أخرى إلى 1986ملیار دوالر عام  13,6وصلت إلى 
ن كان البنك م  و 1988علنه بن جدید في نوفمبر م وهو الرقم الذي أ1988دوالر عام  ٕ ا

                                                             
  .32، ص1993 ،االقتصادیة واألزمة السیاسیة، دار دحلب، الجزائرمحمد بلقاسم بهلول، الجزائر بین األزمة  -  1
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ة یستهلك ـــیون الخارجیـــــویالحظ أن تسدید الد ملیار دوالر، 24ا بحوالي ــــالدولي یقدره
  .من مجموع إیرادات المصادر الجزائریة % 75

الة بمؤشرات كبیرة في الجزائر، ، حیث انتشرت البط1أزمة البطالة :التحدي الثالث    
ن ظل العدد  محل خالف فبینما أعلنت الجهات الرسمیة عن وجود و  ٕ ملیون شخص  1,2ا

من قوة العمل، قدرت أوساط أخرى عدد العاطلین  %20بما یمثل عاطل عن العمل 
، بینما تزداد قوة العمل %30إلى  % 25ملیون شخص، أي حوالي  2إلى  1,5بحوالي 
وهناك عدة . ألف كل عام، و ال تستطیع الحكومة استیعاب كل تلك الطاقة 200بمقدار 

  :منها عوامل قادت إلى استفحال األزمة االقتصادیة في الجزائر

عدم قدرة نمط التنمیة على التخلص النسبي من التبعیة، حیث دخلت الجزائر  -1    
  :في مجالین رئیسیین للتبعیة

  .التبعیة التكنولوجیة نتیجة دخولها قطاعات الصناعات الثقیلة -أ    

  .التبعیة المالیة نتیجة اللجوء إلى االفتراض -ب    

لى النزوح من الریف إلى زراعي مما یقود إالعجز عن تطویر اإلنتاج ال -2    
بین إنتاج الغذاء مو السكاني غیر الخاضع للسیطرة و عدم التوازن بین النالمدن، و 
  .الضروري

  

                                                             
  .08الجزائر ، ص 1999ب د ن،  ، )1999-1988(حقائق وأوهام  :تمالت، الجزائر من فوق بركان محمد  -  1
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عبر ممارسات  –النمو المتزاید للقطاع الخاص الذي یتیح له أن یلحق به  -3    
ل أعضاء جزءا من جهاز الدولة، بل و ینجح في جع –غیر مشروعة في الغالب 

  .1مرموقین في الحزب الحاكم و الدولة شركاء لرجال األعمال

لقد حاول الرئیس الشاذلي القیام ببعض اإلصالحات، فقام بإعادة هیكلة النظام و     
وعبر إعادة هیكلة . االقتصادي وتقسیم المؤسسات الكبیرة إلى عدة مؤسسات صغیرة

أصحابها ثم ألغى قوانین احتكار الدولة للتجارة الثروة الزراعیة أعاد األراضي المؤممة إلى 
مثلت أداة االمتصاص ) خدمة أقساط الدینو ( ، إال أن المدیونیة الخارجیة الخارجیة

  .األساسیة لكل تحسن على المستوى االقتصادي

   الظروف السیاسیة - -3

ان وهي تتعلق بغیاب الزعامات الكاریزمیة التي قادت حركات التحرر الوطني في بلد
العالم الثالث ومنها الجزائر،تلك الزعامات التي قامت بدور الموجه داخل المجتمع، حیث 

  .المؤسسة التي تنظم سیر المجتمعاتبدیال لغیاب الهیاكل اإلداریة و  –الكاریزما  –مثلت 

داخل تلك األنظمة  وبغیاب تلك الزعامات الكاریزمیة حدثت انقسامات شدیدة   
ا بعد اختفاء القیادة طرحت  التسلطیة، لذا ً ا وعملی ً التعددیة السیاسیة التي تنشأ نظری

الكاریزمیة، أما البدیالن اآلخران، فهما البحث عن كاریزما جدیدة بواسطة النخبة، أو 
تنصیب من سبق اختیاره بواسطة الكاریزما السابق لخالفته  أو االستعانة بالجیش للحیلولة 

 Transition Fromة أودنیل و شمیتر الموسومة دون انتشار الفوضى كما أكدت دراس
Authoritarian Rule   على أنه ال یمكن أن یكون هناك تحول إلى الدیمقراطیة ال

 یكون ناتجا بشكل مباشر أو غیر مباشر عن انقسامات مهمة داخل النظام التسلطي،
                                                             

  .35المرجع السابق،  -  1
دراسة حالة الجزائر، مقال منشور في مجلة : ناصر یوسف، التبعیة االقتصادیة وأثرها في صنع القرار السیاسي: للتوسع أكثر، راجع

  .131 -117، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، )1995ینایر / جانفي(  191المستقبل العربي، العدد 
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بالتحدید من خالل االنقسام والصراع داخل بنیة النظام بین المتشددین واالنفتاحیین،بین و 
صقور النظام المحافظة على األوضاع كما هي والداعین إلى التغییر والمبشرین بمرحلة 

  . جدیدة

  :یمكن إرجاع أسباب االنقسام داخل النخبة إلى سببین رئیسیینو      

  .النظامتناقض شرعیة  :أولهما     

  .1تقلص الموارد االقتصادیة :وثانیهما    

وجود ذلك أن االستقرار في أي مجتمع یتحقق نتیجة عدة عوامل،من بینها       
  :بیئته االجتماعیة،و یقصد بذلك تحقیق أربعة أبعادتوازن بین النظام السیاسي و 

  .الرئیسیة للمجتمعاالجتماعیة لثقافیة و أن یعكس النظام السیاسي القیم ا :األول      

الطبقات المؤثرة النظام مصالح وأهداف الجماعات و أن تعكس سیاسات  :الثاني      
  .في المجتمع

أن یوجد النظام قنوات االتصال القادرة على ربط كافة أجزاء الجسد  :الثالث      
  .المجتمعي،بحیث تشعر كل جماعة أو فئة أنها تستطیع أن تؤثر في عملیة صنع القرار

بحیث تشعر كل : أن تعكس النخبة في داخلها القوى المجتمعیة المختلفة: الرابع      
هو الذي و  جزائر خاصة في أبعاده السیاسیة،ال عاشته 2قوة بأن النخبة تمثل امتدادا لها

التحول و شكل أهم عوامل التحول نحو التعددیة السیاسیة، لذا فإن تفسیر عوامل االنتقال 
سیاقها المجتمعي على مختلف ملیة تاریخیة جدلیة لها شروطها و قا لعینبغي أن یتم وف

                                                             
، )139(الجزائر نموذجا،السیاسة الدولیة، العدد : التعددیة السیاسیة في العالم الثالث: عمرو عبد الكریم سعداوي -  1

  .85صم،1999أكتوبر 
-33م،ص 1978األزمة في النظام السیاسي اللبناني، القاهرة، معهد البحوث و الدراسات العربیة،: علي الدین هالل - 2

348.  
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الصعد، حیث تتوافر جملة من األسباب تدفع النظام دفعا باتجاه اختیار تاریخي ال یملك 
كثرة في البدائل یوازن بینها، إذ ربما یصبح النظام ذاته مهددا بالزوال نتیجة تزاید حدة 

سي القوى،حیث إن النظام السیاسي هو التعبیر المؤس مراكزع بین أجنحة النخبة و الصرا
فإن استمراریة أي نظام  االقتصادیة بین أفراد المجتمع،لحركة التفاعالت االجتماعیة و 

  :سیاسي تتوقف على قدرة مؤسسات النظام على

توجیه هذه الت في المجتمع الذي تعبر عنه، و التكیف مع حركة التفاع -    
طغیان إحداها ح المتعارضة للفئات االجتماعیة و ون تصادم المصالالتفاعالت بما یحول د

  .على األخرى

  .1مواجهة التحدیات الخارجیة التي تواجه المجتمع ككل -    

و إذا ما عجزت مؤسسات النظام القائم على القیام بهاتین الوظیفتین أو إحداهما على 
  .االنهیارتداعي و األقل یبدأ النظام في ال

في هذا السیاق نجد أن النظام الجزائري منذ بدایة الثمانینات یعاني من قصور و       
إلى الحد الذي یدفع إلى  -خصوصا الوظیفة األولى -هائل في القیام بهاتین الوظیفتین

إن الجزائر بدأت تواجه أزمة شرعیة النظام الحاكم، فلقد فقد النظام مصادر : القول
وانجاز الحاضر، ومع ذلك لم یتمكن من االستجابة شرعیته، و باألخص تراث الماضي 

ألزمة الشرعیة واتجه إلى زیادة  جرعات التسلط و تقیید الحریات وتعمیق األسالیب 
الشمولیة والسلطویة، و حظر السماح بأي نوع من التعددیة بكافة أشكالها، وهو ما عمل 

م نظام الحكم السلطوي على تفاعل أزمة الشرعیة مع أزمة المشاركة السیاسیة، حیث دع
في الجزائر وجهته نحو تأمیم الصراع السیاسي لحساب الزعامة الفردیة والحزب الوحید 

                                                             
على : اإلدارة السیاسیة ألزمة التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام تعدد األحزاب في مصر، و في: حسن نافعة - 1

  72سة الخارجیة المصریة، القاهرة، مركز البحوث و الدراسات السیاسیة، صدراسات في السیا):تحریر(الدین هالل 
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الحاكم، إال أن التمادي في تلك األسالیب مع الضغط المستمر على الشعب الثائر 
بطبیعته أدى إلى تحول النظام السیاسي في الجزائر عبر سلسلة من الضغط المضاد، 

باإلضافة إلى جانب المبالغة في إشعال  -م1988الشعب في أكتوبر عندها خرج 
في مظاهرات عارمة یعبر عن سخطه وغضبه، معلنا  - االنفجار أیا كان الفاعل الرئیسي
  .في الوقت نفسه شعارات التغییر

  

ا ً    :واإلصالحات السیاسیة 1988أحداث أكتوبر :ثانی

  )قراءة في المفهوم (توطئـــة  -1

في الجزائر كل ما حدث من  1988المقصود بأحداث أكتوبر أو مظاهرات أكتوبر 
حالة الفوضى االجتماعیة التي اندلعت أطوارها في الخامس من شهر اكتوبر عام 

، والتي كسر فیها الشعب الجزائري كل حواجز الخوف والرهبة والعزلة بینه وبین 1988
بشكل مباشر حیث اعتبرت هذه األحداث  السلطة، وتحول إلى الشارع كي ینقل مطالبه

  .جرأة غیر مسبوقة للتعبیر عن الرأي على األقل في تلك الفترة

وبغض النظر عن مختلف التحلیالت التي اختلفت فیها وجهات النظر؛ بین أن تلك 
المظاهرات كان مخطط لها من عدمه، نقول أن الواقع أثبت بأن األمور في ذلك الیوم 

التي تلته خرجت عن مسارها األول وحولت الجزائر العاصمة وبعض المدن واألیام الثالثة 
الجزائریة الكبرى إلى إلى دمار كبیر كان له من االنعكاسات االجتماعیة واالقتصادیة 

  .والسیاسیة ما یحمل مستقبل البلد بأكمله
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أهم العوامل التي قادت إلى انتفاضة الشارع بین الرابع والخامس من أكتوبر 
1988.  

یمكن أن نحصر األسباب األساسیة لألحداث في حالة االنسداد، التي شهدتها       
على مختلف األصعدة، كما سبق ورأینا في ظروف ما قبل االستقالل؛ ففي المجال  الدولة

فبتراجع . االقتصادي واالجتماعي كانت الجزائر قد بلغت مرحلة العجز في أتم صوره
أین وصل سعر البرمیل  1986مانینات، والذي بلغ ذروته سنة أسعار البترول بدایة الث

، وتراجع عدد %0.6دوالر أمریكي، وانخفض معدل النمو االقتصادي إلى  13إلى
أصبحت الجزائر تعیش حالة . ألف منصب 74ألف إلى 122مناصب العمل الجدیدة من 
 األساسیة، وهو، صاحبتها ندرة وارتفاع في أسعار المواد 1 انكماش اقتصادي حقیقیة

  .الوضع الذي ترك آثار جد سلبیة على الحیاة االجتماعیة

فالمجهودات اإلصالحیة التي بذلت منذ بدایة الثمانینات خاصة في إطار المخطط   
لم تنجح في تغییر مؤشر ) 1989-1985(أو الثاني ) 1984-1980(الخماسي األول

جابي، كما زادت سیاسات التقشف تطور االقتصاد الوطني من االتجاه السلبي إلى اإلی
المنتهجة في تذمر الفئات الشعبیة التي لم تكن لتقتنع بهذه السیاسات في ظل حیاة الترف 
التي كانت تمیز طبقة معینة من المجتمع لم تكن معنیة باألزمة، على الرغم من أنها من 

  .المتسببین فیها

اك صراعا خفیا تدور أطواره أما على الصعید السیاسي فلقد كان من الواضح أن هن  
في سرایا النظام، ولعل المناسبات القلیلة التي برز فیها هذا الصراع إلى العلن لم تكن 

  .كافیة لمعرفة كل حیثیاته

                                                             
 ..38مرجع سابق، ص محمد بلقاسم بهلول،  1
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برز حزب جبهة التحریر الوطني من  1986ففي أثناء مناقشة المیثاق الوطني سنة 
القرار الحقیقیة، ولعل نتائج خالل عرض األمر على قواعده النضالیة وكأنه یملك سلطة 

هذه النقاشات التي كانت مخالفة لتطلعات بعض األطراف في السلطة هي التي دفعتهم 
قوف في وجه اإلصالحات التي یعتزم و ، بال"مساعدیة"إلى اتهام قیادة الحزب وعلى رأسها 

حزب تفهم في هذا اإلطار كانت االنتقادات التي وجهها الرئیس إلى ال. 1بن جدید مباشرتها
  .على أن هناك صراعا بینه وبین جناح قوي داخل الحزب

ولعل هذا الصراع، قد أصبح حقیقة بارزة خالل أعمال اللجنة التحضیریة للمؤتمر 
السادس للحزب، التي عارض فیها المحافظون بقیادة مساعدیة توجهات بن جدید 

النهج االشتراكي  وذلك ما  اإلصالحیة وأبدوا تمسكهم بخیار الحزب الواحد واالستمرار في
   .2كان السبب في إقالة هذه اللجنة وتعویضها بأخرى

وتبدو حجة وجود خالف بین الرئیس والحزب في نظرنا حجة غیر كافیة لتفجیر   
انتفاضة شعبیة بذلك لحجم، خاصة وأن حزب جبهة التحریر لم یكن یشكل قوة حقیقیة 

إلى هیكل شبه إداري "ألمر، فالحزب قد تحول قادرة على مواجهة الرئیس الممسك بزمام ا
ویفتقد بهذا مهمته كحزب دیمقراطي یتحسس مشاكل ...انفصل تدریجیا عن الشعب 

  .3"حقوقه الشعب ویدافع عن

ن كان قطاع من قیادات الحزب ضد اإلصالحات التي ینوي بن جدید    ٕ وحتى وا
كان یبدو أنها آتیت من العسكریین،  -حسب البعض-مباشرتها، فإن المعارضة الحقیقیة 

                                                             
ترجمة جمال  ،، تقدیم غازي العریضي1992-1962الجزائر : بوشامة، جبهة التحریر الوطني والسلطةكمال  - 1

 .203، ص 2001 بیروت ،دار الفارابي صیداوي، حاتم سلمان،

و  25الصراعات الداخلیة للثورة الجزائریة  في الخطاب التاریخي الجزائري، مجلة إنسانیات، العددان رابح لونیسي،  -2
 .42 -27السانیا، الجزائر، ص   -، قسم التاریخ، جامعة وهران2004دیسمبر  –، جویلیة  26

  .24محمد بلقاسم بهلول، مرجع سابق، ص   -3
  



ـــــل الفص تطـــــور المعارضــــــة السیاسیــــــة في الجزائـــــــــر
 الثالث

 

133 

 

ولعل هذا الطرح تؤیده التغییرات العمیقة التي أحدثها الرئیس على مستوى قیادة الجیش 
  . بعد األحداث

ذا كان صیف     ٕ هو صیف بدایة االحتجاج وتصاعد األوضاع باتجاه  1988وا
 1988سبتمبر  19فإن خطاب الرئیس بن جدید شدید اللهجة الذي وجهه في  االنفجار،

لم یصب في اتجاه التهدئة أو التخفیف من التوتر، بل إن الرئیس كال من خالله اللوم 
  .مة التي حلت بالبالدوالعتاب للمسؤولین متهما إیاهم بالتقصیر والعجز عن كبح األز 

لقد خلفت هذه األحداث جملة من اآلثار الواضحة على الحیاة السیاسیة كما كشفت   
أیضا عن اهتزاز صورة جبهة التحریر الوطني الحزب الوحید في البالد، حیث كانت 

  .مقراته هدفا ألعمال الشغب، بطریقة أوحت بأنه یتحمل مسؤولیة األوضاع وحده

ن ٕ كنا بعیدین عن إدراك األسباب الحقیقیة لألحداث، فإنه یمكننا القول  وعموما فإننا وا
  :تمثلت فياجتمعت ثالثة عناصر أساسیة  1988بأنه عشیة انتفاضة أكتوبر 

  .أزمة اقتصادیة واجتماعیة حادة -

  .خالف حاد خفي داخل النظام -

  .حالة من العجز السیاسي جسدها بعد الحزب عن الجماهیر -

  

  )اإلصالحات السیاسیة (تداعیات أحداث أكتوبرأبرز  -2

اضطرابات كثیرة بدأت بتنظیم مظاهرات  1988عرفت بدایة شهر أكتوبر   
ضرابات یوم  ٕ أكتوبر احتجاجا على األوضاع المأساویة التي یعیشونها؛ فشهدت  05وا

الجزائر العاصمة مساء الرابع من أكتوبر بعض التحركات والمناوشات لتتسع دائرتها یوم 
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ندفع الشباب في حركة ان، حیث أكتوبر وتشمل عدة نواحي أخرى من الوط 05
احتجاجیة استهدفت رموز الدولة والحزب بالتخریب، ثم عمدت إلى نهب المحالت وأسواق 

  .الفالح

 1988أكتوبر 06جتمع رئیس الجمهوریة بالمكتب السیاسي للحزب وقرر في اف    
وتكفلت بذلك وحدات الجیش  ،1من الدستور 119إعالن حالة الحصار وفقا للمادة 

الوطني الشعبي بمهام األمن ونزلت الدبابات إلى شوارع العاصمة، ولم تخلو عملیة 
استتباب األمن من المواجهات بین الجیش والمتظاهرین، حیث وقوع ضحایا مدنیین 

   2.جریحا1442قتیال و 189قدرتهم مصادر رسمیة بـــ 

ر بمثابة نقطة تحول أساسیة في تاریخ یمكن أن تعتب 1988إن أحداث أكتوبر    
الجزائر المعاصر، فرغم اختالف القراءات والتأویالت لهذه األحداث، بین من یرى فیها 
عمال نابعا من إرادة القوى المعارضة للنظام القائم، وبین من یرى فیها عمال مدبرا من 

التطورات أطراف في السلطة، رغم ذلك تبقى هذه األحداث محطة بارزة في مسار 
ل لنتائجها ممثًال في  ّ السیاسیة التي شهدتها الجزائر، حیث كان ماألثر البارز األو

  .19893اإلصالحات السیاسیة المعبر عنها في دستور فبرایر 

أما األثر البارز الثاني الذي خلفته األحداث؛ فهو على صعید المؤسسة العسكریة، 
نظر الرأي العام الوطني، فالمجتمع أین اهتزت صورة الجیش الوطني الشعبي في 

فأحداث  .4"اكتشف عقب أحداث أكتوبر ألول مرة وجها جدیدا للجیش الجزائري"الجزائري 
                                                             

في حالة الضرورة القصوى تجتمع الهیئات العلیا للحزب و الحكومة، ویعلن رئیس : "1976من دستور 119المادة  1
 ".الجمهوریة حالة الطوارئ أو حالة الحصار ، ویتخذ كل اإلجراءات الضروریة الستقرار الوضع

  .178 سعید بوالشعیر، مرجع سابق، ص  -2 
، 1997، دیسمبر 226آلفاق، مقال منشور في مجلة المستقبل العربي، العدد الواقع وا: عبد الحمید مهري، األزمة الجزائریة: راجع -  3

  ..132مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ص 

4 - 4:  J.F daguzan, op.cit, p35,33. 
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كما كشف األحداث أن هذا . الجیش في مواجهة الجماهیر -وألول مرة-أكتوبر وضعت 
للسیطرة  التقلیص لدور الجیش في فترة حكم الشاذلي لم یستمر طویال، فاالستعانة بالجیش

على الوضع وحمایة النظام، منحت القیادة العسكریة فرصة لتستعید نفوذها وتعود إلى 
على العكس من ذلك أن  )J.F daguzan(بینما یرى  .1التأثیر في النظام السیاسي

ا بعد هذه األحداث ً   .2سلطة الجیش ستتراجع تدریجی

لیندد باحتكار السلطة، أكتوبر  10أما الرئیس فقد استغل فرصة خطابه لألمة في 
ر  ویعلن أن هناك إصالحات قید التطبیق، وأن تدابیر أخرى هي قید الدراسة، ویذّك

الوقت قد حان إلدخال إصالحات ضروریة، حتى على الصعید السیاسي أي إعادة "بأن
وبغیة  .2"النظر في بعض الهیكلیات واألسس الدستوریة لتغدو مالئمة للمرحلة الجدیدة

ع أعلن الرئیس عن قرب مباشرة إصالحات حقیقیة، كما وعد بتعیین رئیس تهدئة الوض
  .حكومة یكون مسؤوال أمام البرلمان

من أجل مباشرة  1988إن خطة العمل التي تبناها الرئیس بعد أحداث أكتوبر   
اإلصالحات السیاسیة كانت مبنیة على مرحلتین؛ األولى تستهدف تهیئة المناخ وتحضیر 

نیة الالزمة لتفادي أي معارضة، والثانیة یتم خاللها وضع اإلصالحات القانو  األطر
  .الجوهریة موضع التنفیذ

ففي المرحلة األولى عمد الشاذلي بن جدید إلى اإلعالن عن مشروع تعدیل دستوري   
یستهدف منح الرئیس سلطة العودة مباشرة إلى الشعب صاحب السیادة عن طریق 

نشاء منصب رئیس  استفتائه واستشارته مباشرة، ٕ دون المرور بجهاز الحزب من جهة، وا

                                                             
 ،بیروت ،العربیة الدراسات مركز:، الجزائر تجربة : العربیة السیاسیة األنظمة في الشرعیة والي، إشكالیة خمیس حزام -1

  .134 .، ص 2001
 .228كمال بوشامة، مرجع سابق، ص 2
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الحكومة كشخصیة ثانیة في السلطة التنفیذیة مع تقریر مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان 
  .من جهة ثانیة، زیادة على إلغاء وحدة القیادة بین الحزب والدولة

مهد الرئیس الطریق  1988نوفمبر  3ومن خالل هذا التعدیل الذي تم إصداره في   
أمام اإلصالحات التي یعتزم إحداثها والتي كان من الممكن أن تلقى معارضة من قبل 

، فبهذا 1988نوفمبر  28بعض األطراف في المؤتمر السادس للحزب والذي انعقد في 
ي الجدید مباشرة على االستفتاء دون المرور التعدیل سیتمكن من عرض النص الدستور 

  . 1بالحزب

وفي سیاق التمهید لإلصالحات قام بن جدید أیضا بجملة من التغییرات في القیادات   
ا ألي معارضة قد تعیق سیره نحو إقرار الدستور الجدید ً   . السیاسیة والعسكریة درء

األمانة الدائمة للحزب وعین من " محمد الشریف مساعدیة"أكتوبر بإبعاد  29فقام في 
خلفا له، كما قام في نفس الفترة بتغییر قیادات النواحي العسكریة " عبد الحمید مهري"

بعاد مسئول األمن العسكري العمید ٕ ، وقبل انعقاد المؤتمر اجتمع بن جدید "محمد بتشین"وا
صالحات وحصل على دعمهم لمباشرة اإل 1988نوفمبر  21بالقادة العسكریین الجدد یوم 

  .2السیاسیة

وحین انعقد المؤتمر السادس للحزب كان بن جدید یملك كل القوة التي تؤهله   
لمباشرة إصالحاته الموعودة، واختار أن یفتتح المؤتمر بالدفاع عن مؤسسة الجیش، ویرد 

یجب على الذین ینتقدون ...لقد أنقذ الجیش البالد من الكارثة :" على من انتقدوها قائال
  3."ش أن یوجهوا انتقاداتهم لي أنا شخصیا، فأنا الذي أعطیته األوامر للتدخلالجی

                                                             
  . 184سعید بوالشعیر، مرجع سابق، ص -1
 .207، ص 2011رابح لونیسي، رؤساء الجزائر في میزان التاریخ، دار المعرفة، الجزائر،  -2

  .11ریاض الصیداوي، مرجع سابق، ص   -3
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 1988وبعد اختیار المؤتمر له مرشحا وحیدا للرئاسة تم انتخاب بن جدید في دیسمبر 
لعهدة رئاسیة جدیدة، استهلها بمواصلة المرحلة األولى من اإلصالحات، والتي تمثلت في 

مستهم  21اخل المؤسسة العسكریة ، فأغلب الجنراالت الحملة واسعة من التعیینات في د
 05عملیات التعیین، التحویل، أو اإلحالة على التقاعد، فهذه الحركة التي أعلن عنها في 

  .1، أدت إلى االستغناء عن خدمات العدید من الضباط الكبار1988دیسمبر

ستفتاء الشعبي أما المرحلة الحاسمة من اإلصالحات السیاسیة فقد عبر عنها اال  
حول مشروع الدستور الجدید الذي فتح المجال أمام  1989فیفري  23الذي تم في 

  .التعددیة السیاسیة

ا   . 1989قراءة في دستور : ثالًث

 1989فبرایر  23اإلصالحات في دستور  -1

نقطة تحول في الحیاة السیاسیة الجزائریة ألنه نقل الجزائر من  1989یعتبر دستور 
حیث تم تنحیة الحزب كهیئة دستوریة  ،واحد إلى نظام التعددیة السیاسیةالنظام الحزب 

لقد كان رئیس الجمهوریة یرى أنه ال یمكن القیام  15.تحتكر وحدها العمل السیاسي
بإصالحات اقتصادیة حقیقیة دون إصالحات سیاسیة ،ونظرا لمعارضة القوى المحافظة 

من  1989ة المشروع النهائي لدستور في حزب جبهة التحریر الوطني فقد تمت صیاغ
تتمثل المحاور التي و  16.الجمهوریة دون مشاركة الحزبطرف شخصیات في رئاسة 

  :في النقاط التالیة 1989تضمنها دستور 

 

                                                             
1- Jean-jacques Lavenue, "L’Algérie La Démocratie interdite", Paris : Éd. l'Harmattan, 1993, 
p138. 
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 .التخلي عن الخیار االشتراكي          -

 القضائیةالثالثة التشریعیة والتنفیذیة و نص على الفصل بین السلطات           -

 .االعتراف بحق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي          -

 .حریاتهاحترام حقوق األساسیة لإلنسان و  نص على        -  

 .اإلعالن إنشاء مجلس دستوري لضمان الرقابة على دستوریة القوانین          -

 .1التأكید على ضمان الملكیة الخاصة          -

الشروط القانونیة للتعددیة مما أعطى للجزائر منذ االستقالل  1989لقد أنشأ دستور 
توجها سیاسیا جدیدا یختلف عن التوجه السیاسي السابق، یمنع إحتكار الحیاة السیاسیة 

یدیولوجیته الشعبویة، و من طرف الحزب ا ٕ طیة التي میزت الفترة اممارساته البیروقرالواحد وا
تمع، مما ظا على الشفافیة في تسییر أمور المجتجسیدًا لدولة القانون وحفاو . السابقة

في كل القضایا التي تخص الدولة الجماعیة أن تعبر عن آراءها یسمح للحریات الفردیة و 
 1989بمجموعة من النصوص القانونیة في دستور   المجتمع تم تدعیم تلك المفاهیمو 

 :أبرزها المواد التالیة

على هذه  و بناءاً »  العلميبداع الفني و حریة اإل «تنص على  التي) 36(المادة   -
علیه ال یجوز حجز مجاالت الفنیة والعلمیة مفتوح و االبتكار في الالمادة فحریة التفكیر و 

أي مطبوع أو تسجیل، أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ واإلعالم إال بمقتضى أمر 
 .قضائي

                                                             

1  -  Lamchichi, Abderahim, L'Algérie en crise : crise économique et changements politiques. 
Paris :éditions L'harmattan, 1990 ,p290 

 291.  
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عقد لجمعیات و حریة التعبیر وتأسیس ا «  و تنص على) 39(المادة   -
ومن ثم فحریة التعبیر أو الرأي مضمونة للمواطنین في شكل فردي أو   1» االجتماعات

 .جماعي

حق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف  «و تنص أن ) 40(المادة   -
یة الحزبیة لكنه یتضح من خالل هذه المادة أن الدستور قد ضمن حق التعدد.  2» به

یات األساسیة والوحدة الوطنیة هو عدم التدرع بهذا الحق للمساس بالحر وضع قیدا علیه و 
قد أصاب المشرع الجزائري عندما و  .سیادة الشعبمة الترابیة واستقالل البالد و السالو 

للداللة على أن التعددیة الحزبیة كانت قائمة في الواقع " معترف به"استعمل مصطلح 
لذلك فاالعتراف القانوني بحق ها ظل سریا و من قبل بید أن نشاط السیاسي الجزائري

 ..3التحزب في هذا الدستور الجدید جاء لیقنن ذلك الواقع

-أ 1989جویلیة  05قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي في    

وتدعیما للتعددیة  1989استكماال لإلصالحات السیاسیة التي جاء بها دستور         
الذي  1989جویلیة  05الجمعیات ذات الطابع السیاسي في الحزبیة، تم إصدار قانون 

ولى للمرور الى التعددیة فتح المجال لتشكیل جمعیات ذات طابع سیاسي كمرحلة أ
یمثل هذا االنتقال إلى نظام التعددیة الحزبیة جوهر اإلصالحات السیاسیة و  ،الحزبیة

نون لیؤطر العمل السیاسي، جاء هذا القا. المعبر عنها بمرحلة الدیمقراطیة في الجزائر
نشاء األحزاب السیاسیة الجدیدة وتناول عبر أبوابه الخمسة اإلجراءات التي تحكم إ

اإلجراءات الممكن توجیهها إلى وأهدافها وممارساتها وترتیباتها المالیة، وكذلك العقوبات و 
الوحدة الوطنیة، كما ون حفاظا على االستقالل الوطني و الحزب في حالة مخالفته للقان
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القانون ألول مرة أعضاء الجیش الوطني الشعبي و موظفي مصالح األمن من   منع
من قانون الجمعیات ) 07(اإلنخراط في أیة جمعیة ذات طابع سیاسي حسب نص المادة 

كان قد حدد دور الجیش و حصره في  1989ذات الطابع السیاسي، رغم أن دستور 
على االستقالل ووحدة البالد و كل ما یمس سالمتها و أمالكها  الدفاع الوطني و الحفاظ

من اللجنة المركزیة  1989مارس  03و تجسد ذلك فعلیا باستقالة إطارات الجیش في 
ویهدف تأكید قانون الجمعیات السیاسیة على إبعاد المؤسسة . لجبهة التحریر الوطني

دتها و إبعادها عن الصراعات العسكریة من السیاسة و التحزب إلى المحافظة على وح
الجیش الذي یدخل في السیاسة   «: الحزبیة، ضمن هذا الصدد یقول الرئیس الشاذلي 

جیش سیدخل في الصراعات، في الماضي كان هذا مقبوال ألنه یوجد حزب واحد، أما 
الیوم فهناك تعدد أحزاب، و إذا سمحنا للضباط بأن یدخلوا إلى جبهة التحریر الوطني 

 .1»ال أستطیع أن أمنع ضباطا آخرین من دخول أحزاب أخرى  فإنني

بعد صدور قانون الجمعیات السیاسیة أقبل العدید من األشخاص على إنشاء       
 :حزبا ویمكن تفسیر هذا اإلقبال بعدة عوامل هي 60األحزاب حتى بلغ عددها ما یقرب 

النظام التي هزته األزمة  التعطش إلى ممارسة العمل الدیمقراطي والتسابق إلسقاط -1
 .وتآكلت شرعیته

فقدان الثقة بین األفراد في المجتمع والصراع بین األشخاص الذین مارسوا العمل 2- 
 .السیاسي قبل الثورة التحریریة وأثناءها وفي ظل نظام الحزب الواحد

عامل التسهیالت المفرطة التي یقدمها قانون الجمعیات ذات الطابع السیاسي 3- 
شخصا على األقل لیؤسسوا  15منه بـ ) 14(صول على االعتماد حیث تكتفي المادة للح
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فهي مجرد التعریف ) 13(و) 12(جمعیة سیاسیة، أما الشروط األخرى المحددة في المادة 
 .بالجمعیة و تنظیمها و الحالة المدنیة ألعضائها

األحزاب  التسهیالت المالیة والمادیة من طرف الدولة فقد شجعت الدولة4  -
 .باالعتمادات المالیة السنویة و المقرات بحجة تنشیط الحیاة الدیمقراطیة

عامل التغاضي عن المبادئ األساسیة في إصدار االعتماد ونقصد احترام 5   -
أال ینبني تأسیس الجمعیة السیاسیة أو عملها على قاعدة دینیة  «التي تنص ) 05(المادة 

وهو ما »  النتماء إلى جنس أو عرف أو وضع مهني معینأو لغویة أو جهویة أو قاعدة ا
انعكس سلبا على الحیاة الحزبیة في الجزائر بحیث ظهرت أحزاب سیاسیة تركز في عملها 

 .1ونشاطها على مقومات الهویة الوطنیة المتمثلة في اإلسالم والعروبة واألمازیغیة

 1989أوت  07قانون االنتخابات في   -ب

إنتقال النظام من الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة إعادة النظر في یفترض        
القوانین المنظمة لالنتخابات، وهذا بادخال تعدیالت وتغییرات علیها، وهو ما عرفه قانون 

الذي ألغي بعد صدور قانون االنتخابات  1980أكتوبر  25االنتخابات الصادر في 
 :ي طرأت على القانون السابق هي، وأهم التغییرات الت1989أوت  07  في

) 66(كان الترشح للمجالس المنتخبة یتم عن طریق الحزب حسب نص المادة    - 
ینتخب أعضاء كل مجلس شعبي  «، التي تنص أنه 1980من قانون االنتخابات لسنة 

، فتم إلغاء هذه الكیفیة » من قائمة وحیدة للمترشحین یقدمها حزب جبهة التحریر الوطني
من قانون االنتخابات الصادر ) 66(بح حق الترشح مسموحا به للجمیع طبقا للمادة و أص
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، سواء كان هذا الترشح باسم جمعیة ذات طابع سیاسي أو عن طریق الترشح 1989في 
 .الحر

بین نظامین  1989بالنسبة لنمط االقتراع فقد جمع قانون االنتخابات لسنة    - 
النسبیة، فإذا حصلت قائمة على األغلبیة المطلقة في دائرة األغلبیة المطلقة،و األغلبیة 

ما تحصل على كل مقاعد الدائرة االنتخابیة، أما إذا لم تحصل أیة قائمة على األغلبیة 
المطلقة یتم تقسیم المقاعد على القوائم وفقا لقانون التمثیل النسبي، و بعد تعدیل هذا 

اعتماد طریقة التمثیل النسبي بحیث نصت  القانون تم إلغاء طریقة التمثیل المطلق و
انتخاب   «: علىأن 1989المعدل لقانون  90/06من قانون االنتخابات رقم ) 61(المادة 

سنوات بطریقة االقتراع النسبي على  05المجلسین الشعبي البلدي والوالئي یكون لمدة 
 .1» القائمة مع أفضلیة األغلبیة في دور واحد

من قانون  84خابات المجلس الشعبي الوطني فقد حددت المادة أما بالنسبة النت   -
طریقة االقتراع النسبي على القائمة مع أفضلیة األغلبیة في دور  1989االنتخابات لسنة 

و أصبحت طریقة االقتراع على  90/06لكن تم تعدیل هذه المادة وفقا لقانون رقم  . 2واحد
 .االسم الواحد باألغلبیة في دورین

سمح القانون للمترشحین أو ممثلیهم بالمشاركة في عملیة الفرز و حتى حضور      -
یمكن لكل ...  (من قانون االنتخابات أنه ) 49(عملیات التصویت حیث نصت المادة 

مترشح أو ممثلیه أن یراقبوا جمیع عملیات التصویت، و فرز األوراق، و تعداد األصوات 
العملیات، و أن یسجل في محضر كل  في جمیع المكاتب التي تجري بها هذه

 . 3)المالحظات أو المنازعات المتعلقة بسیر هذه العملیة

                                                             
 .15وزارة الداخلیة، ص : الجزائر .1989دستور  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 1

 104بهلول، محمد بلقاسم حسن، مرجع سابق ،ص  - 2

 .14وزارة الداخلیة، ص : رالجزائ .1989دستور  زائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجمهوریة الج - 3



ـــــل الفص تطـــــور المعارضــــــة السیاسیــــــة في الجزائـــــــــر
 الثالث

 

143 

 

 1989أوت  07نتخابات الصادر في هذه أهم اإلصالحات التي جاء بها قانون اال
التعددیة في الجزائر و ما طالبت  االنتخاباتسنرجع إلى بعضها عند الحدیث عن تجربة و 

  .به بعض األحزاب من تعدیالت على هذا القانون

 .1990أفریل  03قانون اإلعالم في  -ج

هو اآلخر كنتیجة لإلصالحات التي  1990جاء قانون اإلعالم المؤرخ في أفریل 
، مما جعل قطاع اإلعالم و االتصال یعرف تحوال جذریا وضع حدا 1989كرسها دستور 

وقد نص . خاصة في الصحافة المكتوبة الحتكار الدولة و الحزب الواحد لمیدان اإلعالم
قانون اإلعالم على حق المواطنین في الحصول على اإلعالم الكامل والموضوعي للوقائع 
واآلراء التي تهم المجتمع على المستوى المحلي و الدولي، وكذا حقهم في المشاركة في 

  .هم األساسیةاإلعالم لممارسة حریات

من هذا القانون على وضع نهایة الحتكار وسیطرة الدولة على ) 14(ونصت المادة 
إال  ،1قطاع الصحافة المكتوبة، حیث یصبح من حق الجمعیات واألحزاب االمتالك والنشر

أن تحول قطاع الصحافة من صحافة مناضلة إلى صحافة مهنیة وموضوعیة وذات 
  .اإلبقاء على االحتكار في قطاع التلفزیون واإلذاعةمصداقیة لم یمنع النظام من 

ها األحزاب واألشخاص كما اعترف قانون اإلعالم بالعناوین الصحفیة التي تنشئ 
المعنویون الخاضعون للقانون الجزائري إلى جانب وجود قطاع اإلعالم الطبیعیون و 

السلطة العمومیة تكفل بصالحیات العمومي، كما وضع الوسائل التنظیمیة الجدیدة لل
المجلس ستوى السلطة، كوزارة اإلعالم، و ضمان استقاللیة اإلعالم و تمثیل المهنة على مو 

یعتبر المجلس األعلى لإلعالم وفقا لهذا . السمعي البصري، و المجلس األعلى لإلعالم
عدم كلفة بحیاد أجهزة قطاع اإلعالم و القانون سلطة إداریة مستقلة للضبط و التنظیم م
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یزها في نقل األخبار وغیرها و تفادي تركیز العناوین و األجهزة اإلعالمیة لدى مالك تح
واحد قد یكون له تأثیر مالي أو سیاسي أو إیدیولوجي علیها، كما حدد القواعد التي تحكم 

 .سیر الحمالت االنتخابیة في إطار قطاع اإلعالم العمومي

، إال أنها بقیت تحت حریة الصحافة إلعالم الذي عزز منرغم صدور قانون ا        
رحمة السلطة نظرا لصعوبات الطبع كما أن الجرائد المستقلة ال تستطیع االستفادة من 

أو معنوي أو من حكومة أجنبیة،  إعانات مالیة مباشرة أو غیر مباشرة من شخص طبیعي
. نيقد برر المشرع ذلك بالخوف من سیطرة رأس المال األجنبي على اإلعالم الوطو 

النشر كالمادة التي تقید من حریة الصحافة و باإلضافة إلى وجود بعض المواد القانونیة 
التي تنص عن المصالح العلیا للوطن، وقد استعملت عدة مرات لتوقیف العدید من ) 36(

أفریل  03ومهما یكن فقد أفرز قانون اإلعالم الصادر في . الصحف أو الصحافیین
بین  عنوانا 100لعناوین ،حیث بلغ عددها أكثر من االعدید من الصحف و  1990

  .1دوریاتیومیات و أسبوعیات و 

  

ا ً   .تشكیالت المعارضة السیاسیة: رابع

  :تمهید

في بحثنا النظري عن ما یتعلق بالدراسات واألبحاث التي تكون قد خُصصت أو 
سلطت الضوء على أحزاب المعارضة الجزائریة بعد االنتقال إلى التعددیة، لم نجد سهولة 
ن وجد العدید من  ٕ مرجعیة موحدة تكون مصدر لمعلوماتنا في هذا الشأن، وحتى وا

ریة باعتبارها حدث مهم في االنتقال إلى الكتابات التي تحدثت عن الحالة الجزائ
ا، سواء بشكل مستقل أو ضمن  ً ا واقتصادی ً الدیمقراطیة وتحقیق التغییر المنشود اجتماعی
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ملفات مختلفة؛ كالدیمقراطیات العربیة، أو األفریقیة، أو الناشئة، أو المعارضة والسلطة 
ا هي دراسة األزمة وغیرها، لكن ربما الدراسة األشمل واألع...في الوطن العربي ً مق تحلیلی

الجزائریة وفق سلسلة كتب المستقبل العربي التي یشرف علیها مركز دراسات الوحدة 
العربیة ببیروت، نتیجة الملفات المهمة التي تطرق لها، والتي تعتبر مرجع مهم لكثیر من 

  . هاالدراسات االجتماعیة السیاسیة لتشخیص األزمة الجزائریة في الكثیر من أبعاد

كي تكون منطلق  1وعلیه سوف نتبنى تلك المعطیات التي وردت في إحدى الدراسات
كون أنّ مصداقیة المعلومة وجمعها في هذا . حدیثنا على أحزاب المعارضة الجزائریة

ّ تسارع األحداث في فترة تكاد تكون وجیزة  مقارنة  -الموضوع لیست باألمر السهل، ألن
لم یترك للمتتبعین لمسار  -جتماعي في بقیة بلدان العالمبعمر التغییر السیاسي واال

تطورها الفرصة لتحلیل خلفیة األحزاب والبرامج وهویة مؤطریها وهیاكلها وقواها 
والمجتمعیة وغیرها، وعلیه عرفت مرحلة التسعینیات من القرن الماضي العدید من 

وتشكیالت أخرى تعتبر التشكیالت السیاسیة التي ظهرت واختفت نتیجة تطور األحداث، 
ا بقیت موجودة وفاعلة في  ً ا وأیدیولوجی أساسیة وممثلة للنسق االجتماعي الجزائري تاریخً
ا في  ً ل لها دستوری ّ الساحة السیاسیة واالجتماعیة واستطاعت تكییف نفسها مع ما هو مخو

كما سبق وأشرنا في الفصل السابق، ویمكننا أن  1989المعدّل لدستور 1996دستور 
جمل تركیبة المعارضة الحزبیة في الجزائر في ثالث تشكیالت رئیسیة تمثل مختلف ن

  :المرجعیات الثقافیة واألیدیولوجیة في الجزائر، وهي
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  التیار الوطنيأحزاب   -1
  جبهة التحریر الوطني الجزائري

لقد مثل هذا الحزب في سنوات الثورة أسطورة حركات التحریر في العالم، فلم یكن 
نموذج وطني انحصر في الجزائر أو المنطقة العربیة، بل تعدى ذلك لیصبح مجرد 

نموذجا عالمیا ارتقى إلى الصف األول، فلم تنافسه في اإلشعاع إّال أعظم الثورات، 
  .1كالثورة الفیتنامیة

یشكل الجانب  التاریخي، أحد المفاتیح المهمة األساسیة في فهم التاریخ السیاسي 
وال یمكن ألي باحث جاد یرید سبر أغوار النظام السیاسي الجزائري  .الجزائري المعاصر

أن یتجاوز هذه الحقیقة؛ ففهم أحداث التسعینیات و ما نجم عنها من نتائج، ال یمكن إال 
بالرجوع إلى التاریخ المعاصر الجزائري بدءا بالحركة الوطنیة في عشرینیات القرن 

. ه من صراعات عنیفة وعمیقة بین قادة الثورة الماضي، مرورا بتاریخ الثورة و ما تخلل
وقائع  هذه الصراعات التي استمرت حتى السنوات األولى من االستقالل، وفیها تكرست

ذا كانت فترة . هي سیطرة الجیش على مقالید الحكممازالت مستمرة حتى اآلن و  ٕ وا
منه فعلیا، السبعینیات قد شهدت إلحاق الحزب بالدولة حیث أصبح وجوده رمزیا أكثر 

أكثر قراطییها عملیة التنمیة والتحدیث و احملت الدولة من خالل أطرها وتكنو وحیث ت
لم یعرف النظام الحزبي الحیویة العملیات حسما، فإن هذه الفترة تمت بعید عن الحزب و 

كل ذلك انطالقا من حسابات سیاسیة . الفعالیة إال مع قدوم الرئیس الشاذلي بن جدید و 
بات عسكریة و  -رة مقلقة لسلطة التكنوبح الحزب في هذه الفترة قوة كبیخاصة حیث أص

یهدد وجودها و نفوذها، بخاصة بعد سیطرة الحزب على التنظیمات اإلجتماعیة المختلفة 
  .التي ألحقت به

                                                             
، 1سوسیولوجیا الجیش الجزائري ومخاطر التفكك  - 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=94105 
  .187، ص مرجع سابقعبد العالي دبلة،  - 1
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وعلى الرغم مما شهدته الساحة الجزائریة من صراعات وتصفیات سیاسیة عدیدة ظلت 
لوطني األداة التي قادت الجزائر إلى االستقالل وصاحبة ولوقت قریب جبهة التحریر ا

الشرعیة التاریخیة باستنادها إلى ما قامت به من دور في الحركة الوطنیة ضد االستعمار 
الفرنسي ظلت تلعب دورا سیاسیا تعبویا في الداخل حیث تأكید الهویة الوطنیة للشعب 

ي تدعیم البناء االشتراكي وتسویغ الدور الجزائري تبعا لتوجهاته الرادیكالیة والمساهمة ف
الدولي الذي تضطلع به الجزائر في إطار تبنیها نظام الحزب الواحد وما یرتبط به من 

جراءات سیاسیة تحول دون نشوء أیة قوة سیاسیة جدیدة ٕ   . 1استراتیجیات وا

الوحیدة وقد رصدت الجبهة نفسها منذ االستقالل مهام عدیدة كونها القوة السیاسیة 
منها إحیاء الدولة الجزائریة التي . 2التي انضوت تحتها جمیع فئات الشعب الجزائري

ستكون دولة ذات سیادة ودیمقراطیة واشتراكیة ومتمسكة بالمبادئ اإلسالمیة إال أن حوادث 
جاءت بأعراض أزمات مزمنة نالت من الجبهة  1988التاریخ من االستقالل حتى عام 

عادة تشكیل وشككت في مصداقیت ٕ ها وفتحت الباب على مصراعیه رغبة في التغییر وا
التوازنات السیاسیة واستحداث مواقع جدیدة لقوى ناشئة على الخریطة السیاسیة وقد 

لتقود إلى انزواء حكم ) الشرعیة، الهویة، العسر االقتصادي(تضافرت هذه األزمات 
ن لم تنه استمرار رغبته في الهیمنة  ٕ بعد إقرار  على توازن القوى حتىالحزب الواحد وا

  . التعددیة

ولعلنا ال نجافي الحقیقة في رد بعض فروض ذلك االنزواء إلى فشل الجبهة استیعاب 
العنیفة التي هزت كیانها وعجزها على إعادة هیاكلها وكوادرها من جراء  1988أحداث 

لعناصر ذات التوجه تلك الهزة لتبدو علیها أمارات الركود والترهل والسیما بعد تصفیة ا
                                                             

ار، الجزائر والتعددیة المكلفة، مقال منشور في - 1 ّ االزمة الجزائریة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : منعم العم
 .39، ص1999

خیري عزیز، التجربة الجزائریة بین التنمیة والتحدیث، مركز الدراسات السیاسیة واالستراتیجیة باألهرام؛ القاهرة،  - 2
 .23، ص1978
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الغربي كما استشرى الفساد الوظیفي واإلداري بین عناصرها القیادیة لتنقطع عنها 
الجماهیر ولتتعرض النتقادات شتى منها ومن مؤسسات النظام ذاته وال تخطئ البصیرة 
في رصد أولى تلك االنتقادات الموجهة إلیها حیث كانت من الرئیس بن جدید أمینها العام 

الذي تجاوز ذكرها كجهاز مؤسساتي دستوري في خطابه في  4/10/1988قبل 
متهما إیاها بالضعف والالفعالیة؛ األمر الذي سوغ للصحافة الجزائریة  10/10/1988

  . 1بدء حملة مضادة علیها

وكجزء من مهمته في إعادة الهیبة للجبهة أشار البیان السیاسي للمؤتمر السادس 
ب الصورة حتى إنه أعلن عن الخطر الذي یشكله تجاوز للحزب مخاطر توجه كهذا وقل

الجبهة بهذا الشكل وتعدد األحزاب على الوحدة القومیة والخیارات األساسیة للبالد والتي لم 
إال السلطة واالمتیازات التي تحققها الدیمقراطیة المظهریة التي ) األحزاب( یكن همها 

ریجیا إلى مجموعات ضغط سیاسي توفر تغذیها المزایدات السیاسیة والتي ستتحول تد
الظروف لألزمة الشاملة وعلى الرغم من تأكید بیان على وحدانیة الجبهة إال أنه لم یغفل 
عن اتهام عناصرها باالنزالق التدریجي نحو الطابع اإلداري على حساب العمل السیاسي 

أن البدیل كما لم یخف الصراعات التي بدت تنخر في جسدها وأوضح في نهایته على 
ینبغي أن یتم في إطار الجبهة التي تحوي أحزابا عدیدة ) الذي لم یكن منه بد( األسلم 

  .2شرط اإلیمان بمبادئها األساسیة مع هامش للحوار الدیمقراطي وحریة احتكاك اآلراء

ولم تنفع محاوالت الترقیع في جسد الجبهة حتى انزوت تدریجیا مفرغة الساحة لقوى 
عملها الذي اتسم بالعنف مثلما تعسفت بمطالبها األمر الذي جعل  جدیدة صعدت من

النظام مضطرا إلى بعث الروح في الجبهة من جدید التي جاءت هذه المرة بموقف متشدد 

                                                             
إشكالیات (میتكیس،توازنات القوى في الجزائر. 188عبد اهللا، أبعاد التغییر السیاسي واالقتصادي في الجزائر، ص - 1

 الصراع على السلطة في إطار تعددي

   .42األزمة الجزائریة، الخلفیات السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة، مرجع سابق، ص  - 2
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من القضایا واإلشكالیات التي تمر بها الساحة الجزائریة في إطار عملیة انتقال الى 
ألدوار إال أن صعود المؤسسة العسكریة التعددیة ولتحقیق موازنة في عملیات تبادل ا

وتزاید دورها فضال عن إصرار مؤسسة الرئاسة في عهد علي كافي على تجاوز الجبهة قد 
  .أرغمتها مرة أخرى على التراجع لحین فسح المجال أمام جمیع القوى السیاسیة للحوار 

بة لتوجیه وأعلنت الجبهة شروطها لبدأ الحوار الذي وجدت فیه قیادتها فرصة مناس
والتي وصفها فیه األمین العام للجبهة آنذاك عبد ) السلطة(اللوم إلى النظام السیاسي 

أن السلطة التي تعیش حراسة مشددة خوفا من الشعب ال تمثل األمل «الحمید مهري 
فعل مالم یفعله الجیش اإلسرائیلي « كما وجه اتهاما مماثال الى الجیش بأنه » المنتظر 

نتقد دعوة الحوار ألن غایته ما زالت غیر واضحة وأن ا، كما »طیني بالشعب الفلس
 1989وطالب بالعودة الى دستور . الحلول المطروحة فیه لم تكن متكاملة وال منسجمة

وحذر من إجراء تعدیالت علیه، كما اتفق مهري مع الطرح الذي قدمه حسین آیت أحمد 
كما حذر عبد الحمید المهري . وب مهدئبشأن الفترة االنتقالیة وشكك في نجاعتها كأسل

وبعد تسلم الیمین زروال السلطة من نیة الحكومة إعادة هیكلة حزب جبهة التحریر 
إن الجبهة «: الوطني باالعتماد على العناصر القدیمة فیها لتشكیل بدیل منها لقوله 

القائمة،  أعلنت القطیعة مع ممارسات الحزب الواحد ولن تقوم بإقراض مناضلیها للسلطة
كما ینبغي على الحكومة أن ال تنظر إلى جبهة اإلنقاذ كوضع استثنائي بل ینبغي أن 

  .» تتعامل معها كقوة سیاسیة
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 : التیار اإلسالميأحزاب  -2
تتمحور المعارضة اإلسالمیة حول عدة قوى تقف على رأسها الجبهة اإلسالمیة 

وتتمثل هذه القوى الحزبیة في . جانب مجموعة من األحزاب الصغیرة إلى، 1لإلنقاذ
  :نمطین

تبنى اإلسالم كنظام شمولي، ویمثل هذا النمط حركة المجتمع   - أ
وحزب النهضة اإلسالمیة، وثمة حزب أخر وهو حزب الجزائر ) حماس(اإلسالمي

 .المسلمة المعاصرة

الفكریة، ویتجلى تعطي للشخصیة اإلسالمیة مكانة مهمة في منظومتها   -  ب
  .2في هذا المجال حزب التجدید اإلسالمي وحزب األمة

ّس جذور  وانطالقًا من أهمیة الجانب التاریخي كما سبق وأشرنا، من الممكن كذلك تلم
تنظیمات هذا التیار انطالقًا من فترة االستعمار الفرنسي؛ حیث ظهر الشیخ بن بادیس 

) الشعبي(ومن ثم تلمیذه البشیر اإلبراهیمي اللذان نذرا نفسیهما لترصین الموقف الوطني 
ر الحضاریة لالستعمار الفرنسي وتعبئة الرأي العام من أجل حمایة باتجاه مقاومة اآلثا

الدین واللغة العربیة من الممارسات المنافیة لهما ولالنتماء الوطني واستمرت الجماعات 
                                                             

ص  ،)1992 األولالسیاسة السداسي  األحداث قراءة في مسیرة(ر الشعب مبادؤنا بین جموح الساسة وخیابركة،  - 1
56-57.  

  :راجع كل من  
الجزائر «؛محمد،98- 97ص »الجزائریة لمستقبل الجزائر ةالسیاسیالبحث عن إطار تصور النخب  « عبد الحي، -

   ،216ص »االنتخابات البرلمانیة،  أبوابعلى 
الوطنیة للفنون المطبعیة،  في الجزائر خلفیات وحقائق، المؤسسةعبد العالي رزاقي، األحزاب السیاسیة  -

  .75 - 71ص 1990الجزائر،

   .177مرجع سابق ص  والي، حزام خمیس  - 2
فة، مقال منشور في  -2 دیة المكّل ار، الجزائر والتعدّ ّ الخلفیات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة (األزمة الجزائریة : منعم العم

  .67، ص1999، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 2 ، ط)والثقافیة
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اإلسالمیة في نشاطاتها المعارضة بعد االستقالل وهذه المرة ضد المفاهیم االشتراكیة 
للدین اإلسالمي تحت حجة مفادها أن المذهب  )المبستر(وتفسیر القیادات السیاسیة 

الفلسفي للقرآن والذي كان األداة المعارضة األساسیة لفعل التفرنس، من الممكن أن یكون 
الشخصیة القومیة توازنها  الوعاء السیاسي والثقافي ال بل الحل النموذجي الذي تجد فیه

  .وروحها

حیث النكوص الذي  1988 وهكذا ظل النشاط اإلسالمي مسیطرا علیه حتى عام
أصاب االیدولوجیا التعبویة االشتراكیة، وتهیكل أركان جبهة التحریر الوطني، واستعار 
الصراعات الداخلیة فیها والتي أثرت في مكانتها في النفوس وما رافق ذلك من عالمات 
تدهور وتقوقع ثم عاود المشروع اإلسالمي السلفي تحركه من جدید معتمدا على جذره 

لتاریخي في الهویة الجزائریة وقوته في استثمار الحل المضطرب واألجواء المحیطة التي ا
كبدیل منتظر للنظام المتداعي عالوة على التزاید الهائل ألتباعه ) لدى الداخل(هیأته 

والسیما الموجودین منهم في مؤسسات المجتمع المدني وقطاعاته ومن هنا غدت 
م فعلها بالعنف المفرط من أكثر الحركات المعارضة نشاطا الجماعات اإلسالمیة التي اتس

وتأثیرا في الساحة الجزائریة وقد تمیزت هذه الجماعات بخصائص مشتركة من الممكن 
  :1إجمالها في

سعیها العام المشترك بضرورة إعادة االعتبار لدور الدین اإلسالمي في إدارة  -
س على االلتزام بأداء الشعائر والسلوكیات  المجتمع والدعوة إلى إحیاء العقیدة وحث النا

 ..واألخالق اإلسالمیة

                                                             
  .68المرجع السابق، ص  -  1
، 199، دیسمبر 166فهمي هویدي،اإلسالم والدیمقراطیة، مجلة المستقبل العربي،العدد :  للمزید من المعلومات في هذا الشأن، راجع  

  .37 -4ص 
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دعوتها الهادفة إلى إقامة دولة إسالمیة تعمل على تطبیق مبادئ الدین وأحكامه  -
ویشكل هذا الهدف غایة أغلب الجماعات اإلسالمیة وأكثرها حضورا وفعال في الصراعات 

 الجاریة 

ن رفضت الدیمقراطیة القبول بمنطق التعایش في إطار ال - ٕ تعددیة والشورى وا
 .بمفهومها الغربي الذي یؤكد سیادة الشعب في حین أن الحاكمیة هللا في الفكر اإلسالمي

ا إلى إمكانیة تشكیل عقد اجتماعي یتساوى فیه الجمیع  ً هذه المعطیات تشیر مبدئی
غیرها من متطلبات انطالقًا من وجهة نظر هذا التیار للسلطة والسیادة والحكم والمشاركة و 

التعایش السلمي، لكن كل هذا وفق منطقها وأیدیولوجیتها الدینیة اإلسالمیة التي تعتبرها 
ا لكل أفعالها وأدوارها، األمر الذي یراه غیرها مت التیارات األخرى غیر قابل  ً مرجع

لزمهم بأي حال من األحوال ُ  . للتطبیق وال ی

یارات اإلسالمیة المختلفة، إّال أنها تظل كل ومع وجود هذه النقاط المشتركة لدى الت
جماعة تحمل خصوصیة فعلها ورؤاها للحال الذي ینبغي أن یكون علیه المشهد 
الجزائري، والتي سنحاول أن نوجز رؤاها في تیاراتها الرئیسة والتي كانت فاعلة في 

 :الساحة السیاسیة

 :جبهة اإلنقاذ اإلسالمیة  - أ
، وذلك 1989سالمیة لإلنقاذ في مطلع عام الجبهة اإلتم اإلعالن الرسمي عن تأسیس  -

ا  ً بمبادرة من عدد من الدعاة المستقلین من بینهم الدكتور عباسي مدني الذي أصبح رئیس
  .1للجبهة ونائبه الشیخ علي بلحاج

م كانت 1989لكن قبل إعالن تأسیس الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في الجزائر في عام    

                                                             
، 1999 شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، سنة: ترجمة عادل خیر اهللا، لبنان ،"الجزائرالتحدي اإلسالمي في "،مایكل ویلیس  -  1

  .161 -153ص 
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دَّتْ إرهاصات لقیام جبهة اإلنقاذ هناك أنشطة دعویة  وأحداث وتجمعات إسالمیة عُ
  :1نجملها في المحطات التاریخیة التالیة

في نهایة السبعینات بدأ الظهور العلني لشباب اإلسالم في الجامعات الجزائریة      
: م ثالث جماعات وهي1988وغیرها وتقاسم العمل اإلسالمي المنظم في مدة ما قبل 

خوان الدولیین بقیادة الشیخ محفوظ نحناح وجماعة اإلخوان المحلیین بقیادة جماعة اإل
الشیخ عبد اهللا جاب اهللا، وجماعة الطلبة أو جماعة مسجد الجامعة المركزي أو أتباع 

  .2مالك بن نبي بقیادة الدكتور محمد بوجلخة ثم الشیخ محمد السعید
والشیخ  3الشیخ أحمد سحنون: نهمم اجتمع مجموعة من العلماء م1982نوفمبر  12ـ في 

ً من  4عبد اللطیف سلطاني والدكتور عباسي مدني بندًا یطالب بضرورة  14ووجهوا نداء
تطبیق الشریعة اإلسالمیة ویشجب تعیین نساء وعناصر مشبوهة في القضاء، ویدعو إلى 

اعتماد توجه إسالمي لالقتصاد، ویرفض االختالط في المؤسسات، ویدین الفساد، 
   .ویندد بوجود عمالء أعداء للدین في أجهزة الدولةطالب بإطالق سراح المعتقلین وی

                                                             
ف عن -  1 ّ ار، مرجع سابق، ص : بتصر ّ   .68منعم العم
  .113 -97مایكل ویلیس، مرجع سابق، ص : راجع -  2
رب التحریر ضد االستعمار الشیخ أحمد سحنون، أحد تالمیذ اإلمام عبد الحمید بن بادیس، وقد شارك في ح - 3

الفرنسي، ودعا بعد االستقالل إلى تحكیم اإلسالم؛ ألن الجزائر دولة إسالمیة، وتولى تخریج مجموعات من الدعاة 
  .1984اعتقل ووضع رهن اإلقامة الجبریة حتى عام . وبعد توقیعه على البیان اآلنف الذكر. والعلماء

قبة جنوب شرقي الجزائر، ودرس في المدارس الفرنسیة في صغره إبان في سیدي ع 1931ولد سنة : عباسي مدني - 4
االستعمار الفرنسي، ثم في مدارس جمعیة العلماء، وتخرج من كلیة التربیة، ثم انخرط في جهاد  المستعمر الفرنسي، 

م 1978ـ  1975واعتقل وقضى في السجن سبعة أعوام، وبعد االستقالل وخروجه من السجن أرسلته الحكومة إلى لندن 
ثم عاد إلى الجزائر لیقوم بالتدریس في الجامعة، وقد شارك العلماء في النداء . لیحصل على الدكتوراه في التربیة المقارنة

، مطالبین باإلصالح وتطبیق الشریعة اإلسالمیة ،وشارك في األحداث في العام نفسه 1982الذي وجهوه إلى الحكومة في 
بعض العلماء رابطة الدعوة، ثم الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ، بعد مظاهرات الخبز عام وقد شكل مع .. فاعتقل وسجن

ا . وأخیرًا اعتقل مرة أخرى هو وكثیر من العلماء. م ـ كما أطلق علیها1988 ً   .ثم أطلق سراحه أخیر
درس العربیة . سي، ثم استشهد والداه في الثورة ضد االستعمار الفرن1956ولد في تونس عام : الشیخ علي بلحاج -  3

بتهمة االشتراك وتأیید حركة  1987 1983ودرَّسها، وشارك في الدعوة اإلسالمیة منذ السبعینات وسجن خمس سنوات 
  تأثر بعلماء من الجزائر. مصطفى بویعلي الجهادیة
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برئاسة الشیخ أحمد سحنون وذلك ألنه أكبر  1989) رابطة الدعوة(تم تأسیس  -
عامًا وكانت الرابطة مظلة للتیارات اإلسالمیة كلها،  83األعضاء سنًا حیث كان عمره 
محفوظ نحناح، وعباسي مدني، وعبد اهللا جاب اهللا، : ومن بین أعضاء رابطة الدعوة

  :ليأهداف رابطة الدعوة ما ی وكان من أبرز. ، ومحمد السعید1وعلي بلحاج
  .ـ إصالح العقیدة

  .ـ الدعوة إلى األخالق اإلسالمیة
  .ـ تحسین االقتصاد المنهار في الجزائر

  .النضال على مستوى الفكر
یجتها بروز تیارات متعددة كان من نت) رابطة الدعوة(دارت حوارات عدیدة في      

إال أن ) حدةالجبهة اإلسالمیة المو (ـ دعوة الشیخ الشاب علي بلحاج إلى تشكیل :أهمها
، معلًال )الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ(الدكتور الشیخ عباسي مدني اقترح لها اسمًا آخر هو 

) إسالمیة(بأن الجبهة تعني المجابهة، واالتساع آلراء متعددة، وهذه الجبهة : هذه التسمیة
نقاذ(ألنه هو السبیل الوحید لإلصالح والتغییر  ٕ حفرة  فاوكنتم على ش(مأخوذ من اآلیة ) وا

، بینما رفض الشیخ محمد السعید تشكیل الجبهة ابتداء ثم التحق 2)من النار فأنقذكم منها
في البدایة، ) الحزب(ورفض محفوظ نحناح أیضًا فكرة الجبهة . بها بعد االنتخابات البلدیة

ثم أسس حركة المجتمع اإلسالمي كما أسس عبد اهللا جاب اهللا حركة النهضة 
 .3اإلسالمیة

                                                             
. ومنهم عبد اللطیف سلطاني وأحمد سحنون وكذلك درس كتابات الشیخ حسن البنا وسید قطب وعبد القادر عودة وغیرهم

  . 1988انتخب نائبًا للرئیس في الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ واعتقل بعد المظاهرات التي قامت في الجزائر سنة 
  
  .103: سورة آل عمران، اآلیة -  2
ار، -3 -  3 ّ   .71مرجع سابق، ص منعم العم
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طارات الحركة اإلسالمیة،       ٕ وهنا نقرأ مدى التباین في اآلراء واألفكار عند رموز وا
س ذلك  ّ والتي أصبحت بعد ذلك قیادات للمختلف أحزاب التیار اإلسالمي، حیث نتلم
ا في التعاطي مع الخیار الدیمقراطي ومبدأ العمل مع النظام في إطار التعددیة،  ً جوهری

الحزبیة قبل أن ینتقل إلى خالفات أعمق تتعلق بطریقة  وبدأ الخالف حتى على التسمیة
العمل والبرامج واألولویات، أدت في النهایة إلى بروز العدید من األحزاب اإلسالمیة بدل 
الحزب الواحد، وُطرحت إشكالیة التمثیل بالنسبة للتیارات اإلسالمیة، وأیها یمكن أن یمثل 

ا ً ا وسیاسی ً   .الشعب في السلطة اجتماعی

ا تعتبر عماد ) المحضورة(بالعودة إلى الحدیث عن جبهة اإلنقاذ  ً فهي؛ تاریخی
، وتبدي هذه 1989التنظیمات السیاسیة المعارضة، نشأت كحزب سیاسي في مارس 

كما أن لها . الجبهة أقصى درجات التشدد في التعبیر عن جوهر دعاوا االتجاه اإلسالمي
أالف مسجد  8( مساجد في المدن والقرى قوة فعل منظمة حیث سیطرت على غالبیة ال

ملیون عضو  3.5وضمت ما یقارب ) آالف مسجد في عموم الجزائر 10صل من أ
مع تكریس مبدأ الشورى في  واعتمدت الجبهة القیادة الجماعیة في تصریف األمور

عضو تزعمه عباس مداني قبل أ  14ولها مجلس تألف من . التعاطي مع جمیع القضایا
بمجلس شورى هو بمثابة اإلدارة العلیا  1990فوز الجبهة باالنتخابات عام  یستبدل بعد

وقد استفادت القیادة الجماعیة من خبرتها .شخصا  60أو المكتب السیاسي وتكون من 
في العمل السیاسي السري قبل اإلعالن على التعددیة في أحكام التنظیم والتعبئة 

ل المعطیات الجاریة، حتى أصبحت الجبهة الجماهیریة، وحسن توظیف األحداث واستغال
ا آنذاك لسان حالها، . 1تمثل أكثر القوى اتساعا وتنظیما ً ومثلت جریدة المنقذ إعالمی

                                                             
، 1994، جانفي 115، العدد 30أحمد مهابة، مأزق الجزائر بین العنف والحوار، مجلة السیاسة الدولیة، السنة  - 1

 .58:ص
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ا بالحل اإلسالمي من خالل قیام دولة إسالمیة، كما  ً فكانت أكثر الصحف توزیعا وتبشیر
  .ائري في تلك الفترةأنها بثت طروحات الجبهة لحل المشكالت التي یعانیها المجتمع الجز 

وتعكس الجبهة منطلقات فكریة لتیارات متنوعة وعدیدة تجمع بینها بحسب وزن كل 
تیار وتأثیره وفعالیته داخل الجبهة؛ فهناك التیار المتشدد الذي یتزعمه علي بالحاج وهو 
االتجاه الغالب والسیما في قطاع الشباب، وقد كان لهذا التیار الصوت العالي منذ ظهور 
جبهة اإلنقاذ إذ استطاع تحریك الشارع الجزائري حاجبا بقیة التیارات، إال أن هذا الوضع 

حیث أخذ هذا التیار باالنحسار لصالح  1991تغیر بعد اعتقال قیادات الجبهة عام 
التیار اإلسالمي الذي عرف عنه االعتدال والتدرج بزعامة عباس مداني، وهناك تیار 

الذي عني بحصر نشاطه على النطاق الجزائري وینتمي أغلب  ثالث یعرف بتیار الجزأرة
أعضائه إلى شریحة النخبة المثقفة بقیادة محمد سعید وعبد القادر حشاني ویرى هذا 
التیار ضرورة بناء دولة إسالمیة تتماشى مع البیئة الجزائریة التي تختلف عن غیرها من 

  .الدول اإلسالمیة في المشرق والمغرب 

  :1)حماس(مجتمع اإلسالمي حركة ال -ب

امتدادا  2)حماس سابقًا(غیر بعیدة عن جبهة اإلنقاذ، تعتبر حركة مجتمع السلم  
وأصبحت تمتلك  1963لحركة اإلخوان المسلمین في الجزائر التي بدأت العمل سرا عام 

علیة كبیرة أدى بها إلى الصدام مع النظام الذي حظر نشاطها واعتقل قائدها محفوظ اف
عاما لمعارضتها دستور البالد وبدأت الحركة بالعمل  15لمدة  1976نحناح في عام 

تحت اسم جمعیة اإلرشاد واإلصالح إلى أن تم اإلعالن عن وجودها كحزب سیاسي في 
                                                             

ار، مرجع سابق، ص -  1 ّ   .72راجع، منعم العم
) حمس(لیصبح حماس هي اختصار لحركة المجتمع اإلسالمي، وهي التسمیة األولى للحركة قبل أن تغیّر اسمها   - 2

ا بقرار عدم تسمیة األحزاب على أساس دیني، أو عرقي، أو طائفي حسب دستور  ً ا لحركة مجتمع السلم التزام ً اختصار
1996.  
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وقد القى إعالنها  29/05/1991سي المنعقد في بعد مؤتمرها التأسی 1991أیار مایو 
كحزب اهتماما كبیرا نظرا إلى ما تقدمه من بدیل مواز من جبهة اإلنقاذ فضال عن 

وبناء على ذلك غدت ). إحسان(تغلغلها وانتشارها الكبیر في االتحاد اإلسالمي للنقابات 
ن كانت حتى اآلن ال تزال حركة ن ٕ خبویة قاصرة على حماس ثاني أكبر قوة إسالمیة وا

اجتذاب قاعدة جماهیریة عریضة بسبب وحدة المنطلقات الفكریة والنسق التربوي الموحد 
  :وقد اتبعت الحركة في منهجها رؤى زعیمها نحناح الذي أكد. لكوادر الحركة

العمل اإلصالحي اإلسالمي؛ فالعقل السیاسي لدى حماس یتم على أساس من 
فز حیث ضرورة العمل على تجسیر العالقات مع فئات المرحلیة وعدم التعجیل أو الق

رسائها ٕ   .المجتمع كافة والسلطة كجزء من السعي نحو إقامة أسس الدولة اإلسالمیة وا

سلوك طریق الحوار باعتباره السبیل الوحید لتحقیق الوحدة بین اإلسالمیین والعلمانیین 
عالیات اإلسالمیة كافة كجزء وتجنب الصدام مع السلطة إلى جانب التنسیق مع القوى والف

من اعتقادها بضرورة التجمع ال تفتیت الصف اإلسالمي، فقد جاء ضمن توصیات 
ضرورة دعم المسیرة الدیمقراطیة إلقرار األمن واالستقرار والحفاظ " مؤتمرها التأسیسي 

على مكسب التعددیة الحزبیة في نطاق الثوابت والتنافس األخالقي من أجل مصلحة 
  .والوطناألمة 

وفي الوقت الذي هللت الحكومة لوجودها كطرف وسیط بینها وبین جبهة اإلنقاذ 
والسیما قبل تدخل الجیش وهو الدور الذي تقبله نحناح برحابة صدر وشوق كاد المجتمع 
الجزائري أن یتمزق إربا إربا ثم كان من الممكن في حال استمرار انفجار الوضع الجزائري 

  .1إلنقاذ حركة عمیلة ینبغي أن تصفىة اعتبرتها جبهة اأن تتدخل قوة خارجی

                                                             
ار، مرجع سابق،  -  1 ّ   .73منعم العم
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حماس ورفعت شعارات معادیة  وفي هذا السبیل شنت جبهة اإلنقاذ حرب شعواء ضد
كما » ال إله إال اهللا الموت لنحناح » «ال نهضة ال حماس الجبهة هي األساس« :لها 

دیل من إحسان حاولت تطویق نفوذ حماس في إحسان فأنشئت النقابة اإلسالمیة كب
حیث أن حماس بموقفها الوسط  .والحقیقة أن موقف جبهة اإلنقاذ یحوي بعض الصحة

فقد قام بن  ؛فسح المجال أمام النظام السیاسي الستخدامها كأداة في معركته ضد اإلنقاذ
جدید بتوظیف نمط من الخطابات اإلسالمیة االعتدالیة نسبیا مستمدا من المصادر 

في  ،االخوانیة لمواجهة األصولیة الرادیكالیة للتأكید على هویة وهیبة النظام والمجتمع
 .1اإلطار اإلسالمي لجزء من برنامجه التطویقي المخالف لنهج بومدین االشتراكي التعبوي

من هنا « : قادة جبهة اإلنقاذ عندما أیدت حماس تدخل الجیش؛ فنحناح أكد وجن جنون
قلت وال زلت أقول إن تدل الجیش كان حكیما لوال بعض التجاوزات من بعض أفراده تجاه 
الذین لهم عالقة باإلنقاذ ونحن نؤمن الیوم بالقانون والدستور الجزائري وال بد أن یحترمهما 

  .»الجمیع

الوسط لم یمنعها من مهاجمة النظام فبعد ظهور قانون االنتخابات لكن موقف حماس 
ولم تكن قد أتمت وجودها الرسمي هاجمت القانون ووصفته  1991 26/03في 

بالمجحف ألنه صیغ من جانب النظام ولخدمته ومع ذلك نحن مستعدون لخوض المعركة 
 529ن أصل دائرة م 366وفعال طرحت حماس قوتها في االنتخابات وترشحت في "

ورقة یحدد مواقفها ویطرح البدیل اإلسالمي  32دائرة وقامت بإصدار برنامج انتخابي من 
للتعاطي مع المشكالت ویحدد موقفها من السیاسة الخارجیة وقضایا الوطن العربي والقوى 

النهضة ) حركة(السیاسیة في الساحة الجزائریة، مثل رابطة الدعوة اإلسالمیة وحزب 
                                                             

دار  ،واألبحاثمركز الدراسات ، 1، ط معركة اإلسالم السیاسي في الجزائر :غزوة اإلنقاذ ،محمد قواص: راجع في هذا الشأن -  1
 .155-152، ص 1998، الجدید بیروت
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التي دأبت حماس على توثیق الصالت معهما كما أكدت ضرورة فتح الحوار  اإلسالمیة،
 1993مع السلطة لذا تراها من أولى القوى التي شاركت في ندوة الحوار الوطني عام 

  .1باالتساق مع موقفها حیال دعوة بوضیاف إلى إقامة تجمع وطني مفتوح

   2رابطة الدعوة اإلسالمیة -ج

 1992وقد تشكلت هذه الرابطة تحت قیادة أحمد سحنون التي أصبحت في عام 
تحمل اسم حركة التضامن اإلسالمي الجزائري نتیجة الئتالفها مع حزب الجزائر المسلمة 

الرابطة في العموم إلى تدعیم اإلسالم وتكریسه  وتدعو یوسف بن خدةوالمعاصرة بقیادة 
لناجم من جراء فقدان جبهة اإلنقاذ مشروعیتها وشغل نظاما في الجزائر مستغلة الفراغ ا

الفراغ الروحي الناجم على حل جبهة اإلنقاذ بعد حین كما تركز نشاط الرابطة في مجال 
توجیه عدد من البرامج المتنوعة حیث الحفاظ على وحدة األمة ومقوماتها وصیاغة 

عمل السیاسي مشروع حضاري إسالمي متكامل إلى جانب المحافظة على ترشید ال
وحمایته من االنحراف فضال عن توجیه البرامج التربویة والثقافیة واإلعالمیة واالقتصادیة 
وفق مقاصد الشریعة اإلسالمیة ویتمثل اإلطار الذي تسیر علیه الرابطة بأنه اعتدال 
حركي حیث اتخذت موقف التأیید للتعدیالت الدستوریة األخیرة معتبرة إیاها خطوة مهمة 

ي على ایجابیة في الكثیر من المجاالت وأصدر قادة الرابطة بیانا اقترحوا فیه إضافة تنطو 
بنود أخرى تؤكد دور اإلسالم مع النص بصورة واضحة على أن اإلسالم هو المصدر 

  .الوحید للتشریع 

  

                                                             
، 1992، جانفــي 107رمضان محمد قرني، الجزائر على أبواب االنتخابات البرلمانیة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد : راجع 2 -1

  . 79-75، ص باألهرام، القاهرة، مصر مركز الدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة
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  : 1حركة النهضة اإلسالمیة - د

الذي ال یتطلع إلى الحكم تنتمي بقیادة عبد اهللا جاب اهللا إلى التیار اإلسالمي المعتدل 
بل ظلت الحركة التي هي امتداد لجناح عدنان سعد الدین المنشق عن اإلخوان المسلمین 
في سوریا مصرة على أن تكون في المعارضة وتعمل مع بقیة األحزاب في إطار تعددیة 
سیاسیة إسالمیة وبهذا الصدد دعت حركة النهضة إلى الحوار بین األحزاب ذاتها وبینها 
وبین السلطة إال أنها سرعان ما غیرت خطابها مع تطور األحداث فهاجمت جبهة اإلنقاذ 
والنظام معا بسبب رفضهما الحوار ووضع حد ألزمة تلف بمساوئها وكوارثها المجتمع 

  .الجزائري

  :حزب األمة  -ه

یتزعمه یوسف بن خدة ویدعو هذا الحزب في برنامجه إلى تطبیق الشریعة اإلسالمیة 
ون إكراه وتدریجیا محاوال المزج بین العصرنة والقیمة اإلسالمیة وقد دان هذا الحزب من د

النظام ورأى أنه وراء تصعید الموقف الذي كان من الممكن خالله أن تقود جبهة اإلنقاذ 
عملها سلمیا لوال تدخل الجیش الذي تسبب في سفك الدماء من أجل حمایة النظام تحت 

یة وحاجج هذا الحزب الحكومة بخصوص حق اإلضراب واعتبره ذریعة حمایة الدیمقراط
مشروعا كجزء من حالة التعبیر المشروعة عن الرأي شرط أن یكون سلمیا و على الرغم 

  . 2من مواقفه الوسطى إال أن هذا الحزب بقي من دون تأثیر في الساحة

  

                                                             
ار، مرجع سابق، ص  -  1 ّ   .74منعم العم
ع في الموضوع، راجع - 2 ّ دراسات مركز، ،  02حیدر إبراهیم علي، التیارات اإلسالمیة والقضیة الدیمقراطیة، ط  : للتوس

 .1993 بیروت، لبنان الوحدة العربیة،
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  : التیار العلمانيأحزاب  -3
إذا كان الرصد التاریخي قد حقق لنا بغیتنا في فهم ًأصل االتجاه اإلسالمي وجذوره 
وما ولده من أحزاب فإن رصد األحداث المیدانیة ومنذ االستقالل سیعیننا حتما على 
تجذیر أصول التوالد لألحزاب العلمانیة التي ازداد عددها بإفراط تبعا لهشاشة البنیة 

على قاعدة اجتماعیة راسخة عالوة على ما أظهرته األحزاب السیاسیة وعدم ارتكازها 
الدینیة من فشل في تخطي الصعاب المواجهة ویبدو أن الحاجة إلى أحزاب كهذه قدیمة 
نسبیا قدم الحاجة إلى تأطیر مؤسسي للمؤسسات الثوریة المتزامن أصال مع الحاجة إلى 

م وذلك بخلق قوة موازنة حقیقیة التخلص من الهیاكل السیاسیة الرجعیة المضادة لإلسال
ّ فروض هذه الحاجة  فضال على الحاجة الملحة إلى تلبیة المطامح القومیة للبربر، إال أن
المتعدد اإلتكائات حجمت من قبل جبهة التحریر الوطني تحت حجة األخذ بنظام الحزب 

ذا كانت األحز  انطالقالواحد لتنطلق مجدد بالتساوق مع  ٕ اب الدینیة األحزاب الدینیة وا
والسیما جبهة اإلنقاض قد حضیت بهامش حركي متسع فإن األحزاب العلمانیة إرتضت 
بحیز متواضع على خریطة المعارضة السیاسیة ولكنها مثلت خصما عنیدا للنظام الحاكم 
وقد ظهر ذلك جلیا في موقفها من التعدیالت الدستوریة من قانون االنتخاب ومن نمط 

من ت في دورتها األولى ومن الحوار و ه النظام وأخیرا نتائج االنتخاباالمشاركة الذي جاء ب
  : 1الفترة االنتقالیة، ومن بین أهم تلك األحزاب نجد

  حزب جبهة القوى االشتراكیة   -أ

بقیادة  1962تعتبر الجبهة من أكثر القوى السیاسیة الفاعلة في البالد منذ والدتها عام 
  أبت على تعبئة كافة القوى العلمانیة واالشتراكیة انطالقًاالمجاهد حسین آیت أحمد، وقد د
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. 1من إیمانها بأن هذه األیدیولوجیة هي التي تعبر على طموحاتها الثقافیة والسیاسیة 
وعلى الرغم من ركیزتها البربریة التي تخوفت كثیرا من احتمال وصول جبهة اإلنقاذ إلى 

الثقافیة فقد استطاعت الجبهة استقطاب قوى من السلطة بما یعنیه من إجحاف بحقوقها 
حولها مستغلة المعارضة المتعاظمة لجبهة اإلنقاذ وموظفة لذلك الخوف البربري، كما 
استغلت الخطاب العلماني في الدفاع عن حقوق اإلنسان والذي ترادف مع االهتمام 

روزها كقوة الغربي به، والسیما فرنسا حتى غدت الجبهة تعرف بحزب فرنسا لصالح ب
  .مهابة فظال عن هیبة قیاداتها 

ا في البرلمان في انتخابات  26وعلى الرغم من حصول الجبهة على  بعد  1991مقعدً
جبهة اإلنقاذ متقدمًة على جبهة التحریر إال أنها رفضت  االعتراف بالفوز الذي حققته 

سالمي لیس هو الحل جبهة اإلنقاذ كما رفضت فكرة تسلمها الحكم العتقادها بأن الحل اإل
أو نحن لسنا مع أي حكم إسالمي، فالجزائر دولة متقدمة لیست كالسودان  (المطلوب 

أساءوا كثیرا الستغالل الفرصة حیث تسنى في الوقت نفسه  األصولیینكما أن ) إیران
للمطرودین والمنبوذین من قبل الحكومة إیجاد ملجأ في الجوامع، وقد أساءوا استغالل 

لحهم وقد أدانت الجبهة االنقالب العسكري الذي أطاح ببن جدید كما انتقدت الدین لصا
التي سعت إلى الحلول محل بن جدید أو المجلس الشعبي وقد  الهیئاتدستوریة بعض 

وقفت الجبهة موقفا مضادا من الجیش ووصفته بأنه عنصر مهم من عناصر فساد الحیاة 
ء بوضیاف الحكم ألنه جاء عن طریق السیاسیة في الجزائر كما اعترضت على اعتال

انقالب أبیض ولكنها من جانب آخر رفضت أیة فكرة إللغاء نتائج االنتخابات مؤكدة على 
  . ضرورة التمسك باستكمال المسلسل الدیمقراطي

                                                             
1 - Ramadane Redjala. l’opposition en Algérie depuis 1962 Alger le press -CNDR le FFS, 

1991,P161. 
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ولم تكتفي الجبهة بانتقادها أعاله بل صوبت حزمة أخرى إلى النظام الحاكم الذي 
وى الدیمقراطیة في البالد ووضع نفسه أمام الرأي  العام مارس شتى أنواع القمع ضد الق

العالمي كبدیل وحید لألصولیة متناسیا أن هذا النظام تنقصه كل عناصر التجدید 
ّ أقطابه ال یریدون سوى السلطة ویستخدمون إستراتیجیة تشیر . وعناصر تسلم الحكم إن

لخطر ولهذا السبب إلى أن األوصولیین هم السبب في تعریض األمن االجتماعي ل
  .قاطعت الجبهة االنتخابات المحلیة وقوانینها ألنها مفصلة على مقاس جبهة التحریر

  حزب الحركة من أجل الدیمقراطیة - ب 

یهدف هذا الحزب إلى العودة إلى الرئاسة ضمن إطار مسعاه لتوحید بزعامة بن بله، و 
یقوم هذا الحزب . ار موحد األحزاب السیاسیة الموجودة على الساحة الجزائریة في إط

 االنتقاداتهنا وجه هذا الحزب العدید من ( على أساس نبذ العنف و استخدام السالح 
و محاربة الفساد ) بهذا الخصوص إلى جبهة اإلنقاذ و أسلوبها في التعامل مع الحكومة

 الحكومي، و تعدیل قانون االنتخاب بحیث یكون االقتراع أحادیا وعلى دورتین، و حصر
و طالب بأن تلتزم . فقط مع إشارة إلیها في بطاقة الناخب ألغراض الرقابة 2التوكیالت بـ

  .1العناصر المشرفة على االنتخابات بالحیاد التام

   حزب الطلیعة االشتراكیة -ج

كما یلعب . جاء على أنقاض الحزب الشیوعي الجزائري و یتزعمه الهاشمي شریف
ن سمعة طیبة في في قیادته نظرا إلى ما یتمتع به م عبد الحمید بن الزین دورا كبیرا

لجزائر أكد زعیمه الهاشمي عن موقفه من المسار الدیمقراطي في او . صفوف المثقفین
إننا نستطیع ان نصف ذلك بالدیمقراطي والالدیمقراطي في الوقت نفسه، «شریف 

یمقراطي ألنه دیمقراطي ألنه مسار یضمن الحریات األساسیة و حریة التعبیر، وغیر د
                                                             

  .188 -187خمیس حزام والي، مرجع سابق، ص  -  1
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قد انتقد الهاشمي شریف و . 1»یفسح المجال أمام قوى غیر دیمقراطیة للوصول إلى الحكم
تنصیب حكم الخالفة عمال ال یمكن اعتبار اغتصاب السلطة و  «: التیار اإلسالمي بقوله

ومساندته  1992كما أبدى هذا التیار ایضا تأییده التغیرات التي حصلت عام . »دستوریا
الذي أصدرته وزارة الخارجیة الجزائریة بخصوص القیادة الجدیدة للبالد التي تشكل البالغ 

  .بها مجلس الدولة االنتقالي

كما دعا هذا الحزب إلى إقامة الدولة العصریة الدیمقراطیة عبر القضاء على القوى 
 وعلى رغم مما یحظى به هذا الحزب من. التوتالیتاریة، وضرورة تعزیز الوحدة الوطنیة

  .تأیید من الطلبة والمثقفین إال أن دوره بقي ضعیفا

  حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة - د

یعتبر هذا الحزب من أقوى أحزاب المعارضة للنظام في الجزائر منذ تأسیسه، وعلى 
ه یشترك مع التیار اإلسالمي في معارضته المطلقة والشدیدة للنظام إال أنه  الرغم من أنّ

ك بنتائج  یقف موقف ا من أحزاب المعارضة اإلسالمیة، وكان قد شّك ً یساري تمام
ه یقف على  االنتخابات األولى التي اكتسحتها جبة اإلنقاذ ولم یفز فیها بأي مقعد، كما أنّ
ن  ٕ یمین حزب الطلیعة االشتراكیة، حیث دعا إلى حشد القوى إلیقاف اللعبة الدیمقراطیة وا

ال بعدم السماح لجبهة اإلنقاذ باالشتراك فیها أو بتدخل فذلك ال یتم إ. كان البد منها
من . الجیش، وبشكل علني، للقیام بانقالب عسكري لمنع الجبهة من الوصول إلى الحكم

جانب آخر، أید زعیمه سعید سعدي التعدیالت الدستوریة التي جاءت بها الحكومة ودعا 
  .2الشعب إلى الموافقة علیها

                                                             
شكالیات الصراع في الجزائرت ،دى میتكیسه -  1 ٕ المستقبل العربي ." إشكالیات الصراع على السلطة في إطار تعددي: وازنات القوى وا

  .41- 40، ص 1993، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 172
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ذب موقفه من الدیمقراطیة على الرغم من إدعائه بااللتزام ویؤخذ على هذا الحزب تذب
  .بها، كما یؤخذ علیه أیضا إنكاره الهویة العربیة للشعب الجزائري

وضمن هذا التیار نستطیع أن نرصد العدید من األحزاب الصغیرة التي تُحظى بثقل 
لى یذكر على خارطة األحزاب السیاسیة في الجزائر، والتي تحمل أسماء تشیر إ

االشتراكیة والدیمقراطیة، مثل حركة الشبیبة الدیمقراطیة، وحزب العمال االشتراكي 
الدیمقراطي، والحزب الدیمقراطي االجتماعي، والحركة الجزائریة من أجل العدالة والتنمیة، 

  .وحركة التجدید الجزائریة، وغیرها
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  .ةــــة األزمـــبدایمؤشــرات : أوالً 

ر مسار األحداث من  - 1 ّ   1992إلى غایة  1989تطو

جملة من التدابیر  1991إلى جوان  1989لقد شهدت الفترة الممتدة من فبرایر 
واإلجراءات، التي اتخذتها السلطة في إطار السعي إلى تثمین اإلصالحات السیاسیة التي 

صدر القانون رقم  1989جویلیة  5ففي . ووضعها موضع التنفیذ 1989جاء بها دستور 
 40السیاسي، الذي جاء تفصیال لنص المادة  الخاص بالجمعیات ذات الطابع 89-11

تعبیرا عن التوجه نحو االنفتاح والتعددیة السیاسیة، تم على  1989من دستور فبرایر
 1992تشكیلة سیاسیة إلى غایة فیفري ) 60(أساس هذا النص اعتماد ما یزید عن ستین

1.  

نسحاب من وبعد أن أعلن العسكر دعمهم لمسار اإلصالحات وقام ضباط الجیش باال
، قام رئیس الجمهوریة في إطار التعدیل 1989هیاكل جبهة التحریر الوطني في مارس 

بتعیین الجنرال خالد نزار وزیرا للدفاع كتعبیر عن رغبته  19902جویلیة  25الحكومي ل 
وهي المرة الثانیة منذ االستقالل . في ترسیخ النهج الدیمقراطي الذي أقبلت علیه البالد

بعد العقید هواري  ،فیها شخصیة غیر رئیس الدولة منصب وزیر الدفاع التي تشغل
   .1965 -1962بومدین بین 

 1990واعتبر السید خالد نزار في حدیث صحفي لوكالة األنباء الجزائریة في سبتمبر 

وفي . أن تعیینه في هذا المنصب خطوة تنسجم مع التوجهات الجدیدة التي تعرفها الجزائر
كان الجیش سیستمر في التدخل في الشؤون السیاسیة كما كان طیلة سؤال عما إذا 

السنوات الماضیة، أم أن مقولة الجیش في الثكنات قد أصبحت واقعا معاشا؟ أجاب بأن 

                                                             
 .153، مرجع سابق، ص"جزائر بین األزمة االقتصادیة واألزمة السیاسیةال"محمد بلقاسم حسن بهلول، 1

  . 45، ص1999ن، سنة.د.د: ،الجزائر"دلیل الجزائر السیاسي"رشید بن یوب، 2
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، في إشارة إلى ابتعاد القوات "إنه في الرمال"الجیش لم یعد في الثكنات فحسب، بل 
ا بالمهام الدفاعیة في عمق التراب المسلحة عن مراكز القرار في العاصمة وانشغاله

من القوات المسلحة موجودة في معسكرات أغلبها على  4/5الوطني، كما أضاف بأن 
  .1الحدود

في هذه األجواء المنبئة بقرب ساعة التحول الدیمقراطي الحقیقي، كانت حكومة   
تعمل على استكمال الشروط والترتیبات الالزمة لمباشرة " اإلصالحیة"السید حمروش 

مسار انتخابي تعددي یكون أداة لتجسید التداول السلمي على السلطة، في ذات السیاق 
لیضع اإلطار القانوني  1989أوت  7تخابات في المتعلق باالن 13-89صدر القانون 

  .لالنتخابات التعددیة

بمناسبة االنتخابات  1990وكان أول تنافس انتخابي تعددي قد جرى في شهر جوان 
المحلیة، التي أجمعت كل األحزاب المشاركة فیها على أنها جرت في ظروف عادیة 

من فوز حزب معارض بأغلبیة وتمت في جو من النزاهة والشفافیة، لیس أدل على ذلك 
مجلس بلدي، فاز حزب الجبهة اإلسالمیة  1541فمن أصل. المجالس البلدیة والوالئیة

بینما حل . 48مجلس والئي من أصل  32مجلس كما فاز باألغلبیة في  854لإلنقاذ ب
  .مجلس والئي 14مجلس بلدي و 488حزب جبهة التحریر الوطني ثانیا بحصوله على 

االستحقاق خطوة إضافیة في اتجاه االنتقال إلى الممارسة الدیمقراطیة  لقد كان هذا 
وبقدر ما كان مناسبة المتحان مدى التزام المؤسسات الرسمیة، كان أیضا فرصة لتزاید 

  .طموحات األحزاب التي أصبحت تطالب بانتخابات تشریعیة و رئاسیة مسبقة

وعها في عهد التعددیة لم تكن أبدا إن الطریق نحو االنتخابات التشریعیة األولى من ن
بعد المطالبة المستمرة للجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ ففي البدایة و . المسهلة وواضحة المع

                                                             
 .162، ص2000منشورات الخبر، سنة : ، الجزائر"مذكرات خالد نزار"خالد نزار، 1
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بضرورة إجراء انتخابات تشریعیة ورئاسیة مسبقة، أعلنت حكومة السید حمروش عن یوم 
  . 1كموعد للدور األول من االنتخابات التشریعیة المسبقة 1991جوان  27

ذا كان اإلعالن عن موعد االنتخابات قد وجد ترحیبا وارتیاحا لدى األحزاب السیاسیة  ٕ وا
المحدد للدوائر االنتخابیة قد القى رفضا  1991الصادر في أبریل  07-91فإن القانون 

واحتجاجا كبیرین من طرف الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ، حیث لجأت األخیرة إلى إعالن 
احتجاجا على القانون االنتخابي ومطالبة بانتخابات  1991يما 25اإلضراب العام في 

وبتفاقم الوضع وازدیاد حدة التوتر والمشدات بین أعوان األمن . رئاسیة مسبقة
حالة الحصار، إقالة حكومة  04/06/1991والمتظاهرین، أعلن رئیس الجمهوریة في 

فرض حالة الحصار وب. 2السید حمروش، وتأجیل االنتخابات التشریعیة إلى أجل الحق
أعطي الضوء األخضر لقوات الجیش لتتدخل وتعید النظام واألمن العام، فاألوضاع 
األمنیة وحالة العجز التي بلغتها قوات حفظ النظام، أمام المسیرات والتظاهرات الیومیة 
لمناضلي الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ، لم تعد تسمح باالستمرار في تحضیر االنتخابات، 

  .ن تنظیمها في تلك األجواء أمرا غیر محمود العواقبالتي كا

عملت حكومة السید أحمد غزالي الجدیدة على استتباب األمن وتحضیر شروط تنظیم 
االنتخابات وفي هذا اإلطار عقدت جملة من المشاورات مع مختلف التشكیالت السیاسیة 

شریعیة قبل نهایة ، تقرر على إثرها إجراء انتخابات ت1991بین شهري جویلیة وأوت 
 26تاریخ  1991أكتوبر  16الصادر في  386-91السنة، وحدد المرسوم الرئاسي رقم 

دیسمبر من ذات السنة تاریخا للجولة األولى من االنتخابات التشریعیة بعد أن تم رفع 
  .1991سبتمبر 29حالة الحصار في 

                                                             
 .103محمد بلقاسم بهلول، مرجع سابق، ص 1

  .J.J Lavenue, op.cit, 144                                                                                             :    راجع كذلك
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رزت نتائج لم تكن ، وأف1991دیسمبر 26أجریت االنتخابات كما كان مبرمجا لها في 
مفاجئة بشكل كبیر بالنظر إلى نتائج االنتخابات المحلیة، فحصلت الجبهة اإلسالمیة 

ملیون  1.6ملیون صوت بینما تحصلت جبهة التحریر الوطني على  3.4لإلنقاذ على 
صوت في حین جبهة القوى االشتراكیة حصدت نصف ملیون صوت، أما نسبة المشاركة 

المفاجئة الكبرى التي صنعها النظام االنتخابي القائم على  ، لكن % 58.55فبلغت 
األغلبیة والذي یعطي األفضلیة للحزب الفائز، كانت حصول الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ 

من األصوات المعبر عنها فقط، في حین لم  %24من المقاعد بفضل  %43على قرابة 
غم حصولها على حوالي من المقاعد ر  %3.7تحصل جبهة التحریر الوطني إال على 

  .1من األصوات 12%

مقعد للتنافس في الدور الثاني، وكانت كل المؤشرات توحي بأن الجبهة  198وبقي  
اإلسالمیة لإلنقاذ تستعد لكسب األغلبیة المطلقة في المجلس الشعبي الوطني من خالل 

  .1992جانفي 16حظوظها الواسعة في كسب معظم مقاعد الجولة الثانیة في 

یما اختلفت مواقف األحزاب السیاسیة من هذه النتائج، فإن المالحظ هو أن األحزاب وف
الثالثة الفائزة قد عبرت عن رضاها عن النتائج وبدأت استعدادها للدور الثاني، في ذات 
الوقت لم یبدي رئیس الجمهوریة أي تحفظ على النتائج، وكان قد صرح یومین قبل 

لن تكون هناك أي منافسة بین "یش مع حكومة معارضة االنتخابات بأنه یرضى بالتعا
  .2"الرئیس والحكومة

، بدأت بإعالن  لكن ما لبثت األحداث أن  تتطور بطریقة دراماتیكیة تُنبئ بما هو آتٍ
الرئیس الشاذلي بن جدید استقالته، وُأعلن إلغاء الدور الثاني من االنتخابات، وُأعلنت 

ف وجیز طرح العدید من التساؤالت وبرزت على حالة الطوارئ، كل هذا كان في ظر 
                                                             

1-  Jean Jacques Lavenue, op.cit, p184. 
  . 318ص مرجع سابق، مایكل ویلیس، 2 -
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ا على  ً ست بنیة النظام الجزائري منذ االستقالل، والقائم أساس ّ الساحة معطیات أخرى كر
المؤسسة العسكریة توجهات التي یعود إلیها الفصل في كل المسائل المتعلقة بالحكم 

عید هیكلة الدولة ُ   .وتغییر بنیتها األساسیة والتسییر والنظام العام وكل ما من شأنه أن ی

لغاء االنتخابات التشریعیة -2 ٕ   دور المؤسسة العسكریة في األحداث وا

أما مؤسسة الجیش التي كانت تراقب الوضع عن قرب، فمن الواضح أن قادتها كانوا 
ضد تولي حزب إسالمي للسلطة، فعلى الرغم من محاولة رئیس المكتب التنفیذي لحزب 

حشاني التقلیل من حجم الفرضیة القائلة بإمكانیة تدخل الجیش حین اإلنقاذ عبد القادر 
ال صراع بیننا و بین القوات المسلحة، إنه مجرد افتراض ال یرتكز على "صرح بأنه 

ا، فحسب خالد نزار وزیر الدفاع في ذلك . 1"أساس ً إال أن الحقیقة كانت عكس ذلك تمام
ف العام للجیش یرفض حصول الفیس دیسمبر أصبح الموق 30ابتداء من " الوقت فإنه

السیما وأن الرئیس قد أبدى میال إلى القبول بالتعایش . 2"على أغلبیة مطلقة في البرلمان
، وبدا جلیا أن انطباع أحد الزعماء السیاسیین بأن الجیش 3مع أغلبیة برلمانیة إسالمیة 

، كان انطباعا 4اقد عاد إلى الثكنات وأن مهمته اآلن هي حمایة المؤسسات ال صناعته
كانت فرصة لبروز دور الجیش مجددا وبشكل أكثر  1991خاطئا، فانتخابات دیسمبر 

  .قوة وحسما، فهو لم یكن أبدا مستعدا للسیر فیما اعتبره محاولة انتحاریة

كان أمام قیادة الجیش ومن ساندها في سعیها إلى وقف هذا الفوز ثالثة مشاهد 
مقعد الباقیة، اعتماد  198اني ومحاولة التالعب بنتائج الإما مواصلة الدور الث: محتملة

طعن معظمها ضد الجبهة  300الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري المقدرة ب
                                                             

 .310السابق، ص المرجع 1

  .208ص خالد نزار، مرجع سابق، 2
3 Jean François Daguzan,"Le Dernier rempart, Forces armées et politiques de défense au 

megreb, Publisud- fmes- fed- paris, 1998", p39 

 .539ص، 1996سنة  ن،.د.د: لبنان ،"اإلسالم الجزائري من األمیر عبد القادر إلى أمراء الجماعات"جورج  الراسي، 4
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اإلسالمیة لإلنقاذ، أو االتجاه مباشرة لمنع استیالء الحزب على السلطة بوقف االنتخابات، 
، بحیث تجمع العدید "عین النعجة"ي وهو الخیار الذي رجحته القیادة العسكریة المجتمعة ف

من المصادر بأن الجیش قدم عریضة إلى رئیس الجمهوریة ممضیة من طرف 
التي كانت حسب خالد نزار المخرج الوحید، إذ یذكر بأن  1ضابطا تطالبه باالستقالة،180

لكن "العسكریین قد حددوا إجراءات عملیة سیاسیة وعسكریة لحمایة الدولة الجمهوریة 
، أي أن المبادرة "قالة الشاذلي مكنتنا من تجنب اللجوء إلى هذه اإلجراءات القصوىاست

  ".استقالة الرئیس"كانت من طرف الجیش حتى قبل 

أعلن الرئیس عن تخلیه عن منصبه في رسالة تالها مباشرة  1992جانفي 11في 
لیلة قبل إن استقالة الرئیس أیام ق. على التلفزیون بحضور أعضاء المجلس الدستوري

موعد الدور الثاني من االنتخابات لم تكن أبدا عمال نابعا من إرادته الحرة، خاصة وأنهـا 
كانت مرفقة بإعالن حل المجلس الشعبي الوطني، مما یوحي بأن هناك تخطیط مسبق 

  .یستهدف إیجاد حالة فراغ دستوري، تمكن قوى معینة من أخذ زمام األمور

یتساءل السعید  1992جانفي 11به رئیس الجمهوریة في  وفي قراءة دستوریة لما قام
فإذا كان المؤسس الدستوري قد . بوالشعیر عن مدى مطابقة هذه االستقالة لنص الدستور

منح الرئیس الحق في االستقالة، فإنه من ناحیة أخرى حمله مسؤولیة ضمان استمرار 
وجود حالة فراغ دستوري  مؤسسات الدولة، حیث أنه بتعمده إعالن حل البرلمان استهدف

واعتبر أن ما قام به الرئیس مخالف ألحكام . 2استعمل كوسیلة لوقف المسار االنتخابي

                                                             
، 297،الحلقة الخامسة،أسبوعیة رسالة األطلس، العدد" صراعات النخب السیاسیة والعسكریة في الجزائر"ریاض صیداوي، 1

  .15، ص2000جوان 
، 1،1993، مجلة إدارة،عدد"1992جانفي 11وجهة نظر قانونیة حول استقالة رئیس الجمهوریة بتاریخ "السعید بوالشعیر، 2

  .17. 3ص
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الدستور، إذ أنه لیس من صالحیاته أن یقدم على إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة وفي 
  .1ذات الوقت یقوم بحل البرلمان، بل له أن یختار أحد األمرین

لى االعتقاد بوجود ضغوط دفعت بالرئیس إلى التخلي عن و األمر الذي یدعوا إ
، بأنه لن یحدث أي تغییر عنیف في مسار 1992جانفي 10مهامه هي تصریحه في 

  . 2"وهو التصریح الذي بدد التكهنات القائلة بتدخل الجیش"العملیة الدیمقراطیة واالنتخابیة 

مدا تحركت خالله المؤسسة لقد أحدثت استقالة الشاذلي بن جدید فراغا دستوریا متع
الذي هو هیئة ال تجتمع إال بطلب من - العسكریة لتعلن بواسطة المجلس األعلى لألمن

لغاء نتائج الدور األول12یوم  -الرئیس ٕ   .جانفي استحالة مواصلة المسار االنتخابي وا

إن إعالن وقف المسار االنتخابي من طرف ضباط الجیش لم یكن أبدا المناسبة 
التي یبرز فیها تأثیر الجیش في مسار الحیاة السیاسیة، لكنه المرة األولى منذ األولى 

  .إقرار التعددیة السیاسیة ومبدأ التداول على السلطة

سواء لتأكید حیاده العسكري، أو لیلعب : فهذه التجربة منحت فرصة تاریخیة للجیش 
ار أن یلعب دوره التقلیدي لكنه اخت"دور الحكم ویكون ضامنا الحترام المؤسسات الجدیدة، 

ومن . 3"وهو تضییق خناق المشاركة السیاسیة الواسعة التي تمنحها الدیمقراطیة الفعلیة
 1992جهته لم یتوانى اللواء المتقاعد خالد نزار أحد المهندسین األساسیین لحركة جانفي 
نشاء  في االعتراف بحجم الدور الذي لعبته مؤسسة الجیش في وقف المسار االنتخابي ٕ وا

الذي اتخذ كواجهة مدنیة، الستحالة العودة " المجلس األعلى للدولة"الهیئة المؤقتة للحكم 
  .إلى األنماط االنقالبیة القدیمة التي تتولى فیها القیادة العسكریة الحكم مباشرة

                                                             
 .120: ، المادة1989فبرایر 23یة الدیمقراطیة الشعبیة، الدستور، الجمهوریة الجزائر  1

 .15، 4، ص ص1992، مجلة األمة، العدد الثالث، شباط "معركة المصحف والعسكر...الجزائر"صالح الدین بن نصیر،  2

ص   2003 الكتاب العربي، دار :الجزائر ،"القوى السیاسیة  والتنمیة دراسة في سوسیولوجیة العالم الثالث" نور الدین زمام، 3
196.  
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ن نفى وجود ضغوط على الرئیس من طرف مؤسسة الجیش، حملته على   ٕ حتى وا
ي حقیقة أن مجموعة من مقربیه قد أعدت كل تفاصیل االستقالة االستقالة، فإنه لم ینف

  .1وضبطوا توقیتها، بل وحرروا حتى نص الرسالة التي تالها الرئیس

، عبر الجنرال تواتي محمد عن موقف 1992وفي مقال نشر في مجلة الجیش مارس 
یبقى مؤسسة الجیش وفلسفتها في التعامل مع الوضع، قائال بأن الجیش ال یمكنه أن 

مكتوف األیدي أمام التهدیدات الخطیرة للدولة، فالجیش هو حامي المؤسسات و حامي 
أن یدافع عن مؤسسات  -حسب تواتي-الطابع الجمهوري للدولة، فمن واجب الجیش 

الجمهوریة في المراحل االنتقالیة الخطیرة، وأضاف بأن الجیش لم یتدخل إللغاء 
فتدخل  .2س دیمقراطیة أفضل وفق المقاییس العالمیةالدیمقراطیة، بل من أجل إعادة تأسی

، 1958ماي 13الجیش إذا یبدو من هذه الزاویة خیارا أقرب إلى ما حصل بفرنسا في 
  .19733أكثر منه قربا إلى ما قام به الجیش في الشیلي سنة 

جانفي قد شكلت الوجه  12ومهما یكن فإن الحركة التي قادها ضباط الجیش في 
ا لدور الجیش في االنتخابات الجزائریة، و لم یجد الرئیس بوتفلیقة صعوبة األكثر وضوح

، أما معظم القراءات والتحالیل السیاسیة فقد أجمعت 4"نوع من العنف"في وصفها بأنها 
العربي "على أن الذي حدث كان انقالبا على اإلرادة الشعبیة والشرعیة الدستوریة، فالمؤرخ 

انقالبا عسكریا  1992كان وقف المسار االنتخابي سنة "القول مثال لم یتردد في " زبیري
  .5"أطاح بالرئیس

                                                             
  .ذكر خالد نزار في مذكراته أن السید علي هارون وزیر حقوق اإلنسان، والجنرال محمد تواتي هما اللذین أعدا نص الرسالة 1

2 Jean François DAGUZAN, op.cit, p128. 
3 Ibid, p129. 
4 Rachid Tlemçani,"Elections et élites en Algérie", Alger: Chihab Editions, 2003, p139. 

ص   ،2004 أفریل 29، الخمیس1062عدد الشروق الیومي، ،"المصالحة الوطنیة وماذا ینتظر من تطبیقها" العربي زبیري، 5
11.  
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إن الذین خططوا ودبروا لعملیة وقف المسار االنتخابي سواء برروا هذا العمل بوجود 
خطر وشیك یهدد الجمهوریة، أو أنهم تحركوا بدافع إنقاذ الدیمقراطیة، یبقى عملهم هذا 

أن جانبا هاما من القادة العسكریین یصرون على أن  خارج الشرعیة الدستوریة، رغم
عملهم نابع من صمیم المهام الدستوریة للجیش، فإن مختصین في القانون الدستوري 

، وال روح الدستور یخوالن المؤسسة 1989من دستور  24یؤكدون بأنه ال نص المادة 
  .1العسكریة القیام بهذا العمل

جسد  1992فیعتقد أن جانفي  Jean Jacques LAVENUEأما الكاتب السیاسي 
جیش یدعي أنه جمهوري وموجود لحمایة الدیمقراطیة، لكنه یتدخل إللغاء "مفارقة عجیبة، 

 1962 ، ویتساءل عما إذا كنا أمام مشهد عاد بالجیش الجزائري إلى صورة "مسارها
  .2، حین كان یتخذ من الدولة أداة له1979و

في هذه االنتخابات قد تصرف وفق نمط الرقیب إن الجیش بتدخله بهذا الشكل 
وهو نمط ینتشر حیث یشیع عدم االستقرار السیاسي  إذ " Veto"صاحب حق االعتراض 

یتحول الجیش إلى دور المحافظ والحامي للنظام القائم، ویحدث ذلك خاصة في حالة 
األعداد  اتساع المشاركة السیاسیة في مجتمع یفتقر إلى المؤسسات الكفیلة باستیعاب

وتدخل الجیش بهذه . "المتزایدة من الجماهیر الراغبة في االنخراط في العمل السیاسي
األولى هي انتصار حزب أو حركة سیاسیة في االنتخابات ال : الصفة یكون في حالتین

تحوز على رضا المؤسسة العسكریة، والثانیة إتباع السلطة الحالیة لسیاسات رادیكالیة أو 
  .3"سلطة استقطاب جماعات سیاسیة ال ترغب فیها المؤسسة العسكریةإذا حاولت ال

                                                             
ماي   26 ، بتاریخورئیس سابق للمجلس الدستوري مقابلة مع السید السعید بوالشعیر مختص في القانون الدستوري، - 1

2004.  
2- Jean Jacques LAVENUE, op.cit, p149.  

  .279ص نور الدین زمام، مرجع سابق، - 3 
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وهذا التدخل یتم أیضا عندما یحدث ما تراه العناصر العسكریة فوضى وأزمة خطیرة  
تهدد البالد فتتدخل إلعادة االستقرار للبالد، وتهیئة الظروف المناسبة إلقامة حكومة 

یة قد یتحقق وقد یستمر الجیش في االحتفاظ مدنیة، لكن الوعد بالعودة إلى الحیاة المدن
بالسلطة، أي أن هذا النمط هو نمط انتقالي ینتهي بعودة الجیش إلى الثكنات أو بانتقاله 

  .1إلى نمط آخر وهو نمط الحاكم

  

ا ً   التأسیس لشرعیة جدیدة تقلص من حظوظ المعارضة: ثانی

  تطورات األحداث بعد إلغاء المسار االنتخابي  -4

 ّ ها أسوأ مرحلة عرفها المجتمع ) 1996 -1992(نقول عن هذه المرحلة یمكن أن أنّ
الجزائري منذ االستقالل على اإلطالق، كونها شهدت تطورات أمنیة غایة في التعقید 
والبشاعة والشراسة، انعكست على الوضع االجتماعي والسیاسي في البالد لدرجة أدت 

هلیة التي حدثت في كثیر من مناطق ببعض المتتبعین إلى تصنیفها ضمن الحروب األ
  .العالم نتیجة الصراع على السلطة

ر إمكانیة حصول  ّ نقول هذا الكالم، كون أن العارف بالشأن الجزائري لم یكن یتصو
هذا النوع من الصراع بین أفراد شعب واحد كان في یوما ما من أقوى الشعوب في 

أعظم الثورات في العصر الحدیث،  التآلف، والوحدة، واستطاع أن یبني لنفسه ثورة من
ولم یسبق له أن دخل في نزاعات قبلیة أو عرقیة أو دینیة، كونه یعتبر هذه العوامل من 
ركائز الهویة الجزائریة؛ فوحدة االنتماء واللغة والدین هو أمور یشترك فیها الجمیع ویتمتع 

                                                             
مسلم بابا عربي، الجیش واالنتخابات في : لالطالع على دور الجیش في أول انتخابات تشریعیة في الجزائر، راجع - 1

إشراف محند برقوق، كلیة الحقوق ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، )1995 - 1991(الجزائر 
  .2004والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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صانة لكل أفراد المجتمع من ط ُ ها مكفولة وم رف السلطة الحاكمة مهما بها الجمیع، كما أنّ
  . تكن مرجعیتها وتوجهها ومشروعها

ا معرفة وتفسیر ما یح ث في الجزائر من تطورت، وال یمكن دلم یكن من السهل إًذ
إدراجه سوى في خانة الصراع على السلطة بین التشكیالت السیاسیة الحدیثة العهد 

ة، وبین نظام سیاسي بالممارسة السیاسیة والمتعطشة للوصول إلى سدة الحكم من جه
ا للدخول في لعبة سیاسیة لم  ً متهالك لم یقرأ حساباته بشكل صحیح ووجد نفسه مجبر
ر مسبقًا لها، فكانت النتیجة ما حصل من تطورات غیر مسبقة میزت البالد طیلة  یحضّ

  :1فترة الخمس سنوات یمكن أن نجملها في ما یلي

 وبدایة األزمةتشكیل المجلس األعلى للدولة   -5

أول خطوة قام بها النظام السیاسي بعد إلغائه المسار االنتخابي في مرحلته التشریعیة 
نة من خمسة أعضاء إلدارة شؤون البالد لفترة  ّ الثانیة، هي تشكیله لهیئة سیاسیة مكو

عتقد في الوهلة األولى –انتقالیة یتم فیها إعادة األمور إلى مسارها الصحیح  ُ   .كما كان ی

وترأسه المجاهد محمد بوضیاف الذي  1991جانفي  16المجلس في یبه هذا تم تنص
وا  22كان في المنفى طیلة فترة االستقالل الماضیة، رغم كونه من مجموعة الـ  الذین أعدّ

عطى یصب كذلك في بلورة بنیة النظام السیاسي -، 1954لتفجیر ثورة نوفمبر  ُ وهذا الم
لذلك  -صة للشرعیة انطالقًا من شرعیة الثورةفي الجزائر المبنیة على عقیدة الملكیة الخا

لم یتوان بوضیاف في العودة إلى الجزائر وترأس المجلس األعلى للدولة انطالقًا من عقیدة 
ا في ذلك غیابه عن البالدة فترة طویلة تغیرت  ً الوالء التي اكتسبها من شرعیة الثورة، ناسی

  . االقتصادیة وغیرهامعها الكثیر من المعطیات االجتماعیة والسیاسیة و 

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة  ،1ط: الجزائر ،ناجي عبد النور، النظام السیاسي الجزائري من األحادیة إلى التعددیة السیاسیة -  1

  .207ص  2006
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تدوم مدته إلى غایة انتهاء العهدة على أن  المجلس األعلى للدولةونص قرار تنصیب 
، كما یساعد المجلس األعلى للدولة في -الشاذلي بن جدید-الرئاسیة للرئیس المستقیل

أداء مهام الحكومة، كما أسندت للمجلس كافة صالحیات وسلطات رئیس الجمهوریة 
) 02(ستوریا، بما فیها السلطات التشریعیة وذلك بموجب المداولة رقم المخولة له د

وبهذا اإلجراء أصبح المجلس یتخذ . 1992أفریل  14للمجلس األعلى للدولة بتاریخ 
كافة التدابیر التشریعیة الالزمة لضمان استمرار الدولة، ویصدر مراسیم ذات طابع 

  .1الوزراء تشریعي، إضافة إلى القرارات التنظیمیة لمجلس

قرار إیقاف المسار االنتخابي وحل الجبهة اإلسالمیة " محمد بوضیاف"أید السید 
لإلنقاذ التي اعتبرها تشكل خطرا على مستقبل الدولة الجزائریة، وهو القرار الذي لم یتقبله 
مناضلو الجبهة، وتم اعتباره ظلم في حقهم، ما دفع قیاداتها إلى المطالبة باستعادة حقهم، 

ا؛ أي إلغاء االنتخابات وحل الجبهة  فكانت بدایة األزمة الحقیقیة من هذه النقطة تحدیدً
عطاء األولویة للحل األمني بدل الدخول في حوار وشراكة مع الجبهة اإل ٕ سالمیة لإلنقاذ وا

  .تمنع البالد ویالت ما شاهدناه بعد ذلك

النظام والمعارضة،  ولم یكن من السهل التحكم في شرارة العنف التي اندلعت بین
وكان الملف األمني أكبر من أن یعالج على مستوى المجلس األعلى للدولة بل كان 
بحاجة لجمیع أفراد الشعب الجزائري دون استثناء أو إقصاء، فتم إعالن حالة الطوارئ في 

، كما أن المجلس األعلى للدولة استعان بوحدات الجیش الوطني 1992شهر فیفري 
ویمكن . ل استعادة األمن المفقود الذي وصل إلى مستویات جد عالیةالشعبي من أج

تمیزت " محمد بوضیاف"القول أن فترة الرئــــــــیس األول للمجلـــــــــــس األعلى للدولــــــــــة السید 
بإنهاء الحالة السابقة وبدایة مرحلة جدیدة تكون فیها الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ التي كانت 

                                                             
 .210ص المرجع السابق،  -  1
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الرئیسي غائبة عن الساحة السیاسیة الرسمیة، بالرغم من إبداء حرصه وعزمه  الفاعل
" محمد بوضیاف "على الخروج من البالد من هذه األزمة المستعصیة إال أن عهدة السید 

لم تعمر طویًال وانتهت بتعرضه لعملیة اغتیال بشعة راح ضحیتها وترك وراءه حمًال ثقیًال 
  .ال أغلبها یبحث عن إجابات في كوالیس السلطة في الجزائروالعدید من التساؤالت ال ز 

رحیل محمد بوضیاف عن الساحة لم یثني القائمین على شؤون الدولة عن االستمرار 
ا به خلفًا لبوضیاف في  ً ، 1992جویلیة  20في الحل األمني، فعینوا علي كافي رئیس

ختلف فترة حكم علي ولم ت. وبعضویة كل من؛ تیجاني هدام وعلي هارون ورضا مالك
كافي عن سابقتها في المجلس حیث اتّبع السیاسة األمنیة نفسها، رغم عدم اعتراضه على 

كتب له النجاح ألنه استثنى الطرف  1992سبتمبر  21إجراء حوار وطني بدأ في  ُ لم ی
وأنهى المجلس عهدته المنصوص . الرئیسي في المعارضة وهو الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ

ي قرار التنصیب واألزمة الجزائریة بین السلطة والمعارضة تراوح مكانها، بل علیها ف
ا من الناحیة األمنیة وناحیة االحتقان  ً والسیاسي خاصة بعد سن  االجتماعيازدادت تفاقم

لحاقها بمراسیم تنفیذیة مباشرة ٕ   .العدید من القوانین المتعلقة بمكافحة اإلرهاب وا

  :تأسیس لشرعیة جدیدةفترة حكم الیامین زروال وال  -3

م مواصلة لألحداث في هذه المرحلة؛     في  1تولى الرئیس الیامین زروال الحك
فكان علیه . ، وأراد أن یلعب دورا متمیزا كثیرا عن الرئیس سابقه1994الجزائر في جانفي 

خالف مع عناصر األزمة الرئیسیة الحاصلة في البالد، فعمل  ُ أن یتعامل بشكل إیجابي وم
  :على

                                                             
مایكل ویلیس، التحدي اإلسالمي في الجزائر، : المرحلة بین أركان النظام وأقطاب المعارضة، راجعللوقوف على تحدیات هذه   -  1

  .420-414مرجع سابق، ص 



الجزائـــــــــر في السیاسیــــــة المعارضــــــة تطـــــور  الفصـل 
 الرابــع

 

180 

 

س إّال  -     ّ تغییر الصورة القاتمة التي رسمها المجلس األعلى للدولة كونه لم یكر
فقدان الثقة في السلطة والعزوف السیاسي، وزیادة تعقید الظروف التي تعصف بالمجتمع 

  . و الدولة في الجزائر، باإلضافة إلى إضعاف الشرعیة

بي الوطني بدال من المجلس بناء حكومة انتقالیة مسئولة أمام المجلس الشع -    
الحفاظ على وحدة الجیش ووالته في ضوء .األعلى للدولة لم یحظ بثقة الشعب الجزائري

  .تناقض التأیید الشعبي للسلطة السیاسیة

إعادة االعتبار للسیاسة الخارجیة الجزائریة بعد أن وصلت إلى أحط درجاتها  -    
  .1بسبب الوضع الداخلي المتفجر

ظ على وحدة الجیش ووالته في ضوء تناقض التأیید الشعبي للسلطة الحفا -    
  .السیاسیة

  .2الوصول إلى وحدة وطنیة قائمة على الحوار مع قوى المعارضة -    

و في ظل هذه التحدیات التي تلقي بظاللها على الوضع في الجزائر كان هدف     
هو محاولة ) ة العسكریةومعه مؤسسة الرئاسة وقسم كبیر من المؤسس(الرئیس زروال 

  : س شرعیة جدیدة للنظام عبر مسارینإعادة تأسی

ترسیخ الشرعیة الدستوریة للنظام عبر عدة حلقات یرتبط بعضها  :األولالمسار   
  .ببعض بل وتسلم كل منها لألخرى

                                                             
: عقد التسعینات نموذجا ، بحث مقدم إلى : عمرو عبد الكریم سعداوي ، السیاسة الخارجیة للجزائر : أنظر في هذا  -        1

مركز البحوث : ، السیاسات الخارجیة للدول العربیة في التسعینات ، القاهرة  الشبابالمؤتمر السنوي الثامن للباحثین 
  .148 -145، ص 2000ماي  11-10والدراسات السیاسیة 

، القاهرة، مركز البحوث 117سامح راشد، األحزاب السیاسیة في الجزائر، مجلة سلسلة بحوث سیاسیة، العدد  - 2
  .77، ص1997والدراسات السیاسیة، 
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وهي أول انتخابات رئاسیة تعددیة  1995نوفمبر  29ابات الرئاسیة في االنتخ -أ    
في تاریخ الجزائر المستقلة، وهي محاولة لتحقیق الشرعیة الوطنیة والدولیة، باإلضافة إلى 
سحب الشرعیة من األحزاب التي اعتبرت أنها تمثل الشعب حسب نتائج االنتخابات 

عیة التي أي شرعیة جدیدة غیر الشر (م 1991في ) انتخابات الدور األول( البرلمانیة 
  ).م و فازت فیها جبهة اإلنقاذ1991أفرزتها انتخابات 

م، و الذي تمخض عنه إنشاء مجلس 1996نوفمبر  28ب ـ تعدیل الدستور في     
  ).وبذلك یتحكم في مجمل العملیة السیاسیة( استشاري یعین رئیس الدولة ثلث أعضائه 

  .1997فبرایرب السیاسیة الجدید في جـ ـ إصدار قانون األحزا    

التي فاز فیها حزب ، و 1997د ـ االنتخابات التشریعیة للمجلس النیابي في یونیو     
  ).التجمع الوطني الدیمقراطي( الرئیس زروال    

  .التي كرست فوز الرئیسو  1997ـ االنتخابات البلدیة في هـ     

لك عبر عدة إعادة تشكیل الخریطة السیاسیة في الجزائر، وذ: المسار الثاني    
  : حلقات، هي

على تعدیالت تتضمن تحدید شروط م 1996نوفمبر  28النص في دستور  –أ     
  .1)أي أنه یحدد الفاعلین المرغوبین و یستبعد غیرهم( تأسیس وعمل األحزاب السیاسیة و 
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ب ـ تفتیت تحالف العقد الوطني رغم فشله في تعبئة الشعب الجزائري ضد السلطة     
  .1لكنه ظل یمثل مركز استقطاب كبیر

جـ ـ إغالق ملف جبهة اإلنقاذ والتصریح دائما بأنها أضحت من مخلفات     
  .الماضي

حمید تعیین بوعالم بن حمودة بدال من عبد ال( د ـ انقالب داخل جبهة التحریر     
  ).مهري

، في )السلطة(كانت هذه أهم عناصر إستراتیجیة الرئیس زروال على رأس النظام 
محاولة إلعادة تأسیس شرعیة جدیدة للعملیة السیاسیة في الجزائر، ساعده على ذلك تغیر 
وجه مجمل عناصر التیار اإلسالمي الذي كف عن سعیه أن یكون بدیال للدولة الوطنیة 

لوسیلة، لكنه في ظل موازین القوى الجدیدة أصبح یعمل على إعادة من حیث المنطلق وا
صیاغة توجهه السیاسي واألیدیولوجي في نطاق الوطنیة التي تریدها السلطة، واألخذ 
ا لسیاسة األمر الواقع التي  عتبر رضوخً بمبدأ المشاركة السیاسیة كخیار استراتیجي ُا

اب الممانِعة وعلى رأسها أحزاب التیار فرضتها الشرعیة الجدیدة، خاصة من طرف األحز 
  .اإلسالمي كما سنرى في أدوار األحزاب السیاسیة في هذه المرحلة

  

ا   1996قراءة في التعدیالت الدستوریة : ثالًث

ولم تكن السلطة  1989جاء تعدیًال لعدة مواد وردت في دستور  1996دستور 
منوحة للمعارضة، والتي ترى من السیاسیة في عملیة تناغم معها، نتیجة الصالحیات الم
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ا في صعود المعارضة وحصولها على الغالبیة البرلمانیة،  ً خاللها السلطة أنها كانت سبب
وما جاء به من تعدیالت  1996فكان دستور . وبالتالي بإمكانها االستحواذ على السلطة

یدة تتحكم المحصلة التي تقلص بعدها دور المعارضة وُأعید معها بنا شرعیة دستوریة جد
فإضافة للمواد المتعلقة بهویة . السلطة فیه بالعصب المحرك للعملیة السیاسیة في الجزائر

األحزاب وتسمیاتها، جاءت كذلك المواد التي تحدد عالقة البرلمان بالحكومة وآلیاته 
  . ، كأبرز التعدیالت التي تخصنا في هذه الدراسةأدائهوطریقة 

  ما یتعلق بالسلطة التنفیذیة -1

من خالل تحلیل بعض التعدیالت الدستوریة و التي تنصب على توسیع دور السلطة 
التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة یتمتع رئیس الجمهوریة في الدستور الجزائري 
بالعدید من الصالحیات التي جعلت منه محور النظام السیاسي عبر الدساتیر الجزائر 

  . 1996و 1989، 1976، 1963واء في دستور المختلفة س

من أبرز الصالحیات الدستوریة وأخطرها على نواب البرلمان المنتخب من الشعب    
  :هي إمكانیة حل المجلس الشعبي الوطني في حالتین هما

یتجسد في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج : الحل الوجوبي  -
  .1996ن دستور م) 82(الحكومة للمرة الثانیة حسب نص المادة 

جراء انتخابات إل   قرر رئیس الجمهوریة حل البرلمانعندما ی:الحل االختباري  -
تشریعیة قبل أوانها بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ، و رئیس مجلس األمة ، 

وهو ما یؤكد رجحان  1996من دستور ) 129(و رئیس الحكومة حسب النص المادة 
  .1ممثل السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیةكفة رئیس الجمهوریة 
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  ما یتعلق بصالحیات رئیس الجمهوریة عن طریق البرلمان  -2

لرئیس الجمهوریة حق التشریع باألوامر في الحاالت  1996منح دستور 
  :التالیة

  .البرلمان في حالة شغور -

  .بین دورتي البرلمان -

  .االستثنائیةفي الحاالت  -

  .یوما 75عدم المصادقة البرلمان على قانون المالیة في ظرف في حالة  -

یعتبر التشریع باألوامر الوسیلة القانونیة الوحیدة التي یمكن بواسطتها أن یساهم      
رئیس الجمهوریة في صنع القانون، و یعرض النصوص التي اتخذها على كل غرفة من 

ة األوامر التي ال یوافق علیها البرلمان البرلمان في أول دورة له لتوافق علیها، وتعد الغی
من دستور  )124 (و یجب أن تتخدد األوامر في المجلس الوزراء حسب نص المادة

1996.  

إال أنه ال  ،رالدستوري لسلطة التشریع باألوامرغم القیود التي أحاطها المؤسس     
ثالثة وظائف  ن تؤديیمكن إنكار تمتع األوامر التشریعیة بقوة القوانین حیث یمكن أ

  :هيتشریعیة و 

  .1استحداث قوانین جدیدة -. إلغاء القوانین - . تعدیل القوانین -

من هنا یتضح أن التعدیالت الدستوري أوجدت آلیة من آلیات التحكم في السلطة 
ورغم االختالف في الطبیعة . التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة في العمل البرلماني
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التشریعیة، إال أن غالبیة الفقه أكسب األوامر الطبیعة القانونیة أي یعتبر القانونیة لألوامر 
تشریعات بعد موافقة البرلمان علیها، كما تعتبر جزءا من النظام القانوني المطبق؛ بمعنى 

  .1أنها تصبح كالقانون سواء بسواء

مر ،من المتتبع لواقع البرلمان في الجزائر یدرك أنه من الصعب علیه رفض تلك األوا
من جهة ثانیة لم یحدث و  ،التنفیذ قبل عرضها على البرلمان جهة انها تكون دخلت حیزا

أن  2007أو  2002أو  1997عبر التجارب البرلمانیة المتعاقبة في الجزائر منذ سنة 
  .رفض المجلس الشعبي الوطني أمرا واحد من األوامر التشریعیة

حسب آلیة إصدار القوانین و : من خالل هوریة في العمل التشریعيیتدخل رئیس الجم
 نأیعتبر اإلصدار عبارة عن عمل یقرر بموجبة رئیس الدولة " جورج بیردو"المفكر 

أنه یصدر بالصورة التي وافق علیها البرلمان، وبالتالي یشارك ، و القانون قد تمت مراجعته
  .رئیس الجمهوریة من خالل تقنیة إصدار القوانین في ممارسة التشریع

ّ لرئیس الجمهوریة الحق في أن یطلب إجراء مداولة ثانیة حسب ما تنص علیه  كما أن
، وذلك عند وصول القانون الذي أقره البرلمان إلى رئیس 1996من دستور ) 127(المادة 

الجمهوریة من أجل إصداره، یمكن أن یكون للرئیس اعتراضات على القانون في غضون 
، وفي هذه الحالة بإمكانه أن یطلب من المجلس الشعبي یوما التالیة لتاریخ إقراره 30

لكي و  ،یق مناقشة جدیدة وتعدیل محتمل وتصویت جدیدالوطني إعادة النظر فیه عن طر 
  .2یمر القانون البد أن یتم التصویت علیه بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني

  : ما یتعلق بالمجال التشریعي -3

الوظائف البرلمانیة، فقد نشأت البرلمانات ألجل تأمین الشرعیة إلى یعتبر التشریع أقدم 
ظائف الحكام من خالل تمریر مشروعات القوانین كما سبق ورأینا في كالمنا عن و 

بالتالي یمكن اعتبار البرلمان جهاز مداولة یتخذ قراراته استجابة المجالس البرلمانیة، و 
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تباره جهازا یعنى بالتشریع المعبر عن إرادة لمبررات و قوى بارزة داخلة، كما یمكن اع
یمارس   الشعب من خالل رؤیة األحزاب السیاسیة للرغبات الجماهیریة، أما في الجزائر

البرلمان حق المبادرة باقتراح القوانین وتكون قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون نائبا حسب 
دوره التشریعي في المجاالت ، كما یمارس البرلمان 1996من الدستور) 119(نص المادة 

  .19961من دستور ) 122(التي خولها إیاه الدستور صراحة حسب نص المادة 

  : ما یتعلق بالرقابة المالیة -4

تؤدي كافة البرلمانات وظیفة الرقابة على السلطة التنفیذیة و الهدف منها التأكید على 
م و متابعة حالة سوء اإلدارة في مسؤولیة موظفي السلطة التنفیذیة في وزاراتهم و إداراته

على البرلمان  1996من دستور ) 99(النفقات العامة،أما في الجزائر فقد حددته المادة 
  .یراقب عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في الدستور

اإلجراءات التي أما اآللیات و . لى قانون المالیةیقوم البرلمان بالمناقشة و المصادقة ع 
  :الرقابة المالیة على الحكومة فهي من خاللها تتم

  .2استجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة -

  .حق أعضاء البرلمان في توجیه أي سؤال شفوي أو كتابي ألي عضو في الحكومة –

  .إرغامها الحكومة على االستقالة عند اللزوم-

 ارسةأول دستور في الجزائر كرس حق السلطة التشریعیة في مم 1989یعتبر دستور 
من ) 80(مسؤولیتها أمام البرلمان حسب نص المادة الرقابة المباشرة على الحكومة و 

) 135(حیث تنص المادة  89فقد أكد ما نص علیه دستور  1996أما دستور . دستور
على أنه بإمكان المجلس الشعبي الوطني عندما یناقش بیان السیاسة العامة أن یصوت 
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ب على مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان وفقا للشروط على الملتمس الرقابة الذي ینص
  :التالیة

  .ال یقبل ملتمس الرقابة إال إذا وقع علیه سبع عدد النواب على األقل -

ال یقبل ملتمس الرقابة إال عند مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة مرة واحدة في  -
  .السنة

  .مجلس النواب ال یقبل ملتمس الرقابة إال بتصویت ثلثي أعضاء -

  .1أیام من تاریخ إیداعه 03ال یقبل ملتمس الرقابة وال یتم التصویت علیه إال بعد  -

وفي حال توفر هذه الشروط من الضروري أن یوافق المجلس الشعبي الوطني        
ال قدمت ، و 96من دستور ) 81(ب نص المادة على البرنامج المعروض علیه حس ٕ ا

  .2الجمهوریة الحكومة استقالتها لرئیس 

  ما یتعلق بتأسیس األحزاب والجمعیات -5

على أنّ حق إنشاء  1989المعدل لدستور 1996من دستور  42نصت المادة 
یات  ّ ّع بهذا الحق لضرب الحر ة معترف به ومضمون، وال یمكن التذر األحزاب السیاسیّ
األساسیة، والقیم والمكونات األساسیة للهویة الوطنیة، والوحدة الوطنیة، وأمن التراب 

یمقراطي والجمهوري الوطني وسالمته، واستقالل البالد، وسی ابع الدّ ادة الشّعب، وكذا الّط
ولة   . للدّ

ه وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، ال یجوز تأسیس األحزاب السیاسیة على  كما أنّ
وال یجوز لألحزاب . أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي

عایة الحزبیة التي تقوم على ا جوء إلى الدّ ابقةالسیاسیة الّل ّ نة في الفقرة الس ّ . لعناصر المبی
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ویحظر على األحزاب السیاسیة كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات 
ال یجوز أن یلجأ أي حزب سیاسي إلى استعمال العنف أو اإلكراه مهما كانت . األجنبیة

شاء نصت على أنّ حق إن 43وبالنسبة لتأسیس الجمعیات فالمادة  .طبیعتهما أو شكلهما
ولة ازدهار الحركة الجمعویة. الجمعیات مضمون ع الدّ د القانون شروط  .وتشجّ یحدّ

  .وكیفیات إنشاء الجمعیات

بنص وفي ما یتعلق بحریة الممارسة النقابیة والحق في اإلضراب، فهما كذلك مكفوالن 
نقابي لجمیع 571و 56هذا الدستور في المادتین ؛ حیث اعترفت األولى بالحقّ اّل

والثانیة بالحقّ في اإلضراب واالعتراف به لجمیع المواطنین كذلك، شریطة أن . طنینالموا
، أو یجعل حدودا . یمارسان في إطار القانون ویمكن أن یمنع القانون ممارسة هذا الحقّ

فاع الوطني واألمن، أو في جمیع الخدمات أو األعمال العمومیة  لممارسته في میادین الدّ
  .للمجتمع ذات المنفعة الحیویة

ها یمكن أن تحد أو تقلص من الحریات العامة،  ن في هذه المواد ال نجد أنّ ّ عندما تمع
ر من شكل الممارسة السیاسیة ّ له هذه الدستور . بل نجدها تمنح وتحافظ وتطو ّ لكن ما یخو

من هامش االجتهاد للقانون بعد ذلك في ضبط وتفسیر بعض المواد وفق المستجدات في 
تماعیة والسیاسیة، من شأنه أن یتسبب في تراجع نسبة الثقة التي یكفلها الساحتین االج

ّ . الدستور للمواطنین بحكم الصالحیات الممنوحة لهم حسب نصوصه القانونیة وهذا ما تم
دت  لت السلطة ومنعت التظاهر في الساحات العامة، وقیّ ا عندما تدخّ ً فعله قانونی

دد ممارسیها بالعدالة وغیرها من اإلجراءات اإلضرابات بشروط قاسیة عندما أصبحت ته
ّ في المادة ف فیها السلطة في ظروف استثنائیة، رغم أن الدستور نص منه  22التي تتعسّ

  .على معاقبة التعسّف في ممارسة السلطة

في هذا الجانب من التعدیالت الدستوریة التي مست باب الحرات، نقول أن المواطنین 
ا في حریة الممارسة، بدایة من تقیید تشكیل األحزاب بمعطیات یستحیل  ً التمسوا تراجع

                                                             
  .1996من دستور  57حتى  42راجع المواد من  - 1
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ا، فوجدنا أن األحزاب التي كانت تسمیاتها على أسس دینیة غیرت التسمیات  ً تجنبها واقعی
ّ التضییق ولم تغیّر ال األفكار  وال األیدیولوجات، وبالتالي كان التجاوب شكلي فقط، كما تم

على الجمعیات حین تُرك للقانون الحق في تحدید الطابع والنشاط والشروط األساسیة 
واآلجال المفروضة على الجمعیة كي تتحصل على االعتماد، فلم تلبث العدید من 

جعت وأوقفت نشاطها خوفًا من الدخول الجمعیات ذات الطابع الخیري واالجتماعي أن ترا
  .في نزاعات قضائیة وعقوبات لم تكن في الحسبان

  ما یتعلق بمجال اإلعالم -6

، ولكن ما 1996في المجال اإلعالمي لم یتم تعدیل النصوص المتعلقة بها في دستور
ّ تسجیله من تضییق على وسائل اإلعالم خاصة الصحافة المطبوعة منها  على أساس (تم

ا في ذلك الوقت ً ا خاص ً ا مرئی ً ه لم یكن هناك إعالم ، وتوقیف العدید منها نتیجة الظرف )أنّ
ا أمام حریة اإلعالم والصحافة  ل هذا عائقً الذي كانت تمر بها البالد في ذلك الوقت، شّك
في الجزائر، وأعطى ذریعة لكل المتتبعین لهذا الشأن بأن یشككوا في مصادر المعلومات 

ا، ما استدعى إلى التفكیر في مراجعات لقانون اإلعالم الوطنیة في  ظرف حساس جدً
  .1رأیناها في التعدیالت الدستوریة الالحقة

ّ أهم ما هدف إلیه هذا القانون الجدید  في آخر كالمنا عن التعدیل الدستوري نقول بأن
ضع بطریقة ال یمكن معها ألي ُ  هو ما تعلق بتشكیل وعمل األحزاب السیاسیة؛ حیث و
حزب أن یحظى باألغلبیة حتى في منطقة نفوذه، وهكذا صار الوضع في الجزائر بعد 
هذا التعدیل، أین یمكن أن تتحول السلطة فیه إلى دولة، وقد ال تجد بعض القوى 

الحالیة نفسها في هذه الدولة؛ لذا صار السؤال أمام األحزاب المعارضة للحل ) المعارضة(
                                                             

 نقاط على الحروف، : اهللا، األزمة السیاسیة في الجزائراهللا جاب  سعد عبد: لمزید من التوسع في هذا الشأن، راجع -  1
 .29، ص  2000دار األمة، الجزائر،
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لدولة على الحل السیاسي ؟ أما سؤال األحزاب المؤیدة ماذا لو أقدمت ا: السیاسي هو
ماذا لو أقدمت الدولة على الحل العسكري؟ وبلغة أكثر وضوحا فان : للحل السیاسي هو

  ؟ 1أن قوى السلطة ستحسم الموقف وتصبح هي الدولة: ذلك یعني

ا ً   )أدوار األحزاب السیاسیة( مواقف أحزاب المعارضة: رابع

ا إلى  ّ المجلس األعلى للدولة وبعده الیامین زروال باعتبارهما مّثال هرم أشرنا سابقً أن
السلطة في المرحلة المذكورة أعاله، أغلقا خارطة اللعبة السیاسیة على أحزاب المعارضة 
بكل أطیافها من الناحیة األمنیة والقانونیة من خالل تكریس شرعیة جدیدة تقلص من 

منحا  - خاصة فترة زروال –، كما أنهما 1991حظوظ المعارضة في تكرار سیناریوا 
ا ا في 2المعارضة الفرصة من خالل جلسات الحوار التي انعقدت تباعً ً ا حقیقی ، لتكون شریكً

رساء مبدأ التعددیة شریطة نبذ العنف واالمتثال للشرعیة الجدیدة التي  ٕ العملیة السیاسیة، وا
  ذه المرحلة؟فرضها األمر الواقع، فكیف كان رد فعل المعارضة في ه

درك بدایة بأن  وقبل أن نخوض في ردود فعل المعارضة في هذه المرحلة، یجب نُ
ها أصعب واعقد وأشرس مرحلة  ا بأنّ  –المتتبع لهذه المرحلة من تاریخ الجزائر یعي جیدً

حتى نهایة  1992، ونقصد بها الفترة من 1962منذ االستقالل عام  - كما سبق وأشرنا
مجریات األحداث والتطورات األمنیة والتراجع في مستوى الحریات ؛ وذلك بالنظر ل1996

                                                             
مارس / ، أذار 374قدورى بن األخضر، رؤیة األحزاب الجزائریة للخروج من األزمة، قضایا دولیة، العدد  مقراني  - 1

  .14 -12ص ،1997
تم عقد ندوة للمصالحة الوطنیة انتهت بالمصادقة على تكوین المجلس االنتقالي،  1994جانفي  25/26في یومي  -  2

للمجلس األعلى للدولة تم عقد ندوة ثانیة للحوار الوطني في " مین زروالاأل"كما تجدر اإلشارة أنه في عهد رئاسة السید 
.                   إذ ومن خالل هذه الندوة تم وضع الرزنامة االنتخابیة التي سوف تنهي حالة الشغور 1996سبتمبر  15

، مجلة الباحث، "  2004-1962التجربة الحزبیة في الجزائر " حمد سویقات ،: لمزید من التفاصیل حول الندوتین راجع
 . 04/2006جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد 
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ر عام عند غالبیة المجتمع ... ّ وغیرها من العوامل التي تشكلت في نهایة األمر في تصو
ا لدى  ً ً أیدیولوجی عطى ُ ا وم ً ا فكری ً ل إطار رتجى من التعددیة، وتشّك ُ الجزائري بأن ال أمل ی

راجع  النخبة المثقفة والواعیة یصب في فق ُ دان الثقة في توجهات السلطة ودفعه ألن ی
مواقفه من تشكیل االنخراط في العمل الحزبي أو الجمعوي أو غیرها من التجمعات 

  .  المرهونة بالتعامل مع جهاز السلطة في هذه المرحلة

  المعارضة اإلسالمیة أحزاب موقف -4

الحدیث عن المعارضة اإلسالمیة في هذه المرحلة یصعب حصره في قالب واحد من 
فاالختالفات المرجعیة . وجهة نظر تحلیلیة بالنظر إلى ما أصابه من شروخات جوهریة

انطالقًا من قیاداتها وتكوینهم الفكري والعقائدي التي رأیناها في بنیة أحزاب المعارضة 
واختالف المدارس والمرجعیات التي یعبرون عنها، تُرجم كل هذا في توجهاتم الحزبیة 

  .وتعاطیهم مع السلطة في مختلف المراحل

لت الوجهة الحقیقیة لألحزاب اإلسالمیة من خالل  ا تشّك وفي هذه المرحلة تحدیدً
ة تمس مباشرة بالتیار اإلسالمي، كونه هو الخاسر األول في تعاطیها مع قضایا رئیسی

أول تجربة للتعددیة في الجزائر، فكانت معطیات من قبیل؛ توقیف المسار االنتخابي، 
والتضییق على العمل الحزبي والجمعوي والخیري، والتراجع عن بعض الحریات في قضایا 

ایا وغیرها تشكل منعرج مهم في السیاسیة واإلعالم وممارسة السلطة، كانت هذه القض
  .تعاطي أحزاب التیار اإلسالمي معها

وبالعودة لدور أحزاب التیار اإلسالمي في هذه المرحلة، ال یمكننا استثناء موقف 
ن لم یعد یسمح لها بممارسة أي نشاط في الواقع ووجود  ٕ الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ حتى وا

ا في الحیاة السیاسیة في تلك أغلب قیاداتها في السجون، ذلك ألنها كا ً ا مهم ً ن تتمثل العب
  .المرحلة من التوتر السیاسي واألمني، قبل أن نستعرض األحزاب اإلسالمیة األخرى
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 :موقف جبهة اإلنقاذ  - أ

  على الصعید األمني 

ا من ما یحدث على الساحة األمنیة  ً من الناحیة األمنیة سجلنا ما اعتبر تبروء
 :حیث اعتبرت

هي التي بدأت طریق القوة والعنف وهي تحمل مسؤولیة ما سببه أن السلطة  -
أن المسؤولة "ویذكر رابح كبیر في هذا الصدد؛ . هذا النهج وكذلك مسؤولیة تصعیده

 ".عن ذلك هي المخابرات العسكریة ومیلیشیات ما یسمى بنظام الدفاع الذاتي

اعات اإلسالمیة نفسها لم تعد تترد عن التهدید العلني ضد بما ترتكبه الجم -
 ". فرقة الخوارج التي لها فكر منحرف جدا" المسلحة ویستخدم رابح كبیر تعبیر 

ها ترفض القبول ببند استخدام القوة مطلقا ولكن تؤكد أن الجیش اإلسالمي  - أنّ
لإلنقاذ لم یرتكب عملیات موجهة إلى المدنیین أو األجانب أو المنشآت المدنیة بل 

  .1مثلون السلطة مباشرةكانت موجهة إلى من ی

  على الصعید السیاسي  

ا یمكن أن نسجل موقف جبهة اإلنقاذ من ما جرى في تلك الفترة في ً   :سیاسی

إطالق سراح المعتقلین وقادة الجبهة : كانت على رأس أولویات مطالب الجبهة -
واالعتراف الرسمي بموقع الجبهة على الساحة السیاسیة وهي على استعداد مقابل ذلك 

                                                             
  :لمعرفة مواقف جبهة اإلنقاذ الجزائریة من أحداث تلك المرحلة، أنظر - 1

  .332 -299مایكل ویلیس، التحدي اإلسالمي في الجزائر، مرجع سابق، ص  -        
رؤیة من خالل الحدث الجزائري، ورقة : سیف الدین عبد الفتّاح إسماعیل، التیارات اإلسالمیة وقضیة الدیمقراطیة -        

  .100 -79، مركز دراسات الوحدة العربیة، یروت، ص ) 1993أفریل (، 170عمل منشورة في، المستقبل العربي، العدد 
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للقبول بنتائج انتخابات جدیدة تحت إشراف دولي وعلى أساس مبدأ التداول على السلطة 
  .وربما مع ضمانات معینة للقوى السیاسیة األخرى 

ها قدمت أقصى ما تستطیع للحوار ومخرج لألزمة؛ كالتخلي  - تعتبر الجبهة نفسها أنّ
حوار على الرغم من استمرار إبان انتخابات الرئاسة عن مواقف سابقة فأعلنت االستعداد لل

اعتقال القادة الرئیسین فضال عن االعتراف الواقعي بشرعیة السلطة في حدود انتخاب 
 . 1الیامین زروال رئیسا وكذلك إدانة العنف وغیر ذلك مما كان مطلوبا كشروط للحوار

دعت بشخص الیامین زروال؛ فبعد موقفها اإلیجابي من  - ها خُ ترى الجبهة أنّ
التي تبناها الرئیس صدمت بعودته إلى ) الحوار الشامل (ات الرئاسة وفق سیاسة انتخاب

المطالب القصوى واالستغناء عن الجبهة واستعراض القوة فالرئیس الیامین زروال الذي 
تحولت » ینادي بالمصالحة ووقف النزیف الدموي « -على حد تعبیر رابح كبیر  -كان 

 .يسیاسته من المسالم إلى الستئصال

لذلك بدا وكأن مستقبل الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ في عهد الرئیس الیامین زروال      
أكثر غموضا من أي وقت مضى، وذلك خالفا لدورها في إدارة األزمة من قبل الفصائل 
المسلحة التي تنتمي إلیها بطریقة أو بأخرى وهي فصائل ال تزال تمارس العنف وبأسالیب 

، وأمام 2رار النظام على إتمام االنتخابات التشریعیة ومن ثم البلدیةفأمام إص. غیر مبررة
فقدانها لعدد من مراكز الدعم الداخلي والخارجي؛ فإن دورها المركزي كقوة سیاسیة فاعلة 
ومؤثرة، ربما سیتقلص كثیرا على الرغم من أنها ال تزال تؤمن بأنها القوة األولى في البالد 

                                                             
مركز  ،أبو ظبي 8، دراسات عالمیة؛ العددائر بین الطرق المسدود والحل االمثل، الجز هیو روبرتس: بشأن هذا العقد، انظر 1

 .وما بعدها 23ت، ص . د ،اإلستراتیجیةللدراسات والبحوث  اإلمارات

وفاز بها حزب التجمع الوطني الدیمقراطي حزب الرئیس الیامین زروال وجرت  5/6/1997جرت االنتخابات التشریعیة في  2
  .وفاز بها أیضا حزب التجمع الوطني الدیمقراطي 1997یونیو /البلدیة في حزیراناالنتخابات 
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هاد السترداد مكانتها السابقة وبخاصة أن الظروف التي أفرزتها وأن بإمكانها مواصلة الج
 . 1ما زالت قائمة

وعلیه فإن ما یقوم به النظام من مناورات ال یغیر من مواقفها األساسیة اتجاه     
ن ًأصبحت بالمقابل غیر قادرة على إدارة األزمة بإدارة مركزیة  ٕ  النظام وسلطته وا

ة اإلسالمیة لإلنقاذ حتى عهد الیامین زروال كانت نلخص مما تقدم أن الجبه     
تعاني مشكالت مستمرة على مستوى التنظیم وعلى مستوى االنسجام بین فصائلها حیث 
سادها االنقسام المستمر والتفكك إلى عدة أحزاب كما أنها تعرضت إلى ظهور قیادة أقل 

  .2عداء للنظام القائم

  : 3اویمكن التعرف على بعض هذه القوى ومنه

ا مع طبیعة فكرها،   ً باستثناء موقف جبهة اإلنقاذ الذي جاء استكماًال لمواقفها وتماشی
ونهجها في العمل السیاسي منذ تأسیسها، نجد في الساحة تیارات إسالمیة أخرى اضطرت 
ألن تغیّر في طریقة تعاطیها مع السلطة؛ حیث لم یعد أنصار هذا التیار یصرون على 

: اإلسالمي كبدیل أوحد، بل أصبح یرتكز على مبادئ وأسس عامة مثلالمناداة بالنظام 
بعادها عن االحتكار والصراع  ٕ نبذ العنف بجمیع أشكاله، واحترام مكونات الهویة الوطنیة وا

  . 4واالستغالل

                                                             
المضاد، وعدم تمكن النظام عن  نفعاالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة المستمرة، وتصاعد عملیات العنف وال األزمةوهي  1

  .لدینیة في الجزائریةحل نهائي لإلشكالیة الجزائریة، وهو یحظى برضا وقبول جمیع القوى السیاسیة وا
التي  1989من قانون الجمعیات السیاسیة الصادرة سنة ) 33(بحكم المادة رقم »الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ«صدر قرار بحل 2

  .خولت وزیر الداخلیة حق إصدار حكم بإیقاف نشاط الجمعیات في حالة تمثیلها أي خطر على النظام العام
، السیاسة الدولیة»خریطة حركات اإلسالم السیاسي في الجزائر،«خلیفة أدهم،:انظر للتفصیل عن المعارض اإلسالمیة، 3

  .222-219، ص 1992àینایر /كانون الثاني( 107، العدد28السنة
م 1997، یولیو ) 129(الرهان ؟ السیاسة الدولیة ، العدد  من الذي كسب –االنتخابات الجزائریة : أحمد مهابة  - 4

  .142ص
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  .رأینا هذا التوجه في سلوك كل من حركة مجتمع السلم وحركة النهضة اإلسالمیة

   :1»حماس«موقف حركة المجتمع اإلسالمي   - ب

تعتقد هذه الحركة أن األزمة السیاسیة في الجزائر تعود في أصلها إلى طبیعة قاعدة   
الحكم التي كانت ضیقة جدا، و شیوع ممارسات اإلقصاء والتهمیش فضال عن احتكار 

  .السلطة والثروة

وفي منظور حماس أن المساهمة في حل األزمة السیاسیة تمر عبر الرجوع إلى      
االنتخابات التشریعیة (الشعب بالوفاء بالوعود السیاسیة التي طرحها النظام القائم خیار 

بشكل نزیه یضمن حریة التعبیر واختیار الشعب لممثلیه من دون ضغط أو ) والمحلیة 
خوف وتوسیع قاعدة الحكم بإشراك المعارضة في حل األزمة وتحریر العمل السیاسي من 

تنشد إقامة دولة " حماس"كل من یثق بهذا المنهج ألن خالل التعامل الدیمقراطي مع 
  .2جزائریة دیمقراطیة في إطار المبادئ اإلسالمیة 

وحول الترتیبات الكفیلة بحل األزمة األمنیة اعتقدت حركة حماس بوجود سبیلین      
  :للتعامل مع الجماعات المسلحة هما 

القیام بإجراء حوار فقهي یجمع العلماء مع الشباب المتطرف أو المتأمل   -أ    
إلیضاح تعالیم اإلسالم ودفع الشبهات ودحض الحجج الخاطئة مع إیقاف حمالت العنف 
وتعد حماس أن العنف الذي تشهده الجزائر ظاهرة غریبة نتجت من أخطاء النظام 

قصاء مبادئ اإلسالم  ٕ  .من قبل الشخصیات السیاسیةوتجاهل الثوابت وا

                                                             
، الذي لم یكن یمانع من تسمیة األحزاب نفسها بما 1989التسمیة كانت بموجب قانون األحزاب الصادر حسب دستور هذه  -  1

لیمنع هذا الطابع في  1997وغیرها، قبل أن یعدّل قانون األحزاب في ... تحمله من هویة دینیة أو دیمقراطیة أو علمانیة أو وطنیة
 ّ   .وغیرها... ز في إطار دیني أو عرقي  التسمیة ویفرض على األحزاب عدم التمی

 .219ص مرجع سابق،، قدوري بن األخضر مقراني - 2   
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القیام باالشتراك مع الرئیس الیامین زروال بالدعوة إل التعامل بقوة مع  -ب     
الجماعات اإلرهابیة التي ترفض الحوار لكن هذه المواقف ال تمنع حماس من المطالبة 

 ویمكن التعامل مع هؤالء العقالء ألن) عقالء اإلنقاذ(بفتح الحوار أمام ما تسمیهم 
 .1اإلحسان الذي هو روح الصلح الوطني یبقى أحد أهم أهداف حماس

، ولكنها تعده  1996وبخصوص التعدیل الدستوري      تعتقد حماس أنه غیر كافٍ
مرحلة ال بد منها للعبور إلى مرحلة االنتخابات البرلمانیة التي تعد المحك الحقیقي 

ال ) ، إسالم، أمازیغیة عروبة(نیة أن مقومات الهویة الوطللدیمقراطیة، وتعتقد كذلك ب
ذا كانت حركة  ٕ یمكن تركها بید أحزاب تتالعب بها ألن ذلك یعد مساسا بالوحدة الوطنیة وا
حماس من المشاركین في االستفتاء على تغییر الدستور فإنها في الوقت نفسه تنتقد 

المتسبب في  النظام السیاسي القائم بأنه لم یعط األسبقیة لالستقرار ولم یوقف العنف
 . 2النزیف الدموي الذي ال یمكن أن یتحقق إال بالحوار

   3موقف حركة النهضة اإلسالمیة -ج 

هذه الحركة تعتبر من الحركات اإلسالمیة التي تبنت العمل السیاسي منذ إرساء 
التعددیة، وقبولها بالعملیة الدیمقراطیة على أصول العمل بالدستور، وهي ربما تختلف عن 

ت األخرى من التیار اإلسالمي في كونها تظم جماعات تُعرف بجماعة النخبة، الحركا
وهم مجموعة من إطارات الجامعات والمفكرین والمثقفین الذین آمنوا بالتغییر االجتماعي 
انطالقًا من التغییر السیاسي، وعلى رأسهم عبد اهللا جاب اهللا، وهو معروف علیه بأنه 

ا كان مصدره، یمتلك شخصیة متزنة وعنیدة، و  ً یدعوا للحل السلمي لألزمة ونبذ العنف أی
  .ویندد بانتهاكات النظام بشكل علني، وال یتوان في اتهامه بالمتسبب الرئیسي في األزمة

                                                             
  .14ص  نفسه، 1
2 Le Matin (Alger)،23/1/1996. 

وأصبح شریكا وحلیفا في الحكومة للرئیس عبد » حزب حركة النهضة«إلى» اإلسالمیةحركة النهضة «تغیر اسمها من  - 3
  .1999االنتخابات الرئاسیة العزیز بوتفلیقة منذ 
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هذه الحركة هي األخرى نادت بالحوار مع الجمیع وهي كانت تعتقد أن أفكار     
ر التي تدعو إلشراك جبهة مجموعة العقد الوطني هي األصلح لحل األزمة في الجزائ

اإلنقاذ ولكن بما أن السلطة في الجزائر اختارت طریق االنتخابات فلیس من الحكمة أن 
  .1تبتعد هذه الحركة عنها

وكحوصلة لموقف التیار اإلسالمي من تراجع السلطة وتأسیسها لشرعیة تقلص من 
هذه السیاسة الجدیدة حضوض المعارضة، رأى كثیر من المتتبعین في تلك المرحلة؛ أنّ 

المتّبعة ربما كانت أجدى على الجزائر وتیارها اإلسالمي بالنظر لتحدیات تلك المرحلة، 
بشرط أال یتحول ذلك التیار إلى عامل من عوامل إضفاء الشرعیة على نظام سلبته 

أي سیاسة االستخدام ( تداعیات األحداث كل أثر للشرعیة، وهو ما حاول النظام إتباعه 
كان هدف ) 1995نوفمبر 29( یة في عهد زروال ، ففي االنتخابات الرئاس)أجل إلى

النظام إضفاء الجدیة على لعبة حددت أي حسمت نتیجتها سلفا،  فكان البد من شخصیة 
في وزن الشیخ محفوظ نحناح للعب دور المناورة التي تضفي شرعیة على االنتخابات 

  . الرئاسیة

 نیةالمعارضة العلما أحزاب موقف -5

 :جبهة القوى االشتراكیة  - أ

في ظل  -قبلیة عرقیة–لقد جاء خطابها السیاسي العلماني مدافعا عن مصالح إثنیة  
غیاب المشروع الوطني وقد تمكنت من خالل هذا الخطاب من كسب التعاطف والتأیید 
داخل وخارج الجزائر، غیر أن مصدر قوتها هذا شكل في وقت نفسه أهم نقاط ضعفها 

هذه الجبهة ضرورة الحفاظ على الممارسة الدیمقراطیة وااللتزام بالنتائج التي  كما أكدت
                                                             

  . 14نفسه، ص  جعر لم، اقدورى بن األخضرمقراني  1
:  وحول مواقف األحزاب اإلسالمیة الجزائریة األخرى تجاه تطور األحداث بین الجبهة اإلسالمیة والسلطات الجزائریة، انظر 

  .221ص »خریطة حركات اإلسالم السیاسي في الجزائر،«أدهم،
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ن أظهرت عدم تأییدها للمشروعیة السیاسیة  1992أفرزتها العملیة االنتخابیة عام  ٕ وا
  .1اإلسالمي ومعارضتها للتسامح السیاسي والدیني التي انتهجتها الحكومة

ام األصولیة اإلسالمیة لضرب األمن كما اتهمت الجبهة النظام السیاسي باستخد
شاعة القناع بأن جبهة التحریر الوطني هي البدیل الوحید لمواجهة الخطر  ٕ االجتماعي وا
األصولي إال أن ن الشكوك فیه أن تشكل جبهة القوى االشتراكیة القوة الموازیة 

 2لإلسالمیین في توازنات القوى السیاسیة

تمسكت جبهة القوى االشتراكیة على الرغم من موقفها المعارض للنظام السیاسي 
واإلسالمي باستكمال العملیة الدیمقراطیة حتى ولو أدى ذلك إلى وصول اإلنقاذیین إلى 
الحكم محذرة في الوقت نفسه من تغلغل الجیش في الحیاة السیاسیة وهي ترى أن السلطة 

بدأت الیوم تمارس  1988أكتوبر  –داث تشرین األول التي تراجعت عن موقفها منذ أح
القوة والعنف المنظم وتعمل من أجل تدعیم شرعیتها عبر االستفتاء الذي طرحته في 

ولهذا فإن الجبهة تفسر هذا التعدیل بأنه  1989حول تعدیل الدستور  28/11/1996
حوار الذي ال یقصي تكریس لهیمنة مؤسسات النظام في الوقت الذي یطالب فیه الجمیع بال

عطاء األسبقیة لدستور یساهم في وضعه الشعب ویحترم اللغة  األمازیغیة ویثبتها  ٕ أحدا وا
كلغة رسمیة وقد طلبت الجبهة عقب االنتخابات من أقطاب المعارضة توحید مواقفهم 
للدفاع عن الدیمقراطیة التي تبنتها القاعدة ولیس تلك التي یطرحها النظام ویفرضها على 

لمجتمع الجزائري من خالل تحالفه مع اإلسالمیین الذي أفسح لهم المجال لنشر ا

                                                             
إشكالیات الصراع : (توازنات القوى في الجزائر«، ومیتكیس، 216ص»االنتخابات البرلمانیة، أبوابعلى  الجزائر«محمد،  - 1

  .41-40ص»،)في إطار تعددي على السلطة
  : ویرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها - 2

  .شأنالتعنصر والتعامل مع الغرب، وذلك من خالل االتهام الذي وجه إلى زعیمها حسین آیت أحمد بهذا ال - أ
تخوف الجزائریین من نجاح مشروعهم في إنشاء دولة بربریة إلى جانب دولة عربیة إسالمیة في الجزائر  -ب 

  .25/1/1992، الخبر، و19/1/1992، الشعب: انظر. بمساعدة فرنسا
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إیدیولوجیتهم التي تدعم اإلرهاب وتنشر األفكار الهدامة على حد قول جبهة القوى 
  .1االشتراكیة

 التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة   - ب

الحاكمة في قوقعة جهویة یعتقد هذا التجمع أن أسباب األزمة تكمن في انغالق األسرة 
الحداثة والعصرنة : وحزبیة ضیقة وعدم الفصل في بعض القضایا األساسیة مثل

لبروز نخبة سیاسیة أصولیة تستغل  -برأي التجمع -والدیمقراطیة وهي عوامل مهدت 
الدین لنیل مغانم سیاسیة وانتخابیة ذات عواقب خطیرة على مستقبل البالد وضمن هذه 

تجمع أن ظهور الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ كان بسبب هذا التالعب من بقبل الرؤیا یرى ال
النظام لقتل الدیمقراطیة والعصرنة كسبب مباشر لظهور األزمة بعد أن تمكن الجبهة 

بین أحزاب دیمقراطیة تستعمل ضدها ) الهجینة (اإلنقاذ من التحكم بالساحة السیاسیة 
  . 2رامج سیاسیةمختلف أشكال الدعایة وأخرى ال تملك ب

ویرفض زعیم الحزب سعید سعدي أن تحل الدیمقراطیة المزیفة محل الشاذلیة،     
لذلك فالحزب یرى أنه من الضروري الرجوع إلى خیار الشعب لكن بعد التخلص من بقایا 
النظام السابق المقصود هنا هي األحزاب األصولیة التي ال یمانع من بقائها شرط 

  . 3ال تستعمل الدین في الحقل السیاسي انضوائها تحت برامج

 28/11/1996ولتوضیح موقفه من االنتخابات المتعلقة بتعدیل الدستور في       
یعد الحزب األزمة التي تعیشها الجزائر قد تسبب فیها النظام السیاسي القائم ولیس 

ن صالحیات الدستور وعلیه فمعالجة األزمة ال یمكن أن یتم بتعدیل الدستور الذي یزید م

                                                             
1 - El Watan (Kuwait)، 23/11/1996;P.4. 

  .15ص ،مرجع سابق، قدورى بن األخضرمقراني  - 2
  .El Watan، 23/11/1996،p.4                                                                    : انظر أیضا     

  .15ص  نفسه، جعر مال - 3
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الرئیس الجمهوریة على مؤسسات السیاسیة األخرى بل تتم باعتراف بمقومات المجتمع 
الجزائري ومنها االعتراف باللغة األمازیغیة وتحجیم أعداء الدیمقراطیة أي الحركة 

  .1اإلسالمیة على حد قول زعیم التجمع سعید سعدي

 حزب الطلیعة االشتراكي  -ج

ار الدیمقراطي للنظام بأنه دیمقراطي وال دیمقراطي في یصف هذا الحزب المس     
الوقت نفسه فهو دیمقراطي ألنه یضمن الحریات السیاسیة وحریة التعبیر وغیر دیمقراطي 
ألنه یفسح المجال أما قوى غیر دیمقراطیة للوصول إلى الحكم ویرى هذا الحزب أن 

من ) التوتالیتاریة( األصولیة  العمل الدیمقراطي هو الذي یؤدي إلى إیقاف أو منع القوى
قامة حكم الخالفة عمل غیر  ٕ الوصول إلى السلطة ویرى أیضا أن صعود اإلسالمیین وا
دستوري وأن التیارات المتطرفة والتي تدعي البربریة واإلسالمیة تحاول توظیف ذلك 

و ألغراض سیاسیة مرحلیة فهناك فرق بین من یتبنى البربریة إلحیاء التراث الجزائري 
إثراء الثقافة الوطنیة وبین من یستخدم ذلك بهدف تمریر سیاسة معینة كما یجب التفریق 
بین المسلم المؤمن الذي یرید  الزدهار البالد والنهوض بها وبین من یدعي اإلسالم 
ألهداف معینة ولضرب القیم االجتماعیة واقتصادیة وثقافیة أصبحت من مكتسبات 

  . 2المجتمع الجزائري عامة

زاء التعدیالت الدستوریة والقانونیة التي یجریها النظام فالحزب وقف معارضا      ٕ وا
لفكرة التعدیالت ألنها حسب وجهة نظره تدعم اإلرهاب وتكرس أحادیة السلطة وتعمل 

                                                             
1 - El Watan، 23/11/1996. 

ولغرض التعرف . 21/1/1992، السالم، و118-97، صخلفیات وحقائق: ، االحزاب السیاسیة في الجزائرللتفصیل انظر 2
: المساء؛ 14/1/1992، الجزائر الیوم: على ردود أفعال االحزاب الجزائریة وموقفها من التطورات السیاسیة الجزائریة، انظر

، الخبر، و16/1/1992، و 15/1/1992 الشعب؛ 16/1/1992، و10/1/1992؛ 14/1/1992؛ 13/1/1992
13/1/1992.  
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على تهمیش دور المواطن، وال تعبر عن طموحات المجتمع ویطالب بمواصلة النضال 
  .تاء الذي تعرف نتائجه مسبقاالستفمن الشعب مهما كانت نتائج ا

  .وعموما فإنه یحذر من مستقبل نتیجة تدهور الوضعیة االجتماعیة 

ویؤمن الحزب بأن االشتراكیة العلمیة هي الحل األمثل ألزمات المجتمع       
  .1الجزائري

  :موقف أحزاب المعارضة الوطنیة -6

 حزب جبهة التحریر الوطني  - أ

ر الوطني، كونها تحولت إلى حزب في مواصلة لما قلناه بخصوص جبهة الحری
المعارضة بعد أن اتهمت بكل عوامل وأسباب ما تتخبط الجزائر من أزمات مركبة في 
كل المجاالت، نقول أن الجبهة ولغایة هذه المرحلة ما تزال تحتوي على بنیة مهترئة 

ائم وغیر قادرة على مقارعة اآلخرین، خاصة اللعبین الجدد، الذین درسوا الوضع الق
بشكل جدي، وراقبوه لفترة زمنیة طویلة وسجلوا كل الثغرات التي وقعت فیه السلطة 
ها لم تجدد نفسه بالقدر الذي یمنحها القوة والقدرة على مسایرة التطورات،  ا، كما أنّ سابقً

ا مع السلط ً ها لم تحسم أمرها في المضي قدم ة بجناحیها السیاسي إضافة إلى أنّ
ل ل في العملیة السیاسیة على األصو الدخو و نزواء إلى المعارضة اال والعسكري، أو

ا ً ا وبرلمانی ً   .المتداولة حزبی

هذه التناقضات جعلت من حزب جبهة التحریر الوطني تجتر مواقفها السابقة دون 
تفكیر أو تخطیط أو تجدید في المواقف لذلك أعلنت الجبهة عن تبنیها لمشروع تعدیل 

وهذا یعني بشكل واضح أن ) نعم(لدعوة للتصویت علیه ب، وا)1989عام (الدستور 
                                                             

  .118-97المصدر نفسه، ص رزاقي،  عبد العالي -1
  pp.4-5. El Moudjahid, 24/11/1996.جریدة                                                       و     
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یساند توجهات ) بوعالم بن حمودة ( حزب جبهة التحریر الوطني في قیادته الحالیة 
كما یرى هذا الحزب الذي كان معارضا . 1الرئیس الیامین  زروال وبرنامجه السیاسي

االنتخابات الرئاسیة للنظام أن تتغیر مواقفه لمساندة مطلب السلطة جاء بعد إجراء 
یعود مساهمة فعالة في وضع أسس ) من وجهة نظر الجبهة ( دیمقراطیا وأن ذلك 

  .صحیحة التي تضمن ونحفظ میادین الثورة والوفاق الوطني 

كما ترى الجبهة أن هذه التعدیالت ستسمح بوضع حد لألحزاب التي  تدعي      
حزب جبهة التحریر الوطني كما یعد المعارضة والتي ال تهدف في حقیقتها إلى لضرب 

  . 2التعدیل حافظا للهویة ومانعا لألحزاب من أن تمس مصالح الوطن

وعلى الرغم من هذا موقف الجبهة إزاء سیاسة النظام القائم فهي تعتقد أن الحل       
لألزمة الجزائریة ال یمكن في إیقاف نشاط الجبهة اإلسالمي لإلنقاذ ألن مشكلة الحركة 

المیة تتطلب معالجة سیاسیة شاملة وأن ما قام به النظام یعد مساسا بالدیمقراطیة اإلس
  . 3التي ناضل الجمیع من أجلها

  حزب الحركة من أجل الدیمقراطیة  - ب

لم یقتنع هذا الحزب برئاسة زعیمه أحمد بن بلة الرئیس األسبق للجزائر بالنیات      
السیاسیة للنظام الحالي وحتى باإلجراءات التي اتخذها فهو یرى أن النظام القائم یرید أن 
یحتكر السلطة باسم الدیمقراطیة ولتعددیة على غرار ما یحصل في مصر والمغرب 

 1988تشرین األول أكتوبر  15النظام یحاول إجهاض انتفاضة وتونس معتقدا كذلك بأن 
وتشویه مفهوم الدیمقراطیة والتعددیة أمام الرأي العام الجزائري فالنظام یرید ترویض 

                                                             
  . 28ص»االستفتاء الدستوري في الجزائر،«رحماني، : انظر 1
 .14ص ،مرجع سابق ،قدورى بن األخضرمقراني  2

3 El Moudjahid (Alger)،24/11/1996،p.2. 
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وتطبیع اإلنسان الجزائري المناهض لسیاسات النظام لغرض الحصول على رضاه وتأییده 
  .یة شكلیةمن أجل استمراریته وبقائه في ظل ظروف وهمیة تعدد

ولغرض معالجة الوضع السیاسي الجزائري یطالب الحزب بإنشاء لجنة حكماء      
وطنیة لتشرف على الحوار الدیمقراطي الخاص بالتعددیة لیصاغ في ضوء نتائج الحوار 
میثاق یكون بمثابة المرجع لهذه التعددیة، وفي ضوء ذلك یتبلور البرنامج السیاسي 

ف لهذه الحساسیات الوطنیة ومن هذا المنطلق یبدأ اإلصالح لألحزاب وینبثق میثاق شر 
  السیاسي 

ومهمة لجنة الحكماء االتفاق على حكومة انتقالیة تقوم بتسییر شؤون الجزائر      
لفترة انتقالیة محددة حتى تتمكن من التحضیر الشامل لالنتخابات لكي یستطیع جمیع 

  .1ة االنتخابیةالقوى الحزبیة و السیاسیة الدخول في العملی

یضاف إلى تلك القوى السیاسیة الرسمیة والمعارضة مجموعة من التنظیمات          
واألحزاب الصغیرة والحركات ذات النشاطین الثقافي واالجتماعي برزت في الحیاة 
السیاسیة الجزائریة عقب ما استجد من أحداث وتطورات وتمیزت بأدوار محدودة في 

سیاسي وعملیة صنع السیاسة في الجزائر وقد تبنى كل واحد منها التأثیر في النظام ال
خطأ سیاسیا عبر عن مطامحها وبرامجها وقد تمثل الهدف األساسي من تكوینها في 
مواجهة الثقل المتنامي للتیار اإلسالمي المتصاعد في الجزائر والمتمثل في جبهة اإلنقاذ 

رغبة من هذه التنظیمات في التمسك اإلسالمیة وبقیة التنظیمات اإلسالمیة األخرى 
بالطابع الجمهوري العلماني للدولة الجزائریة وقد عبرت هذه األحزاب والتنظیمات منذ 

معتبرة أن التعدیل یهدف إلى تهمیش  1989البدایة على رفضها لتعدیل دستور عام  

                                                             
  . 49-12رزاقي، المصدر نفسه، ص  عبد العالي :للتفصیل انظر  -1
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ارها من دور المواطن في الحیاة السیاسیة وتقسیم الشعب وتكریس التفرد بالسلطة واحتك
  . 1قبل النخبة السیاسیة العسكریة وعدم استقرار المؤسسات

  :نتیجــــة

ل، وانطالقًا من مفهوم النظام السیاسي الذي یعبّر في صنخلص في نهایة هذا الف
أولى مدلوالته الرئیسیة على المؤسسات السیاسیة الرسمیة وغیر الرسمیة، الممثلة في 

وقضائیة في األولى، وكذا المنظمات والجمعیات  السلطات الثالث؛ تشریعیة وتنفیذیة
وغیرها في الثانیة، نخلص إلى أنّ بنیة النظام السیاسي في الجزائر منذ ... والنقابات 

االستقالل ال تساعد على االنتقال مباشرة نحو النظام الدیمقراطي، بل أفرزت لنا خلیط من 
ئري، لم تساعد على تكریس أنماط الحكم تخضع لمعطیات خصوصیة في المجتمع الجزا

  .مبدأ التعددیة إذا ما قورنت مع متطلبات هذه األخیرة وظروف تواجدها في المجتمعات

ولقد تأكد هذا االفتراض أثناء تناولنا بالتحلیل لمعطیات المرحلة ما قبل التعددیة 
ها فعًال تعبّر عن هشاشة  النظام وظروفها االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، فوجدنا أنّ

في مرحلة ما قبل التعددیة انعكست مباشرة في توقیف المسار االنتخابي وما تاله من 
السیاسي المنشود من الفعالیات الواعیة والنخبة  أحداث تراجعت معها كل مؤشرات التغییر

وكان لهذا المعطى مدلوالت واقعیة . الوطنیة المثقفة التي ساهمت في بدایات ذلك التغییر
وما تأسس خالله من تقلیص لحظوظ  1996في  1989تعدیل دستـور تمثلت في 

. المعارضة في المشاركة السیاسیة واتخاذ القرار وبالتالي المساهمة في عملیة التغییر
ا  ً كذلك اعتبر مؤشر تدخل الجیش في الشأن السیاسي ومجریات األحداث في البالد تكریس

ا ل ً تفضیل الشرعیة الثوریة على حساب الشرعیة لذهنیة متداولة منذ االستقالل، واستمرار
الدستوریة، ما أعطى االنطباع بأن الجیش ال یزال غیر مقتنع بالتعددیة والتداول على 

                                                             
1- El Watan، 23/11/1996،pp.4-5. 
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عطاء استقاللیة  ٕ السلطة، وغیر مستعد لمنح الحریات االجتماعیة والسیاسیة واإلعالمیة، وا
ل جعلت المواطن الجزائري للقضاء، وال یستطیع االبتعاد عن الشأن السیاسي، هذه العوام

السیاسي في  یفقد ثقته في العملیة االنتخابیة برمتها، ما یعرقل ویعیق عملیة التغییر
 .  الجزائر منذ تلك الفترة إلى الیوم
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  :تمهیـــــــد

كنا في الجانب المفاهیمي للدراسة قد تطرقنا إلى مفهوم الثقافة السیاسیة باعتبارها 
متغیّر وسیط لدینا لتوضیح مدى وجود أزمة لدى أحزاب المعارضة وبالتالي عرقلة مسار 

نا على العوامل التي من شأنها  التغییر السیاسي في ّ الجزائر، ومن خالل المفهوم ركز
تأسیس ثقافة مدنیة تُساهم في عملیة البناء الدیمقراطي في أي بلد، واعتبرنا أن هذه 

األسرة، المدرسة، المنظمات الدینیة، جماعة األصدقاء، مكان : العوامل؛ والممثلة في
ة واالجتماعیة، وسائل اإلعالم، االنتماء إلى بنى العمل، األحزاب السیاسیة، البیئة الثقافی

ا، فهي مؤشرات  ً ا وواقعی ً حكومیة، هذه العوامل إن مارست دورها كما هو منّظر لها علمی
س من خاللها مبادئ الدیمقراطیة، فهل هذا النوع  ّ لوجود هذا النوع من الثقافة وبالتالي تتكر

ائر؟ وكیف توّظف الثقافة السیاسیة من الثقافة مكتسب لدى أحزاب المعارضة في الجز 
ا أو كتل برلمانیة؟   لدى قوى المعارضة في األداء البرلماني ألعضائها سواء كانوا أفرادً

  الثقافة السیاسیة لدى أحزاب المعارضة : أوالً 

 بنیة الثقافة السیاسیة الجزائریة قبل وبعد االستقالل  -3

یمكن أن نفهمه انطالقًا من رؤیة إن الحدیث على الثقافة السیاسیة في الجزائر ال 
المفهوم عند أحزاب وقوى المعارضة، دون أن نعود به إلى الوراء بقصد معرفة المرجعیة 
ا انطالقًا من المرحلة االستعماریة وصوًال إلى تأسیس وبناء الدولة  ً التي یستند علیها تاریخی

  .والمجتمع

أفرزتها التجربة  1ناصر جابيوعلیه فإن الثقافة السیاسیة في الجزائر؛ كما یقول 
ّ بها المجتمع، وعلى رأسها التجربة االستعماریة االستیطانیة،  التاریخیة الخاصة التي مر
ا، من حیث المنهج ال بدا من التحدید هنا والقول  ً وحتى ال نعود إلى ابعد من ذلك تاریخی

                                                             
  .66، ص 1998الدولة والمجتمع، دار القصبة للنشر، الجزائر،: عبد الناصر جابي، االنتخابات - 1
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دقة ال بدا من ال تفسر كل شيء، وحتى نكون أكثر ) االستعمار(أن التجربة التاریخیة 
ع لها في مرحلة ما بعد  ّ القول أن هذه الثقافة السیاسیة السائدة قد تمت إعادة إنتاج موس

عالمات ممیّزة علیها لم تكن بارزة بالقوة الكافیة أو بتدعیم بعض "االستقالل بإضفاء 
ّ تحیید بعض الجوانب األخرى فیها   .االتجاهات ضمنها في حین تم

اعرفت الجزائر في الحقب ً مح  -ة االستعماریة أكثر االنتخابات السیاسیة تزویر ُ عندما س
كما  -بحیث كانت في السابق من احتكار نخبة محدودة العدد، . بها ألغلبیة الجزائریین

كانت االنتخابات البلدیة والتشریعیة فرصة لبروز انقسامات داخل الحركة الوطنیة 
ن كبیرین، التیار اإلصالحي بمختلف السیاسیة، بحیث انقسمت هذه األخیرة إلى تیاری

مكوناته السیاسیة والثقافیة الذي كان ینادي بالدخول في االنتخابات مهما كان مستوى 
مصداقیتها كمحاولة إلصالح النظام االستعماري من الداخل، والحصول بالتالي على 

ئري فرحات بعض الحقوق، وقد نّظم هذا التیار الذي عبّر عنه أحسن تعبیر السیاسي الجزا
عباس كزعیم سیاسي ومن مجموعة العائالت السیاسیة ذات القاعدة االجتماعیة المشتركة 

، جمعیة العلماء والحزب الشیوعي وبعض   udmaأو القریبة مثل جمعیة أحباب البیان 
األجنحة من الحركة الوطنیة الشعبیة الممثلة في حزب الشعب اتحاد انتصار الحریات 

رغم الفروق الواضحة في هذه العائالت على المستوى  PPA- MTLDالدیمقراطیة 
نخب / نخب فرانكفونیة جمهوریة(الفكري والعقائدي القیمي، بل حتى الفضائي االجتماعي 

إال أنها كانت تشترك ) إلخ...برجوازیة ریفیة زراعیة وأخرى تجاریة مدنیة/ معربة دینیة 
ا كوسیلة للتخلص من الظاهرة في الدور المنوح لالنتخابات والرؤیة اإلصالح ً یة عموم

ا في الجزائر ً   . 1االستعماریة جزئی

                                                             
  .68المرجع نفسه، ص  - 1
ار بلحسن، المشروعیة والتوترات الثقافیة: راجع كذلك    ّ الدولة والمجتمع والثقافة في الجزائر، مجلة الثقافة، العدد : عم
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التطورات التاریخیة الالحقة صبت أغلبیتها في اتجاه الرؤیة الثوریة المعادیة 
لالنتخابات، والتي كانت تركز على العنف الثوري كوسیلة رئیسیة في اقتالع الظاهرة 

 ّ ا لم یكن االستعماریة، وهو الجناح الثوري الذي طو ً ر أثناء االستقالل وبعده خاصة خطاب
ا لالنتخابات السیاسیة فقط كوسیلة وللظاهرة الحزبیة، بل حتى للفئات االجتماعیة  ً معادی
التي نادت بهذا االتجاه الذي عبرت عنه؛ فكان العداء، بل اإلقصاء السیاسي الفكري لكل 

المتهمة من قبل هذه الثقافة السیاسیة التي ضمت لها الفئات المثقفة، " البرجوازیة"الفئات 
ا باإلصالحیة والال ثوریة، والدفاع عن مصالحها األنانیة الضیقة، وعدم  ً السائدة اجتماعی

  .الشعبیة

هذه الثقافة السیاسیة التي قامت المدرسة والمنظومة التعلیمیة، بل وحتى المؤسسة 
الل من خالل عملیة إفقار واضح اإلعالمیة الرسمیة بإعادة إنتاجها وتوسیعها بعد االستق

، وهي 1للصراعات الفكریة والسیاسیة التي عرفتها هذه الفترة التاریخیة من الحركة الوطنیة
ا صاغیة لدى الفئات الشابة التي تكون األغلبیة ضمن المجتمع  العملیة التي وجدت أذانً

معتمدة في ذلك الجزائري، معتمدة على الفقر السیاسي الذي صاحب التجربة الجزائري، 
على الفقر السیاسي الذي صاحب التجربة الجزائریة بعد االستقالل، فباستثناء بعض 
الفترات القصیرة التجربة البومدینیة خاصة من خالل رؤیتها االقتصادیة أسهمت أكثر من 
غیرها في عملیة اإلفقار السیاسي لدى أغلبیة الفئات الشعبیة، فغابت الحیاة السیاسیة 

السیاسي والحوار السیاسي داخل المجتمع باستثناء بعض المجموعات السیاسیة  والنشاط
  :التي لجأت للعمل السري، والتي یمكن تصنیفها على مجموعتین رئیسیتین

المجموعة الیساریة التي تبنت الماركسیة مثل المجموعات التروتسكیة أو الماویة، وهي 
بوي والتقلیدیة في العمل السیاسي، في مجموعات یغلب علیها الطابع الفرانكفوني النخ

                                                             
لثقافي أحمیدة العیاشي، الدیمقراطیة بدون الوعي ا: للوقوف على مدى تأثیر المسألة الثقافیة على العملیة الدیمقراطیة، راجع -  1
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المقابل نجد المجموعات ذات الصبغة الدینیة التي لجأت إلى أسالیب عمل وفضاءات 
ا؛ ) قدیمة -جدیدة(اجتماعیة  ً مثل المسجد واألسرة والجامعة والمنظومة المدرسیة عموم

التي لم ) لسینمائیةالمراكز الثقافیة والنوادي ا/ الجامعة/ المصنع(وهي الخیارات الیساریة 
تستطع تكوین قواعد مستقلة لها ضمن هذه الفضاءات التي تتنافس فیها مع الدولة 

بة منه على غرار حزب الطلیعة االشتراكیة  ّ التي  -الحزب الشیوعي–والنخب المقر
ساهمت في قتل كل مبادرة قاعدیة مستقلة عنها أو معادیة للسلطة القائمة التي وضعت 

  .دفاع عن خیاراتهاكإستراتیجیة ال

إذن هذه التجربة التاریخیة التي عاشها المجتمع الجزائري على المستوى السیاسي من 
حیث مكانة الظاهرة السیاسیة قبل وبعد االستعمار، هي التي أنتجت الثقافة السیاسیة 
ّ في إطارها المسلسل االنتخابي بحلقاته المعروفة بعد  ا، والتي تم ً السائدة اجتماعی

قالل، فمن خالل تجربته التاریخیة لما قبل االستقالل توصل المواطن الجزائري إلى االست
القیمي، أهمها الال قانونیة  –إنتاج قیم رئیسیة على المستوى االجتماعي والسیاسي 

كما استمد من . 1ومعاداة الدولة في التعامل السیاسي، وحتى السلوك االجتماعي الیومي
رؤیة الجذریة في التعامل مع الواقع السیاسي، وهي الجذریة التي نفس التجربة التاریخیة ال

مت أكثر أثناء حرب التحریر أو على األقل من خالل النظرة المیثولوجیة التي  تدعّ
سیطرت بعد االستقالل عن هذه المرحلة المساواتیة، التي حاول النظام السیاسي الجزائري 

أصبحت هي األخرى من العالمات إعطائها محتوى اقتصادي اجتماعي استهالكي، 
  .2الممیّزة لهذه الثقافة السیاسیة السائدة اجتماعیا

                                                             
1 - Pierre Ansart, Idiologies, conflits et pouvoir, sociologie d aujourd’hui, Presses universitaire en 
France,  paris, 1977, p. 285.  

قة بین األ: راجع كذلك  -  2 ّ رؤیة حول طبیعة الصراع في الجزائر، مجلة نقد، العدد الخامس، : نا واآلخرعروس الزبیر، الذات الممز
  .17، الجزائر، ص 1983أوت 
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المساواتیة كقیمة إیجابیة علیا هي األخرى أنتجت تفریعات عنها؛ على رأسها نجد 
رفض قیم التنافس بین األفراد والمجموعات، فالترقیة االجتماعیة أو الحصول على 

ا من منظار هذه الثقافة السائدة، حیث اقتصادیة ال ب/ امتیازات مادیة  ً دا أن یكون جماعی
ا لها ضمن الفضاءات االجتماعیة  ً ا خصب ً نجد أن هذه القیم الال تنافسیة قد وجدت مرتع
ا  ً ا واضح ً ا سلبی ً اإلنتاجیة والتعلیمیة التي تبنت بقوة هذه القیم التي أخذت تطبیقاتها طابع

  .1فرديومعرقل لقیم العمل واإلنتاج والنجاح ال

هذا التفسیر لبنیة الثقافة السیاسیة التي سادت قبیل وبعد االستقالل كان له الشأن 
العظیم في بلورة تركیبة الثقافة التي سادت في عهد التعددیة، وأسست لعالقة السلطة 

ا، )المعارضة(السیاسیة باألحزاب  ، وتُرجمت في نوعیة العالقة التي سادت بینهما الحقً
ا أو وتجسدت في سلو  ً ك المواطن مع السلطة ومؤسساتها سواء كان هذا المواطن؛ حزبی

ا ً ا أو دینی ً ا، یساری ً ا أو نخبوی ً ، عادی   .مستقًال

ا  ً وعلیه یمكن أن نقول أن للجوانب التاریخیة والخلفیات الذهنیة والمرجعیات الفكریة دور
ا في تشكیل مرجعیة األحزاب السیاسیة والقوى االجتماعیة؛ واكتسا ً بها للثقافة السیاسیة مهم

  .والتي تساهم بدورها في تحدید مستوى العالقة بین أحزاب المعارضة والسلطة

 عالقة أحزاب المعارضة بالسلطة -2
  عالقة األحزاب اإلسالمیة بالسلطة  - أ

الشاهد في ما یحدث على مسرح التعددیة في الجزائر، وصف مسارها وتشخیص 
مراحلها وحلقاتها دون أن یقف على العالقة التي ربطت أحزاب المعارضة بالسلطة، كل 

وألن المرحلة موضوع الدراسة شهدت تطورات دراماتیكیة ومخاض عسیر . المراحل السابقة
ف في عملیة المخاض هذه هو المعارضة لتأسیس التعددیة الكاملة، فإن أهم طر 

اإلسالمیة، ممثلة في جبهة اإلنقاذ اإلسالمیة، دون التغاضي عن بقیة الحركات 
                                                             

  .68، صسابق مرجععبد الناصر جابي،  - 1
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اإلسالمیة، لكن تركیزنا علیها بدایًة جاء لكون أنا بقیة الحركات اإلسالمیة كحركة مجتمع 
ا الجبهة في السلم وحركة النهضة لم یظهرا في المرة األولى بالصورة التي ظهرت علیه

الساحة السیاسیة، ولم یدخال في صراع مع النظام، ولم یناال حظهما من المشاركة 
ا على ما تحصلوا علیه في نتائج انتخابات تلك المرحلة ً من هذا الباب . السیاسیة بناء

ا في مرحلة التسعینیات،  سوف نتطرق لعالقة المعارضة اإلسالمیة بالسلطة، وتحدیدً
ین على قطبی ّ ا مركز ً ن رئیسیین هما؛ جبهة اإلنقاذ وحركة مجتمع السلم، ألنهما یشكالن تیار

ا من جهة ویمثالن النقیضین في تعاملهما مع السلطة من جهة أخرى   .واحدً

 جبهة اإلنقاذ والسلطة:  

ل التیارات  یمكن أن نفهم تعاطي جبهة اإلنقاذ مع السلطة باعتبارها أول من مّث
ین شكال اإلطار اإلسالمیة في الولوج في العم ّ لیة السیاسیة، من خالل قطبین مهم

. المرجعي لها خالل طول فترة تعاملها مع النظام، وقبل حضرها من النشاط بقرار قانوني
بر عن فكر الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ من تفاعل تیارین ّ   :حیث یع

التیار األول؛ یمثله عباس مداني، وهو تیار إصالحي ینادي ببناء دولة  -
یة في الجزائر، وذلك بتصعید النضال الجماهیري في إطار الصراع مع السلطة إسالم

بواسطة االحتجاج والتظاهرات بأسلوب سلمي براغماتي دون اللجوء إلى العنف، وهو 
  .1ما یعبر عنه باألسلوب العقالني داخل الجبهة

) وریةالمثالیة الث(والتیار الثاني؛ یمثله علي بلحاج، وهو تیار إسالم المتشدد  -
والدولة اإلسالمیة لدى التیار تعني قیام عدالة . الذي یرفع شعار اإلسالم هو الحل

اجتماعیة مطلقة خالیة من القهر والظلم واالستغالل وهو عموما تیار شمولي 
ال یخشى المواجهة المباشرة مع الدولة سواء بأسلوب العصیان المدني أو ) رادیكالي(

  باستعمال القوة 

                                                             
، مجلة المستقیل العربي، مركز دراسات الوحدة مستقبل السلطة والدیمقراطیة: المدیني، اإلسالم والدولة في الجزائر 1

  .90-89، ص 1999، بیروت، 75العربیة، العدد 
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هر التباین في مواقف هذین التیارین اإلسالمیین حول التعامل مع النظام وقد ظ      
السیاسي القائم وما استجد من تطور في األوضاع ولكن ما إن ألغیت انتخابات عام 

حتى تدعمت فكرة التیار األول وتعززت فكرة المواجهة المسلحة ومع اندالع  1991
جدیدا إذ ثمة من یرى ضرورة الجمع بین المواجهة المسلحة عرف التیار المسلح تباینا 

العمل العسكري والعمل التفاوضي وهو التیار الذي تبلور في جیش اإلنقاذ المتمركز أغلبه 
خارج المدن والجماعة المسلحة التي ترى ضرورة التصعید في العمل العسكري حتى تنهار 

  الدولة 

لجزأرة الذي عني بحصر كما یُضاف إلى هذین التیارین تیار ثالث هو تیار ا     
عن غیرها من  -كما یرون –نشاطه الدعوي والسیاسي على نطاق الجزائر التي تختلف 

الدول اإلسالمیة وینتمي أغلب أعضاء هذا التیار إلى شریحة النخبة المثقفة بقیادة محمد 
  .1سعید وعبد القادر حشاني

المعارضة السیاسیة الوحیدة التي كانت الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ بقیادة تیاراتها القوة   
،  وذلك على 2وسعت دائرة استقطابها االجتماعي والسیاسي داخل الشرائح االجتماعیة

الرغم من أنها ال تمتلك برنامجا للتغییر الرادیكالي؛ باعتبار أن البرنامج لیس شرطا 
طلب تطبیق ضروریا لبروز الحركة اإلسالمیة ألنها تتصور أن تبني المشروع اإلسالمي یت

الشریعة اإلسالمیة، وأن هذا التبني والتطبیق وخوض الجهاد هي أكثر األدوات فعالیة 
لتحریض المناضلین والمتعاطفین معها، والتفافهم حول فكرها ومنطقاتها على اعتبارها 

وانطالقًا هذا الطرح استطاعت أن تجذب إلیها عددا من التنظیمات . المنفذ الوحید لهم
الذي كانوا ینتمون إلى أحزاب سیاسیة أخرى كجبهة التحریر الوطني وحركة والمناضلین 

                                                             
مجلة السیاسة الدولیة، جانفي  ، العنف السیاسي في الجزائر وأزمة التحول الدیمقراطي،أحمد عكاشة :انظر في ذلك 1

  .32-20: ص، القاهرة، 1997
  .91-89، صمصدر سابقالمدیني،  2
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وحركات أخرى معارضة ومستقلین، والسیما أن أسالیب العمل المتبعة  1اإلرشاد واإلصالح
  .من قبل المعارضة غیر اإلسالمیة لم تحقق لهم ما كانوا یطمحون إلیه

نت مثار اهتمام من قبل أغلبیة هذا ما یبین أن الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ كا    
الشعب نظرا لألسالیب واألفكار التي قدمتها أثناء حملتها االنتخابیة الداعیة إلى التغییر 
نما اكتسبت  ٕ الجذري للنظام وهذا ما یؤكد أنها لم تستند فقط إلى الشرعیة القانونیة ، وا

حزاب العریقة بما التي لم تستطع الحصول علیها حتى تلك األ 2أیضا الشرعیة الشعبیة
فیها جبهة التحریر الوطني التي كانت الممثل الوحید للشعب الجزائري طوال ثالثین عاما 

  من الحكم في ظل نظام الحزب الواحد

وفي حقیقة األمر أن الحلیف األساسي لها هو األزمتان االقتصادیة واالجتماعیة التي 
إلسالمیة لإلنقاذ كانت تدرك عمق أخذت تضغط على الدولة والمجتمع ویبدو أن الجبهة ا

هذه األزمة األمر الذي جعلها تستغل هذا الظرف خیر استغالل لرفع شأنها ومكانتها كقوة 
لهذا اتسم .  3معارضة للنظام ومعبرة عن مطامح أغلب فئات وطبقات المجتمع الجزائري

 :إطارها الحركي في بادئ  األمر في مواجهة النظام وسلطته بما یلي 

الضغط على حكومة الرئیس الشاذلي بن جدید إلجراء انتخابات تشریعیة  -1
وأدت إلى  1990ورئاسیة بعد االضطرابات التي تدخل الجیش لقمعها في حزیران یونیو 

                                                             
 .هي  حركة دعویة وهي كذلك لسان حال حركة مجتمع السلم، قبل أن تتحول إلى حزب سیاسي - 1

، دخلت الجبهة العمل السیاسي میدانیا 1989بصدد اكتساب الجبهة الشرعیة الشعبیة، فمنذ تاریخ االعتماد في خریف  -2
وقد فازت في هذه االنتخابات : ادئها وأهدافهاوبقوة تحضیرا لالنتخبات المحلیة و التشریعیة لتعرف مدى تعلق الشعب بمب

، وكانت مرشحة لنیل أغلب المقاعد المتبقیة للدور الثاني الذي ألغي، كما هو معلوم، )1991والتشریعیة  1990البلدیة (
ور هذا الدور الذي یعد أهم مطلب تتمسك به أغلب االحزاب السیاسیة وبخاصة الجبهات الثالث التي زكاها الشعب في الد

االول، ومن هنا كانت الجبهة االسالمیة لالنقاذ محل تقدیر من قبل أغلبیة الشعب، نظرا للمشروع االسالمي الذي تبنته 
 1989وحول مفهوم الشرعیة في الدستور الجزائري لعام . في حینه، إضافة الى مطالبها بالتغیي الجذري لكل أركان النظام

قراءة في مسیرة (بركة، مبادؤنا بین جموح الساسة وخیار الشعب : ة، انظروحول تأسیس الجبهة والشرعیة الدستوری
  ). 10(الى المادة رقم )6(من المادة رقم 1989، ودستور59-56،ص)1992االحداث السیاسیة السداسي االول 

  .38ص»،)إشكالیات الصراع على السلطة في إطار تعدديتوازنات القوى في الجزائر«میتكیس، : انظر 3
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تغییر حكومي إذ عین سید أحمد غزالي رئیسا للحكومة الستیعاب سخط اإلسالمیین بدال 
 .بهة اإلسالمیة لإلنقاذ من مولود حمروش الذي لم یكن مقبوال من الج

المرونة والقدرة على المناورة فعلى الرغم من رفضها اآللیة االنتخابیة كوسیلة  -2
للوصول إلى السلطة ومن ثم بناء الدولة اإلسالمیة إال أنها ارتضت الصیغة التعددیة التي 

 .مكنتها من الفوز باالنتخابات 
ة الشاذلي بن جدید الهدوء وضبط النفس والتمسك بشرعیتها بعد استقال -3

وتشكیل المجلس األعلى للدولة برئاسة بوضیاف الذي حاول اتخاذ موقف متشدد 
نهاء دورها ٕ  .لتحجیمها وا

 . اإلشادة بمكانة الجیش لغرض تحییده عن التدخل في مجریات األحداث -4

یقاف نشاطها بموجب  ٕ إذا كان ذلك قد میز طابعها الحركي قبل أن یصدر قرار حلها وا
، فإنها لجأت 1ألنها بدأت تشكل خطرا على النظام العام 1989الجمعیات السیاسیة قانون 

  :كتیكها السیاسي على الشكل التاليبعد ذلك إلى تغییر ت

تنظیم حركتها من الخارج في محاولة منا إلقامة حكومة منفى وذلك بعد مغادرة  -
 عدد من

قیاداتها إلى الخارج واستطاعت السلطات الجزائریة تفكیك هرمیة قیادتها من  
 .الداخل واعتقال عدد كبیر منهم وعلى رأسهم عباس مداني وعلي بلحاج

بلورة أسالیب جدیدة للتعامل مع السلطة والنظام بعد أن نفذ تنظیم الجبهة  -
 مشروعیته

 .القانونیة وتحول إلى العمل السري المنظم 

                                                             
 33وجاءت إجراءات التوقیت والحل المنصوص علیه في المواد . 20/2/1992الشعب، : ر حدیث بوضیاف فيانظ 1
انظر البیان . ، والمتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي5/7/1989المؤرخ في  89/11من القانون رقم  35و 34و

  .25/2/1992الشعب، : في 9/2/1992المؤرخ في 
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وعلى الرغم من تعاطف الجماهیر الشعبیة مع جبهة اإلنقاذ فهناك بعض      
  :1مؤشرات الضعف شابت تحركها السیاسي ومنها 

االفتقار إلى برنامج سیاسي واضح المعالم یكشف النقاب عن مشروع حكم  -1
سیاسي قادر على تقدیم حلول ناجعة للمشكالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

 .المتراكمة
االختالفات بین صفوفها التي تضم خلیطا غیر متجانس من الجماعات  -2

الدینیة ممن تجتمع بینهم الرغبة األكیدة في تطبیق الشریعة من دون رؤیة واضحة 
 . 2للدور السیاسي لإلسالم في مواجهة النظام

االفتقار إلى التجربة السیاسیة نتیجة حداثة نشأتها فعلى عكس بعض  -3
التي نشأت في الثمانینات فإن نشأة الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ الحركات اإلسالمیة 

 . 19893كحزب سیاسي یعود إلى 

مع مؤشرات الضعف هذه وما واجهته الجبهة اإلسالمیة من موقف متشدد من       
نهاء نشاطها ومكانتها القانونیة إال أنها  ٕ قبل النظام السیاسي القائم بقصد تحجیم دورها وا

شروط وجودها حیث األهمیة الخاصة لإلسالم الذي یمثل أهم مكونات  بقیت تحمل معها
  .الثقافة الجزائریة

بید أن هذا الواقع الذي أدى إلى تراجع مشروعیة العمل السیاسي والمكانة الفاعلة      
تیارات أخرى داخل الحركة اإلسالمیة لتمأل فراغ  -كما سنرى -لجبهة اإلنقاذ قد صعد 

حركة التضامن «ل للجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ حیث تشكل ما یسمى بـ القوى الناجم عن ح
حزب الجزائر «و» حزب األمة«و »رابطة الدعوة اإلسالمیة«بین كل من » اإلسالمي

                                                             
  .91-89: صق، مصدر سابالمدیني، : انظر 1
  .91-89المصدر نفسه، ص  2
للنشاط السیاسي العلني رسمیا بعد السماح » لإلنقاذالجبهة اإلسالمیة « لقد أظهرت.6/9/1989الجریدة الرسمیة،  3

  .1989نشاط السیاسي الذي أقره الدستور المعدل عام لبا لألحزاب
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إال أنه یصعب على التنظیم اإلسالمي أن یستمر في ظل غیاب دور » المسلمة المعاصر
ة الجزائریة أن تتجاهلها األمر الذي ومكانة جبهة اإلنقاذ وهي مكانة لم یكن بوضع القیاد

حدا النظام على طرح مفهوم المصالحة الوطنیة بین القوى الوطنیة الجزائریة ومن ضمنها 
حیث  1993أكتوبر / جبهة اإلنقاذ من خالل لجنة للحوار تشكلت في تشرین األول

إلسالمیة سارعت قوى الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ لرفضه إذ ال خیار غیر إقامة الدولة ا
ذا كان للجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ أن  ٕ وهذا یعني استمرار المواجهة العنیفة مع السلطة وا
عدلت من طرحها الرافض هذا فإن ذلك یأتي وفق شروط الشتراك الجبهة في الحوار ومن 

أن تعقد السلطة الجزائریة محادثات مباشرة ومنفصلة مع الجبهة اإلسالمیة :  أهمها 
الجبهة ال تؤمن بالصیغة الجماعیة للحوار التي یراد منها اإلیهام منها بوجود لإلنقاذ ألن 

حیاة سیاسیة وذلك إلرضاء الدول األجنبیة التي تلح من أجل تطبیق اإلصالحات 
لبعض القوى الحزبیة والسیاسیة من أجل  -في الوقت نفسه –الدیمقراطیة مع إعطاء وزن 

  .اذإضعاف مكانة الجبهة اإلسالمیة لإلنق

 حركة مجتمع السلم والسلطة 

تعود جذور هذه الحركة إلى جماعة الموحدین التي كانت تنظیما سریا أنشأه في 
الستینیات من القرن الماضي الشیخان محفوظ نحناح ومحمد بوسلیماني، كخطوة لمواجهة 

، وأدت نشاطات هذه 1965جوان  19التوجه االشتراكي للنظام الجزائري بعد انقالب 
إلى اعتقال الشیخ نحناح مع عدد من أعضائها، وبعد  الجماعة المعادیة لالشتراكیة الدولة

خروجهم من السجن نهایة الثمانینیات أسسوا جمعیة اإلرشاد واإلصالح الخیریة والتي 
إلى حزب سیاسي هو  -والذي أباح التعددیة الحزبیة - 1989تحولت بعد دستور فیفري 

فوظ نحناح، برئاسة مح 1990دیسمبر  06في ) حماس(حركة المجتمع اإلسالمي 
واضطرت الحركة إلى استبدال كلمة اإلسالمي من أسمها بكلمة السلم، لیصبح اسمها 

ا مع األمر ) حمس(الجدید حركة مجتمع السلم  ً ، وهي حزب ذو اتجاه 97/09تماشی
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إسالمي معتدل مرجعیته اإلسالم قریب إلى تیار اإلخوان المسلمین، یرفض التطرف 
یعمل من أجل تجسید الدیمقراطیة والتداول على السلطة والعنف ویدعو إلى التسامح، و 

والمحافظة على القیم الثقافیة واإلسالمیة والهویة الوطنیة، ویدعو للتعایش مع االتجاهات 
 30، تحصل على المرتبة الثانیة في تشریعیات 1األخرى والمحافظة على الحریات الفردیة

  .2007ماي  17والمرتبة الثالثة في تشریعیات  2002ماي 

انتهجت الحركة منذ تأسیسها خیار المشاركة في العملیة السیاسیة، حیث شاركت 
جمیع االستحقاقات االنتخابیة، كما دخل رئیسها الشیخ نحناح سباق الرئاسة في انتخابات 

، حیث حصل على المرتبة الثانیة بعد الیامین زروال، لیقصى من السباق الرئاسي 1995
م مشاركته في ثورة التحریر الوطني، إال انه لم یلبث بعد هذا بحجة عد 1999لعام 

اإلقصاء أن أعلن دعمه ودعم حمس لبوتفلیقة مرشحا للرئاسة، وشاركت الحركة بوزراء 
  .2إلى یومنا هذا 1996في الحكومة بدایة من سنة 

هذا النهج الذي اختارته الحركة كقطب في المعارضة، خاصة في غیاب جبهة اإلنقاذ 
یأتي من فراغ أو إرهاصات قادته السیاسیین، بل كانت مبنیة على معطیات تؤمن بها لم 

ها األسلم للمرحلة التي تمر بها الجزائر، ویمكن أن نلخص  الحركة أشد اإلیمان وتعتقد أنّ
  :ذلك في أفكار قائدها ومؤسسها محفوظ نحناح؛ حیث یقول

وفق القوانین المعمول بها، أو  سبیل المعارضة السلمیة: وكان المطروح سبال متعددة
سبیل المقاطعة وعدم إقرار أي وسیلة ینتهجها النظام الحاكم حتى یزول إن زال، وقد 
أثبتت التجربة أن المعارضة أو المقاطعة بهذا الشكل تراجع عنها أصحابها والدعاة إلیها 

فر النظام ودخلوا الصف بعد ویالت وویالت، وقد كانت هده المقاطعة سببا في أن یستن
كل قواه ویتناسى صراعاته الداخلیة، ویتترس بالمجموعات التي یضمن بها التفرد 

                                                             
 .24ص  المرجع السابق، سامح راشد، 1
: ، تقدیم)مشروع دراسات الدیمقراطیة في الوطن العربي: ندوة(مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر، :  راجعلمزید من التوضیح،  -  2

  ..169-168، ص2002، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1برهان غلیون، ط 
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بالسلطة، أو سبیل المشاركة المصحوبة بمبدأ أن نقول للمحسن أحسنت عندما یحسن، و 
للمسيء أسأت عندما یسيء، كضمانة عن الجهر بالحق ونقد اإلساءة مهما یكن 

انتهج البد أن تصحبه ضریبة ویبقى العقل السلیم هو وما من شك أن أي سبیل . مصدرها
الذي یستطیع أن یوازن بین الصالح والفاسد ویوازي بین أحسن المصلحین وأشد 

  :وقد كان اختیارنا مبنیا على قناعات أربع. المفسدین

العمل على تغییر المنكر بالمعروف ودفع الضر بالحسنى واجب شرعي ومسئولیة 
خلي عن أدائها أو التهرب من تحملها مهما كانت الظروف وأیا كانت أخالقیة ال یجوز الت

 .األسباب

ئكیة التغریبیة والتیار أالستئصالي وتصب في السیاسة الغیاب تحقق غرض القوى ال
خانتها عندما تجد الساحة خالیة تصول فیها وتجول كما ترید دون رقیب أو حسیب أو 

أفكارهم وزرع خططهم بما عطل مشروع  اعتراض، وقد أفسح المقاطعة المجال لفرض
 ً ا على بعض المنظمات والجمعیات واألحزاب قانون تعمیم استعمال اللغة العربیة إتكاء

دعم توجهاتها في الحق والباطل وفي الطاعة ا قابلیة السیر في ركاب السلطة و التي فیه
مشروع  والمعصیة وفي الخطأ والصواب، بما لها من استعداد استشرافي لتمریر أي

من هذا المنطلق فإن الواجب یحتم الحضور االیجابي والفعال في . !!مرضي عنه فوقیا
بعض المفاسد ودفع بعض المخاطر المحیقة  درءالمتاحة للتمكن على األقل من  المواقع

 .بالوطن ورموزه وثوابته وأبنائه ومكاسبه

وف والنهي عن سیاسة الغیاب الطوعي والمتاح قائم، یلغي فریضة األمر بالمعر 
المنكر، كما یلغي قاعدة أن المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على أداهم خیر من 

 ).وتواصوا) (وتعاونوا(المؤمن الذي ال یخالط وال یصبر على أداهم، ویلغي فعل المشاركة 

العمل الوطني الصرف یجب أن یقوم في الظرف المناسب، إذ أن الوطن الذي 
تحرك المخلصون فیه ألداء واجباتهم فإنه سیفوتهم فصل السبق یتعرض للویالت إذا لم ی
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نقاذه من الخطوب التي تحیق به، والوطنیة الصادقة ال تقبل من  ٕ والكفاح من أجل رفعته وا
أصحابها التلكؤ عند الطلب والتأخر في التضحیة والتردد في الكفاح واالنسحاب عند 

 .ألنانیةوتستدعي اإلیثار عند ظهور األثرة وا. الضرورة

ضه إلى أسباب ومسوغات نهج المشاركة، ودوافعه الفكریة والخلفیات ر وبعد تع
ّ . والمالبسات السیاسیة و العلمیة المحیطة به یشخص محفوظ نحناح النتائج التي تم

حیث یدرجها في شقین، یتعلق كل شق منهما بصنف معین . تحقیقها من سیاسة المشاركة
  .1من النتائج

یشمل النتائج التي تصب في خانة الصالح العام، وهي نتائج كثیرة  الصنف األول
  :ومتشعبة لكننا سوف نكتفي بذكر أهمها وأبرزها

المساهمة في الحفاظ على الدولة الجزائریة ومنع بنیانهامن االنهیار والتفتت والسقوط، 
لعلم الوطني و ونقصد هنا الدولة ال السلطة أو الحكومة أو النظام القائم، نعني بالدولة ا

العملیة الوطنیة، والوحدة التربیة ومؤسسات السیادة ومعالمها التي تعرضت بالفعل 
لمخاطر التردي واالنهیار عندما عم العنف والقتل والفوضى والدمار وسیطر الرعب، 
وتبدت بوادر التفسیخ في عجز النظام عن توفیر األمن للمواطنین وتخلي كثیر من 

هده هي النتیجة . هم ومسئولیاتهم وفرار بعضهم إلى خارج البالدالمسئولین عن مناصب
األولى األساسیة التي ساهمنا في تحقیقها ولنا إن نتشرف بدلك ونفتخر به، فالدولة 
الجزائریة لیست ملك لألجیال الماضیة التي ضحت في سبیل إقامتها وتشییدها وملك 

وأنه من . لتفریط فیها أو التخلي عنهالألجیال القادمة التي لم تولد بعد فال یحق لنا ا
الحتمي أن تلتقي مساهمتنا في بعض المفاصل التي یستفید منها المولعون بالفساد، ولكن 

                                                             
، مكتبة مدبولي،  1بوتفلیقة، ط من زروال إلى: تمام مكرم البرازي، الجزائر تحت حكم العسكر: لمزید من التفاصیل، أنظر -  1

  .241-227، ص 2002القاهرة، 
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ن كان ثمة مستفیدین ونفعیون،  ٕ الموازنة تقتضي رجحان كفة مصلحة بقاء الدولة حتى وا
 .وال الجمیعواستمرار المؤسسات ولو كانت هشة، أولى من زوالها، الن زوالها من ز 

الحفاظ على صورة اإلسالم من خالل تقدیمه في صورة مخالفة للصور المشوهة 
الدمویة المرعبة التي رسمتها له خناجر اإلرهاب وكتابات الصحافة المتغربة في الداخل 
ووسائل اإلعالم الغربیة الجاهلة أو الحاقدة أو المتآمرة، صورة مغایرة قائمة على االعتدال 

والحفاظ على المشروع في إطار تیار . التسامح،وعلى العمل السلمي البناءوالوسطیة و 
وتنظیم شرعي یعمل في أرض الواقع في تحقیقه في أرض الحیاة، رغم كل الجهود التي 
. بذلت ومازالت لحد اآلن بهدف اإللغاء الفكري المستحیل واإلقصاء القانوني الممكن

الشباب المندفع عن حسن النیة وعن حماسة والحفاظ على صورة اإلسالم من خالل كبح 
فیاضة وراء شعارات محببة إلى النفس المسلمة في كل زمان خصوصا إذا ما وجد من 
یتقن تحریكها في ضرف الغضب الشعبي العارم واالحتقان الجماهیري من شدة الظلم 
 والتعسف وسوء استخدام الثروات وتوزیعها على غیر مستحقیها، بما یفرض وجود من
یدفع هدا االندفاع ویضبط لهیب العواطف بنظرات العقول التي ال تسمح بإصدار فتاوى 
استحالل الدماء واالعتراض و األموال، بحیث تستخدم غطاء للجرائم التي كان ضحایاها 
أهل اإلیمان والدعوة من أمثال الشیخ محمد بوسلیماني والدكتور حمود حبلي والشهید بن 

صحفي الالمع عز الدین سایج واألستاذ القدیر لحسن سعد اله، الشهید عمر خنوشي وال
رحمهم اهللا تعالى، الدین رفضوا جملة وتفصیلة إعطاء المسوغات الغتیال األمة وهدم 

 .1ثوابتها 

العمل على توضیح األزمة والفتنة القائمة في الوطن أمام الجهات الخارجیة، وبالدرجة 
سالمیة التي حصل لدیها تشویش في مدركاتها األولى أمام الحركات والتنظیمات اإل

                                                             
ار، الجزائر والتعددیة المكلفة، في كتاب -  1 ّ الخلفیات السیاسیة واالجتماعیة واإلقتصادیة، مرجع سابق، : األزمة الجزائریة: منعم العم

  .-71ص 
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اإلسالمیة وارتسمت أمامها صورة صعب تعدیلها من فرط المعتقد اإلسالمي السلیم من 
خر في مثلما حصل تشویش أ. جهة، والواقع الجزائري الدموي المأزوم من جهة أخرى

دنا إنما هو حرب التي ترى أن ما یحدث في بالالدوائر الرسمیة الدولیة والغربیة أساسا و 
عادة األمور إلى نصابها، أو على األقل  ٕ أهلیة ربما یكون من واجبها التدخل إلخمادها وا

وكانت السوابق جاهزة ومتوفرة من أحداث لبنان والصومال . لحمایة رعایاها ومصالحها
وربما كان خطر التدویل . وأفغانستان، وكثیر من البلدان اإلفریقیة جنوب الصحراء

األجنبي من أكبر المخاطر التي هددت الدولة الجزائریة في تلك الفترة، في  والتدخل
 . صمیم وجودها وجوهر سیادتها ومستقبلها كدولة مستقلة

المساهمة في طمأنة كثیر من القوى واألطراف الداخلیة والخارجیة تجاه تیار الحركة 
هلیة الشاملة التي اإلسالمیة، ونشر الطمأنینة التي ساعدت على نزع فتیل الحرب األ

كانت قاب قوسین أو أدنى بسبب التوترات الكبیرة والتشنجات السیاسیة واالجتماعیة التي 
طبعت الحیاة الوطنیة خالل تلك الفترة، والتخوف الداخلي والخارجي من التیار اإلسالمي 
خاصة بعد بعض التجارب المؤلمة مع الحركات إسالمیة مختلفة عبر العالم لیست 

والمساهمة في إظهار استعداد الحركة اإلسالمیة للعمل . نستان إال نموذجا لهاأفغا
 .الدیمقراطي السلمي

قطع الطرق على القوى الظالمیة الخفاشیة الممثلة للتیار الالئیكي التغریبي الحاملة 
التي حاولت جاهدة إن تستغل ظروف المأساة الوطنیة لتمریر . للطرح أالستئصالي

یة لمحو شخصیة األمة وتمییع مقومات الهویة الوطنیة، تمهیدا لتحقیق مخططاتها الرام
الهدف الحقیقي لها والمتمثل في ربط الجزائر نهائیا بالمصالح اإلستراتیجیة السیاسیة 

  : 1والثقافیة واالقتصادیة لقوى االستكبار الغربي، الذي راح یتهیأ بتحضیر العقول لقبول
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 .عودة األقدام السوداء -
بعد أن كان الحدیث » البانال«استساغة مس السیادة الوطنیة من خالل تنظیم  -

 .عن التدویل جریمة وخیانة
 . السماح بمراقبة مواقع جزائریة كان الظن غالبا على أنها مصانع نوویة -
سهولة زیادة بعض الیهود تحت مسمیات كثیرة إلى بعض المدن الجزائریة  -

 .واستقبالهم رسمیا وشعبیا بحفاوة
بدایة اإلعالن والمجاهرة بإنشاء تنظیمات وجمعیات ونواد تعرفها األوساط الغربیة  -

  !!.على أنها أقرب إلى الماسونیة، وبمشاركة مسئولین جزائریین على مستوى رفیع
التعطیل المستمر لكل ما له عالقة بعودة استعمال اللغة العربیة، وتعطیل  -

 .مشروعات بناء المساجد
 .تعسفي یمس قطرا عربیا أو إسالمیا الرضا بأي إجراء -
كسر العالقات مع المشرق العربي و اإلسالمي ألسباب موضوعیة أو أسباب  -

واهیة، كما حصل مع بعض البلدان وبمجرد الشبهة بینما بلدان أروبیة ضالعة في 
 .التجني على الجزائر لكنها على الرأس والعین 

ا ّ الحزبیة والشخصیة التي حققها لنا منهج من النتائج، أي النتائج الصنف الثاني  أم
 : 1عدیدة كذلك، ونكتفي منها بما یليالمشاركة، فهي 

طاراتها و قیاداتها على شرف الشهادة من أجل  ٕ حصول العشرات من أبناء الحركة وا
أن یعود للوطن أمنه و طمأنینته و عافیته ، ومن اجل أن تواصل الحركة سبیلها و نهجها 

وأنه لمن عظیم . هم الشهید الذبیح محمد بوسلیماني رحمة اهللا علیهو دعوتها وعلى رأس

                                                             
جانفي ،  107السیاسة الدولیة، العدد مجلة السیاسي في الجزائر، ت اإلسالم كاخلیفة أدهم، خریطة حر : راجع - 1

  .219، ص القاهرة ،1996
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النعم اإللهیة أن تسجل األسماء في سجل الشهداء والضحایا لیس في سجالت القتلة  
 .والجالدین وصناع الموت والدمار 

االنتصار في معارك رهیبة لكنها صامتة مع بعض األطراف في السلطة الداعمة لفكر 
تئصال والتي كانت ترى مجرد المشاركة في بناء الوطن ومؤسسات الدولة التغریب واالس

سیاستها، ولهذا راحت تزرع عها وحجمها خطرا یتهدد مصالحها و وعودة هبتها أیا كان نو 
تحاول دفعها نحو المواجهة و القوى الحقیقیة على بعضها حینا، وتثیر األحقاد وتؤلب 

هذه األوساط كانت ترى أن مجرد الوجود الرسمي الشرسة والشاملة أحیانا أخرى لدرج أنا 
بأشكال قانونیة وممارسة الفعل السیاسي العلني خطرا یجب درؤه قبل نموه وظهوره، أما 

فلم .  !!موضوع المشاركة فإنه معتبر لدیهم جریمة تستوجب العقوبات على من یتقبلها 
 . 1النظام وفصائله العدیدةیكن خیار المشاركة خیارا مقبوال وال مجمعا علیه بین أطراف 

اكتساب قاعدة شعبیة معتبرة، سمحت للحركة أن تحتل المراتب األولى في كل 
المواعید االنتخابیة الوطنیة التي أستهدفه بناء المؤسسات، وجعلت منها القوة التي ال 

قاعدة شعبیة . یمكن ألي أحد أن یتجاهلها، وفرضه على الجمیع أن یحسب حسابها
ء الحركة الذین عرضوا حیاتهم وأموالهم اكتسبت بفضل جهودا ونضال وتضحیات أبنا

قناع الناس بها، ودفع كثیرون منهم  ٕ للمخاطر في سبیل إبالغ صوتها نشر أفكارها وا
وكان من السهل اكتساب القاعدة بسرعة أكثر . أرواحهم في سبیل إقناع الناس بالحسنة

والمآسي لكسب  وحجم أكبر لو تمت مسایرة العواطف واألهواء ودخول لعبة المتاجرة باأللم
الن . قواعد وأصول نحن أقرب ألیها وأعلم بها وأكثر قدرة وقابلیة على أستعابها وتأطیرها

الهدف الحقیقي لیس هو كسب الدعم و التأیید من خالل المتاجرة بالقیم واالستقرار 
نما في نشر ما یدعم نسیج الوحدة و یضمن الحریات و یزرع بذور التآلف  ٕ والدماء وا

بین المتجانسین باألصالة، ثم بإلحاق غیر المتجانسین بقافلة الذین یبنون وال والمحبة 
                                                             

  .222المرجع السابق،ص  -  1
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یهدمون، وینشطون وال یكسلون، ویتجمعون وال یتفرغون، ویتفقون وال یتنازعون، 
 .ویتواصون بالحق والصبر وال یتناجون

اكتساب تجربة وخبرة میدانیة بما یعد مفخرة في زمن الفتنة العمیقة وطنیا ودولیا 
تصلح للتأمل والتعدیل والتقدیم باألدلة القاطعة لألنظمة الحاكمة في العالم العربي 

 : أنه األسلوب الذي یرفض. اإلسالمي

 .اعتماد الرؤیة األحادیة  -
 . تطویق الناس بالمكاره والمحظورات وتحریم زینة الحیاة الدنیا والطیبات من الرزق -
 .استعمال العنف و الشدة مع المخالفین  -
 .األشواك واأللغام أمام مستقبل األمة المنشودة  وضع -
 .فكرة التقلید من أجل التقلید تحت طائلة الخوف من التحلل والسقوط  -

وقدمنا الدلیل على أن الحركات اإلسالمیة لیست غوال أو وحشا هائجا ینبغي 
ا االحتراس منه والتخوف، لكنها حركات شعبیة واعیة همها األول واألخیر خدمة أوطانه

وشعوبها وأمتها، إذا إن االحتكام إلى العقل السلیم والبعد عن المؤشرات األجنبیة سیفرض 
  .1تأید هذا األسلوب

 حركة النهضة اإلسالمیة والسلطة: 

أنشأ عبد اهللا جاب اهللا جمعیة النهضة لإلصالح الثقافي  1988في دیسمبر 
بقسنطینة، لكي  1990وبر واالجتماعي، والتي تحولت فیما بعد إلى حزب النهضة في أكت

من القانون األساسي للحركة تنص  04والمادة . تأخذ موقعا وسطا قریبة من االعتدال

                                                             
جویلیة ،  13السیاسة الدولیة ، العدد مجلة العنف المسلح في الجزائر، و اإلسالمیون ، محمد سعد أبو عامود:   راجع - 1

 .17، ص 1993
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على أن الحركة تستمد مصادر عملها من مبادئ أول نوفمبر وأرضیة الوفاق الوطني، 
وتهدف إلى إقامة جمهوریة دیمقراطیة تعددیة ونظام اقتصادي یزاوج بین الحریة 

  .وواجب الدولة في الرعایةاالقتصادیة 

تحصلت على  1997جوان  05، وفي تشریعیات 1995قاطعت االنتخابات الرئاسیة 
ا في البرلمان محتلة بذلك المرتبة الرابعة 34 ، لكنها ترفض المشاركة في الحكم 1مقعدً

تعرض الحزب لحركة انشقاق قویة عندما  1999وتفضل البقاء في المعارضة، وفي عام 
اب اهللا  وأنصاره نتیجة لخالف حاد بینه وبین الحبیب آدمي األمین العام خرج منه ج

للحزب ، بسبب تأیید األخیر وأنصاره لبوتفلیقة كمرشح لالنتخابات الرئاسیة، األمر الذي 
كان یرفضه جاب اهللا الذي  خرج من حركة النهضة وأسس حركة اإلصالح الوطني، ثم 

نشقاق، ولكنه استقال من منصبه على خلفیة نتائج تولى آدمي رئاسة الحزب بعد هذا اال
نائبا إلى  34، حیث انهار عدد نوابها من 2002النهضة في االنتخابات البرلمانیة عام 

ا فقط، وحصلت في االنتخابات التشریعیة األخیرة  ا واحدً ً  05على  2007ماي  17نائب
  .نواب، واألمین العام الحالي للحركة فاتح ربیعي

 ح الوطني والسلطةحركة اإلصال: 

 29أسس جاب اهللا وأنصاره الذین خرجوا معهم، النهضة حزب اإلصالح الوطني في 
إال أنه لم یلبث أن انسحب مع  1999، وترشح لالنتخابات الرئاسیة عام 1999جانفي 

ا لصالح عبد العزیز بوتفلیقة،  بقیة المترشحین بعد تأكدهم من أن نتائجها محسومة سلفً
على المركز  2002في االنتخابات التشریعیة األولى التي خاضها عام وحصل الحزب 

مقعدا، إال أنه رفض المشاركة في الحكومة وفضل االحتفاظ بموقعه في  43الثالث بـ 
واحتل المركز الثاني بفارق  2004المعارضة، كما رشح زعیم الحزب نفسه في رئاسیات 

  .كبیر على الرئیس بوتفلیقة
                                                             

 .64رشید بن یوب،المرجع السابق،ص  1
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 2007صراعات داخلیة كبیرة بلغت ذروتها قبل انتخابات وقد شهدت الحركة 
البرلمانیة، مما أدى إلى انقسامها جبهتین، األولى بقیادة جاب اهللا و الثانیة بقیادة محمد 

باعتمادها  2007بولحیة وجهید یونسي، وفصلت وزارة الداخلیة في هذا النزاع في مارس 
قضت بعزل جاب اهللا وانتخاب بولحیة بدًال  نتائج المؤتمر الذي عقده جناح بولحیة، والتي

ا للحزب، ثم دخل النزاع أروقة المحاكم لیفصل فیه مجلس الدولة  ً ا عام عنه ویونسي أمینً
وقد انعكست هذه الصراعات وما . لصالح جماعة بولحیة ویونسي 2008نهائیا في أفریل 

، حیث 2007ي نجم عنها من تنحیة جاب اهللا بالسلب على الحركة في انتخابات ما
  .1حصلت على ثالث مقاعد في البرلمان فقط

كتقییم لمستوى الثقافة السیاسیة التي یتمتع بها التیار اإلسالمي، نرى أنه ال یوجد 
عامل مشترك یمكن أن نرجع إلیه في توصیفنا لنمط سلوك هذا التیار مقارنة بالتیارات 

یمكن من رسم صورة واحدة له  األخرى، وال توجد معطیات ثابتة لدى قواه الحزبیة ما
تساعد على ترجمة أداءه في البرلمان، وهو كغیره من تیارات المعارضة في الجزائر یعاني 
من مسألة االنقسام، والسبب في ذلك یعود إلى تعدد المرجعیات واختالف القناعات الدینیة 

  .ومؤسسات التنشئة بشكل عام، والسیاسیة منه على الخصوص

ا مع لذلك كانت  ً ثقافة تعامل هذا التیار مع السلطة تختلف من حزب ألخر تماشی
قناعات ومرجعیات هذه األحزاب، فكان حزب جبهة اإلنقاذ باعتباره أكثر األحزاب 
ا مع السلطة في أول انتخابات تعددیة، انجر عنها حضره عن أي  ً اإلسالمیة شهد صدام

موزه ومناضلیه والمتعاطفین معه نشاط سیاسي أو اجتماعي أو ثقافي أو غیره، جعل ر 
یؤمنون بمبدأ المقاطعة ألي عملیة سیاسیة،كونها فاقدة للشرعیة ومبنیة على أسس غیر 

  .دستوریة
                                                             

 .29-27، ص 2001دار األمة ، : سعد عبدااهللا جاب ااهللا ، آراء و مواقف للتاریخ ، الجزائر - 1
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في حین نجد أن موقف حزب حركة مجتمع السلم یمیل ویطبق مبدأ المشاركة في كل 
، متعلق بضرورة العملیات السیاسیة السابقة، انطالقًا من مبدأ راسخ في ذهنیة هذا التیار

ورغم مسایرة . التغییر السیاسي بالمشاركة ولیس التغییر بالمقاطعة واالنتقاد الخارجي
سیاسة هذا الحزب لهذا التوجه وما شاهدناه من مشاركة هذا التیار في كل المناسبات 
االنتخابیة السابقة واعتمادها على ثقافة المشاركة بدل المقاطعة، وهي سمة مطلوبة 

ثقافة مدنیة في العمل الدیمقراطي كما سبق وذكرنا، رغم هذا فإنّ حركة مجتمع لتأسیس 
السلم لم تُقنع خالل كل الفترات االنتخابیة السابقة والعهدات التشریعیة التي تمثلت 
ً في إعداد القوانین والنصوص التشریعیة،  خاللها، من حیث طبیعة األداء السیاسي؛ سواء

غیرها من متطلبات المشاركة في البرلمان، ما جعل المتتبعین  أو في مساءلة الحكومة، أو
للساحة السیاسیة خاصة من التیارات اإلسالمیة الحزبیة وغیر الحزبیة، من ینتقد مبدأ  
ا من ثقافتها الفطریة والمكتسبة في كل  ً ا نابع ً ا سیاسی ً المشاركة الذي تتخذه الحركة خیار

  . لیها وفي مختلف مؤسساتها وأنشطتهامراحل التنشئة التي تمارسها على مناض

ا األحزاب اإلسالمیة األخرى التي ذكرناها في العالقة مع السلطة، نجد أنّ مستوى  ّ أم
الثقافة السیاسیة لدیها هالمي وغیر واضح ما عدا ما یتجسد في شخصیة رئیس حركة 

عرف علیه اتباع أسلوب الحدة ف ُ ا؛ عبد اهللا جاب اهللا، الذي ی ً ي العالقة مع النهضة ساب
ا سنحت له الفرصة، ورغم  ّ السلطة، وعدم مجاراتها في قراراتها، وال یتوان في انتقادها كلم
مشاركته في بعض المناسبات االنتخابیة؛ فإن مستوى اإلقناع الذي یُحضى به الرجل في 
شریحة واسعة من النخبة المتعلمة والمثقفین ثقافة عضویة حسب توصیف غرامشي، جعل 

ا اختراق صفوف حزبه ما یضطره إلى تأسیس حزب آخر والتخلي عن  السلطة ً تُحاول دائم
شغاله بالعمل السیاسي األول، وبالتالي إشغاله في إعداد وهیكلة قوة جدیدة بدل ان

األمر الذي ینقص من عزیمته وجعل تشكیله الحزبي في حالة غیر ثابتة،  البرلماني،
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 جاب اهللا بدل العمل في إطار قوة سیاسیة وُأختصر العمل السیاسي في شخص عبد اهللا
  .1معارضة یمكن أن تُجابه السلطة

وبقیت القوى الحزبیة المنشقة على هذا الحزب تعمل بمبدأ المشاركة السیاسیة، كونها 
تأسست على أرضیة بدیلة لما كان یؤمن به عبد اهللا جا باهللا، وترتكز على أهداف 

المشاركة وتمتعت بمباركة السلطة، وبالتالي جاء  تتماشى ومصلحة شریحة موالیة لمبدأ
ا من حیث العدد وباهتًا وضعیفًا من ناحیة الفعالیة،  ً وجودها وتمثیلها في البرلمان متدنی
ا للعملیة السیاسیة في الجزائر غیر إضفاء الشرعیة على القرارات المتخذة  ولم یضف شیئً

عمل البرلماني وتنویعه وتغییره لیتماشى في البرلمان بغرفتیه، دون وجود لثقافة تطویر ال
 .  مع متطلبات المرحلة العملیة الدیمقراطیة

  .عالقة أحزاب المعارضة الوطنیة بالسلطة   - ب

ا على جبهة التحریر      الحدیث عن عالقة األحزاب الوطنیة بالسلطة ینصب تحدیدً
تهم بتس ببه في األزمة التي الوطني، نتیجة ما رأیناه سابقًا من تاریخها العریق الذي ُا

عرفتها وتعرفها الجزائر قبل وبعد التعددیة، كما یمكننا أن نضع حزب جبهة التحریر 
الوطني ضمن أحزاب المعارضة الوطنیة اللیبرالیة ألنها لم تعد تمارس السلطة كما كان 

ر علیه الحال في السنوات السابقة لألزمة الجزائریة، والسیما بعد إبعادها عن الحكم وظهو 
حزب التجمع الوطني الدیمقراطي كحزب للسلطة بدیال عنها، لذلك ال بد من توضیح 
مكانة ودور جبهة التحریر الوطني ضمن القوى السیاسیة الفاعلة في الجزائر في عالقتها 

  .مع السلطة

                                                             
ع أكثر، أنظر - 1 ّ دار األمة : نقاط على الحروف ، الجزائر: سعد عبدااهللا جاب ااهللا ، األزمة السیاسیة في الجزائر: للتوس
 .33 29، ص  2000، 
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لقد مارست جبهة التحریر الوطني في الحكم منذ االستقالل حتى األحداث       
دورا سیاسیا تعبویا مانعا لظهور أي قوة سیاسیة منافسة كونها القوة األخیرة في الجزائر 

وقد استندت . 1السیاسیة الوحیدة التي انضوت تحتها جمیع فئات وطبقات الشعب الجزائري
جبهة التحریر الوطني في ممارسة السلطة إلى شرعیة تاریخیة ثوریة ارتكزت بدورها على 

ة لم یسبق أن حصلت عكسها أي قوة سیاسیة أو المقاومة الوطنیة ضد فرنسا وهي شرعی
حزبیة في الجزائر سوى الجیش الوطني الشعبي الذي شغل موقعا استثنائیا أتاح للجبهة 
نوعا من الحكم أقرب ما یكون إلى السلطویة وقد استند حكم جبهة التحریر إلى دعامتین 

  .لواحد أساسیتین تمثلتا بمؤسسة الرئاسة واالستناد إلى تنظیم الحزب ا

ویجمع المتتبعون على أن جبهة التحریر الوطني وقعت في أخطاء جسیمة حینما      
  :2ا في عدد من الممارسات؛ من أهمهااختصرت أدواره

بعد تولي الرئیس هواري بومدین الحكم بصفته  1965االعتماد على الجیش منذ عام 
 .سیاسي یفتقر إلى الفاعلیة  القوة الوحیدة المنظمة للبالد وتحول الحزب إلى مجرد جهاز

االنفصام بین إیدیولوجیتي النص والواقع،  والذي أدى بدوره إلى إضعاف صدقیة 
 . الحزب في التمسك بمواثیق الثورة

الصراع داخل الجبهة بعد ظهور سیاسة اإلصالح والتعددیة في عهد الرئیس الشاذلي 
 .3بن جدید

                                                             
  .277، مرجع سابق، ص عزیز، التجربة الجزائریة في التنمیة والتحدیث - 1
 .27، ص1996دار القصبة، ، زق الجزائر بین العنف و الحوار الجزائرأحمد مهابة ، مأ - :   راجع - 2

 ،  64عدد  ،الدولیةمفهوم الحزب الواحد في الجزائر بین النظریة والتطبیق، السیاسیة األصفهاني، نبیه   -              
 .96، ص 1981، أبریل

  .7/1/1992االتحاد االشتركي،: انظر في ذلك تصریح أحمد غزالي، في -  3
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في إطار توجهات متوازنة تسمح له  فشل الجبهة في إعادة هیكلة الحزب وكوادره
 .تقال التدریجي في األداء السیاسيباالن

فقدان ثقة الجماهیر في المشروع السیاسي للجبهة بفعل فساد البیروقراطیة التي 
 .احتوتها 

الصراع العلني في فترة حكم الشاذلي بن جدید بین الجبهة والحكومة حیث تحالفت 
ا عن الح  .زب األخیرة مع الجیش بعیدً

بسبب كل ذلك قلت مكانة جبهة التحریر كقوة سیاسیة فاعلة في الحیاة السیاسیة       
الجزائریة ومن ثم رجعت شرعیتها لكي تظهر وتشكل  توازنات سیاسیة لقوى السیاسة 
الجدیدة أبرزها ثقال الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ التي مثلت شرعیة بدیلة ذات مضمون دیني 

  .ددیة في الجزائري بدایة عهد التعف

وعلى غرار حزب جبهة التحریر الوطني، لم نجد في قراءتنا ألحزاب التیار الوطني 
األخرى الممثلة داخل البرلمان وخارجه سمات خاصة أو أنماط سلوك سیاسي غیر تلك 
التي اتصفت بها جبهة التحریر الوطني؛ فالثقافة السیاسیة التي میزت هذه القوى بقیت 

ا خاضعة ً للسلطة ولقرارات الحكومة طیلة الفترات السابقة، وحتى في ظل التعددیة،  دائم
ُحسب لها مواقف جریئة إزاء بعض القضایا المصیریة القومیة وغیرها، لكن فیما  ن كان ی ٕ وا
قة في  یتعلق باألداء في البرلمان والنظرة المستقبلیة لتطویر العمل البرلماني بقیت ضیّ

ن سجلنا فترات وخاضعة في فترات أخر  ٕ ى مثلها مثل نظرة حزب جبهة التحریر؛ حیث وا
ا ضعیفة  ً نمط الثقافة المشاركة في جمیع العهدات السابقة إال أن مشاركتها كانت دائم
وخاضعة ولم تتمكن من بناء معارضة قویة تنال ثقة قواها المجتمعیة وتحافظ على 

عطى التاریخي لها، األمر الذي انعكس على سمعة هذا الت ُ یار وجعله محط انتقاد الم
  .وتهجم من طرف قوى المعارضة األخرى
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   عالقة أحزاب المعارضة العلمانیة بالسلطة -ج

تكلمنا في فصل سابق عن هذه األحزاب باعتبارها طیف سیاسي مهم في المعارضة 
في الجزائر بشكل من التفصیل، لكننا سنورد مواقفها من القضایا السائدة في البالد 

القًا من كونها تتفرع من ثقافة سیاسیة ومرجعیة فكریة واحدة عبرت عنها في مجتمعة، انط
أما . العدید من المناسبات، حتى وان اختلفت في البرامج والمشاریع السیاسیة واالجتماعیة

ا من أحزاب التیار العلماني إال أن  حزب التجمع الوطني الدیمقراطي، ورغم كونه واحدً
شكل منفرد للخصوصیة البنائیة والوظیفیة التي یعبر من سنورد تعاطیه مع السلطة ب

  .خاللها على ثقافة سیاسیة ظرفیة خاصة به

ا للنظام القائم، وبرزت  ا قویا وعنیدً ً ّ أحزاب المعارضة العلمانیة خصم بدایة نقول بأن
فعالیة مواقفها إزاء ما طرحته السلطة من إصالحات، خاصة تلك التي تناولت تعدیل 

ونمط المشاركة السیاسیة وما  ،األحزاب واالنتخاب يوقانون ،1989و 1986دستوري 
  . أفرزته االنتخابات من نتائج ومن مشاریع الحوار الوطني 

لذلك؛ یبدوا أن الحاجة إلى هذه األحزاب لم تكن مقرونة بتطور وتصاعد األحداث 
كانت قائمة ، فحسب فالحاجة )وما تالها من أحداث  1988أحداث أكتوبر (الجزائریة 

قبل ذلك قدم الحاجة إلى تأطیر مؤسسي للمؤسسات الثوریة المتزامن مع الحاجة إلى 
التخلص من الهیاكل السیاسیة التقلیدیة المضادة لإلسالم فضال عن الحاجة إلى تلبیة 

إال أن هذه الحاجة قد حجمت منذ البدایة من قبل جبهة التحریر  ،1المطامح القومیة للبربر
  .جة األخذ بنظام الحزب الواحدالوطني بح

                                                             
الجزائر،  ز دراسات العالم الثالث،كمر ، 1، ط البربر والمسألة الثقافیة في الجزائر الحدیثي، عبد اللطیفا هم: راجع  - 1

 .366 – 365 ، ص1989
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وقد تجسد االتجاه العلماني بعدة أحزاب كنا قد رأیناها في وارد حدیثنا عن       
أحزاب المعارضة في فصل سابق، والتي على رأسها جبهة القوى االشتراكیة والتجمع من 

اسي القائم، أجل الثقافة والدیمقراطیة،  ولقد تباینت في فعالیتها وتأثیرها في النظام السی
كما تراوحت مواقفها وشعبیتها من مرحلة ألخرى، غیر أنها تسعى إلى نهج موحد لعرقلة 
المسعى الجدید الذي تبناه النظام القائم والمتضمن عدم تثبیت األمازیغیة كلغة رسمیة في 

، وتوسیع صالحیات الرئیس التشریعیة والتضییق على 1996نص الدستور المعدل عام
) مرجعیتها(وحرمانها من استعمال بعض منطلقاتها الفكریة والسیاسیة  بعض األحزاب

وكذلك موقفها من التیار اإلسالمي عموما والسیما الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ مما دفع قادة 
هذه األحزاب إلى اتهام السلطة بأنها أصبحت أخطر من اإلسالمیین وأن ما تقوم به هو 

ما طالبت بعضها بتجمید تطبیق اللغة العربیة والعمل ك 1انحراف شمولي یتطلب المجابهة
 . 2من أجل اإلقرار بالتعدد اللغوي والثقافي والدیني

وهذه األحزاب تعد نفسها هي القوى الرئیسیة في البالد والمعبر الحقیقي عن      
 الدیمقراطیة على اعتبار أنها تمتلك مراكز قوة داخل النظام السیاسي في اإلدارة والجیش،

، إال أن الواقع یبین أن هذه المساندة على الصعید 3وأنها تجد مساندة قویة من الخارج
الدولي قد تقلصت إلى حد كبیر نتیجة عدم قدرة هذا التیار على التأثیر في مسار 

والتي فازت  28/11/1996وفي تعدیل الدستور  12/11/1995االنتخابات الرئاسیة 
                                                             

  . 19/2/1997الخبر،1
 .المصدر نفسه 2

، 1997فبرایر /شباط 19-18في ) البرلمان(نص قانون األحزاب الجدید، المصادق علیه من قبل المجلس الوطني 3
وهذه . »وأن یكون رؤساؤها مقیمین داخل التراب الوطني... منع أي ارتباط عضوي لألحزاب بمنظمات أجنبیة«على

  : اإلجراءات تمس
  .تبارها عضوا دائما في األممیة االشتراكیةجبهة القوى االشتراكیة باع - أ

  .التروتسكیة األمنیةحزب العمال بوصفه منتمیا إلى  -ب
  . ا یقیمان في فرنسامبكونه» لویزه حنون«و» حسین آیت أحمد«باإلضافة إلى هذه األحزاب 

قدورى بن مقراني : الجدید وشروط إنشاء األحزاب وكذلك قانون االنتخابات الجدید، انظر األحزابوحول ضوابط قانون 
  .21 -17ص مرجع سابق،  ،األزمةرؤیة األحزاب الجزائریة للخروج من «، األخضر
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، ونتیجة لتناقض 1رغم من مطالبة هذه األحزاب بمقاطعتهافیها السلطة بنسبة كبیرة على ال
في كیفیة إعادتها إلى الساحة السیاسیة ) المنحلة(مواقفها تجاه الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ 

ألطراف السیاسیة كما تدعي هي من أجل إیجاد حل سلمي لألزمة تشارك فیه جمیع ا
  .ذلك

لعلمانیة ظلت تهاجم باستمرار النظام على هذا األساس فإن األحزاب اللیبرالیة ا   
السیاسي وتحمله مسؤولیة استمرار األزمة وتتهمه بتزویر االنتخابات وبانتهاك حقوق 
اإلنسان وفي الوقت نفسه تهاجم أحزاب المعارضة اإلسالمیة وتتهما بالتواطؤ مع النظام 

  .2ة المعاصرةمثل حركة المجتمع اإلسالمي وحركة النهضة اإلسالمیة والجزائر المسلم

ها  ّ لألحزاب العلمانیة موقف یدخل في إطار ثقافتها السیاسیة یكمن في أنّ كما أن
د في  موقفها اتجاه األحزاب اإلسالمیة، أو كما تسمیه هي باإلسالم السیاسي، أین  تتشدّ
تنعته باألصولیة اإلسالمیة، وتراها مجسدة في جبهة اإلنقاذ اإلسالمیة؛ حیث رأت في 

را على الحیاة الدیمقراطیة في الجزائر كما رفضت فكرة تسلیمها الحكم صعودها خط
اغتصاب «العتقادها بأن الحل اإلسالمي لیس هو الحل المطلوب، وال یمكن اعتبار 

  . 3»السلطة وتنصیب حكم الخالفة عمال دستوریا

لذلك دعا بعضها إلى التظاهر واإلضراب لمواجهة الجبهة اإلسالمیة لإلنقاذ وعدم 
ال على الجیش أن یتدخل بشكل علني للقیام  ٕ السماح لها باالشتراك في االنتخابات وا

  . 4بانقالب عسكري لمنعها من الوصول إلى الحكم

                                                             
  .1996دیسمبر  /كانون األول 11، الجزائر ،المجاهد - 1
  .المصدر نفسه 2
 .21/1/1992السالم،  3

مرجع سابق،ص : رزاقي، األحزاب السیاسیة في الجزائرعبد العالي  : للتفصیل في طروحات األحزاب السیاسیة، انظر 4
88-91.  
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كما أخذت هذه األحزاب تتخوف في الوقت نفسه من إجراءات السلطة الجدیدة      
من جدید وأن الحل األمثل » الدیكتاتوریة العسكریة«بوصفها إجراءات ستؤدي إلى عودة 

لدیها یكمن في دعوة النظام القائم للتخلي عن السلطة أو تعاونه معها بوصفها الممثل 
مقراطیة في الجزائر حتى ال تخرج األمور من سیطرة النظام الحقیق للشعب الجزائري وللدی

والقوى السیاسیة اللیبرالیة ومن ثم یتفاقم الوضع ویأتي بنتائج كالحرب األهلیة أو 
  . 1الجزائر» صوملة«

ف هذه األحزاب كان في محله، فلقد أنجبت السلطة قوة حزبیة جدیدة  ّ وألن تخو
وجه العلماني،  نقصد به حزب التجمع الوطني أدمجتها في صنف المعارضة، من رحم الت

، وهي بهذا التوجه ترید امتصاص واحتواء العلمانیین في الوقت 1997الدیمقراطي في 
الذي تحافظ فیه على وجود وجوه السلطة من وطنیین ولیبرالیین وغیرهم من الموالین 

وهي  لمقارعة أي خطر من عناصر أو تشكیالت أخرى قد تشكل خطر على وجودها،
ا قوى المعارضة اإلسالمیة   .تحدیدً

لكن هل یمثل حزب التجمع الوطني الدیمقراطي التوجه نفسه الذي تمتلكه أحزاب 
المعارضة العلمانیة؟، هذا ما لم یستطع ال السلطة القائمة وال القائمون على الحزب 

امتداد لثقافة تجسیده في الواقع، كون أن القوى العلمانیة األخرى لم تولد من فراغ بل هي 
سیاسیة اكتسبتها من عاملي الهویة والتنشئة السیاسیة المتالحقة منذ ما قبل االستقالل، 
وجسدتها في تعاملها مع السلطة قبل التعددیة في حراكها كجمعیات وحركات مناوئة 

أما الحزب . للحزب الواحد، وبعدها في أحزاب وقوى معارضة داخل وخارج البرلمان
م أساسي هو االستحواذ على السلطة بأي الجدید فال یم ّ لك هذه المقومات، وما یملكه كمقو

  .طریقة والحفاظ علیها كما أثبتت النتائج االنتخابیة وكذا الممارسات البرلمانیة ألعضائه

                                                             
خریطة حركات «، وأدهم، )1996دیسمبر / كانون األول 11(المجاهد : انظر. نسبة إلى الحزب األهلیة في الصومال 1

  .216ص» اإلسالم السیاسي في الجزائر
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 التجمع الوطني الدیمقراطي 

، ویعتبر انشقاقا عن 19971فیفري  11هذا الحزب ولد من رحم السلطة كما قلنا، في 
،كونه یضم في صفوفه المنظمات الوطنیة ألبناء الشهداء 2جبهة التحریر الوطنيحزب 

والمجاهدین وأبناء المجاهدین، والمركزیة النقابیة والجمعیات والمنظمات الجماهیریة، 
طارات  ٕ إضافة إلى شخصیات من المجتمع المدني ووزراء حكومة سابقین وحالیین وا

  .3التحقوا بالحزب الجدیدومناضلي جبهة التحریر الوطني الذین 

فلسفة التجمع الوطني الدیمقراطي ومشروعه السیاسي أنه یستمد مرجعیته من صلب 
، ویؤكد على مبدأ الوحدة الوطنیة والتماسك الداخلي، 54الحركة  الوطنیة وثورة نوفمبر

ویعلن عن محاربته لما یسمیه التطرف الدیني، ویركز في عمله على الطبقات المتعلمة 
  .4أعضائه و على العنصر النسويمن 

تحصل على  1997جوان  05وفي أول مشاركة للحزب في االنتخابات التشریعیة 
األغلبیة، وفي المحلیات على األغلبیة المطلقة لیصبح في مدة قصیرة الحزب األول في 

البالد، كما سیطر على الحكومة وعلى المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة  
البلدیة والوالئیة أمام االحتجاجات التي صاحبت هذه النتائج من قبل والمجالس 

المعارضة، التي اعتبرت أن دور اإلدارة كان غیر حیادي وأن التزویر حدث بشكل 
  .5كبیر

الحظنا كیف تنظر أحزاب هذا التیار للعمل السیاسي في ظل الظروف القائمة، األمر 
ن متأرجح حسب مستجدات الساحة السیاسیة الذي أدى بمستوى المشاركة لدیها بأن یكو 

                                                             
  1997أفریل  03مره االستثنائي تحضیرا لالنتخابات التشریعیة قبل موعد التشریعیات في عقد مؤت - 1
 .108مفیدة لمزري المرجع السابق، ص  2

 .59رشید بن یوب، المرجع السابق، ص  3

 .سیدي أحمد بن أحمد سالم، المرجع السابق 4

 .59،60رشید بن یوب، المرجع،ص ص  5
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ّ إقرار التعددیة؛ فباستثناء حزب التجمع الوطني الدیمقراطي الذي  في الجزائر منذ أن تم
، نجد أن غالبیة أحزاب التیار العلماني كانت ثقافتها إیجابیة في 1تُمیّزه خصوصیة ظرفیة

ریات الممنوحة للمعارضة في رفضها لتعسّف السلطة واستبدادها بالرأي، وتراجعها عن الح
. أو حتى قانون الجمعیات واإلعالمما تعلق بالتشریع أو الرقابة  ؛ سواء في1989دستور 

ولقد تُرجم رفضها هذا في عزوف أغلب تشكیالتها عن المشاركة في العملیة السیاسیة 
سیة بشكل وعلى رأسها التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة من المشاركة في العملیة السیا

كلي، وجاءت المشاركة المحتشمة لبعض هذه القوى في بعض العهدات كما سبق وأشرنا 
في عالقتها مع السلطة، جاءت فاعلة وناقدة، وفي كثیر من األحیان رافضة لسیاسة 

  .الحكومة

وعلیه فإنه ورغم ما یسجل لمصلحة هذا التیار من ثقافة وأداء سیاسي فاعل داخل 
نقاط الضعف تكتنف بنیته الثقافیة السیاسیة، كونه ال یملك أرضیة البرلمان، إال أن 

ا، لتحقیق  ً ا وسیاسی ً مشتركة توحد بین تشكیالته وتجعله یكتسب الثقة المطلوبة اجتماعی
ّ إلى ینقلها غالبیة شرائح وتیارات  ثقافة مدنیة یتفق حولها جمیع القوى داخل التیار ومن ثم

  . المجتمع األخرى

 

  

  

  

  
                                                             

خصوصیته الظرفیة تتعلق بعالقته بالسلطة من جهة، وبأشخاص ودوائر نافذة وعلى عالقة بالسلطة، تسعى إلعادة  -1
  .  االعتبار ألحزاب التیارات غیر اإلسالمیة من جهة أخرى

  



الفصل  المعارضة السیاسیة و السلطة الحاكمة في الجزائر
 الخامس

 

      238 
 

ا ً عرض لبعض نتائج جلسات غرفتي البرلمان في العهدة التشریعیة  :ثانی
)2002/2007 (  

  :تمهیــد

أردنا أن نعطي  2002 – 1992في وارد تحدیدنا لفترة الدراسة في المرحلة          
حوصلة على مسار األداء البرلماني في المجالس التشریعیة المنتخبة في البالد، انطالقًا 
من حصیلة العهدات التشریعیة لهذه المرحلة، وهذا كي نقیس مستوى المشاركة الحزبیة 

اة االجتماعیة والسیاسیة، لكن في أثناء القیام بالدراسة والبحث في لقوى المعارضة في الحی
أرشیف تلك المرحلة لم نجد من المدلوالت اإلحصائیة والمعطیات البیانیة ما یمكن أن 
ره نتیجة لمعطیات الواقع  ا ومادة علمیة للتحلیل، وهذا األمر له ما یفسّ ً یكون مؤشر

أفرزت تجلیات المرحلة كما رأیناها في الفصل  االجتماعي والسیاسي وما شهده من أحداث
لذلك ارتأینا أن ننتقل إلى المراحل الالحقة من التمثیل البرلماني بغرفتیه، بدایة .  السابق

مین بواقع استقرار الوضع األمني من جهة أولى  من المجلس الوطني الشعبي، مدعّ
ف منذ  ة ثانیة، ومشاركة أحزاب من جه 1997واستمراریة العملیة االنتخابیة دون توّق

المعارضة الفاعلین في الساحة السیاسیة في أغلب العهدات التشریعیة لهذه المرحلة من 
ا  ً جهة ثالثة، ومن جهة رابعة؛ تمیّز هذه المرحلة بلون واحد في البرنامج السیاسي اجتماعی

ا كونها تجسد سیاسة الرئیس عبد العزیز بوتفلی ً ا وثقافی ً ا واقتصادی ً قة في مخططات وسیاسی
وعلیه سوف نعرض لنتائج جلسات المجلس الوطني . خماسیة تتماشى والعهدات التشریعیة
، ثم نقوم بقراءتها )2008/2013(و) 2002/2007(الشعبي في العهدتین التشریعیتین 

  .بغیة تحلیل مستوى المشاركة الحزبیة فیها، انطالقًا من مؤشرات فرضیة الدراسة

   

  

  

  

  



الفصل  المعارضة السیاسیة و السلطة الحاكمة في الجزائر
 الخامس

 

      239 
 

  ) .2002/2007(جلسات غرفتي البرلمان في العهدة التشریعیة بعض نتائج 
 - 2004(یمثل مجموع األسئلة الشفویة المقدمة في المجلس الشعبي الوطني للدورة الربیعیة ) 1(جدول 
2005.( 

موضوع  مالحظة
 السؤال

تاریخ ردّ عضو 
الحكومة على 

    السؤال

إرسال   تاریخ
السؤال إلى 

عضو 
   الحكومة

االنتماء الحزبي 
  لصاحب السؤال

صاحب السؤال 
  عضو البرلمان

عضو الحكومة 
 المعني بالسؤال

  رقم
 السؤال 

 

  

بخصوص تغطیة 
التلفزیون لمباریات 
كأس افرقیا لالمم 

 باللغة الفرنسیة
حمالوي  و.ا.ح 16/06/2004 23/09/2004

 عكوشي
   وزیر

 1 261 االتصال 

  

حول تعرض 
مناصري الفریق 
الوطني للضرب 
 -بمدینة صفاقس 

 -تونس

نور الدین    16/06/2004  
 بوسنة

  وزیر 
 2 262 الخارجیة

  

حول منح رخصة 
استغالل مرملة 

كدیة  - بمنطقة الرطبة
دائرة بن  -النوس

 سككدة -عزوز 

حمالوي  و.ا.ح 16/06/2004 05/01/2006
 عكوشي

  وزیر
  الطاقة  

 والمناجم
263 3 

 لم یتم تلقي السؤال
            264 4 

  

االجراءات التي تعتزم 
الوزارة اتخاذھا لسد 

العجز في میدان 
التاطیر والتجھیز في 
بعض بلدیات والیة 

 الجلفة

 مختار مخلوف و.ا.ح 16/06/2004 23/09/2004

  وزر
الصحة  

والسكان 
وإصالح 

 المستشفیات

265 5 

  

بخصوص بناء فندق 
في غلیزان یتسع ل 

غرفة وعن  50
 التي ستسیره الجھة

  وزیر رابح بلعربي د.و.ت 16/06/2004 16/06/2005
 6 266 السیاحة 

 لم یتم تلقي السؤال
            267 7 

 سحب

عن ھدم المركب 
الجواري بتنس 

والتسبیقات المالیة 
الممنوحة الحدى 
المقاوالت قبل بدء 

 االشغال

مداح عرایبي  االحرار 16/06/2004  
 امحمد

  وزیر
  الشباب 
 والریاضة 

268 8 
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 سحب

حول انجاز 
عمومیة   مزبلة

 بمنطقة مكناسة
مداح اعرایبي  االحرار 16/06/2004  

 امحمد

  وزیر 
  البیئة 
  وتھیئة 
 اإلقلیم

269 9 

 10 270             لم یتم تلقي السؤال

  

حول تأخر انجاز 
مركب الحامض 

الفوسفوري بمدینة 
والیة  - بئر العاتر 
 -تبسة

محمد الشریف  و.ت.ج 16/06/2004  
 بوزیان

  وزیر
 11 271 الصناعة 

  

حول استثناء ضحایا 
االلغام المتفجرة من 

منحة التعویض 
المنصوص علیھا في 

- 10المرسوم رقم 
04 

  وزیر  حسن عریبي و.ا.ح 16/06/2004 09/11/2004
 12 272 المجاھدین

  

حول االجراءات 
المتخذة لمكافحة 

 التصحر
محمد الشرف  و.ت.ج 16/06/2004 04/10/2004

 بومزیان
  وزیر

الفالحة  
 والتنمیة الریفیة

273 13 

  

عن التدابیر واآللیات 
التي تعتزم الوزارة 
اتخاذھا لالرتقاء 

بالقطاع إلى المستوى 
 المطلوب

عبد الحق  س.م.ح 16/06/2004  
 بومشرة

  وزیر 
التكوین والتعلیم 

 المھنیین
274 14 

  

األسس حول 
القانونیة التي تستند 

علیھا الشركات 
لممارسة نشاط 
تجاري بواسطة 

 الھاتف

  وزیر أحمد إسعاد س.م.ح 01/07/2004 09/11/2004
 15 275 التجارة 

 عدم االختصاص

حول التدابیر التي 
تنوي الوزارة اتخاذھا 

لحمایة األراضي 
الفالحیة والحد من 
األمراض المتنقلة 
وحمایة الشواطئ 

 البحریة

 فتان حسن و.ت.ج 01/07/2004  
  وزیر 
  البیئة 

والتھیئة 
 العمرانیة

276 16 

  

تزوید دائرة   حول
برج أخریص بوالیة 

البویرة بالغاز 
 الطبیعي

  وزیر أحمد إسعاد و.ت.ج 01/07/2004 05/01/2006
الطاقة والمناجم  277 17 

  
حول انشاء إذاعة 
  وزیر  أحمد إسعاد و.ت.ج 01/07/2004 23/09/2004 محلیة بوالة البویرة

 18 278 االتصال
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اإلجراءات العملیة 
التي تنوي الوزارة 

القیام بھا إلعادة بعث 
مشروع استغالل 
البترول بالمنطقة 

الشمالیة بصفة عامة 
سور  - ومنطقة دیرة

.الغزالن بصفة خاصة

  وزیر  أحمد إسعاد و.ت.ج 01/07/2004  
 19 279 الطاقة والمناجم

  

استفسار حول 
برنامج العمل 

المأجور بالمبادرة 
المحلیة والشبكة 

 اإلجتماعیة

عبد القادر  ج.و.ج 01/07/2004 23/09/2004
 بوثمرة

  وزیر 
التشغیل 

والتضامن 
 الوطني

280 20 

حول إلى سؤال 
 كتابي

عن السند القانوني 
وأسباب تنازل وزارة 
الخارجیة عن فیالت 
فاخرة، وكم عددھا، 

دواعي بناء وماھي 
 بنایة جدیدة لھا

 21 281 رئیس الحكومة حسن عریبي و.ا.ح 01/07/2004  

  

عن المقاییس 
المعتمدة في توزیع 
األراضي الفالحیة 

ومن ھم المستفیدون 
 قانوناً في ھذه العملیة

عبد القادر  ج.و.ج 01/07/2004 04/10/2004
 بوثمرة

  وزیر 
الفالحة والتنمیة 

 الریفیة
282 22 

 سُحب
 04/10/04  بتاریخ

حول وجود أغلفة 
مالیة لمعالجة شبكة 
الطرق في والیة 

 تیارت
عبد القادر  ج.و.ج 01/07/2004  

 بوثمرة
  وزیر 

ألشغال ا
 العمومیة

283 23 

  

حول منحة األجر 
النساء  -الوحید 

 -الماكثات في البیت
عبد الحفیظ  و.ت.ج 01/07/2004 04/10/2004

 عقون
  وزیر

 24 284 المالیة 

 25 285             لم یتم تلقي السؤال

  

سبب تأخر صدور 
نص خاص یحدد 

كیفیات التعویضات 
للمتضررین من 

اإلرھاب طبقا للمادة 
من المرسوم  95

-99التنفیذي رقم 
47. 

بوثمرة عبد  ج.و.ج 01/07/2004  
 القادر

  وزیر 
الداخلیة 

والجماعات 
 المحلیة

286 26 

  

ماھي االسباب التي 
حالت دون احتساب 
فترة الخدمة الوطنیة 
في حصیلة سنوات 
التقاعد، وماھي 
السبل الكفیلة 

 .لتصحیح ھذا الوضع

عبد الناصر بن  س.م.ح 01/07/2004 05/01/2006
 أم ھاني

  وزیر
العمل والضمان  

 االجتماعي
287 27 

  

حول ملف تصدیر 
النفایات الحدیدیة 
والغیر حدیدیة 

  وزیر  حسن عریبي و.ا.ح 01/07/2004 04/10/2004
 28 288 المالیة
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وتخریب االقتصاد 
 الوطني

  

حول طلب ترقیة 
 -ملحقة البویرة 

 -جامعة بومرداس 
 .إلى مركز جامعي

 أحمد معوش د.و.ت 06/07/2004 16/06/2005
  وزیر

  التعلیم  
  العالي 

 والبحث العلمي
289 29 

 30 290             لم یتم تلقي السؤال

  
الجراد  حول آفة

 أحمد الدان س.م.ح 06/07/2004 04/10/2004 ووضعیة الفالح
  وزیر

الفالحة  
 والتنمیة الریفیة

291 31 

حول إلى سؤال 
 كتابي

حول مرض فقدان 
المناعة المكتسبة 
 وانتشاره في بالدنا

صالح بوشارب  و.إ.ح 06/07/2004  
 محمد

  وزیر
الصحة  

والسكان 
وإصالح 

 المستشفیات

292 32 

 33 293             یتم تلقي السؤاللم 

تم تلقي السؤال 
 مابین الدورتین

بخصوص النھوض 
بقطاع الشباب 

والریاضة في والیة 
 .سوق اھراس

 ماضي  لخضر د.و.ت 31/08/2004 16/06/2005
  وزیر 

الشباب 
 والریاضة

294 34 

تم تلقي السؤال 
 مابین الدورتین

حول انطالق البث في 
االذاعة الجھویة 

 .لسوق أھراس
  وزیر ماضي  لخضر د.و.ت 31/08/2004  

 35 295 االتصال

تم تلقي السؤال 
 مابین الدورتین

حول انجاز الطریق 
الوالئي رقم 

149A      الرابط
للطریق الوطني رقم 

 -خنشلة .  16
 -تبسة  -بسكرة 

بوزیان محمد  و.ت.ج 31/08/2004 23/09/2004
 الشریف

  وزیر
األشغال  

 العمومیة
296 36 

تم تلقي السؤال 
 مابین الدورتین

بخصوص المعاشات 
والمنح لفائدة ضحایا 

األلغام لمتفجرة 
والمزروعة خالل 

 .حرب التحریر

از و.ت.ج 31/08/2004 09/11/2004 ّ  37 297 وزیر المجاھدین فیصل قم

تم تلقي السؤال 
 مابین الدورتین

حول عملیة تطھیر 
وادي النیل ووادي 

 .جیجلقرعة بوالیة 
  وزیر  فتان حسن و.ت.ج 31/08/2004 16/11/2005

 38 298 الموارد المائیة
 

  

 ّ في قراءة لهذا الجدول كعینة للعهدة التشریعیة الخامسة، الدورة الربیعیة نالحظ أنه تم
سؤال لم یتم الرد إّال على عشرون منها، تراوحت فترة الرد علیها من حیث المدة  38تقدیم 

شهر  18وأقصاها ) 23/09/2004 -31/08/2004(أدناها شهر : الزمنیة بین
ا في حساب العمل و ) 23/09/2004 -16/06/2004( هي فترات تعتبر طویلة جدً
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البرلماني التعددي، وفیما یخص العضو البرلماني صاحب السؤال والجهة التي ینتمي 
أسئلة، ثم  07ـ 2ب) ح إ و(أسئلة  وتلیها  10 1)ج ت و(إلیها، الحظنا أنها انقسمت بین 

ّ األحر  04بـ  5)ج و ج(و  4)ح م س(مع كل من  3)ت و د(أسئلة، ثم  ار أسئلة، ثم
ّ ترقیمها وجدولتها لكنها لم تُرسل وغیر  بسؤالین اثنین، والسبعة أسئلة المتبقیة هي أسئلة تم

  .معروف أصحابها ولم یتم الرد علیها

  

التشریعیة للمجلس الشعبي الوطني مجموع األسئلة الشفویة للدورة  ) 2(جدول 
)2002 – 2007(  

 2005-2004  یةدورة الخریفال

   

طبیعة  السؤالموضوع  مالحظة
 السؤال

 ّ تاریخ رد
عضو 

الحكومة على 
 السؤال

إرسال    تاریخ
السؤال إلى 

عضو 
 الحكومة

االنتما
ء 

الحزب
ي 

لصاح
ب 

 السؤال

صاحب 
السؤال 
عضو 
البرلما

 ن

عضو الحكومة 
 المعني بالسؤال

رقم 
السؤا

 ل

 

بخصوص 
تصریحات وزیر 

الخارجیة الفرنسي 
 المتعلقة بالحركى

سیاسي 
 /

اجتماع
 ي

 
16/09/200

4 
.ت.ج

 و
خالد بن 
 عیسى

  وزیر
الشؤون  

 الخارجیة
299 

                                                             
  اختصار لحزب جبهة التحریر الوطني) ج ت و( - 1
  اختصار لحزب حركة اإلصالح الوطني) ح إ و( - 2
  تصار لحزب التجمع الوطني الدیمقراطياخ) ت و د( - 3
  اختصار لحزب حركة مجتمع السلم) ح م س( - 4
  الجبهة الوطنیة الجزائریةاختصار لحزب ) ج و ج(- 5
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 21/03/05سحب السؤال بتاریخ 

بخصوص مقابلة 
المصارع الجزائري 

عمر مریجة 
للمصارع 
االسرائیلي 

خـــــــــــالل األ لعاب 
 2004األولمبیة 

  سیاسي
16/09/200

4 
.ت.ج

 و
فیصل 
 قمار

  وزیر 
الشباب 
 والریاضة

300 

 

مستوى عن تقھقر 
الریاضة في الجزائر 
وماتنوي الوزارة 

 .القیام بھ
16/06/200 ریاضي

5 
16/09/200

4 
.ت.ج

 و

بوشنا
فة عبد 
 العزیز

  وزیر
الشباب  

 والریاضة
301 

 

حول االجراءات 
التي تنوي الوزارة 
القیام بھا للحد من 
تالعب المصالح 
التقنیة المكلفة 

بمتابعة ومراقبة 
وانجاز مختلف 

 المشاریع

اقتصاد
  ي

16/09/200
4 

.ت.ج
 و

بوشنا
فة عبد 
 العزیز

وزیر الداخلیة 
والجماعات 

 المحلیة
302 

 

بخصوص إدماج 
سكنات ترقویة في 

حظیرة السكنات ذات 
الطابع االجتماعي 

 .في والیة سعیدة

اجتماع
/ ي 

اقتصاد
 ي

04/10/200
4 

16/09/200
4 

.ت.ج
 و

بن 
عیسى 
 الطاھر

  وزیر
السكن 
 والعمران

303 

 04/10/04بتاریخ سحب 
حول تدعیم جھاز 
الرقابة التقنیة 

بالوساCTC  للبناء
 ئل المادیة والبشریة

اجتماع
/ ي 

اقتصاد
 ي

 
16/09/200

4 
.ت.ج

 و

بن 
عیسى 
 الطاھر

  وزیر 
السكن 
 والعمران

304 

 04/10/04سحب بتاریخ 
حول عدم ترك 

مساحات خضراء 
 في األحیاء السكنیة

اجتماع
ي 

 بئیي   /
 

16/09/200
4 

.ت.ج
 و

بن 
عیسى 
 الطاھر

  وزیر 
  تھیئة 

 االقلیم والبیئة
305 

 

بخصوص انشاء 
اذاعة محلیة بمدینة 

 .سعیدة
  ثقافي

16/09/200
4 

.ت.ج
 و

بن 
عیسى 
 الطاھر

  وزیر 
 306 االتصال

 

حول احتكار 
االشھار العمومي 
من طرف الوكالة 
الوطنیة للنشر 

 واالشھار

اقتصاد
  ي

16/09/200
4 

.م.ح
 س

عم   بن
ر 

 مخلوف
 307 رئیس الحكومة
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بخصوص تقھقر 
الریاضة في الجزائر 

وعن االجراءات 
المزمع اتخاذھا من 

 .طرف الوزارة

16/06/200 ریاضي
5 

16/09/200
4 

.م.ح
 س

عم   بن
ر 

 مخلوف

  وزیر
الشباب  

 والریاضة
308 

 

بخصوص مقابلة 
المصارع الجزائري 

عمر مریجة 
للمصارع 

االسرائیلي خالل األ 
األولمبیة لعاب 

2004 

  سیاسي
16/09/200

4 
.م.ح

 س

عبد الر 
زاق 
 مقري

  وزیر 
الشؤون 
 الخارجیة

309 

 

ُرفع الحواجز  متى ت
المقیدة الطالق 

أسماء شھداء األمة 
اإلسالمیة جمعاء 

على المساجد خاصة 
عندما یتعلق األمر 

 .بشھداء األقصى

17/03/200 دیني
5 

28/09/200
4 

.م.ح
 س

عبد 
الناصر 
بن أم 
 ھانئ

  وزیر
الشؤون  

الدینیة 
 واألوقاف

310 

 

عن اإلجراءات التي 
تعتزم الوزارة 

اتخاذھا للحد من 
استفحال ظاھرة 
ا  ً اإلجرام تجسید
لمانص علیھ 

 .الدستور

  أمني
28/09/200

4 
ت . ج 
 و. 

أحمد 
 ھاللي

  وزیر 
الداخلیة 

والجماعات 
 المحلیة

311 

 

 ّ عن مصیر سد
ّ سبلة  أمجدل وسد

والیة * ببلدیة مقرة 
 *المسیلة 

19/01/200 تقني
6 

28/09/200
4 

.م.ح
 س

عبد 
الناصر 
بن أم 
 ھانئ

  وزیر 
 312 الموارد المائیة

 االختصاصعدم 

حول عدم التزام 
بعض الشركات 
بالقوانین التي 
تحارب التلوث 

 البیئي بعین الدفلى

  بیئي
11/10/200

4 
.م.ح

 س
العربي 
 شقالل

  وزیر 
  تھیئة 
  اإلقلیم 
 والبیئة

313 

 

عن تحریر مسجد 
األسیر بدائرة سور 

الغزالن والیة 
 .البویرة

17/03/200 دیني
5 

11/10/200
4 

.م.ح
 س

أحمد 
 إسعاد

  وزیر
الشؤون  

الدینیة 
 واألوقاف

314 

 

حول أسباب تأخر 
إنجاز جسرین 

واقعین في الطریق 
الرابط بین أدرار 

 وبشار

إقتصاد
 ي

09/11/200
4 

11/10/200
4 

ت . ج 
 و. 

موالي 
الھاشم

 ي

  وزیر 
األشغال 
 العمومیة

315 

 

حول إمكانیة بناء 
سد بواد البیض 

 والیة بشار
إقتصاد

 ي
17/11/200

5 
11/10/200

4 
ت . ج 
 و. 

موالي 
الھاشم

 ي

  وزیر 
 316 الموارد المائیة

 

حول المبلغ الضعیف 
الذي یوزع 

كمساعدة لبناء 
مایسمى بالسكن 

 الریفي

إجتماع
-ي 

إقتصاد
 ي

 
11/09/200

4 
ت . ج 
 و. 

موالي 
الھاشم

 ي

  وزر 
السكن 
 والعمران

317 
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حول التدابیر 
الواجب اتخاذھا 

لمواجھة الوضعیة 
المزریة للثروة 
 الغابیة في الجزائر

إقتصاد
 ي

05/01/200
6 

11/10/200
4 

. إ . ح 
 و

حسن 
 عریبي

  وزیر 
  الفالحة 

  التنمیة و
 الریفیة

318 

 

حول مشكلة السكان 
الذین شیدوا بنایاتھم 

البناء دون رخصة 
 القبلیة

إقتصاد
 -ي 

إجتماع
 ي

17/03/200
5 

11/10/200
4 

. إ . ح 
 و

عبد 
الرحما
ن بن 
 عمارة

  وزیر
السكن  

 والعمران
319 

 

حول الوضعیة 
المزریة لقطاع 

 التعلیم في الجزائر
09/11/200 تربوي

4 
11/10/200

4 
األحرا

 ر

رحوي 
خیر 
 الدین

  وزیر
التربیة  

 الوطنیة
320 

 

بخصوص سن 
17/03/200 دیني باإلمامقانون خاص 

5 
11/10/200

4 
األحرا

 ر

رحوي 
خیر 
 الدین

  وزیر
الشؤون  

واألوقا  الدینیة
 ف

321 

 

حول اإلجرات 
المتخذة للحد من 
النتائج السلبیة 
المسجلة على 
مستوى فرقنا 

 الریاضیة

إجتماع
 -ي 

 ریاضي

17/03/200
5 

11/10/200
4 

األحرا
 ر

رحوي 
خیر 
 الدین

  وزیر 
الشباب 
 والریاضة

322 

 

حول دور الوزارة 
بخصوص ملف 

 المجاھدین المزیفین
إجتماع

 ي
16/06/200

5 
11/10/200

4 
األحرا

 ر

رحوي 
خیر 
 الدین

وزیر 
 323 المجاھدین

 

حول قضیة توقیف 
النقل المباشر 
لجلسة األسئلة 

الشفویة بالمجلس 
الشعبي الوطني من 
طرف المدیر العام 

 للتلفزیون

  إعالمي
11/10/200

4 
ت . ج 
 و. 

صباح 
 بونور

  وزیر
 324 اإلتصال 

 

یتعلق بعدم التكفل 
واإلھمال في تسیر 

ملف تصدیر 
النفایات الحدیدیة 

 وغیر الحدیدیة

اقتصاد
 ي

19/01/200
6 

25/10/200
4 

. إ . ح 
 و

حسن 
 عریبي

  وزیر 
 325 التجارة

 

حول المنظر 
السیاحي لمركب 

 حمام ریغة
17/03/200 سیاحي

5 
25/10/200

4 
. ح

 العمال
 حداد

 عبد هللا
  وزیر

 326 السیاحة 

 

عن الوضعیة 
المزریة لقطاع 
السیاحة في 

 .الجزائر
17/11/200 سیاحي

5 
25/10/200

4 
األحرا

 ر
محمد 
 جمیعي

  وزیر
 327 السیاحة 

 

حول إلغاء مشروع 
بناء سد دار 

الصفصاف بوالیة 
 تبسة

 
19/01/200

6 
25/10/200

4 
األحرا

 ر
محمد 
 جمیعي

  وزیر 
 328 الموارد المائیة
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 329        لم یتم تلقي السؤال

 

عن موقف الوزارة 
من ظاھرة األكواخ 
القصدیریة ، وعن 
اإلجراءات المتخذة 

 .لذلك

 
17/03/200

5 
25/10/200

4 
.ت.ج

 و

عبد 
الكریم 
بن 

 مبارك

  وزیر 
السكن 
 والعمران

330 

 

عن عملیة تطھیر 
الصفوف في قضیة 
 المجاھدین المزیفین

16/06/200 تاریخي
5 

25/10/200
4 

.ت.ج
 و

عبد 
الكریم 
بن 

 مبارك

وزیر 
 331 المجاھدین

 

خط  توسیعحول 
الشبكة الحدیدیة 
الرابط بین والیة 
معسكر ووالیة 
 ً النعامة مرورا

بسعیدة، أو إنشاء 
خط یربط بلعباس 

 .بسعیدة

 
17/03/200

5 
25/10/200

4 
.ت.ج

 و

رقیق 
بن 
 ثابت

  وزیر
 332 النقل 

 

حول مشروع سد 
الخراشیش بدائرة 

والیة  أحریصبرج 
 البویرة

 
19/01/200

5 
25/10/200

4 
.م.ح

 س
أحمد 
 إسعاد

  وزیر
 333 الموارد المائیة 

 334        لم یتم تلقي السؤال

 

ي طوابیر من /ف
المركبات في مدخل 

ومخرج مدینة 
سطیف وبرج 

 بوعریریج

  
25/10/200

4 
.ت.ج

 و
محمد 
 صالحي

  وزیر 
األشغال 
 العمومیة

335 

 سحب

بخصوص 
تصریحات وزیر 

المجاھدین المتعلقة 
بضرورة استرجاع 
شعار جبھة التحریر 

 الوطني

تاریخي 
 /

 سیاسي
 

25/10/200
4 

.ت.ج
 و

منفوخ 
 بلقاسم

وزیر 
 336 المجاھدین

 

حول المنحة التي 
 تمنح لألم العازبة

تضامن
 ي

05/01/200
6 

05/12/200
4 

.م.ح
 س

أمحمد 
 فاضل

  وزیر 
التشغیل 

والتضامن 
 الوطني

337 

 

حول جوازات الحج 
التي تباع وتشترى 

خارج إطارھا 
 المنظم

17/03/200 تنظیمي
5 

05/12/200
4 

.م.ح
 س

أمحمد 
 فاضل

وزیر الشؤون 
الدینیة 
 واألوقاف

338 
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حول إزالة البنایات 
شبھ القصدیریة 
 بمدینة الشلف

اجتماع
  ي

05/12/200
4 

.م.ح
 س

أمحمد 
 فاضل

  وزیر
السكن  

 والعمران
339 

 

حول عدم استرجاع 
العملة الصعبة جراء 

تصدیر النفایات 
الحدیدیة وغیر 

 .الحدیدیة

تجاري 
  مالي/ 

05/12/200
حسن  و.إ.ح 4

 عریبي
  وزیر 
 340 المالیة

 

حول انتشار ظاھرة 
الجریمة في معظم 

 .مدننا

إجتماع
/ ي 

 أمني
 

05/12/200
4 

.ت.ج
 و

خالد بن 
 عیسى

  وزر 
 الداخلیة

والجماعات 
 المحلیة

341 

 

حول اإل جراءات 
التي اتخذتھا 

الوزارة من أجل 
مكافحة اإلجرام 

 .والسرقة

إجتماع
/ ي 

 أمني
 

05/12/200
4 

.ت.ج
 و

بن 
عمارة 
عبد 
الرحما

 ن

  وزر
الداخلیة  

والجماعات 
 المحلیة

342 

 

حول تسعیرة 
الفحص الطبي لدى 

الخواص  األطباء
وحول االدویة التي 
ال تعوض ویقتنیھا 

المواطن من 
 .الصیدلیات

05/01/200 طبي
6 

20/12/200
4 

.ت.ج
 و

توھامي 
عبد 
 القادر

  وزیر 
العمل والضمان 

 اإلجتماعي
343 

 تم تلقي السؤال مابین الدورتین

حول المقاییس التي 
ستعتمد في مشروع 

التقسیم اإلداري 
الوارد في برنامج 

 الحكومة

  إداري
16/02/200

5 
.ت.ج

 و

بوشنا
فة عبد 
 العزیز

  وزیر 
الداخلیة 

والجماعات 
 المحلیة

344 

 تم تلقي السؤال مابین الدورتین

إنشاء  إمكانیةعن 
معاھد متخصصة في 

الطب البیطري 
والفالحة في والیة 

 .البیض

 
16/06/200

5 
16/02/200

بشیر  د.و.ت 5
 حوباد

  وزیر 
التعلیم العالي 
 والبحث العلمي

345 

 تم تلقي السؤال مابین الدورتین
حول انشاء الفرع 
الجامعي بوالیة 

  .میلة
16/06/200

5 
16/02/200

5 
. ح

 العمال

الطاھر 
بن 

 حومار

  وزر
التعلیم العالي  

 والبحث العلمي
346 

 تم تلقي السؤال مابین الدورتین

عن التجاوزات التي 
تحصل في العیادات 
الخاصة، وعن دور 

 الوزارة في ھذا
 المجال

  
16/02/200

5 
. ح

 العمال

الطاھر 
بن 

 حومار

  وزیر
الصحة  

والسكان 
وإصالح 

 المستشفیات

347 

عدم     تینسؤال مابین الدورتم تلقي ال
 -اإلختصاص 

عن المستوى الذي 
وصلت إلیھ عملیة 

الشراكة 
والخوصصة، وعن 
الوضعیة المزریة 

لشركة 
ENIEM بسیدي

 .بلعباس

  
16/02/200

عدة  و.إ.ح 5
 348 وزیر الصناعة فالحي

 349        لم یتم تلقي السؤال
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 تم تلقي السؤال مابین الدورتین

عن األسباب التي 
حالت دون تطبیق 
المرسوم التنفیذي 

 98-89رقم 
 .الخاص باإلیجار

 
17/11/200

5 
16/02/200

5 
. ح

 العمال
لخضر 
 ماضي

  وزیر 
السكن 
 والعمران

350 

ابین تم تلقي السؤال م
                                  الدورتین

 عدم اإلختصاص 

عن أسباب 
خوصصة وحدة 
 -الریاض بفرجیوة 

 -والیة میلة 
  

16/02/200
5 

. ح
 العمال

الطاھر 
بن 

 حومار
 351 وزیر الصناعة

 

  

، الدورة الربیعیة )2007-2002( في قراءة لهذا الجدول كعینة للعهدة التشریعیة الخامسة
ّ تقدیم  منها، تراوحت فترة الرد علیها من  25على  إالسؤال لم یتم الرد  53نالحظ أنه تم

ا  18أدناها : حیث المدة الزمنیة بین ً وأقصاها ) 04/10/2004 - 16/09/2004(یوم
ا  16 ً ا في حساب ) 19/01/2006 -28/09/2004(شهر وهي فترات تعتبر طویلة جدً

ي التعددي، وفیما یخص العضو البرلماني صاحب السؤال والجهة التي العمل البرلمان
 11بـ ) ح م س(سؤال  وتلیها  22بـ ) ج ت و(ینتمي إلیها، الحظنا أنها انقسمت بین 

أسئلة ، ثم  05وحزب العمال بـ ) ح إ و(أسئلة، ثم كل من   6سؤال، ثم قائمة األحرار بـ 
ّ ترقیمها وجدولتها لكنها لم والثالثة أسئلة . بسؤالٍ واحد) ت و د( المتبقیة هي أسئلة تم

  .تُرسل وغیر معروف أصحابها ولم یتم الرد علیها
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  .)2007- 2002(للفترة التشريعية مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة األول يمثل ) 3(جدول   

  

-2002(للفترة التشريعية الخامسة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة األول تمثيل بياني ) 1(الشكل 
2007(.  

  

 

ه من مجموع  ا في  389في قراءة أولیة إحصائیة لهذا الجدول، نالحظ أنّ ً ا برلمانی ً عضو
ا  ً المجلس الشعبي الوطني، سجلنا حضور ستة كتل برلمانیة قدمت طلبات للتدخل كتابی

النوابعدد

شفویاالمتدخلین

الغیاب

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

و.ت.ج د.و.ت إ.ح حمس األحرار حزب
العمال

النوابعدد

المسجلینعدد

شفویاالمتدخلین

كتابیاالمتدخلین

الغیاب

 عدد المسجلین عدد نواب الكتلة الحزب
 عدد المتدخلین

 شفویا الغیاب
 

 كتابیا
 

 3 22 63 88 200 و.ت.ج
 1 1 22 24 48 د.و.ت

 4 1 22 27 43 حركة اإلصالح

 3 7 19 29 38 حمس
 / / 16 16 16 األحرار

 / / 10 10 13 حزب العمال
 / / 15 15 31 اآلخرین

  11  31  167  209  389  المجموع  
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ا لمناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة تمثلت في؛ في  ً طلب،  88بـــ ) ج ت و(وشفهی
طلب،  24بـــ ) ت و د(طلب و 27بــ ) حركة اإلصالح(طلب، و 29بــ ) ح م س(و
ا 10بـــ ) حزب العمال(طلب، و 16بـــ ) األحرار(و ً ا تقدم بها أعضاء  15طلبات وأخیر ً طلب

  . برلمانیة السابقةآخرین غیر منتمین للكتل ال

ّ تقدیم ما مجموعه  ا للتدخل؛ منها  209تم ً طلب  31طلب تدخل شفوي و 167طلب
ل في النهایة  جّ ُ ا من طالبي التدخل من ثالثة كتل برلمانیة هي  11تدخل كتابي، س ً غائب

  ).حركة مجتمع السلم(و) حركة اإلصالح الوطني(و) ت و د(و) ج ت و(
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  ألحزاب البرلمان حسب االنتماء السیاسي خاص بالنسب المئویة للتدخالت )4( جدول

  )2007-2002(للحكومة للفترة التشریعیة  لمناقشة بیان السیاسة العامة 

  

  

  ألحزاب البرلمان حسب االنتماء السیاسي خاص بالنسب المئویة للتدخالتتمثیل بیاني ) 2(الشكل 

  ).2007-2002(للحكومة للفترة التشریعیة  لمناقشة بیان السیاسة العامة 

  

  

  

  

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

لعددبالنسبة
المتدخلینالمسجلین للكتلةبالنسبة

للعددبالنسبة
اإلجمالي

F.L.N

R.N.D

Islah

HMS

Ind

P.T

Autres

    
 

  و.ت.ج
 F.L.N  

 

د .و.ت
R.N.D 

إصالح 
Islah 

  س.م.ح
 HMS 

  أحرار
Ind 

  عمال.ح
 P.T 

  الباقي 
Autres 

بالنسبة لعدد المسجلین 
  % 7,61 % 05,07 % 8,12 % 13,19 % 11,67 % 11,67 % 43,17 المتدخلین

 % 48,38 % 76,92 %100 % 68,42 % 53,48 % 47,91 % 42,50 بالنسبة للكتلة

 % 03,85 % 02,57 % 04,11 % 06,68 % 05,91 % 05,91 % 21,85 بالنسبة للعدد اإلجمالي
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  تمثیالت بیانیة مفصلة بالدائرة النسبیة لكل حزب على حدى) 3(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

F.L.N

المتدخلینالمسجلینعدد

للكتلةبالنسبة

اإلجماليللعددبالنسبة

  
 F.L.Nو .ت.ج 

 % 43,17 بالنسبة لعدد المسجلین المتدخلین

 % 42,50 بالنسبة للكتلة

 % 21,85 بالنسبة للعدد اإلجمالي
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R.N.D

المتدخلینالمسجلینعدد

للكتلةبالنسبة

االجماليللعددبالنسبة

    
 R.N.Dد .و.ت 

 % 11,67 بالنسبة لعدد المسجلین المتدخلین

 % 47,91 بالنسبة للكتلة

 % 05,91 بالنسبة للعدد اإلجمالي
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Islah

المتدخلینالمسجلینلعددبالنسبة

للكتلةبالنسبة

اإلجماليللعددبالنسبة

    
 Islahإصالح  

 % 11,67 بالنسبة لعدد المسجلین المتدخلین

 % 53,48 بالنسبة للكتلة

 % 05,91 بالنسبة للعدد اإلجمالي
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HMS

المتدخلینالمسجلینلعددبالنسبة .

للكتلةبالنسبة .

اإلجماليللعددبالنسبة

    
 HMSس .م.ح 

 % 13,19 بالنسبة لعدد المسجلین المتدخلین

 % 68,42 بالنسبة للكتلة

 % 06,68 بالنسبة للعدد اإلجمالي
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Ind

المتدخلینالمسجلینلعددبالنسبة .

للكتلةبالنسبة .

اإلجماليللعددبالنسبة .

  
 

  أحرار
Ind 

 % 8,12 بالنسبة لعدد المسجلین المتدخلین

 %100 للكتلةبالنسبة 

 % 04,11 بالنسبة للعدد اإلجمالي



الفصل  المعارضة السیاسیة و السلطة الحاكمة في الجزائر
 الخامس

 

      258 
 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

P.T

المتدخلینالمسجلینلعددبالنسبة

للكتلةبالنسبة

اإلجماليللعددبالنسبة

  
 P.Tعمال .ح 

 % 05,07 بالنسبة لعدد المسجلین المتدخلین

 % 76,92 بالنسبة للكتلة

 % 02,57 بالنسبة للعدد اإلجمالي
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وضح لنا تدخل الكتل یل) 02(جاء الجدول رقم ) 01(في قراءة تفسیریة للجدول رقم 
، 2007-2002البرلمانیة لمناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة للفترة التشریعیة الخامسة 

األولى بالنسبة لعدد ) ج ت و(مشاركة عن طریق النسب المئویة، حیث؛ جاءت نسبة 
) ح إ و(، ثم تلتها كل من %) 13,19(بـ ) ح م س(، وتلتها %) 43,17(المسجلین بــ 

، ثم بقیة النواب % 8,12، وتلیها كتلة األحرار بنسبة %) 11,67(بنسبة ) ت و د(و
حزب ویلیها في األخیر كتلة %)  7,61(غیر األعضاء في الكتل البرلمانیة بنسبة  

  %). 05,07(العمل بما نسبته 

Autres

المتدخلینالمسجلینلعددبالنسبة

للكتلةبالنسبة

اإلجماليللعددبالنسبة

  
 Autresالباقي  

 % 7,61 بالنسبة لعدد المسجلین المتدخلین

 % 48,38 للكتلةبالنسبة 

 % 03,85 بالنسبة للعدد اإلجمالي
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أما بالنسبة لعدد المتدخلین مقارنة بعدد أعضاء الكتلة البرلمانیة، فتتغیر المعطیات؛ 
ا یعني أن كل أعضاء هذه الكتلة طلبوا %) 100(لیأتي تمثیل كتلة األحرار أوًال بنسبة  ّ مم

بنسبة تمثیل ) الحزب العم(التدخل دون أن نسجل أي غیاب واحد فیها، ثم تلیها كتلة 
، وتلیها كتلة %) 68,42(بنسبة تمثیل قدرت بــ) ح م س(، ثم كتلة %) 76,92(قدرت بــ

، وكذلك نسبة تمثیل األعضاء غیر %) 53,48(بنسبة تمثیل قدرت بـــ) ح إ و(
بنسبة ) ت و د(، وتلیها كتلة حزب %) 48,38(المنضوین تحت الكتل البرلمانیة بنسبة 

بنسبة تمثیلیة ) ج ت و(، وفي األخیر تأتي كتلة حزب %) 47,91(مشاركة قدرت بــ
رغم أنها أكبر الكتل البرلمانیة في المجلس الشعبي الوطني بنسبة %)  42,50(قدرت بـــ 

 .ئة لوحدهاابالم نتزید على الخمسی
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  يمثل الحجم الساعي بالنسبة لكل كتلة برلمانية )5( جدول

  

FLN 85 – 22  =63 * 5  =31530.88 د15سا و05 د% 
RND 23 – 1  =22 *5  =11010.78 د50سا و01 د% 
Islah 23 – 1  =22  *5  =11010.78 د50سا و01 د%  
HMS 26-7  =19  *5  =959.31 د35سا و01 د% 
Ind 16  *5  =807.84 د20سا و01 د% 
PT 10  *5  =504.90 د50 د% 

Autres 15  *5  =757.35 د15سا و01 د% 
  

دائرة نسبية تمثل الحجم الساعي لكل كتلة برلمانية) 4(الشكل 

  

  

38%

13%13%

11%

10%

6%
9% FLN 05 وسا د15

RND 01 وسا د50

Islah 01 وسا د50

HMS 01 وسا د35

Ind 01 وسا د20

PT 50د

Autres 01 وسا د15
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قراءتنا لهذا الجدول نفسر من خاللها الحجم الساعي الممنوح للكتل البرلمانیة للتدخل 
لمناقشة السیاسة العامة للحكومة في الفترة المدروسة؛ أي المرحلة التشریعیة الخامسة 

دقائق لعرض مداخلته أو أسئلته، وبعملیة  5مدة حیث تُمنح لكل متدخل . 2002/2007
 5حسابیة ناتجة عن عملیة ضرب عدد المتدخلین الفعلي بعد حذف الغیابات في الـ 

دقائق الممنوحة یعطینا مدة الوقت الذي تدخلت خالله كل كتلة برلمانیة في كل جلسات 
  .المجلس في هذه الدورة

ا على ذلك نجد حزب  ً حزاب تدخًال من حیث الوقت الممنوح له أكثر األ) ج ت و(بناء
بنسبة إجمالیة قدرة بــ  د15سا و05على اعتبار أنه الكتلة البرلمانیة األكبر، حیثُ سجل 

سا 01بحجم ساعي هو )  ح إ و(و) ت و د(، یلیه مناصفة كل من كتلتي 30.88%
 د35سا و01بوقت قدره ) ح م س(، ثم یأتي بعده  كتلة %10.78بنسبة مقدرة بــ   د50و

وبنسبة إجمالیة  د20سا و01بزمن قدره ) ت و د(، ویلي ذلك حزب %9.31وبنسبة 
، ویأتي بعد ذلك في المرتبة نسبة تدخل األعضاء غیر المنتمین للكتل البرلمانیة 7.84%

ا نجد حزب %7.35بنسبة  د15سا و01بحجم زمني  ً بوقت زمني ) العمال( ، وأخیر
لیة حسابیة بسیطة أخرى نجد أن إجمالي تدخل وبعم. %4.90ما نسبته  د50حجمه 

قدم في األخیر رئیس قبل أن ی) دقیقة 55سا و13(ساعة  14الكتل البرلمانیة لم یتجاوز
حوالي  قدرت بـــ 1في مدة زمنیة معطاة من المصدر الحكومة رده على انشغاالت النواب

 18 حوالي بالتالي دامت المناقشة اإلجمالیة لبیان السیاسة العامة ،د 15سا و 04حوالي 
  .ساعة

 

  

  

                                                             
  .2007 -2002: وزارة العالقات مع البرلمان، مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة، الفترة التشریعیة الخامسة - 1
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 مجلس األمةأعضاء لحكومة من وزراء اوضعیة األسئلة الشفویة الموجھة لیمثل ) 6(جدول 

 ) 2007- 2002( الفترة التشریعیة                                    

 2005 - 2004 الربیع دورة                                 

 

  ــةمالحظــ        
 

 موضوع السؤال
ّ عضو  تاریخ رد
الحكومة على 

    السؤال

االنتماء 
الحزبي 
لصاحب 
   السؤال

صاحب السؤال 
   عضو البرلمان

عضو الحكومة 
المعني 
   بالسؤال

 

الرقم 
  التسلسلي

عدم 
 االختصاص

حول وضعیة منجم جبل العنق 
وزیر الطاقة  بودیارمحمد      بوالیة تبسة

                     1 والمناجم

  

مآل مشروع سد كیسیر بوالیة 
وزیر الموارد  عبد هللا بوسنان   01/07/2004 جیجل

                   2 المائیة

  

حول تراجع عدد المؤمنین 
وانخفاض أرصدة الضمان 

ذلك على  االجتماعي وتأثیر
 صنادیق التقاعد

 محمد بوشرور   11/05/2005
وزیر العمل 
والضمان 
 االجتماعي

3                 

  

الطعن الخاصة  إجراءاتحول 
بتوزیع السكنات ذات الطابع 

 االجتماعي
وزیر السكن  الطیب ماطلو   01/07/2004

               4 والعمران

عدم 
 االختصاص

یتعلق بتوقیف أشغال المشروع 
العمراني الكبیر، الخاص 

 البحریة للعاصمة بالواجھة
حواد مویسى     

 محمد مدني
وزیر تھیئة 
             5 اإلقلیم والبیئة

  

عن وجود إرادة سیاسیة فعلیة 
إلصالح وتطھیر المؤسسات 

 .الصغیرة والمتوسطة
 محمد دراوي   11/05/2005

وزیر المؤسسات 
الصغیرة 

والمتوسطة 
والصناعة 
 التقلیدیة

6           

 

ّ تقدیم  في قراءة أسئلة لم تُحدد الفترة التي ُأودع  6أولیة لهذا الجدول نالحظ أنه تم
خاللها هذه األسئلة، وُأدرجت فترة الردود علیها؛ حیث امتدت بین الفترتین الزمنیتین 

بالنسبة ألربعة أسئلة، واعتُذر عن الرد على ) 11/05/2005(و) 01/07/2004(
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  .اثنان منها بحجة عدم االختصاص

 )2007- 2002( الفترة التشريعية  وضعية األسئلة الشفوية الموجهة لوزراء الحكومة من أعضاء مجلس األمة) 7(الجدول 
 2005 -2004 دورة الخريف

 

ّ تقدیم سؤالین اثنین في الفترة الممتدة بین    في قراءة أولیة لهذا الجدول نالحظ أنه تم
والسكان لكل من وزیرة الثقافة، ووزیر الصحة ) 20/02/2005(و) 17/10/2004(

ّ الرد على األول في ظرف  صالح المستشفیات، تم ٕ أشهر ولم یتم الرد على السؤال  6وا
  .الثاني بحكم تقدیمه بین الدورتین

  

  

  

  

  

 موضوع السؤال مالحظة
ّ عضو  تاریخ رد
الحكومة على 

    السؤال

إرسال    تاریخ
السؤال إلى 
  عضو الحكومة

  االنتماء
الحزبي  

لصاحب 
   السؤال

صاحب السؤال 
عضو 
  البرلمان

عضو الحكومة 
   المعني بالسؤال

الرقم 
  التسلسلي

  

قییم سنة عن ت
الجزائر بفرنسا 

 اقتصادیا، سیاسیاً 
 .اجتماعیاو

 1 وزیرة الثقافة صالح بوتلحیق   17/10/2004 11/05/2005

تم تلقي 
السؤال 
مابین 
 الدورتین

عن أداء القطاع 
الخاص في مجال 

الصحة ودور 
الوزارة في مجال 

 .الرقابة

الثلث  20/02/2005  
 لزھاري بوزید الرئاسي

وزیر الصحة 
والسكان وإصالح 

 المستشفیات
2 
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  في الفترة نفسها في مجلس األمة خاص بالمتدخلین حسب االنتماء السیاسي) 8( جدول

 عدد المتدخلین عدد المسجلین عدد نواب الكتلة الحزب
 الغیاب كتابیا شفویا

RND 52 28 28 0 0 
 0 1 11 12 48  الثلث الرئاسي

FLN 29 13 12 / 1 
 0 1 1 2 6  حمس
 0 / 1 1 2 إصالح
FFS 1 0 / / 0 

Total 138 56 53 02 01 

  

  )5(الشكل  للفترة نفسها في مجلس األمة خاص بالمتدخلین حسب االنتماء السیاسيتمثیل بیاني باألعمدة 

ه من مجموع  ا  389في قراءة أولیة إحصائیة لهذا الجدول، نالحظ أنّ ً ا برلمانی ً عضو
، سجلنا حضور ستة كتل برلمانیة قدمت )الغرفة البرلمانیة الثانیة(في مجلس األمة 

ا لمناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة تمثلت حسب عدد  ً ا وشفهی ً طلبات للتدخل كتابی
ّ جاءت كتلة الثلث  28)  ت و د(ألصغر في؛ المتدخلین من األكبر إلى ا طلب، ثم

RND الرئاسيالثلث FLN حمس

الكتلةنوابعدد

المسجلینعدد

شفویاالمتدخلینعدد
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ح (طلب،  تلیها كتلة  12بـــ  ) ج ت و(طلب للتدخل، ویلیها كتلة حزب13الرئاسي  بــ 
ا تأتي كتلة  02بــ ) م س ً   .بطلب واحد للتدخل فقط) ح إ و(طلبان اثنان، وأخیر

الكتابیة، و  طلب تدخل بالصیغة 53بین  56انقسمت هذه الطلبات للتدخل الــ 
ّ تسجیل غیاب متدخل واحد من كتلة . طلبان اثنان بالصیغة الشفویة) 02( ج ت (وتم
  ).و

 خاص بالنسب المئوية للتدخالت في مجلس األمة )9( جدول

  .2002/2007للفترة التشريعية    حسب االنتماء السياسي لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة 

  

  د.و.ت  
R.N.D 

  الرئاسيالثلث 
Tiers Pres. 

 و.ت.ج
 F.L.N 

  س.م.ح
HMS 

 % 3,57 % 23,21 % 21,42 %50 بالنسبة لعدد المسجلین المتدخلین

 % 33,33 % 44,82 %25 % 53,84 بالنسبة للكتلة

 % 01,44 % 09,42 % 08,70 % 20,28 بالنسبة للعدد اإلجمالي
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  المئوية للتدخالت في مجلس األمةخاص بالنسب باألعمدة ) 6(تمثيل بياني 

  نفسهاللفترة    حسب االنتماء السياسي لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة 

  

هذا الجدول یوضح لنا النسب المئویة لحجم التدخالت في مجلس األمة لمناقشة بیان 
ءت السیاسة العامة للحكومة للفترة التشریعیة نفسها، حسب االنتماء السیاسي؛ حیث جا

أوًال بنسبة قدرت ) ت و د(بالنسبة للكتل البرلمانیة؛ جاءت كتلة حزب : النتائج كما یلي
ّ كتلة  % 44,82ثانیة بنسبة  ) ج ت و(، تلیها كتلة % 53,84بـــ  ا ) ح م س(، ثم ثالًث

ا تأتي كتلة % 33,33بنسبة  ً ا وأخیر ً   .%25بنسبة ) الثلث الرئاسي(، ورابع

طلبات التدخل بالنسبة لعدد أعضاء األحزاب في مجلس (الي أما بالنسبة للعدد اإلجم
ّ  % 20,28بنسبة ) ت و د: (فقد جاءت النسب على النحو التتالي) األمة ككل ج (، ثم

ّ  % 08,70بنسبة ) الثلث الرئاسي(، یلیها % 09,42بنسبة  ) ت و ) ح م س(ثم
  .% 01,44بنسبة 

  

%

%

%

%

%

%

%

المسجلینلعددبالنسبة
المتدخلین

للكتلةبالنسبة اإلجماليللعددبالنسبة

R.N.D

Tiers Pres.

F.L.N
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ا  .هغرفتیالبرلمان ب جلسات تحلیل نتائج: ثالًث

األحزاب (بینّت لنا الجداول واألشكال أعاله؛ بأن مستوى أداء قوى المعارضة 
في البرلمان الجزائري بغرفتیه، في الفترة التشریعیة الخامسة من عمر التعددیة ) السیاسیة

في دورتیه العادیتین؛ الربیعیة والخریفیة، بینّت لنا مجموعة ) 2007-2005(في الجزائر 
  :یمكن أن نوجزها فيمن المعطیات 

مستوى المشاركة الحزبیة لقوى المعارضة في جلسات البرلمان ال یرقى للتمثیل 
السیاسي واالجتماعي المنشود، وذلك مقارنة بعدد أعضاء غرفتي البرلمان، حیث لم نجد 
من قراءتنا للجداول واألشكال البیانیة والدوائر النسبیة أعاله، سوى نسبة قلیلة ال توحي 

ها تمثلها وتدافع عن بتمث فترض أنّ ُ یل حقیقي للقوى المجتمعیة ألحزاب المعارضة، التي ی
  .حقوقها ومصالحها وتحافظ على مكتسباتها

) 3(وكدلیل على ما سبق؛ نأخذ على سبیل المثال ال الحصر فقط بیانات الجدول رقم 
، )2007-2002(ة مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة األول للفترة التشریعیالذي یمثل 

م إّال  389حیث ومن بین  قدّ ُ سؤًال بین  198یمثلون أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لم ی
 55، وعن الفترة نفسها في مجلس األمة سجلنا تقدیم 49.74الشفوي والكتابي ما نسبته 

ا في المجلس ما نسبته  138سؤاالً من  ً هذه األرقام ورغم أنها  تصل . %39.84عضو
المستوى المطلوب مقارنة بطول فترة الدورة البرلمانیة وما یتجمع فیها من ملفات في إلى 

مختلف المجاالت تكون  بحاجة إلى التداول والمناقشة،  مقتصرة على الفترة التشریعیة 
نة أعاله، رغم ذلك فإن الدورات البرلمانیة في الفترات التشریعیة التي تلت هذه الفترة  ّ المبی

سوأ من الحالة المدروسة كونها انخفضت في عدد األسئلة، وكذا في التمثیل كان حالها أ
كما سنعرضها . البرلماني المتعلق بمن یطرح األسئلة، وحتى طریقة وتوقیت الردود علیها

  .في الملحق
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الحظنا كذلك بأن مستوى طرح األسئلة بقي عند الحدود الدنیا؛ التي یكتفي خاللها 
ما ال یتلقى العضو البرلماني بطرحه  ٕ للسؤال، وعندها إما یتلقى اإلجابة وتنتهي المسألة، وا

اإلجابة أصًال العتبارات ذكرناها في قراءتنا للجداول بعیدة كل البعد على اإلقناع 
  . الشخصي للعضو فما بالك باإلقناع االجتماعي

لى سجلنا فیما سجلنا؛ أن مدة الردود على األسئلة تخضع لسیاسة بعیدة كل البعد ع
التسییر االقتصادي واالجتماعي وحتى الثقافي للمشاریع التنمویة في البالد، كون أنّ هذه 

ا، وال مجال فیها للتسویف والمماطلة ً ا مهم ً فكانت . المسائل یلعب العامل الزمني فیها دور
ا إلى التغاضي عن  ّ إشكالیة التأخر في الردود عل األسئلة تدفع العضو البرلماني؛ إم

ما نسیانه نتیجة تراكم الملفات من دورة برلمانیة إلى السؤال و  ٕ عدم انتظار الرد علیه، وا
  .أخرى

من القضایا التي یمكن أن نقرأها في سیرورة عمل البرلمان، وتعاطي هذه المؤسسة 
مع القضایا التنظیمیة الواجب تواجدها في برلمان تعددي؛ نقرأ طریقة إعداد المشاریع 

ه وفي. الحكومیة ، )األكثریة(كل البرلمانات العالمیة التي تعمل بنظام األغلبیة  حیث أنّ
نجد أعضاء البرلمان المنتخبون هم من تعود لهم الكلمة في إعداد المشاریع وكذا 
المصادقة علیها، لكن في البرلمان الجزائري بغرفتیه، البرلمان مهمته فقط المصادقة على 

ة م عدّ ُ ا م ّ ا لبرنامج رئیس الجمهوریة، أو باقتراح المشاریع الحكومیة التي هي إم سبقًا طبقً
جل هذا . من وزراء نافذین في الحكومة محسوبین على قوى حزبیة دون غیرها ُ وس

لمصلحة كل من حزب جبهة التحریر الوطني وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي 
  .باعتبارهما أحزاب ممثلة للسلطة طیلة العهدات التشریعیة الماضیة

ا، نسجل اختالل دور أحزاب المعارضة، لمصلحة قوى حزبیة ففي هذه ال قضیة تحدیدً
ُستدعون لمهمة  على حساب قوى أخرى، وأصبح أعضاء البرلمان الجزائري بغرفتیه ی
ة رفع األیادي أكثر الوظائف  َ م المصادقة أكثر من تكلیفهم بإعداد المشاریع، وأصبحت سِ
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وهذا كان له . ة العادیة وغیر العادیة في الجزائرالبارزة التي نشاهدها في الدورات البرلمانی
تداعیات سلبیة على الوظیفة العامة للبرلمان، والسیر الحسن آللیات العمل في كل الغرف 

وباتت المشاریع الصادرة من طرفها روتینیة وتعبر عن السیاسة العامة . التابعة له
ان كأفراد وعضویة في أحزاب وما قیل على أعضاء البرلم. للحكومة دون تعدیل أو تغییر

 .سیاسیة ینطبق على الكتل البرلمانیة

نة أعاله، وما  ّ في قراءتنا ألرشیف الدورات البرلمانیة، والتي من بینها المرحلة المبی
تالها من مراحل سنوجزها في المالحق، ومن خالل معایشتنا لمسار التحوالت السیاسیة 

ة طرح الثقة في الحكومة مسالة یمكن أن تُطرح في الجزائر، لم نسجل أو نسمع أن إمكانی
ا، وكما هي مكفولة في كل الدساتیر التي تعمل  ً ا وقانونی ً ها مكفولة دستوری أو تُناقش رغم أنّ

عد في أزمة التمثیل الحاصلة لیُضاف إلى غیره من  1بنظام التعددیة الحزبیة ُ ؛یأتي هذا الب
ً العتبارات عدة نجملها في   :األبعاد بناء

ما أول هذه االعتبارات، طبیعة التشكیالت البرلمانیة وانتماءاتها الحزبیة ووالءاتها رب 
 .للنظام الحاكم، وبالتالي هي ال تستطیع أن تطرح الثقة في حكومة هي جزء منها

عارضة من  ُ ّ قوة الحكومة من جهة وضعف أحزاب الم االعتبار الثاني الوارد؛ هو أن
ل نوع من الخوف ا لذي یعتري كثیر من أعضاء البرلمان في أغلب الكتل جهة أخرى، شّك

والتشكیالت السیاسیة، من هاجس اإلیقاف أو المساءلة أو غیرها، ما دفعهم لتفضیل 
 .عامل الصمت أو المسایرة بدل المعارضة أو المواجهة اإلیجابیة والبناءة

لماني في حد ثالث هذه االعتبارات؛ یعود بنا إلى مسألة التمثیل السیاسي للعضو البر 
ّ أكثر الذین یعرفون خبایا األحزاب المتواجدة في الساحة السیاسیة، . ذاتها حیث أن

وأعضاؤها المتواجدون في البرلمان بغرفتیه، هي الحكومة، أو باألحرى السلطة السیاسیة 
باعتبارها ممثًال للنظام السیاسي في البالد، وهذا الطرح یجعل مؤسسات السلطة أكثر 

                                                             
  .دیث على وظیفتي الرقابة اإلداریة والمالیة في البرلمانسبق واشرنا لذلك في الح - 1
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ــــبین، وطموحاتهم، ودرجة قربهم من درایة بطر  تَخَ ْ ن ُ یقة إجراء االنتخابات وسلوكیات الـم
هذا ما ینقص . قواهم المجتمعیة، وبالتالي لمستوى مثیلهم لهذه القوى، ودفاعهم عنها

بي البرلمان في كل العهدات السابقة، حیث نلتمسه من  تَخَ ْ ن ُ لألسف في سلوكیات وأدوار م
، طریقة طرحها، انتظار اإلجابة علیها، طبیعة اإلجابة، تسویف طبیعة األسئلة الموجهة

ا لدرجة فقدان قیمة السؤال المطروح  .اإلجابة وتأخیرها إلى أوقات غیر معلومة مسبقً

االعتبار الرابع حسب رأینا هو افتقاد ممثلي البرلمان للثقافة السیاسیة المطلوبة؛ حیث 
ا نستخلص أن نمط الثقافة السیاسیة  لة لدینا سابقً حصّ ُ عطیات النظریة الـم ُ ومن منطلق الـم
السائد تعود مكتسباته إلى نمط التكوین العِصامي الذي یتمتع به أفراد معینین دون غیرهم 

ْ ال دخل لمؤسسات التنشئة االجتماعیة بكل أنواعها ومراحلها في تكوین في البر  لمان، وأن
شخصیة العضو، بما في ذلك مؤسسة الحزب، وهذا ما أدى كما رأینا في الفصل السابق 
إلى افتقاد المجتمع إلى نمط الثقافة المدنیة الذي یجب أن یسود هذا الشكل من األنظمة 

ثقافة سیاسیة خاضعة وأخرى ضیقة هو السمة الغالبة على  التعدیة، وبقي التأرجح بین
 . حساب الثقافة التشاركیة الحقیقیة التي تُنشدها القِوى المجتمعیة للمعارضة

ختلف القضایا، في مناقشتهم  ُ من بین ما قرأناه في تعاطي أعضاء البرلمان مع م
في عهد التعددیة، قرأنا لمشاریع الحكومات المتعاقبة، خالل الفترات التشریعیة الماضیة 

عزوف األحزاب المشاركة في العملیة السیاسیة على الوظائف واألدوار األساسیة التي 
ُأوكلت لها أثناء انتخابها للتمثیل السیاسي واالجتماعي لقواها المجتمعیة؛ فهي لم تسعى 

حافظة على استقراره، بل دا ُ ا ما على اإلطالق لتنظیم اختالفات المجتمع من أجل الـم ً ئم
كانت في صراع سیاسي ثقافي اقتصادي على مصالح بقیت خالله قوى المعارضة 
ا في تصنیفنا لتیارات  ً متمسكة بالطروحات نفسها التي تأسست علیها، لذلك نلتمس دائم
أحزاب المعارضة ذلك االنفصال والتباین الكلي في تناول القضایا الوطنیة من حزب آلخر  

  .تركة التي تخدم الصالح العام وااللتقاء حولهادون مراعاة النقاط المش
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كما أنه في هذا الشأن كذلك، ال تعمل قوى المعارضة على التوعیة السیاسیة لقواها 
ا ال تعمل  نها من إعداد كوادر وقیادات سیاسیة مستقبلیة، وهي أیضً المجتمعیة ما یمّك

ه من قضایا مباشرة، وعلیه  ا أن یخرج على توجیه الرأي العام فیما یخصّ فمن النادر جدً
ه الرأي العام بقضیة  رئیس حزب أو عضو برلماني في الفترات التشریعیة السابقة وینبّ

ه بشكل مباشر كانت خفیة علیه قبل ذلك ّ   .تهم

ولم یسبق لنا كذلك وأن رأینا أحد قیادات األحزاب السیاسیة، أو أعضاء البرلمان 
ُحاول التوسط في ا، ی ً حل القضایا العالقة بین القوى المجتمعیة  المنتخبین دیمقراطی

ا ما استغلت  ً ً في القضایا االجتماعیة أو االقتصادیة أو غیرها، بل غالب والحكومة، سواء
ت الفرصة  ّ الحكومات المتعاقبة الفرصة لتتدخل وتُعالج الكثیر من المسائل العالقة، كي تفو

  .على األحزاب وتكسب ثقة بدل منهم

ا لألحزاب  تغیب في هذا اإلطار ً ا وقانونی ً ا وظیفة الرقابة، المكفولة دستوری أیضً
المشاركة في العملیة السیاسیة، حیث أنّ الصفة التمثیلیة الممنوحة ألعضاء البرلمان، 
تابعة كل المشاریع الحكومیة باختالف قطاعاتها، وكذا سیر عمل الحكومة  ُ ل لهم م ّ تُخو

ال نلتمس هذه الوظیفة بشكل واضح وجلي وسلوكیات وزرائها وغیرها من المهام، لكن 
طالبتها باالستقالة أو حجب الثقة عنها ُ ن من مساءلة الحكومة أو أحد وزرائها، أو م   .یمّك
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ا ً  :1997منذ  في الجزائر أعضاء البرلمان أداءتقییم  :رابع

ّ التعدیالت التي جرت على دستور  أعطت الكثیر من  1989رأینا كیف أن
على  للبرلمان المنتخب بغرفتیه؛ المجلس الشعبي الوطني، ومجلس األمة؛الصالحیات 

  .والمساءلة وغیرها ،والمصادقة على مشاریع القوانین ،والرقابة إعداد المشاریع، غرار

ا آلداء أعضاء الغرفة األولى؛ أي المجلس الشعبي الوطني  ً یرى المختصون  وتقییم
ه و  ؛1في السیاسیة والقانون  إاله المجلس الشعبي الوطني، ــم من كل ما یتمتع بعلى الرغأنّ

یتسم بالضعف والهشاشة؛ فعلى صعید  بقي في الجزائر  أن دوره في الحیاة السیاسیة
أن  1997في الجزائر منذ المعطیات المسجلة من حصیلة البرلمان  عملیة التشریع تؤكد

بمناقشتها و  و یقوم المجلسالحكومة هي التي تقدم الغالبیة العظمي من مشاریع القوانین، 
، من ما یوحي بأن تعدیالت طفیفة على بعضها إدخال، أو بعد إقرارها بدون تعدیل

الحكومة هي التي تنوب على أعضاء المجلس في إعداد المشاریع، وهذا ما جعل نوع من 
االختالل وفقدان للمصداقیة الممنوحة للمجلس، وعدم اكتراث من طرف الحكومة للعالقة 

ر على دوره في التعاطي مع المشاریع . انونیة والدستوریة التي تربطها بهالق كما أّث
ه یتمتع بها  المصیریة التي من أجلها ُأنتخب، وفقد جراءها الصفة التمثیلیة التي یفترض أنّ

ا ً   .شعبی

الذي نص  1996منذ إقرار دستور وكتقییم للغرفة البرلمانیة الثانیة؛ نقرأ كذلك، أنه 
حول جدواها  عدیدة غرفة ثانیة للبرلمان طرحت تساؤالتك" مجلس األمة " على استحداث 

بالتالي في دورها الحقیقي في الحیاة السیاسیة، و  من قبیل؛ أسباب استحداثها؟، العملیة
طرة وضعها جاء للحد من احتمال سی أنحیث رأى البعض  ،مجال التوازن المؤسساتي

                                                             
، أجریت العدید من الدراسات األكادیمیة وغیرها، لقراءة 1996بعد التعدیالت التي مست الدستور الجزائري منذ   - 1

للتوسع أنظر دراسة صالح بلحاج، جامعة الجزائر، دراسة غیر . صحة تلك التعدیالت ومدى مطابقتها للنظام البرلماني
  /http://www.f-law.net/law/threadsمنشورة، اإلنترنت 
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حیث ینتخب ثلثا مجلس األمة بطریقة غیر مباشرة من  أغلبیة برلمانیة في الغرفة األولى،
نه والثلث الباقي  ،المنتخبین المحلیین ّ لمراقبة المجلس الشعبي الوطني  الجمهوریة رئیسیعی

ا لوجود أغلبیة برلمانیة لوجه واحد من المعارضة كما حدث إفرازات انتخابات  ً تفادی
     .1سیطرت جبهة اإلنقاذ على األغلبیة ، أین1991

ورغم حداثة التجربة البرلمانیة التعددیة في الجزائر فقد تمیزت الجلسات العامة 
بالنقاش الصریح والساخن أحیانا، وبالطرح الموضوعي  ،في بدایة عهده بغرفتیه للبرلمان

ت بالنسبة في معالجة القضایا والمسائل المطروحة للنقاش، كما مثلت تلك الجلسا
فرصة للتعبیر عن آرائهم بشأن ما عرض علیهم من ر لألحزاب السیاسیة والنواب األحرا

لكن كل ذلك كان في حدود اإلمكانیات الضئیلة المتاحة  .2برامج وقوانین وأوامر واتفاقیات
التي تسمح لهم بممارسة العمل البرلماني كما یجب، فبقیوا یراوحون أماكنهم، رغم تمتعهم 

  .فة التمثیلیة من الناحیة القانونیة دون فعلیة عملیة تُذكر في وجود أغلبیة برلمانیةبالص

جرى بشأنها  ،مشاریع القوانین التي قدمتها الحكومةأغلب  وكدلیل على ذلك نرى أن
اعتراض نواب المعارضة على بعض القوانین، تسجیل ورغم  ،مناقشات حادة في البرلمان

تهم بقیت حبر على ورق، ألن قانون التصویت باألغلبیة الذي تحفظاتهم واعتراضا نأإال 
 بید  تاألغلبیة كانف في ید المعارضة،لم یكن  یحكم تسییر الجلسات داخل البرلمان،

، إضافة 1997في البرلمان التعددي الناتج عن انتخابات  ،التجمع الوطني الدیمقراطي
حریر الوطني وحركة مجتمع السلم حزب جبهة التاألغلبیة المحصل علیها من تحالفه مع 

  . 2007 و 2002 عهدتيعقب االنتخابات التشریعیة التعددیة ل

                                                             
، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربیة، : مستقبـــل الدیمقراطیـــة في الجزائـر، بیـــــروت قیــرة، إسماعیل وآخرون، - 1

153.  
مجلـــة دراسات استراتیجیـة،   ،"قراءة في األداء السیاسي للبرلمـــان التعددي الجزائـــري"لعروســي رابـــح، بتصرف، عن  - 2

  .31، ص 2007ة ، جویلی)04(العدد
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 389مقعدا من مجموع  287على  1997فقد حصلت األحزاب الثالثة في عام 
مقعدا من  284حصلت األحزاب الثالثة مجتمعة على  2002و في سنة % 75بنسبة 
المجلس الشعبي الوطني، وحصلت في من مجموع مقاعد % 73بنسبة  380  مجموع
، فطیلة هذه الفترة كان %64بنسبة  389مقعدا من مجموع  249على  2007عام 

  ؛1سمح للحكومة بتمریر القوانین التي تریدهای البرلمان باألغلبیة المشكلة له

مهمة بسلطات رقابیة یتمتع المجلس الشعبي الوطني رأینا كیف أن  في المجال الرقابي
ال  الواقع یثبت عكس ذلك، فنجده إال أنارسة صالحیاته في إطار القانون، تخول مم

في مراقبة أعمال الحكومة ، حیث  هیمارس هذه السلطات كما یجب، و بما یعزز من دور 
مثل توجیه  ؛أسالیب الرقابة األقل تأثیرا على الحكومة ةالرقابیالمجلس  یغلب على نشاط

مثل االستجوابات  ؛ة بأسالیب الرقابة األكثر فاعلیةاألسئلة الشفویة والكتابیة مقارن
والتصویت بملتمس الرقابة ضد الحكومة ،حیث تشیر الخبرة البرلمانیة في الجزائر انه لم 
یحدث أن قام المجلس الشعبي الوطني بالتصویت عن طریق ملتمس الرقابة ضد 

التعددي منذ   البرلمان و ال في 1963ال في فترة البرلمان األحادي منذ دستور  ،الحكومة
لى یومنا هذا 1997 ٕ   .وا

ّ ما تخوفت منه السلطة في إمكانیة تكرار سیناریو  وهنا نسجل ، من وصول 1991أن
، ُأعید تكراره لكن بطریقة ذكیة وغایة في  اإلسالمیین أو غیرهم ممن ال ترضى عنهم هيَّ

ا لها، و  ا جدیدً ً هو حزب التجمع الوطني الدهاء، خاصة عندما  أسست السلطة لنفسها حزب
الدیمقراطي كي تخفف الضغط على جبهة التحریر نتیجة الصراعات التي عرفتها من 
عد وهج المعارضة اإلسالمیة من جهة أخرى، وبذلك تخلِق اإلجماع حول  ُ جهة، وكي تب

لكن  النتائج التي تحصل علیها هذا الحزب مهما كانت مصداقیتها، . هذا المولود الجدید
فْ السلطة ولم تدخلها في لعبة حسابات سیاسیة  رغم أنها كانت األغلبیة إال أنها لم تُخِ

                                                             
مركز : بیروت  ،النزاهـــة في االنتخابات البرلمـــانیة مقوماتهـــا وآلیاتهـــا في األقطـار العربیة عـــروس، الزبیـــر وآخرون، - 1

  .382، ص 2008دراسات الوحدة العربیة، 
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ّ السلطة ال تخاف األغلبیة مهما . كما فعلت مع اإلسالمیین في السابق وهذا دلیل على أن
كانت تشكیالتها الحزبیة شریطة أن ال تكون من اإلسالمیین، العتبارات متعددة؛ منها ما 

  ... ا هو تاریخي، كما أن منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجيهو أیدیولوجي ومنها م

في الجزائر  )غرفتي البرلمان( كشفت الممارسة السیاسیة أن االزدواجیة البرلمانیةكما 
ماهي إال وسیلة لتأطیر االنتخابات التشریعیة، ولیست كما یذهب إلیه الخطاب الرسمي 

قه بتوسیع التمثیل السیاسي في ظل توازن وتعمی ،ترسیخ المسار الدیمقراطيمن كونها 
مؤسسات الدولة الدستوریة وفي ظل مبدأ الفصل بین السلطات بل هذه االزدواجیة تذهب 

 إلیهعكس آلیات الفاعلیة والرشاد في العمل التشریعي وبالتالي تذهب عكس ما تصبو 
  . االنتخابات

  2008تعدیالت أبرز ما تناولته 

بقت على أفقد  ؛2008في نوفمبر  إقرارهاأما بالنسبة للتعدیالت الدستوریة التي تم 
  : مسؤولیة اسمیة فقط دون محتوى تهدف إلى أنها إالمسؤولیة الوزیر األول امام البرلمان، 

منح البرلمان آلیة الرقابة والتصویت على القوانین، ومن تم تكون هناك مناقشات  -
صویب، وانتقادات شكلیة، ویكون سنویا بیان عن السیاسة العامة لمخطط عمل الوزیر وت

و وزراء في البرلمان یدافعون  أوالتتبعه جلسات ومناقشات، ویكون بصورة مستمرة وزیر 
  .عن مشاریعهم أمام النواب 

البرلمان  أماماإلبقاء على هذه الصیغة الدستوریة ألن إسقاط مسؤولیة الحكومة  -
لغاء ٕ رلمانیة وحرمان البرلمان من مصدر نشاطه یوقع المؤسس الدستوري في الرقابة الب وا

معضلة كبیرة تستدعي تغییر الدستور برمته، وبإلغاء صیغة النظام الشبه الرئاسي 
  .واالتجاه نحو النظام الرئاسي
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نهایة عهدة " تعكس الممارسة السیاسیة للبرلمان التعددي في الجزائر أداءه المتأخر
نائبا في المجلس الشعبي الوطني  34، حیث وقع أكثر من "2012ي في البرلمان الحال

بتقدیم بیان السیاسة العامة وحصیلة " أحمد أوحیي"الئحة طالبو فیها حكومة الوزیر األول 
من القانون العضوي المنظم ) 50(من الدستور والمادة ) 80(نشاطها تطبیقا لنص المادة 

اتهمت الالئحة الحكومة بعدم احترام الدستور و التهرب للعالقة بین الحكومة والبرلمان، و 
لم تقدم  2012و إلى  2007سنوات منذ  05من التزاماتها القانونیة، حیث أنه في ظرف 

 2010الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني إال بیانا واحدا للسیاسة العامة في أكتوبر 
ّ المادة    .1ذلك سنویاتلزم الحكومة ب 1996من دستور ) 84(رغم أن

عقب التعدیل الجزئي -"أحمد أویحي"في سیاق متصل لم تقدم حكومة الوزیر األول 
من ) 80(مخطط عملها للبرلمان كما تنص علیه المادة -2008للدستور في نوفمبر 

أنهم كانوا ینتظرون تقدیم الوزیر األول " الدستور، حیث أكد النواب في الئحتهم السابقة 
  ." لكنه لم یفعل ذلك إلى الیوم 2011ة في أكتوبر بیان السیاسة العام

إجماال تؤكد الدراسات المهتمة بالسلطة التشریعیة في الجزائر والتي حاولت قیاس    
وهي التكیف  - "صمویل هنتجنون"التي وضعها المفكر  -درجة المؤسسیة وفقا للمعاییر 

  :والتعقید، واالستقاللیة والتماسك أنها

افتقدت االستمراریة الزمنیة والكفاءة الوظیفیة حیث شهدت انقطاعا مستمرا، فأول  -
لم یستمر سوى عامین وبقیت البالد دون  1963مجلس تشریعي وطني تأسس عام 

، كما شهدت انقطاعا بتعیین برلماني انتقالي مند بدایة 1977برلمان حتى سنة 
أما من حیث التغیر الوظیفي للبرلمان  .1997التسعینات من القرن الماضي والى غایة 

                                                             

مصطفى بلعور، التعدیالت الدستوریة ومعضلة التطویر البرلماني في الجزائر، مداخلة ألقیت في ، بتصرف عن -  1
  . 2012فیفري  16-15مؤتمر التطویر البرلماني بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة أیام 

  



الفصل  المعارضة السیاسیة و السلطة الحاكمة في الجزائر
 الخامس

 

      278 
 

تجاوز أكثر من منح الشرعیة القانونیة لقرارات یتم تفان وظیفة البرلمان بقیت جامدة فلم 
  .خارج المكان المخصص لهاصنعها 

التعقید بمعنى أن یكون للمؤسسة أكثر من وظیفة فرغم تعدد اللجان البرلمانیة في  -
ارس إال وظائف محددة وجامدة مما یعني أنها فاقدة القدرة الجزائر، إال أنها صوریة وال تم

  .على التعقید

أي مدى حریة وذاتیة المؤسسة في العمل المالي والوظیفي، ویتضح  :االستقاللیة -
  .التداخل بین عمل البرلمان وعمل السلطة التنفیذیة

خالل بمعنى درجة الرضا بین نواب البرلمان ویمكن أن یتضح هذا من : التماسك -
  .1الممارسة البرلمانیة والخبرة السیاسیة و النشاط داخل البرلمان

  

  

  

  

                                                             
  .95-94الرشیدي أحمـــد، مرجع سابق ، ص  - 1
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  )نتائج الدراسة( خاتمـــــــــــة

عتبر من المواضیع حدیث على قضیة إن ال ُ المعارضة السیاسیة في الجزائر ی
التي تبقى مطروحة للبحث طوال مرحلة اكتمال تشكّل الدیمقراطیة، ألن هذه األخیرة 
ووجودها في الجزائر كغیرها من البلدان العربیة وبلدان العالم الثالث، تُعتبر قضیة 

  .فتیة وحدیثة العهد بالتشریع والممارسة

ا لها بالدراسة من منطلق أهمیة الموضوع في تحقیق العقد لذلك جاء تناولن
االجتماعي، بین السلطة من جهة وبین القوى المجتمعیة ممثلة في المعارضة 
السیاسیة من جهة أخرى، وأنّ هذا العقد االجتماعي كما تناولناه في المقاربة النظریة 

التمثیل السیاسي في الفصل األول لن یتحقق من وجهة نظرنا إّال بتحقیق مدخل 
بالمستویات العلمیة التنظیریة التي وصل إلیها في توصیفه للعالقة المثالیة بین 

  . التیارات السیاسیة في البلدان الخاضعة لنظام التعددیة

قات ولقد بنینا إشكالیة موضوعنا انطالقًا من فرضیة رئیسیة مقتضاها  ّ وجود معو
، خاصة منذ إقرار في الجزائر تحول دون تحقیق التغییر السیاسي المنشود
حیث تبنینا فرضیة رئیسیة . 1989التعددیة كخیار سیاسي في الجزائر في دستور 

ّ األزمة الحاصلة في الجزائر بین  تتمحور حولها إشكالیة الدراسة تمثلت في؛ أن
ذان )النظام السیاسي القائم من جهة والمعارضة من جهة أخرى(قطبي الحكم  ، والّل
القضیة المطروحة، یتحمالن المسؤولیة المشتركة بأكملها في كل  یمثالن لبّ 

ل وزر األزمة لطرف  ّ معوقات التغییر السیاسي المنشود في البالد، دون أن نحم
  .واحد منهما

ل السلطة في الفترة موضوع الدراسة، كامل المسؤولیة في حالة  ّ فكون أن نحم
ر االقتصادي، وكذا حاالت االنسداد السیاسي وبالتالي االحتقان االجتماعي  ّ والتدهو
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عتبر هذا من الخلل العلمي  ُ التراجع المسجلة في العدید من مجاالت الحیاة األخرى، ی
وممارسة الذاتیة في طرح الموضوع وعدم االلتزام والتحلي بالمنهجیة العلمیة السلیمة 

  .هالتي ینبغي على كل باحث أن یضعها في نُصب أعینه وتكون من المسلمات لدی

كما أنه ال ینبغي ألي باحث موضوعي، یصبوا إلى تحقیق المصداقیة العلمیة، 
ّ یسلط الضوء فقط على  ویتوخى الدقة في تناوله لهذا الموضوع بالبحث والدراسة، أن
أحزاب المعارضة السیاسیة، باعتبارهم المتسببین الرئیسیین في افتعال أو نشوء، أو 

  . اصلة في البالد طیلة المرحلة السابقةحتى استمرار األزمة السیاسیة الح

ّ أوالً لذلك افترضنا  بنیة النظام ؛ أن السلطة تتحمل مسؤولیة مصدرها؛ أن
ا، السیاسي في الجزائر منذ االستقالل ً ، وقبل طرح قضیة التعددیة وتكریسها دستوری

ي ال یساعد على االنتقال مباشرة نحو الدیمقراطیة، ولقد رأینا هذا الطرح یتحقق ف
تناولنا للمرحلة المذكورة والظروف التي مرت بها الجزائر في نظامها السیاسي، 

عدم وأنماط حكم السلطة للمجتمع وتسییرها له في مختلف مجالته، أین التمسنا 
، وتسلیمه لمقالید جاهزیة النظام لفكرة التعددیة وتقبله لمنطق التداول على السلطة

الناخبین في العملیة االنتخابیة وینال ثقة  الحكم لمن یحقق الغالبیة من أصوات
الشعب، وتكریس مواد الدستور التعددي كما أقرتها النخبة السیاسیة التي تجاوبت مع 

  .الحاجة المجتمعیة لهذا المطلب

ّ هذه المقدمات تُرجمت في  االلتفاف على أول تجربة دیمقراطیة فرأینا كیف أن
أخرى، اختلفت تسمیاتها طیلة عشریة  ، ورفضها واستبدالها بأشكال حكمتعددیة

ّ النظام السیاسي في الجزائر في  تسعینیات القرن الماضي، لكنها تصب كلها في أن
د مؤشر التراجع عن الحقوق الممنوحة للمعارضة في دستور  ّ  1989هذه الفترة جس

صت من حظوظ  كمكسب رئیسي، لینتقل لتأسیس شرعیة دستوریة بدیلة قّل
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خ في هذه الفترة عند أحزاب المعارضة، وأعطى  ّ ا من عدم الثقة ترس انطباعً
هي أقرب  1989المعارضة، اعتبرته تخلي على التزامات دستوریة في دستور 

لتحقیق الخیار الدیمقراطي والتغییر السیاسي، من التعدیالت التي أدخلت على 
في كل المجاالت، خاصة ما تعلق بحقوق التمثیل السیاسي  1997دستور 

رضة، وسقف األهداف التي یمكن أن تصل إلیها، وهامش المناورة السیاسیة للمعا
نح لها ُ   .الذي م

ر منه هوبز في نظریته للعقد االجتماعي الذي یؤدي على الدیمقراطیة  وهذا ما حّذ
ه دعا إلى ضرورة احترام تطبیق المواثیقالحقیقیة، حیث   الدستوریة التي تكفل التعددیة أنّ
ا ً ، لما فیها من ضمانة لحقوق الجمیع حتى ال یتحول على أرض الواقع وتجسیدها حرفی

وهو . الحكم إلى استبداد بالسلطة، باعتبار أن الشعب فوضها الحفاظ على كل ما یملك
األمر الذي لم یفهمه الحكام في الجزائر منذ االستقالل كونهم یستندون إلى معطیات 

الشعب وخیاراته التي یراها أسلم وأفضل أخرى غیر تلك التي تلزمهم النزول عند رغبة 
  .بالنسبة له

ل الجیش في الحیاة السیاسیة منذ االستقاللكما أنّ مؤشر  ، یدخل في هذا تدخّ
التوصیف النظري لهوبز، من خالل تتبع مسار األحداث، بدایة من أول انتخابات 

ّ انتخاب الیامین دیة وصوًال إلى تعیین المجلس األعلى للدولة، ثم زروال لتولي  تعدّ
ا الساحة ألطراف السلطة دون مشاركة  رئاسة الجمهوریة، واستقالته بعدها تاركً
س استمراریة الجیش الجزائري ممثًال في قیادته؛ في المرحلة  ّ أحزاب المعارضة؛ كر
المدروسة ألولویة الشرعیة الثوریة على حساب الشرعیة الدستوریة، فأكدّ هذا المؤشر 

عطیات مع المؤشرات السابق ُ ة النظام السیاسي، وعدم امتالكه الم َ ی ْ ن ة فرضیة هشاشة بٌ
  . والقدرة الكافیة لتحقیق التغییر السیاسي
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اوافترضنا  ً ّ مختلف األطراف المشاركة في العملیة السیاسیة ثانی أحزاب (؛ أن
مات الثقافة السیاسیة) المعارضة ّ عطى في تفتقد ألدنى مقو ُ ، أین وقفنا على هذا الم

حیث وجدنا . ثقافة السیاسیة السائدة منذ االستقالل إلى مرحلة إقرار التعددیةشكل ال
ا في ثالث مراحل رئیسیة طبعت نمط التفكیر السیاسي لدى  ً ّ هذه الفترة تُتَرجم زمنی أن
المجتمع الجزائري؛ هذه المراحل انطبعت بسمة التوجهات األیدیولوجیة والنظریة 

فشاهدنا سمة الثقافة السیاسیة الخاضعة التي الكبرى للسلطة في تلك المراحل؛ 
سادت طیلة مرحلة حكم الرئیس هواري بومدین، نتیجة اإلیدیولوجیا االشتراكیة 
والبرامج التي سایرت هذا التوجه في السیاسة واالقتصاد، وبالتالي انعكست في ثقافة 

ا مع هذا الطرح بشكل لم یسمح له بطرح بدائل غیر  ً ها؛ بسبب تعاطي المجتمع سیاسی
والء كلي لهذا التوجه عند أطراف، خاصة الوطنیة منها، وبسبب خوف وحذر 
األطراف األخرى من االنزالق الغیر مدروس عند أطراف وشرائح وتیارات أخرى، 

الثقافة فكانت سمة هذه المرحلة هي . خاصة العلمانیة منها واإلسالمیة بشكل محدد
  .  أو التابعةالسیاسیة الخاضعة 

، وهي المرحلة التي 1989إلى غایة  1979رة الزمنیة الثانیة؛ تمتدّ من والفت
تمیّزت خاللها الساحة السیاسیة بتفكك العقد االجتماعي المبني على الشرعیة الثوریة 
عند األطراف التي كانت ترفض التوجه االشتراكي للمرحلة األولى، وأصبحت تبحث 

تراها أنسب للحكم في المجتمع، فكان  على الفرص التي تطرح خاللها البدائل التي
البدیل العلماني ممثًال في الربیع األمازیغي وكل المتعاطفین معه في المجتمع 
الجزائري، وكذا البدیل اإلسالمي ممثًال في الحركة اإلسالمیة ومن یؤید طروحاتها 

طرح  اللذان ینافسان 1في طریقة تسییر المرحلة، كانا هذان البدیالن، هما الوحیدان

                                                             
نقصد بهما خلو الساحة السیاسیة إال من هذین البدیلین السیاسین، ألنه ال یمكن استبعاد الطرحان الوحیدان ال  - 1

ا بین طریقي السلطة  ا ثالًث ا(وطریق المعارضة ) في الوطنیین(شریحة مثقفة كانت تتبنى طریقً ً ؛ )اإلسالمیین والعلمانیین مع
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السلطة، ممثًال في جبهة التحریر الوطني ومبادئها التي یرى فیها التیاران اآلخران 
ا في االحتفاالت السنویة والمؤتمرات  ً ا، بل مجرد صوری ً ها لم تعد موجودة واقعی أنّ

  .المتعاقبة

قةنمط الثقافة السیاسیة التي میّزت هذه المرحلة یدخل ضمن  ، الذي الثقافة الضیّ
ل الدیمقراطي، أو تمیّز في ا ّ لغالب المجتمعات التي تطبعها إرهاصات التحو

ا  المجتمعات التي تعیش حالة التضییق على الحریات واألفكار، والتي تعرف حراكً
ا یعبر على حالة احتقان اجتماعي مسبق، هذا الحراك والنشاط السیاسي  ً اجتماعی

فرصة تخلي السلطة عن  والجمعوي الساعي إلى التعبیر عن نفسه بكل قواه مستغالً 
ا كغیره من المجتمعات 1أیدیولوجیتها االشتراكیة ومحاباتها للیبرالیة المتحفظة ً ، وطبع

ل والتغییر من  ّ العربیة لم یسلم المجتمع الجزائري في هذا النمط من نمط التحو
التضییق السیاسي واألمني من طرف السلطة، عبّرت عنه هذه األخیرة في تكریس 

وغیرها من ... قاالت السیاسیة، المطاردات األمنیة، الرقابة اإلعالمیةثقافة االعت
وسائل التضییق على الحریات، بغیة المحافظة على العقد االجتماعي الذي یتماشى 
مع طرح السلطة وینفي طروحات المعارضة، وال یعترف بها كونها ال تمثیل سیاسي 

ا ً ا وقانونی ً   .لها وال اعتراف بها دستوری

قال به عدد من الدراسات السابقة التي اهتمت بهذه المرحلة في المنطقة  هذا ما
؛ ّ لت إلى أن مشروع التعددیة أحاطت  السیاسیة الحاكمة النخب العربیة؛ والتي توصّ

بمجموعة من القیود والضوابط القانونیة والسیاسیة واألمنیة واإلداریة التي أفرغتها من 
                                                                                                                                                                             

ا تدمج فیها الطرح ا ً ا أیدیولوجی فًا حیث تقف الشریحة الثالثة موقفً لوطني مع اإلسالمي بأفكار لیبرالیة، تراها أكثر تقبًال وتكیّ
  .مع طبیعة المرحلة

اللیبرالیة المتحفظة؛ نقصد بها مرحلة تفكیر  سادت عند نخبة معتبرة في مرحلة الثمانینات من القرن الماضي، مهدت  - 1
ي عن االشتراكیة وتبني الرأسمالیة كخیار بدیل عنها؛  ا في برامج إعادة الهیكلة االقتصادیة لمرحلة التخّل ً وتُرجم ذلك عملی

ّ الخوصصة االقتصادیة، وهذا كان له أبعاده ونتائجه في الواقع السیاسي واالجتماعي  وبعدها استقاللیة المؤسسات، ومن ثم
  .بشكل واضع
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تحدیث التسلطیة أو لتأمین نظام حزبي تعددي شبه مضامینها الحقیقیة وجعلتها آلیة ل
تنافسي في أفضل الحاالت، ولذلك تعثرت تجارب التحول الدیمقراطي ولم یترتب علیها 

  تأسیس نظم دیمقراطیة بالمعنى الحقیقي

، التي تتطلبها مرحلة ثقافة المشاركةنتیجة لذلك ُأفتقدت في هذه المرحلة 
، ففي مرحلة بناء فكر المعارضة لثقافتها السیاسیة، االنتقال إلى التعددیة السیاسیة

ا لتصل لبناء ثقافتها، لم تمر قوى  ً ضمن منطق ضرورة تسلسل األفكار منطقی
ا لهذه المرحلة ً   .المعارضة الولیدة حدیثًا بخطوات مدروسة وعلمیة تحضیر

ض التماسك االجتماعي  ّ وافتقاد هذا النوع من الثقافة من شانه أن یهدد ویقو
مطلوب في عملیة التغییر السیاسي المؤدي للدیمقراطیة كما یقول بذلك جون لوك ال

ن كان مستوى  ٕ في توصیفه للعقد االجتماعي الذي یحقق الدیمقراطیة، حتى وا
التماسك االجتماعي مكفول بشرعیة ثوریة أو دستوریة، وخلو المجتمع من أي 

  .خالفات عرقیة أو لغویة أو طائفیة

 في أفضل حاالتها ؛الجزائري للمجتمع التنشئة االجتماعیةولم تكن مؤسسات 
بمنأى عن مستوى الثقافة السیاسیة السائدة، حیث لم تُراعي ضرورة التوعیة والتربیة، 
ا لقیادة المرحلة وفق قناعاتها الفكریة،  ً بل وحتى الدعوة إلى إعداد النشىء سیاسی

النسق كذلك تعاطت وسائل  سواء كانت إسالمیة أو علمانیة أو وطنیة، وعلى هذا
ا مع الثقافة السیاسیة الخاضعة ومن بعدها  ً اإلعالم طیلة فترة الحزب الواحد، تماشی

فتح لها المجال في قانون اإلعالم  ُ قة، قبل أن ی كتسب من االنفتاح  90/01الضیّ ُ الم
كما سبق ووضحنا في الفصل الثالث، لكن ما  1989والتعددیة التي یكفلها دستور 

أن ُأعید النظر فیها وتراجع مستوى الحریة الممنوحة لوسائل اإلعالم بكل فتئت 
وبقي التعاطي اإلعالمي مع الواقع السیاسي . 1997أنواعها في التعدیل الدستوري 
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واالجتماعي مرهون بما تمنحه السلطة لها من تشریعات تترنح بین قوة السلطة وقوة 
  .ص والقوانین اإلعالمیةالمعارضة في كل مرة یتم فیها تعدیل النصو 

عارضة التي تأسست في فترة التعددیة،  ُ ّ أحزاب الم ا وافترضنا ثالثًا؛ أن ً عرفت دائم
، انعكست على سوء توظیفها لألداء أزمة داخلیة ممثلة في تكامل لألدوار

ا بعد دال ً یمقراطي الذي تتطلبه مرحلة التغییر السیاسي المنشود، وبدا لنا ذلك واضح
المعارضة على نفسها، وتعاطیها مع العملیة االنتخابیة بتحفظ منذ تشریعیات انكفاء 
  .1997العام 

عارضة ُ ا معارضة تُعاني من  1سیاسة وبرامج وأهداف أحزاب الم ً أنتجت أحزاب
مسألة تمثیلها السیاسي لقواها المجتمعیة في كل المناسبات االنتخابیة التي تلت 

ل علیها، وتُرجم ذلك في نس. 1997تشریعیات  حصّ ً ب المشاركة، وكذا النتائج الم
نتخبیها مع القضایا والتشریعات الهامة في على مستوى غرفتي  ُ وحتى تعاطي م

  .البرلمان

 ّ مؤشراتها وأزمة المعارضة هذه، لم تظهر مع هذه المرحلة التشریعیة، بل أن
ددیة في البالد؛ أین  ّ شاركة السیابدأت مع أول تجربة تع ُ ل نمط الم ّ ا سیة تحو ّ من م

المشاركة االتفاقیة، إلى نمط كان یجب أن تفرزه أول مرحلة تشریعیة؛ وهو 
شاركة غیر التقلیدیة ُ ، وأدخل البالد في دوامة صراع دامي، تبادل فیه كل من الم

                                                             
عارض - 1 ُ ا من البحث للتعلیق على برامج وأهداف أحزاب الم ً ا مهم ً ة خالل المراحل التشریعیة كنا نودّ أن نخصص جانب

نا لم نتلقى ردود  ّ التطرق له في تعاطیها مع السلطة في المراحل السابق، ذلك أنّ الماضیة، ولكن لم یتشنّى لنا ذلك إالَّ ما تم
ا لكي یزودونا بالمعلومات ویُجیبوننا  ً على من غالبیة األحزاب في كل مرة نُراسلهم عبر البرید االلكتروني، ونتصل بهم هاتفی

ا على ما تقدم من معطیات توثیقیة وأرشیفیة . األسئلة التي نود طرحها، لكن دون جدوى ً وما لدینا من استنتاجات هو بناء
ودراسات سابقة، واألهم من ذلك لقاءاتنا بمسؤولي بعض األحزاب الذین كان لنا فرصة االحتكاك بهم في ملتقیات دولیة 

د اهللا جاب اهللا، ومحفوظ نحناح، عبد الرزاق مقري، وأحمد طالب اإلبراهیمي، خارج الجزائر، كعبد الحمید مهري، وعب
حیث قرأنا في لقاءاتنا معهم سیاسة وأسلوب تفكیر وتعاطي المعارضة مع القضایا السیاسیة الكبرى، والتي من خاللها 

  .أمكننا الحدیث علیها في هذا المقام
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السلطة والمعارضة التهم في التسبب في األزمة السیاسیة واألمنیة في فترة 
عارضة التي بقیت التسعینیات من القرن الماضي، وفقدت  ُ خاللها أحزاب الم

ا وهجها السیاسي ومكانتها االجتماعیة، لسلبیة تعاملها مع  ً متواجدة، والنشطة سیاسی
  .الوضع، ودخلت في أزمات داخلیة متعددة

ا،  ً ا في غالبیة األحزاب تقریب ً ر ّ هي افتقاد هذه أكبر هذه األزمات وأكثرها تكر
؛ بمعنى آخر ال وجود ب السیادیة داخلهااألحزاب آللیة سیاسیة لتدویر المناص

تعارف علیه عند األحزاب الدیمقراطیة في  ُ لمبدأ التداول على سلطة الحزب كما هو م
عارضة في الجزائر منذ تأسیسها  ُ األنظمة البرلمانیة في العالم، بل تتمتع أحزاب الم
ّ هذه  بقیادات كاریزمیة تختصر هویة ودور الحزب في شخصیاتها، لدرجة أن

لت أحزابها جل أخطائها جراء هذا األسلوب، ّ   الشخصیات حم

ا، والذي أدى إلى صراعات داخلیة  ً فلم نجد نتیجة لهذا األسلوب الممارس داخلی
وتفكك وانقسامات بین أعضائها وتشكیالتها، وحتى ظهور أحزاب منشقة من أحزاب 

تلك التي تعود  ، لم نجد له نتیجة یمكن أن تُساهم في التغییر السیاسي غیر1أخرى
ا،  حققة سلفً ُ وتتدنى خالله مستویات المشاركة به إلى الوراء، وتُفقده المكتسبات الم

  .المطلوبة، خاصة في نمطیها المدنیة والمظاهرات السیاسیة االتفاقیة

د اإلقبال على التسجیل في القوائم االنتخابیة بذلك الزخم  الجانب المدنيففي  ُ لم یع
ا  ً ل عزوفًا كبیر جتمعیة بدایة عهد التعددیة، كما أصبحنا نُسجّ ُ الذي كانت علیه القوى الم

                                                             
ا حزب حركة النهضة، الذي تحول إلى حركة  وعلى رأسها  األمر لمجموعة من أحزاب المعارضة؛ حدث هذا - 1 تحدیدً

ّ إلى حزب العدالة والتنمیة برئاسة عبد اهللا جاب اهللا، مع بقاء األحزاب القدیمة بتسمیاتها األصلیة  اإلصالح الوطني، ثم
  .وبقیادات جدیدة
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، تبدأ بعدم المشاركة النشطة في الحمالت االنتخابیة 1علن العملیة االنتخابیة بكل أنواعها
ا في االنتساب إلى األحزاب وتنتهي بتدني مستویات المشا ا ملحوًظ ً ركة فیها، وسجلنا تراجع

، كما ضعفت مستویات االنتساب إلى المنظمات التي تُعالج القضایا 2السیاسیة بشكل عام
ا في هذه الجمعیات والنقابات وغیرها   ...الجماعیة، لعد الثقة الموجودة سابقً

العقدین، قادرة على  إضافة لذلك لم تعد أحزاب المعارضة منذ ما یقرب من 
، ألنها لم تعد قادرة على ذلك، تنظیم المظاهرات واإلعداد لها، بل حتى التلویح بها

بغض النظر على قانون التظاهر وما یشوبه من خالفات وعوارض قانونیة من 
عارضة أصبحت عاجزة عن الدعوة إلى . السلطة ُ كفأحزاب الم ّ حر ُ الذي  التظاهر الم

یة معینة، كما كان في بدایة التعددیة، وعاجزة عن الدعوة یرید فرض أجندة سیاس
التي تسعى للتذكیر بوجودها وقدرتها على التعبئة  المظاهرات الروتینیةكذلك إلى 

ه نتیجة لفقدان الثقة الممنوحة لها من قواعدها وقواها . السیاسیة واالجتماعیة هذا كّل
ناسبات السابقةالمجتمعیة، وتضاؤل شعبیتها وتمثیلها لهذه القوى  ً   .في كل الم

لذلك؛ ال نجد مثل ما هو في األنظمة التي عرفت التغییر السیاسي الذي قادها 
ُسمى بالوالء للحزب السیاسي سواء كان في السلطة أو  إلى الدیمقراطیة الحقیقیة، ما ی
ُحقق، بل یكفي أن یحافظ على  عارضة، وسواء حقق نتائج في االنتخابات أم لم ی ُ الم

ر برامجه ویدافع على أهدافه أینما وجد، وبالمقابل أیدیو  ّ نجد الوالء لوجیته ویطو
ر بشكل كبیر للمحافظة على االمتیازات الشخصیة أو المناطقیة ، األمر الذي أّث

حة على  بة ومرجّ على القیام بالوظائف األساسیة للحزب، ألن المصلحة الخاصة مغّل
                                                             

تراعي االنتخاب للعضو المنتمي للعرش أو  قد یكون االستثناء هنا یتمثل في االنتخابات البلدیة؛ العتبارات محلیة - 1
ا المجتمعات العرقیة أو العشائریة أو ...العرق أو  غیرها من االعتبارات البعیدة عن أخالقیات السیاسیة، والتي تُمیّز تحدیدً

  .الطائفیة
حصاءات قدیمة وتتجنب إجراء عملیات مسح إ - 2 ٕ حصائي جدید كل األحزاب خاصة الكالسیكیة منها، تحتفظ بأرقام وا

ها تفرض عقوبات صارمة على من یغیّر الوجهة تجاه أحزاب . بغیة المحافظة على تماسك قواها الحزبیة القاعدیة كما أنّ
  .أخرى
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وهذا ما قالت به . ها هذه األحزابالمصلحة العامة للمجتمع وللقوى التي تمثل
ل  ّ ر عملیة التحو تقدمة، التي تناولت إشكالیة تعّث ُ الدراسات السابقة في مراحلها الم

 ّ السبب الرئیسي  الدیمقراطي، حیث توصلت في جانب مهم من نتائجها إلى؛ أن
التي شهدتها وتشهدها األقطار العربیة في موضوع التعددیة ونشر الدیمقراطیة هو  زمةلأل

إرادة االحتفاظ باالمتیازات الكبرى التي تستدعي اإلبقاء على سلطة مطلقة ال تقبل 
قبل النخب الوسیطة الحساب وال المسئولیة، سواء من قبل النخب الضیقة الحاكمة أو من 

  .االتي تحیط به
أن نفهم عدم تحقیق التغییر السیاسي في الجزائر انطالقًا من أن بنیة  وعلیه یمكن

النظام السیاسي طوال المراحل التي تلت تأسیس الدولة المستقلة، لم تساعد على االنتقال 
ّ األحزاب  نحو التعددیة وبالتالي تحقیق الدیمقراطیة كمطلب سیاسي واجتماعي، كما أن

فة سیاسیة، ال تؤهلها هذه األخیرة إلى أن تشارك في السیاسیة وما تتوفر علیه من ثقا
العملیة السیاسیة المفضیة إلى برلمان تعددي ما لم تسعى إلى تكریس مقومات هذه الثقافة 
وتحقیقها وتفعیلها، بدایة من مؤسسات التنشئة االجتماعیة وصوًال إلى وسائل اإلعالم، 

ا ببرامج حزبیة تكوینیة وتوعویة وتدریبیة  ً خاصة تلتزم بها، مثلما هو حاصل في مرور
  ...هوریة والدیمقراطیة ، الیساریة منها والیمینیة، الجماألحزاب العالمیة الكبرى

مكن أن تتأسس على قاعدة حزبیة  ُ ذا تحققت هذه المكتسبات لألحزاب السیاسیة ی ٕ وا
وارها اجتماعیة وسیاسیة صحیحة، تتفادى من خاللها أيُّ تقاعس أو تراجع على تأدیة أد

ا، وتتجنب مسألة الهروب وتغییر الهویة الحزبیة لدى مناضلیها،  ً تجاه من تمثلهم سیاسی
وتنال الثقة المطلوبة التي تنافس فیها اآلخرین في إعدادها وترویجها وتطبیقها لبرامجها 

  .االنتخابیة في حالة الوصول إلى السلطة
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 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  1989دستور 

  1989فبرایر سنة  23الـمؤرخ في 
  بسم اهللا الرحمن الرحیـم

   
    
  تـمهید 
  . الشعب الـجزائري شعب حر، ومصمـم على البقاء حرا   

فتاریـخه الطویل سلسلة متصلة الـحلقات من الكفاح والـجهاد، جعلت الـجزائر دائما منبت الـحریة، 
لقد عرفت الـجزائر في أعز اللـحظات الـحاسمة التي عاشها البحر األبیض . وأرض العزة والكرامة

روب التـحریریة الـمتوسط، كیف تـجد في أبنائها، منذ العهد النومیدي، والفتـح اإلسالمي، حتى الـح
من االستعمار، روادا للـحریة، والوحدة والرقي، وبناة دول دیـمقراطیة مزدهرة، طوال فترات الـمجد 

  .والسالم 
نقطة تـحول فاصلة في تقریر مصیرها، وتتویـجا عظیـما لـمقاومة  1954وكان أول نوفمبر 

مقومات شخصیته، وتـمتد ضروس، واجهت بها مختلف االعتداءات على ثقافة شعبها، وقیـمه، و 
  . جذور نضالها الیوم في شتى الـمیادین في ماضي أمتها الـمجید

لقد تـجمع الشعب الـجزائري في ظل الـحركة الوطنیة، ثم انضوى تـحت لواء جبهة التـحریر الوطني، 
وقدم تضحیات جساما من أجل أن یتكفل بـمصیره الـجماعي في كنف الـحریة والهویة الثقافیة 

  .ویشید مؤسساته الدستوریة الشعبیة األصیلة . وطنیة الـمستعادتین ال
وقــد تــوجت جبهة التـحریر الوطني ما بذله خیرة أبناء الـجزائر من تضحیات في الـحرب التـحریریة 

  . الشعبیة باالستقالل، وشیدت دولة عصریة كاملة السیادة
ـحقیق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثورات إن إیـمان الشعب باالختیارات الـجماعیة مكنه من ت

الوطنیة بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تـمارس سلطاتها بكل استقاللیة، بعیدة عن 
  . أي ضغط خارجي

یبني بهذا  إن الشعب الـجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل الـحریة والدیـمقراطیة، ویعتزم أن
ة، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة، الدستور مؤسسات دستوری

  . والقدرة على تـحقیق العدالة االجتـماعیة، والـمساواة، وضمان الـحریة لكل فرد
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فالدستور یـجسم عبقریة الشعب الـخاصة، ومرآته الصافیة التي تعكس تطلعاته، وثمرة إصراره، 
قة التي أحدثها، وبـموافقته علیه یؤكد بكل عزم وتقدیر أكثر من ونتاج التـحوالت االجتـماعیة العمی

  . أي وقت مضى سمو القانون
إن الدستور فوق الـجمیع، وهو القانون األساسي الذي یضمن الـحقوق والـحریات الفردیة والـجماعیة، 

ة الشرعیة على مـمارسة السلطات، ویكفل الـحمای ویـحمي مبدأ حریة اختیار الشعب، ویضفي
القانونیة، ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتـمع تسوده الشرعیة، ویتـحقق فیه تفتـح اإلنسان 

  . بكل أبعاده
فالشعب الـمتـحصن بقیـمه الروحیة الراسخة، والـمحافظ على تقالیده في التضامن والعدل، واثق في 

  . االقتصادي، في عالـم الیوم والغدقدرته على الـمساهمة الفعالة في التقدم الثقافي، واالجتـماعي، و 
إن الـجزائر، أرض اإلسالم وجزء ال یتـجزأ من الـمغرب العربي الكبیر، وأرض عربیة، وبالد 

فریقیة تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ویشرفها االحترام الذي أحرزته ٕ وعرفت  ،متوسطیة وا
  . العادلة في العالـمكیف تـحافظ علیه بالتزامها إزاء كل القضایا 

حساسه بالـمسؤولیات، وتـمسكه العریق بالـحریة، والعدالة االجتـماعیة،  ٕ وفخر الشعب، وتضحیاته، وا
تـمثل كلها أحسن ضمان الحترام مبادئ هذا الدستور الذي یصادق علیه وینقله إلى األجیال القادمة 

   . ورثة رواد الـحریة، وبناة الـمجتـمع الـحر
  

  الـمبادئ العامة التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري/األول الباب 
  الـجزائر/ الفصل األول

  . وهي وحدة ال تتـجزأ. الـجزائر جمهوریة دیـمقراطیة شعبیة : الـمادة األولى    
  . اإلسالم دین الدولة:  2الـمادة 
  .اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة :  3الـمادة 
  . الـجمهوریة مدینة الـجزائر عاصمة:  4الـمادة 
  . العلـم الوطني، وخاتـم الدولة، والنشید الوطني، یـحددها القانون:  5الـمادة 

  الشعب/ الفصل الثاني
  . الشعب مصدر كل سلطة:  6الـمادة   

  . السیادة الوطنیة ملك الشعب
  . السلطة التأسیسیة ملك الشعب: 7الـمادة 

  . الـمؤسسات الدستوریة التي یـختارهایـمارس الشعب سیادته بواسطة 
  . یـمارس الشعب هذه السیادة عن طریق االستفتاء وبواسطة مـمثلیه الـمنتـخبین



   المالحق
 

 

  . لرئیس الـجمهوریة أن یلتـجئ إلى إرادة الشعب مباشرة
  :یـختار الشعب لنفسه مؤسسات، غایتها ما یأتي :  8الـمادة 

  ،الـمحافظة على االستقالل الوطني، ودعمه -
  الـمحافظة على الهویة، والوحدة الوطنیة، ودعمهما، -
  ،حمایة الـحریات األساسیة للـمواطن، واالزدهار االجتماعي والثقافي لألمة -
  القضاء على استغالل اإلنسان لإلنسان، -
حمایة االقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التالعب، أو االختالس، أو االستـحواذ، أو  -

  . غیر الـمشروعةالـمصادرة 
  : ال یـجوز للـمؤسسات أن تقوم بـما یأتي:  9الـمادة 

  ،الـمـمارسات اإلقطاعیة، و الـجهویة، و الـمحسوبیة -
  إقامة عالقات االستغالل والتبعیة، -
  .السلوك الـمخالف للـخلق اإلسالمي وقیـم ثورة نوفمبر  -

  . الشعب حر في اختیار مـمثلیه:  10الـمادة 
  . لتـمثیل الشعب إال ما نص علیه الدستور وقانون االنتـخابات ال حدود

  الدولة/ الفصل الثالث  
  . تستـمد الدولة مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة الشعب:  11الـمادة    

  . "بالشعب وللشعب: " شعارها 
  . وهي في خدمته وحده

  . الـجوي، وعلى میاهها تـمارس سیادة الدولة على مجالها البري، ومجالها:  12الـمادة 
كما تـمارس الدولة الصالحیات التي یقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق 

  . الـمجال البحري التي ترجع إلیها
  . التراب الوطني ال یـجوز البتة التنازل أو التـخلي عن أي جزء من:  13الـمادة 
  . التنظیـم الدیـمقراطي والعدالة االجتـماعیةتقوم الدولة على مبادئ :  14الـمادة 

  . الـمجلس الـمنتـخب هو اإلطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ویراقب عمل السلطات العمومیة
  . البلدیة هي الـجماعة القاعدیة. الـجماعات اإلقلیـمیة للدولة هي البلدیة والوالیة :  15الـمادة 
ـمنتـخب قاعدة الالمركزیة ومكان مشاركة الـمواطنین في تسییر یـمثل الـمجلس ال:  16الـمادة 

  . الشؤون العمومیة



   المالحق
 

 

وتشمل باطن األرض، والـمناجم، و . الـملكیة العامة هي ملك الـمجموعة الوطنیة :  17الـمادة 
الـمقالع، والـموارد الطبیعیة للطاقة، والثروات الـمعدنیة، الطبیعیة، والـحیة، في مختلف مناطق 

  .مالك الوطنیة البحریة، والـمیاه، والغابات األ
كما تشمل النقل بالسكك الـحدیدیة، والنقل البحري والـجوي، والبرید والـمواصالت السلكیة والالسلكیة، 

  . وأمالكا أخرى محددة في القانون
تي تـملكها األمالك الوطنیة یـحددها القانون، وتتكون من األمالك العمومیة والـخاصة ال:  18الـمادة 

  . كل من الدولة والوالیة، والبلدیة
  . یتـم تسییر األمالك الوطنیة طبقا للقانون

  . تنظیـم التـجارة الـخارجیة من اختصاص الدولة:  19الـمادة 
  . ومراقبتها یـحدد القانون شروط مـمارسة التـجارة الـخارجیة

 ، ویترتب علیه تعویض قبلي عادل، ومنصفال یتـم نزع الـملكیة إال في إطار القانون:  20الـمادة 
.  

ال یـمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، وال وسیلة لـخدمة :  21الـمادة 
  . الـمصالـح الـخاصة

  . یعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة:  22الـمادة 
  . بحمایته في الـخارجوتتكفل . الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن :  23الـمادة 
  . تنتظم الطاقة الدفاعیة لألمة، ودعمها، وتطویرها، حول الـجیش الوطني الشعبي:  24الـمادة 

والدفاع عن  تتـمثل الـمهمة الدائمة للـجیش الوطني الشعبي في الـمحافظة على االستقالل الوطني،
  . السیادة الوطنیة

ها الترابیة، وحمایة مجالها البري والـجوي، ومختلف كما یضطلع بالدفاع عن وحدة البالد، وسالمت
  . مناطق أمالكها البحریة

تـمتنع الـجزائر عن اللـجوء إلى الـحرب من أجل الـمساس بالسیادة الـمشروعة للشعوب :  25الـمادة 
  . األخرى وحریتها

  . وتبذل جهدها لتسویة الـخالفات الدولیة بالوسائل السلـمیة
ائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التـحریر السیاسي الـجز : 26الـمادة 

  . واالقتصادي، والـحق في تقریر الـمصیر، وضد كل تـمییز عنصري
تعمل الـجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنـمیة العالقات الودیة بین الدول، على : 27الـمادة 

التدخل في الشؤون الداخلیة، وتتبنى مبادئ میثاق  أساس الـمساواة، والـمصلـحة الـمتبادلة، وعدم
  .األمـم الـمتـحدة وأهدافه 



   المالحق
 

 

  الـحقوق والـحریات/ الفصل الرابع
وال یـمكن أن یتذرع بأي تـمییز یعود سببه إلى . كل الـمواطنین سواسیة أمام القانون : 28الـمادة 

  . آخر، شخصي أو اجتـماعيالـمولد، أو العرق، أو الـجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف 
  . الـجنسیة الـجزائریة، معرفة بالقانون:  29الـمادة 

  . شروط اكتساب الـجنسیة الـجزائریة، واالحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محددة بالقانون
تستهدف الـمؤسسات ضمان مساواة كل الـمواطنین والـمواطنات في الـحقوق والواجبات :  30الـمادة 

الة العقبات التي تعوق تفتـح شخصیة اإلنسان، وتـحول دون مشاركة الـجمیع الفعلیة في الـحیاة بإز 
  .السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتـماعیة، والثقافیة 

الـحریات األساسیة وحقوق اإلنسان والـمواطن مضمونة، وتكون تراثا مشتركا بین جمیع :  31الـمادة 
جبهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یـحافظوا على سالمته، وعدم الـجزائریین والـجزائریات، وا

  . انتهاك حرمته
الدفاع الفردي أو عن طریق الـجمعیة عن الـحقوق األساسیة لإلنسان وعن الـحریات :  32الـمادة 

  .الفردیة والـجماعیة، مضمون 
  . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان:  33الـمادة 

  . دني أو معنويویـحظر أي عنف ب
یعاقب القانون على الـمخالفات الـمرتكبة ضد الـحقوق والـحریات، وعلى كل ما یـمس :  34الـمادة 

  . سالمة اإلنسان البدنیة والـمعنویة
  . ال مساس بحرمة حریة الـمعتقد، وحرمة حریة الرأي:  35الـمادة 
  . للـمواطن حریة االبتكار الفكري والفني والعلـمي مضمونة: 36الـمادة 

  . حقوق الـمؤلف یـحمیها القانون
ال یـجوز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ واإلعالم إال بـمقتضى أمر 

  . قضائي
  .ال یـجوز انتهاك حرمة حیاة الـمواطن الـخاصة، وحرمة شرفه، ویـحمیهما القانون :  37الـمادة 

  .ـخاصة بكل أشكالها مضمونةسریة الـمراسالت واالتصاالت ال
  . تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الـمسكن:  38الـمادة 

  . فال تفتیش إال بـمقتضى القانون، وفي إطار احترامه
  . وال تفتیش إال بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة الـمختصة

نشاء الـجمعیات، واالجتـماع، مضمونة :  39الـمادة  ٕ   . للـمواطنحریات التعبیر، وا
  . حق إنشاء الـجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به:  40الـمادة 



   المالحق
 

 

وال یـمكن التذرع بهذا الـحق لضرب الـحریات األساسیة، والوحدة الوطنیة، والسالمة الترابیة، 
  .واستقالل البالد، وسیادة الشعب 

أن یـختار بحریة موطن إقامته، یـحق لكل مواطن یتـمتع بحقوقه الـمدنیة والسیاسیة، :  41الـمادة 
  . وأن ینتقل عبر التراب الوطني

  . حق الدخول إلى التراب الوطني والـخروج منه مضمون له
كل شخـــــص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مع كل الضمانات :  42الـمادة 

  . التي یتطلبها القانون
  . انون صادر قبل ارتكاب الفعل الـمجرمال إدانة إال بـمقتضى ق:  43الـمادة 
ال یتابع أحد، وال یوقف أو یـحتـجز إال في الـحاالت الـمحددة بالقانون، وطبقا لألشكال :  44الـمادة 

  . التي نص علیها
یـخضع التوقیف للنظر في مجال التـحریات الـجزائیة للرقابة القضائیة، وال یـمكن أن :  45الـمادة 

  . ساعة)  48(ن وأربعین یتـجاوز مدة ثما
  . یـملك الشخص الذي یوقف للنظر حق االتصال فورا بأسرته

  . وال یـمكن تـمدید مدة التوقیف للنظر، إال استثناء ووفقا للشروط الـمحددة بالقانون
ولدى انتهاء مدة التوقیف للنظر، یـجب أن یـجرى فحص طبي على الشخص الـموقوف، إن طلب 

  . هذه اإلمكانیةذلك، على أن یعلـم ب
  . یترتب على الخطأ القضائي تعویض من الدولة:   46الـمادة 

  . ویـحدد القانون شروط التعویض و كیفیاته
  . فیه الشروط القانونیة أن ینتـخب وینتـخب لكل مواطن تتوفر:   47الـمادة 
ون أیة شروط أخرى یتساوى جمیع الـمواطنین في تقلد الـمهام والوظائف في الدولة د:   48الـمادة 

  . غیر الشروط التي یـحددها القانون
  . الـملكیة الـخاصة مضمونة:   49الـمادة 

  . حق اإلرث مضمون
  . األمالك الوقفیة وأمالك الـجمعیات الـخیریة معترف بها

  . ویـحمي القانون تـخصیصها
  . الـحق في التعلیـم مضمون:   50الـمادة 

  . تي یـحددها القانونالتعلیـم مجاني حسب الشروط ال
  . التعلیـم األساسي إجباري

  . تنظم الدولة الـمنظومة التعلیـمیة



   المالحق
 

 

  .تسهر الدولة على التساوي في االلتحاق بالتعلیـم والتكوین الـمهني 
  . الرعایة الصحیة حق للـمواطنین:   51الـمادة 

  . تتكفل الدولة بالوقایة من األمراض الوبائیة والـمعدیة ومكافحتها
  . لكل الـمواطنین الـحق في العمل:   52الـمادة 

  . یضمن القانون في أثناء العمل الـحق في الـحمایة، واألمن، والنظافة
  . الـحق في الراحة مضمون، ویـحدد القانون كیفیات مـمارسته

  . الـحق النقابي معترف به لـجمیع الـمواطنین:  53الـمادة 
ویـمكن أن یـمنع القانون . عترف به، ویـمارس في إطار القانون الـحق في اإلضراب م:   54الـمادة 

أو في جمیع  مـمارسة هذا الـحق، أو یـجعل حدودا لـمـمارسته في میادین الدفاع الوطني واألمن،
  . الـخدمات أو األعمال العمومیة ذات الـمنفعة الـحیویة للـمجتـمع

  . تـمعتـحظى األسرة بحمایة الدولة والـمج:  55الـمادة 
ظروف معیشة الـمواطنین الذین لـم یبلغوا سن العمل، والذین ال یستطیعون القیام به، :   56الـمادة 

  . والذین عجزوا عنه نهائیا، مضمونة
  الواجبات/ الفصل الـخامس

  . ال یعذر بجهل القانون:   57الـمادة   
  . یـجب على كل شخص أن یـحترم الدستور وقوانین الـجمهوریة

  . یـجب على كل مواطن أن یـحمي ویصون استقالل الوطن، وسیادته، وسالمة ترابه:   58دة الـما
یعاقب القانون بكل صرامة على الـخیانة والتـجسس والوالء للعدو، وعلى جمیع الـجرائم الـمرتكبة ضد 

  .أمن الدولة 
  . طنیةعلى كل مواطن أن یؤدي بإخالص واجباته تـجاه الـمجموعة الو :   59الـمادة 

جباریة الـمشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان ٕ   . التزام الـمواطن إزاء الوطن وا
  . تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذویهم، والـمجاهدین

ال  یـمارس كل واحد جمیع حریاته، في احترام الـحقوق الـمعترف بها للغیر في الدستور،:  60الـمادة 
  . سیـما احترام الـحق في الشرف، وستر الـحیاة الـخاصة، وحمایة األسرة والشبیبة والطفولة

  .كل الـمواطنین متساوون في أداء الضریبة :   61الـمادة 
  . ویـجب على كل واحد أن یشارك في تـمویل التكالیف العمومیة، حسب قدرته الضریبیة

  . تضى القانونال یـجوز أن تـحدث أیة ضریبة إال بـمق
  .وال یـجوز أن تـحدث بأثر رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أو رسم، أو أي حق كیفما كان نوعه



   المالحق
 

 

یـجازي القانون اآلباء على القیام بواجب تربیة أبنائهم ورعایتهم، كما یـجازي األبناء :   62الـمادة 
  . على القیام بواجب اإلحسان إلى آبائهم ومساعدتهم

ـجب على كل مواطن أن یـحمي الـملكیة العامة، ومصالـح الـمجموعة الوطنیة، ی:  63الـمادة 
  . ویـحترم ملكیة الغیر

أجنبي یكون وجوده فوق التراب الوطني قانونیا بحمایة شخصه وأمالكه  یتـمتع كل:   64الـمادة 
  . طباق للقانون

  . قانون تسلیـم الـمجرمین وتطبیقا لهال یسلـم أحد خارج التراب الوطني إال بناء على :   65الـمادة 
ال یـمكن بأي حال من األحوال أن یسلـم أو یطرد الجئ سیاسي یتـمتع قانونا بحق :   66الـمادة 
 .اللـجوء

 
  

  تنظیـم السلطات/ الباب الثاني
  السلطة التنفیذیة/ الفصل األول

  . یـجسد رئیس الـجمهوریة، رئیس الدولة، وحدة األمة:   67الـمادة   
  . وهو حامي الدستور

  .ویـجسد الدولة داخل البالد وخارجها
  .له أن یـخاطب األمة مباشرة

  . عن طریق االقتراع العام الـمباشر والسري ،ینتـخب رئیس الـجمهوریة:   68الـمادة 
  . یتـم الفوز في االنتخابات بالـحصول على األغلبیة الـمطلقة من أصوات الناخبین الـمعبر عنها

  . دد القانون الكیفیات األخرى لالنتـخابات الرئاسیةویـح
  . یـمارس رئیس الـجمهوریة، السلطة السامیة في الـحدود الـمثبتة في الدستور:   69الـمادة 
ال یـحق أن ینتـخب لرئاسة الـجمهوریة إال من كان جزائري الـجنسیة أصال، ویدین :   70الـمادة 

  . ة یوم االنتـخاب، ویتـمتع بكامل حقوقه الـمدنیة والسیاسیةباإلسالم، وعمره أربعون سنة كامل
  . سنوات)  5(مدة الـمهمة الرئاسیة خمس :   71الـمادة 

  .یـمكن تـجدید انتـخاب رئیس الـجمهوریة 
یؤدي رئیس الـجمهوریة الیـمین أمام الشعب بحضور جمیع الهیئات العلیا في األمة، :   72الـمادة 

  . والي النتـخابهخالل األسبوع الـم
  . ویباشر مهمته فور أدائه الیـمین

  : یؤدي رئیس الـجمهوریة الیـمین حسب النص اآلتي:   73الـمادة 



   المالحق
 

 

وفاء للتضحیات الكبرى وألرواح شهدائنا األبرار وقیـم ثورة نوفمبر، أقسم باهللا العلي العظیـم أن "
وأحترم حریة اختیار الشعب، ومؤسسات أحترم الدین اإلسالمي وأمجده، وأدافع عن الدســتور، 

الـجمهوریة وقوانینها، وأحافظ على سالمة التراب الوطني ووحدة الشعب واألمة، وأحمي الـحریات 
والـحقوق األساسیة لإلنسان والـمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى 

  " .والـحریة، والسلم في العالـم بكل قواي في سبیل تـحقیق الـمثل العلیا للعدالة،
یضطلع رئیس الـجمهوریة، باإلضافة إلى السلطات التي تـخولها إیاه صراحة أحكام :   74الـمادة 

  : أخرى في الدستور، بالسلطات والصالحیات اآلتیة
  هو القائد األعلى لـجمیع القوات الـمسلـحة للـجمهوریة، - 1
  یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني، - 2
  یقرر السیاسة الـخارجیة لألمة ویوجهها، - 3
  یرأس مجلس الوزراء، - 4
  یعین رئیس الـحكومة وینهي مهامه، - 5
  یوقع الـمراسیـم الرئاسیة، - 6
  یعین في الوظائف الـمدنیة والعسكریة للدولة، - 7
  له حق إصدار العفو وحق تـخفیض العقوبات أو استبدالها، - 8
  ل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق االستفتاء،یـمكنه أن یستشیر الشعب في ك - 9

یعین سفراء الـجمهوریة والـمبعوثین فوق العادة إلى الـخارج، وینهي مهامهم، ویتسلـم أوراق  -10
  اعتـماد الـمـمثلین الدبلوماسیین األجانب، وأوراق إنهاء مهامهم،

  ،یبرم الـمعاهدات الدولیة ویصادق علیها -11
  .لة، و نیاشینها، وشهاداتها التشریفیةیسلـم أوسمة الدو  -12

  .یقدم رئیس الـحكومة أعضاء حكومته الذین اختارهم لرئیس الـجمهوریة الذي یعینهم :   75الـمادة  
  . یضبط رئیس الـحكومة برنامج حكومته، ویعرضه في مجلس الوزراء

  . لـموافقة علیهیقدم رئیس الـحكومة برنامجه إلى الـمجلس الشعبي الوطني ل:   76الـمادة 
  . یـجري الـمجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

  . ویـمكن رئیس الـحكومة أن یكیف برنامجه في ضوء هذه الـمناقشة
في حالة عدم موافقة الـمجلس الشعبي الوطني على البرنامج الـمعروض علیه، یقدم :   77الـمادة 

  . مهوریةرئیس الـحكومة استقالة حكومته لرئیس الـج
  . یعین رئیس الـجمهوریة من جدید رئیس حكومة حسب الكیفیات نفسها

  .إذا لـم تـحصل من جدید موافقة الـمجلس الشعبي الوطني ینـحل وجوبا :   78الـمادة 



   المالحق
 

 

  . وتـجري انتـخابات تشریعیة جدیدة في أجل أقصاه ثالثة أشهر
  . الذي یوافق علیه الـمجلس الشعبي الوطنيینفذ رئیس الـحكومة وینسق البرنامج :   79الـمادة 
  . تقدم الـحكومة سنویا للـمجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة:   80الـمادة 

  . تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة لعمل الـحكومة
قا یـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن یـختتـم هذه الـمناقشة بالئحة أو بإیداع ملتـمس رقابة، طب

  . ، أدناه128و  127و  126ألحكام الـمواد   
  .لرئیس الـحكومة أن یطلب تصویتا بالثقة 

یـمارس رئیس الـحكومة، زیادة على السلطات التي تـخولها إیاه صراحة أحكام أخرى :   81الـمادة 
  : في الدستور، الصالحیات اآلتیة

  األحكام الدستوریة،یوزع الصالحیات بین أعضاء الـحكومة مع احترام  - 1
  یرأس مجلس الـحكومة، - 2
  یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیـمات، - 3
  یوقع الـمراسیـم التنفیذیة،  - 4
  . 74من الـمادة  10و  7یعین في وظائف الدولة دون الـمساس بأحكام الفقرتین  - 5
  . مهوریةیـمكن رئیس الـحكومة أن یقدم استقالة حكومته لرئیس الـج:   82الـمادة  

ال یـجوز بأي حال من األحوال أن یفوض رئیس الـجمهوریة سلطته في تعیین :   83الـمادة 
أعضاء الـمجلس الدستوري الذي یـختص بتعیینهم، وفي تعیین رئیس الـحكومة وأعضائها، وأعضاء 

نها مهامهم  ٕ   .الـمجلس األعلى لألمن، وأعضاء الـمجلس اإلسالمي األعلى، وا
أن یفوض سلطته في اللـجوء إلى االستفتاء، وحل الـمجلس الشعبي الوطني، وتقریر  كما ال یـجوز

إجراء االنتـخابات التشریعیة قبل أو في أوانها، وتطبیق األحكام الـمنصوص علیها في الـمواد من 
، 10، 8، 6، 4، 3، 2، 1: في الدستور، وكذلك السلـطات الـمحددة في الفقرات  91إلى  86
  . من الدستور 118و  117، وأحكام الـمادتین 74مادة ، من الـ11

إذا استـحال على رئیس الـجمهوریة أن یـمارس مهامه بسبب مرض خطیر مزمن، :   84الـمادة 
یـجتـمع الـمجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یتثبت من حقیقة هذا الـمانع بكل الوسائل الـمالئمة، 

  .لوطني التصریـح بثبوت الـمانع یقترح باإلجماع على الـمجلس الشعبي ا
یعلن الـمجلس الشعبي الوطني ثبوت الـمانع لرئیس الـجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائه، ویكلف رئیسه 
بتولي رئاسة الدولة بالنیابة مدة أقصاها خمسة وأربعون یوما، ویـمارس صالحیاته مع مراعاة أحكام 

  . من الدستور 85الـمادة 



   المالحق
 

 

ـمانع، بعد انقضاء خمسة وأربعین یوما، یعلن الشغور باالستقالة وجوبا، حسب وفي حالة استـمرار ال
  .اإلجراء الـمنصوص علیه في الفقرتین السابقتین، وطبقا ألحكام الفقرات اآلتیة من هذه الـمادة 

في حـالة استقالة رئیس الـجمهوریة أو وفاته، یـجتـمع الـمجلس الدستوري، وجوبا، ویثبت الشغور 
  . ي لرئاسة الـجمهوریةالنهائ

  . وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للـمجلس الشعبي الوطني الذي یـجتـمع وجوبا
یتولى رئیس الـمجلس الشعبي الوطني مهام رئیس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون یوما، تنظم 

  . خاللها انتـخابات رئاسیة
  . رشح لرئاسة الـجمهوریةوال یـحق لرئیس الدولة الـمعین بهذه الطریقة أن یت

  .من الدستور  74إلى  67یـمارس رئیس الـجمهوریة الـمنتـخب مهامه طبقا ألحكام الـمواد من 
ذا اقترنت وفاة رئیس الـجمهوریة بشغور الـمجلس الشعبي الوطني بسبب حله، یـجتـمع الـمجلس  ٕ وا

  . الدستوري وجوبا إلثبات الشغور النهائي لرئاسة الـجمهوریة
یضطلع رئیس الـمجلس الدستوري بـمهمة رئیس الدولة في الظروف الـمبینة في الفقرات السابقة من 

  . من الدستور 85هذه الـمادة وفي الـمادة 
ال یـمكن أن تقال أو تعدل الـحكومة القائمة إبان حصول الـمانع لرئیس الـجمهوریة، أو :   85الـمادة 

  . الـجمهوریة الـجدید في مـمارسة مهامه وفاته، أو استقالته، حتى یشرع رئیس
یستقیل وجوبا رئیس الـحكومة القائمة قانونا، إذا ترشح لرئاسة الـجمهوریة، ویـمارس وظیفة رئیس 

  .الـحكومة حینئذ أحد أعضائها الذي یعینه رئیس الدولة 
 9، و 8فقرتین ال یـمكن في فترتي الـخمسة واألربعین یوما، تطبیق األحكام الـمنصوص عیها في ال

  . من الدستور 128، و 127، 120، 90، 75، والـمواد 74من الـمادة 
من  91، و 89، و 88، و 87ال یـمكن، خالل الفترتین السابق ذكرهما، تطبیق أحكام الـمواد 

الدستور، إال بـموافقة الـمجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة الـمجلس الدستوري، والـمجلس األعلى 
  . لألمن
یقرر رئیس الـجمهوریة، إذا دعت الضرورة الـملـحة، حالة الطوارئ أو الـحصار، لـمدة :   86الـمادة 

معینة بعد اجتـماع الـمجلس األعلى لألمن، واستشارة رئیس الـمجلس الشعبي الوطني ورئیس 
  .الـحكومة، ورئیس الـمجلس الدستوري، ویتـخذ كل التدابیر الالزمة الستتباب الوضع 

  .  یـمكن تـمدید حالة الطوارئ أو الـحصار، إال بعد موافقة الـمجلس الشعبي الوطنيوال
یقرر رئیس الـجمهوریة، الـحالة االستثنائیة، إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم یوشك :   87الـمادة 

  . أن یصیب مؤسساتها الدستوریة، أو استقاللها، أو سالمة ترابها



   المالحق
 

 

اء إال بعد استشارة الـمجلس الدستوري، واالستـماع إلى الـمجلس األعلى وال یتـخذ مثل هذا اإلجر 
  .لألمن، ومجلس الوزراء

تـخول الـحالة االستثنائیة رئیس الـجمهوریة أن یتـخذ اإلجراءات االستثنائیة التي تستوجبها الـمحافظة 
  . على استقالل األمة والـمؤسسات الدستوریة في الـجمهوریة

  . الشعبي الوطني وجوبا یـجتـمع الـمجلس
  .تنتهي الـحالة االستثنائیة، حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعالنها

  . التعبئة العامة یقررها رئیس الـجمهوریة:   88الـمادة 
إذا وقع عدوان فعلي على البالد، أو یوشك أن یقع حسبـما نصت علیه الترتیبات :   89الـمادة 

لـمیثاق األمـم الـمتـحدة، یعلن رئیس الـجمهوریة الـحرب، بعد اجتـماع مجلس الوزراء،  الـمالئمة
  .واالستـماع إلى الـمجلس األعلى لألمن 
  .یـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني وجوبا

  . ویوجه رئیس الـجمهوریة خطابا لألمة یعلـمها بذلك
  . ویتولى رئیس الـجمهوریة جمیع السلطات یوقف العمل بالدستور مدة حالة الـحرب،:   90الـمادة 
  . یوقع رئیس الـجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلـم:   91الـمادة 

  . ویتلقى رأي الـمجلس الدستوري في االتفاقیات الـمتعلقة بهما
  . ویعرضها فورا على الـمجلس الشعبي الوطني لیوافق علیها صراحة

  ةالسلطة التشریعی/الفصل الثاني 
  .یـمارس السلطة التشریعیة مجلس واحد یسمى الـمجلس الشعبي الوطني :   92الـمادة   

  . وله السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه
یراقب الـمجلس الشعبي الوطني عمل الـحكومة وفقا للشروط الـمحددة في الـمادتین :   93الـمادة 

  . من الدستور 80و  76
الـمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته الدستوریة، أن یبقى وفیا لثقة واجب :   94الـمادة 

  الشعب، ویظل یتـحسس تطلعاته
  . ینتـخب أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني عن طریق االقتراع العام الـمباشر والسري:  95الـمادة 
  . ینتـخب الـمجلس الشعبي الوطني لـمدة خمس سنوات:  96الـمادة 

  .ـمدید الفترة النیابیة إال في ظروف خطیرة جدا ال تسمح بإجراء انتـخابات عادیة وال یـمكن ت
ویثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الـحالة بقرار، بناء على اقتراح رئیس الـجمهوریة، واستشارة 

  . الـمجلس الدستوري



   المالحق
 

 

قابلیتهم لالنتـخاب،  یـحدد القانون كیفیات انتـخاب النواب، ال سیـما عددهم، وشروط:   97الـمادة 
  . وحاالت التنافي مع العضویة في الـمجلس

  . إثبات عضویة النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني:  98الـمادة 
  . النیابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني وهي قابلة للتـجدید:  99الـمادة 
ه أو یفقدها، یتعرض إلسقاط صفته النیابیة كل نائب ال یستوفي شروط قابلیة انتـخاب:  100الـمادة 

.  
  . ویقرر المجلس الشعبي الوطني هذا اإلسقاط بأغلبیة أعضائه

النائب مسؤول أمام زمالئه الذین یـمكنهم تـجریده من صفته النیابیة، إذا اقترف فعال :  101الـمادة 
  . یـخل بشرف وظیفته

  . لإلقصاء یـحدد القانون الـحاالت التي یتعرض فیها النائب
ویقرر المجلس الشعبي الوطني هذا اإلقصاء بأغلبیة أعضائه، دون الـمساس بحق الـمتابعات 

  . األخرى الواردة في القانون
 یـحدد القانون الـحاالت التي یقبل فیها الـمجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه:  102الـمادة 

.  
  . مدة نیابته ها للنائبالـحصانة النیابیة معترف ب:   103الـمادة 

ال یـمكن أن یتابع أي نائب أو یوقف، وعلى العموم، ال یـمكن أن ترفع علیه دعوى مدنیة أو 
جزائیة، أو یسلط علیه أي شكل من أشكال الضغط، بسبب ما عبر عنه من آراء، أو ما تلفظ به 

  . من كالم، أو بسبب تصویته خالل مـمارسة مهمته النیابیة
ال یـجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إال بتنازل صریـح منه أو :  104الـمادة 

  . بإذن من الـمجلس الشعبي الوطني الذي یقرر رفع الـحصانة عن النائب بأغلبیة أعضائه
في حالة تلبس أحد النواب بجنـحة أو جنایة، یـمكن توقیفه، ویـخطر مكتب الـمجلس :  105الـمادة 

  .ني فورا الشعبي الوط
طالق سراح النائب، على أن  ٕ یـمكن مكتب الـمجلس الشعبي الوطني أن یطلب إیقاف الـمتابعة وا

  . أعاله 104یعمل فیـما بعد بأحكام الـمادة 
  . یـحدد القانون شروط استـخالف النائب في حالة شغور مقعده:  106الـمادة 
وم العاشر الـموالي لتاریـخ انتـخاب الـمجلس تبتدئ الفترة التشریعیة وجوبا، في الی:  107الـمادة 

  . الشعبي الوطني، تـحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبـمساعدة أصغر نائبین منهم
  . ینتـخب الـمجلس الشعبي الوطني مكتبه، ویشكل لـجانه

  . ینتـخب رئیس الـمجلس الشعبي الوطني للفترة التشریعیة:  108الـمادة 



   المالحق
 

 

انون تنظیـم الـمجلس الشعبي الوطني، وعلـمه، ومیزانیته، والتعویضات التي الق یـحدد:  109الـمادة 
  . تدفع ألعضائه

  . یعد الـمجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي، ویصادق علیه
وتدون مداوالته في محاضر تنشر طبقا . جلسات الـمجلس الشعبي الوطني عالنیة :  110الـمادة 

  . لـما یـحدده القانون
مجلس الشعبي الوطني أن یعقد جلسات مغلقة بطلب من رئیسه، أو من أغلبیة أعضائه یـجوز للـ

  . الـحاضرین، أو بطلب من الـحكومة
  . یكون الـمجلس الشعبي الوطني لـجانه، في إطار نظامه الداخلي:  111الـمادة 

  . لـجان الـمجلس الشعبي الوطني دائمة
ومدة كل دورة ثالثة أشهر . طني في دورتین كل سنة الشعبي الو  یـجتـمع الـمجلس:  112الـمادة 

  . على األكثر
یـمكن أن یـجتـمع الـمجلس الشعبي الوطني في دورة غیر عادیة بـمبادرة من رئیس الـجمهوریة، أو 

  . بطلب من ثلثي أعضاء الـمجلس، أو بطلب من رئیس الـحكومة
الشعبي الوطني جدول األعمال الذي استدعي تـختتـم الدورة غیر العادیة بـمجرد ما یستنفذ الـمجلس 

  . لالجتماع من أجله
  . لكل من رئیس الـحكومة وأعضاء الـمجلس الشعبي الوطني حق الـمبادرة بالقوانین:  113الـمادة 

  . تكون اقتراحات القوانین قابلة للـمناقشة، إذا قدمها عشرون نائبا
عها رئیس الـحكومة مكتب الـمجلس الشعبي تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء، ثم یود

  .الوطني 
ال یقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتیـجته تـخفیض الـموارد العمومیة، أو زیادة :  114الـمادة 

النفقات العمومیة، إال إذا كان مرفقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إیرادات الدولة، أو توفیر مبالغ 
  . قات العمومیة تساوي على األقل الـمبالغ الـمقترح إنفاقهامالیة في فصل آخر من النف

  . یشرع الـمجلس الشعبي الوطني في الـمجاالت التي خولها إیاه الدستور:  115الـمادة 
  . ویدخل كذلك في مجال القانون ما یأتي

الـحریات حقوق األشخاص وواجباتهم األساسیة، ال سیـما نظام الـحریات العمومیة، وحمایة  - 1
  الفردیة، وواجبات الـمواطنین،

القواعد العامة الـمتعلقة بقانون األحوال الشخصیة، وحق األسرة، ال سیـما الزواج، والطالق،  - 2
  شروط استقرار األشخاص، -3 والبنوة، واألهلیة، والتركات

  التشریع األساسي الـمتعلق بالـجنسیة، - 4



   المالحق
 

 

  ألجانب،القواعد العامة الـمتعلقة بوضعیة ا - 5
نشاء الهیئات القضائیة، - 6 ٕ   القواعد الـمتعلقة بالتنظیـم القضائي، وا
القواعد العامة للقانون الـجزائي، واإلجراءات الـجزائیة، ال سیـما تـحدید الـجنایات والـجنـح،  - 7

  .والعقوبات الـمختلفة الـمطابقة لها، والعفو الشامل، وتسلیـم الـمجرمین 
  إلجراءات الـمدنیة وطرق التنفیذ،القواعد العامة ل - 8
  ،نظام االلتزامات الـمدنیة والتـجاریة - 9

  ،نظام االنتخابات -10
  ،التقسیـم اإلقلیمي للبالد -11
  الـمصادقة على الـمخطط الوطني، -12
  التصویت على میزانیة الدولة، -13
  ،ساسها ونسبهاإحداث الضرائب و الـجبایات والرسوم والـحقوق الـمختلفة، وتـحدید أ -14
  النظام الـجمركي، -15
  نظام البنوك والقروض والتأمینات، -16
  ،القواعد العامة الـمتعلقة بالتعلیم -17
  القواعد العامة الـمتعلقة بالصحة العمومیة، والسكان، -18
  القواعد العامة الـمتعلقة بقانون العمل والضمان االجتماعي، -19
طار الـمعیشة،القواعد العامة الـمتعلقة ب -20 ٕ   البیئة وا
  القواعد العامة الـمتعلقة بحمایة الثروة الـحیوانیة والنباتیة، -21
  ،حمایة التراث الثقافي والتاریـخي، والـمحافظة علیه -22
  النظام العام للغابات واألراضي الرعویة، -23
  النظام العام للـمیاه، -24
  النظام العام للـمناجم والـمحروقات، -25
  . شاء أوسمة الدولة ونیاشینها وألقابها التشریفیةإن -26

  . یـمارس رئیس الـجمهوریة السلطة التنظیـمیة في الـمسائل غیر الـمخصصة للقانون:  116الـمادة  
  .یندرج تطبیق القوانین في الـمجال التنظیـمي الذي یعود لرئیس الـحكومة 

  . أجل ثالثین یوما، ابتداء من تاریـخ تسلـمه إیاهیصدر رئیس الـجمهوریة القانون في :  117الـمادة 
یـمكن رئیس الـجمهوریة أن یطلب من الـمجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانیة :  118الـمادة 

  . في قانون تـم التصویت علیه، ویكون هذا الطلب خالل الثالثین یوما الـموالیة لتاریـخ إقراره
  . لقانون إال بأغلبیة ثلثي أعضاء الـمجلس الشعبي الوطنيوفي هذه الـحالة ال یتـم إقرار ا



   المالحق
 

 

  . یـمكن رئیس الـجمهوریة أن یوجه خطابا إلى الـمجلس الشعبي الوطني:  119الـمادة 
یـمكن رئیس الـجمهوریة أن یقرر حل الـمجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتـخابات :  120الـمادة 

  .الـمجلس الشعبي الوطني ورئیس الـحكومة  تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس
  . وتـجري هذه االنتـخابات في أجل أقصاه ثالثة أشهر

یـمكن الـمجلس الشعبي الوطني أن یفتـح مناقشة حول السیاسة الـخارجیة، بناء على :  121الـمادة 
  . طلب رئیس الـجمهوریة، أو رئیس الـمجلس
اقشة بإصدار الئحة من الـمجلس الشعبي الوطني، یبلغها یـمكن، عند االقتضاء، أن تتوج هذه الـمن

  . رئیسه إلى رئیس الـجمهوریة
یصادق رئیس الـجمهوریة على اتفاقیات الهدنة، ومعاهــدات السلـــم والتـحالف :  122الـمادة 

عاهدات واالتـحاد، والـمعاهدات الـمتعلقة بحدود الدولة، والـمعاهدات الـمتعلقة بقانون األشخاص، والـم
التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة بعد أن یوافق علیها الـمجلس الشعبي الوطني 

  .صراحة 
الـمعاهدات التي یصادق علیها رئیس الـجمهوریة، حسب الشروط الـمنصوص علیها :  123الـمادة 

  . في الدستور، تسمو على القانون
 الشعبي الوطني استـجواب الـحكومة في إحدى قضایا الساعة یـمكن أعضاء الـمجلس:  124الـمادة 

.  
  . یـمكن لـجان الـمجلس الشعبي الوطني أن تستـمع إلى أعضاء الـحكومة

یـمكن أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي :  125الـمادة 
  .عضو في الـحكومة 

  . ي كتابیا، خالل أجل أقصاه ثالثون یوماویكون الـجواب عن السؤال الكتاب
  . وتتـم اإلجابة عن األسئلة الشفویة في جلسات الـمجلس

إذا رأى الـمجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الـحكومة شفویا كان أو كتابیا یبرر إجراء 
 طنيمناقشة، تـجري الـمناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الو 

.  
تنشر األسئلة واألجوبة طبقا للشروط التي یـخضع لها نشر محاضر مناقشات الـمجلس الشعبي 

  . الوطني
یـمكن الـمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان السیاسة العامة، أن یصوت على :  126الـمادة 

  .ملتـمس رقابة ینصب على مسؤولیة الـحكومة 
ُ وال یقبل هذا الـملتـمس إال إذا و  بع ُ   . النواب على األقل) 7/1(قعه س



   المالحق
 

 

  . تتـم الـموافقة على ملتـمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي النواب:  127الـمادة 
  . وال یتـم التصویت إال بعد ثالثة أیام من تاریـخ إیداع ملتـمس الرقابة

لـحكومة إذا صادق الـمجلس الشعبي الوطني على ملتـمس الرقابة، یقدم رئیس ا:  128الـمادة 
  . استقالة حكومته إلى رئیس الـجمهوریة

  السلطة القضائیة/ الفصل الثالث
  . السلطة القضائیة مستقلة:  129الـمادة 
تـحمي السلطة القضائیة والـحریات، وتضمن للـجمیع ولكل واحد الـمحافظة على :  130الـمادة 

  .حقوقهم األساسیة 
  . الشرعیة والـمساواةأساس القضاء مبادئ :  131الـمادة  

  .الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الـجمیع ویـجسده احترام القانون
  . یصدر القضاء أحكامه باسم الشعب:  132الـمادة 
  . تـخضع العقوبات الـجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة:  133الـمادة 
  . ات العمومیةینظر القضاء في الطعن في قرارات السلط:  134الـمادة 
  . تعلل األحكام القضائیة، وینطق بها في جلسات عالنیة:  135الـمادة 
جمیع  على كل أجهزة الدولة الـمختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي:  136الـمادة 

  . الظروف، بتنفیذ أحكام القضاء
  . یـختص القضاة بإصدار األحكام:  137الـمادة 

  . ذلك مساعدون شعبیون حسب الشروط التي یـحددها القانون ویـمكن أن یعینهم في
  . ال یـخضع القاضي إال للقانون:  138الـمادة 
القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت والـمناورات التي قد تضر بأداء :  139الـمادة 

  . مهمته أو تـمس نزاهة حكمه
للقضاء عن كیفیة قیامه بـمهمته، حسب  القاضي مسؤول أمام الـمجلس األعلى:  140الـمادة 

  . األشكال الـمنصوص علىها في القانون
  . یـحمي القانون الـمتقاضي من أي تعسف أو أي انـحراف یصدر من القاضي:  141الـمادة 
  .الـحق في الدفاع معترف به :  142الـمادة 

  . الـحق في الدفاع مضمون في القضایا الـجزائیة
ل الـمحكمة العلیا، في جمیع مجاالت القانون، الهیئة الـمقومة ألعمال الـمجالس تـمث:  143الـمادة 

  . القضائیة والـمحاكم



   المالحق
 

 

تضــــمن الـمحكمة العلیا توحید االجتهاد القضائي في جمیع أنـحاء البالد، وتسهر على احترام 
  . القانون
  . واختصاصاتها األخرىیـحدد القانون تنظیـم الـحكمة العلیا، وعملها، :  144الـمادة 
  . یرأس رئیس الـجمهوریة، الـمجلس األعلى للقضاء:  145الـمادة 
یقرر الـمجلس األعلى للقضاء، طبقا للشروط التي یـحددها القانون، تعیین القضاة، :  146الـمادة 

  .ونقلهم، وسیر سلـمهم الوظیفي 
بة انضباط القضاة تـحت رئاسة ویسهر على احترام أحكام القانون األساسي للقضاء، وعلى رقا

   . الرئیس األول للـمحكمة العلیا
یبدي الـمجلس األعلى للقضاء رأیا استشاریا قبلیا في مـمارسة رئیس الـجمهوریة حق :  147الـمادة 
  . العفو

  . یـحدد القانون تألیف الـمجلس األعلى للقضاء، وطرق تسییره، وصالحیاته األخرى:  148الـمادة 
  الرقابة والـمؤسسات االستشاریة/ ثالثالباب ال

  الرقابة/ الفصل األول 
  . تضطلع الـمجالس الـمنتـخبة بوظیفة الرقابة في مدلولها الشعبي:  149الـمادة 
تقدم الـحكومة للـمجلس الشعبي الوطني، عرضا عن استعمال االعتـمادات الـمالیة :  150الـمادة 

  .التي أقرها لكل سنة مالیة 
السنة الـمالیة، فیـما یـخص الـمجلس الشعبي الوطني، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة تـختتـم 

  . میزانیة السنة الـمالیة الـمعنیة
یـمكن الـمجلس الشعبي الوطني، في إطار اختصاصاته، أن ینشئ في أي وقت، :  151الـمادة 

  . لـجنة تـحقیق في أیة قضیة ذات مصلـحة عامة
مؤسسات الدستوریة وأجهزة الرقابة مكلفة بالتـحقیق في تطابق العمل التشریعي الـ:  152الـمادة 

  .والتنفیذي مع الدستور، وفي ظروف استـخدام الوسائل الـمادیة واألموال العمومیة وتسییرها 
  . یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام الدستور:  153الـمادة 

عملیات االستفتاء، وانتـخاب رئیس الـجمهوریة، كما یسهر الـمجلس الدستوري على صحة 
  . واالنتـخابات التشریعیة، ویعلن نتائج هذه العملیات

  : یتكون الـمجلس الدستوري من سبعة أعضاء:  154الـمادة 
اثنان منهم، یعینهما رئیس الـجمهوریة، واثنان ینتـخبهما الـمجلس الشعبي الوطني، واثنان تنتـخبهما 

  . ا من بین أعضائهاالـمحكمة العلی



   المالحق
 

 

وبـمجرد انتـخابهم أو تعیینهم، یتوقفون عن مـمارسة أي عضویة أو أي وظیفة أو تكلیف أو مهمة 
  . أخرى

  . الدستوري بـمهامهم مرة واحدة غیر قابلة للتـجدید مدتها ست سنوات یضطلع أعضاء الـمجلس
  . ویـجدد نصف عدد أعضاء الـمجلس الدستوري كل ثالث سنوات

  .رئیس الـجمهوریة رئیس الـمجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غیر قابلة للتـجدیدیعین 
یفصل الـمجلس الدستوري، باإلضافة إلى االختصاصات التي خولتها إیاه صراحة :  155الـمادة 

بح أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة الـمعاهدات والقوانین، والتنظیـمات، إما برأي قبل أن تص
  . أو بقرار في الـحالة العكسیة. واجبة التنفیذ 

  . كما یفصل في مطابقة النظام الداخلي للـمجلس الشعبي الوطني للدستور
  . یـخطر رئیس الـجمهوریة، أو رئیس الـمجلس الشعبي الوطني، الـمجلس الدستوري : 156الـمادة 
یعطي رأیه أو یصدر قراره في ظرف یتداول الـمجلس الدستوري في جلسة مغلقة، و :  157الـمادة 

  . العشرین یوما الـموالیة لتاریـخ اإلخطار
  . یـحدد الـمجلس الدستوري قواعد عمله

إذا ارتأى الـمجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقیة، فال تتـم :  158الـمادة 
  . الـمصادقة علیها

أن نصا تشریعیا أو تنظیـمیا غیر دستوري، یفقد هذا إذا قرر الـمجلس الدستوري :  159الـمادة 
  . النص أثره، ابتداء من یوم قرار الـمجلس

یؤسس مجلس محاسبة، یكلف بالرقابة البعدیة ألموال الدولة، والـجماعات اإلقلیـمیة، :  160الـمادة 
  .والـمرافق العمومیة 

  . مهوریةیعد مجلس الـمحاسبة تقریرا سنویا، ثم یرفعه إلى رئیس الـج
  . یـحدد القانون تنظیـم مجلس الـمحاسبة، وعمله، وجزاء تـحقیقاته

  الـمؤسسات االستشاریة/ الفصل الثاني
  . یؤسس لدى رئیس الـجمهوریة مجلس إسالمي أعلى:  161الـمادة 

یتكون الـمجلس اإلسالمي األعلى من أحد عشر عضوا یعینهم رئیس الـجمهوریة من بین 
  . الشخصیات الدینیة

  . وینتـخب الـمجلس اإلسالمي األعلى رئیسه من بین أعضائه
مهمته تقدیـم اآلراء إلى رئیس . یؤسس مجلس أعلى لألمن یرأسه رئیس الـجمهوریة :  162الـمادة 

  .الـجمهوریة في كل القضایا الـمتعلقة باألمن الوطني 
  . لهیـحدد رئیس الـجمهوریة كیفیات تنظیـم الـمجلس األعلى لألمن وعم



   المالحق
 

 

  التعدیل الدستوري/ الباب الرابع
لرئیس الـجمهوریة حق الـمبادرة بالتعدیل الدستوري، وبعد أن یصوت علیه الـمجلس :  163الـمادة   

  . الشعبي الوطني، یعرض على استفتاء الشعب للـموافقة علیه ثم یصدره رئیس الـجمهوریة
تعدیل دستوري ال یـمس البتة الـمبادئ العامة إذا رأى الـمجلس الدستوري مشروع أي :  164الـمادة 

التي تـحكم الـمجتـمع الـجزائري وحقوق اإلنسان والـمواطن وحریاتهما، وال یـمس بأي شيء التوازنات 
األساسیة للسلطات والـمؤسسات الدستوریة، وعلل رأیه، أمكن رئیس الـجمهوریة أن یصدر القانون 

ة دون أن یعرضه على االستفتاء الشعبي، متى أحرز ثالثة الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشر 
  .أرباع من أصوات أعضاء الـمجلس الشعبي الوطني 

یعرض القانون الذي یتضمن مشروع التعدیل الدستوري، بعد أن یقره الـمجلس :  165الـمادة 
ب الشعبي الوطني، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشریعي، على استفتاء الشع

  . للـموافقة علیه، خالل الـخمسة واألربعین یوما الـموالیة إلقرار الـمجلس إیاه
یصبح القانون الذي یتضمن مشروع التعدیل الدستوري الغیا، إذا رفضه الشعب، وال :  166الـمادة 

  .یـمكن عرضه من جدید على الشعب خالل نفس الفترة التشریعیة 
  . ة نص التعدیل الدستوري الذي أقره الشعبیصدر رئیس الـجمهوری:  167الـمادة 

  حكم انتقالي
یـمس التـجدید الـجزئي األول ثالثة أعضاء من الـمجلس الدستوري، على أن یستـخرج كل واحد منهم 

  . بالقرعة بین كل عضوین عینتهما أو انتـخبتهما سلطة واحدة
 
 


