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 رــــر وتقديــــشك

 املصطفى وكفى وصلي اللهم على احلمد هلل

 

فاحلمد له كثريا واحلمد له أوال وأخريا  ، على أن وفقين يف إمتام هذه األطروحة هلل  محدا    

الفاضل واملبجل الطاهر اإلبراهيمي الدكتور إىل أستاذنا  ثم أتقدم خبالص الشكر والتفدير

على ما قدمه يل من نصحائح وتوجيهات مثينة أفادتين أميا إفادة يف إجناز وإمتام هذه 

األطروحة  ، كما أتوجه بالشكر أيضا إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة الذين 

اتذة الذين ساندوني سيهيئون أنفسهم ملناقشة هذا املوضوع ، كما ال أنسى كل زمالئي األس

بإفادتي مبواضيع ذات العالقة بأطروحيت ، وأخص بالذكر منهم وأعانوني ومل يبخلوا علي 

والدكتور فوزي لوحيدي واألستاذ والدكتور أحسن تريكي الدكتور النوي بالطاهر 

  . مصطفى منصور ولكل من ساعدنا من قريب أو بعيد ، فبارك اهلل يف اجلميع 

 

 

 



 

 

 اءإهـــــــد

 

يف  هاليت أبتليت في، أهدي عملي هذا  إىل كل من له حرقة على هذه األمة           

مصائب  هاهذا الزمان العصيب بشتى اهلموم واألوباء ، فنسأل اهلل أن يفرج عن

 كما أهدي هذا العمل،  األمم علينا الدهر وعوادي الزمان الذي تكالبت فيه

ي وللمجتهدين فيه ، ويؤمن بأن العلم هو إىل كل من له ذرة تقدير للبحث العلم

 . مفتاح النجاح والتقدم  لألمم والشعوب

كل الفضالء وإىل  ئيأبناوالكرمية إىل زوجيت أيضا هذا العمل  أهدي و          

   . صدقاءاألاألقارب واألصهار و
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 :ملخص الدراسة 

التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية الصالح العام وترعى الشأن  ةساسي في الحقيقة تستهدف     
وفعااًل في توجيه  ابارز  اتلعب دور أساسية أداة بإعتبارها الدولة فالمجتمعي لعموم الناس ، 
جملة من تحقيق ينبغي أن يستهدف إلى  وعليه في المجتمع ، ينالرعاية والرفاه اإلجتماعي

، ليس أقلها التحقق من شروط التنمية اإلجتماعية بجميع مؤشراتها  المجتمعية العامة األبعاد
، وخاصة التربية والتعليم والرعاية الصحية والعالجية وترقية عالم الشغل وتطوير لبرامج 

والمتمثلة على األقل اإلسكان ، وأيضا التحقق من شروط التنمية السياسية بجميع مؤشراتها ، 
في ممارسة ديمقراطية حرة وتدعيم لمجتمع مدني فاعل ومشاركة مجتمعية وتمثيل شعبي 

جميع مؤشراته ، ليس وط اإلستقرار اإلجتماعي المطلوب في حقيقي، وذلك للتحقق من شر 
صالح لمؤسسات الدولة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية ، في  أقلها العمل على إنجاز وا 

طار من أجواء المصالحة الوطنية والتضامن اإلجتماعي ، بهدف تحقيق حياة إجتماعية إ
   .مستقرة وينعم الجميع بخيرات البالد 

الخطاب التنموي "تحت عنوان في هذا اإلطار حاولت ومن خالل أطروحتي المدرجة      
( تعددية السياسيةمرحلة الالتنمية في  لمشاريعاألبعاد المجتمعية دراسة في )في الجزائر 

األساسية في  أن أدرس جملة من الخطابات التنموية لألحزاب - في ضوء برامج األحزاب –
حزب جبهة التحرير "ـممثال ب تيارات رئيسية وهي التيار الوطنيوالممثلة لثالث  الجزائر
 والتيار الديمقراطي ممثال بـ، " حركة مجتمع السلم"ـ، والتيار اإلسالمي ممثال ب" نيالوط

 هل تتضمن :التساؤل التالي  لمعالجة موضوع الدراسة تم طرحو " شتراكيةجبهة القوى اإل"
جبهة حزب "، ممثل في في الجزائر الرئيسية خطابات التنمية لدى األحزاب السياسية 

  ؟أبعادا مجتمعية " جبهة القوى اإلشتراكية"و" مجتمع السلمحركة "و" الوطني  التحرير



قدر  حيث حاولنامن تخصصنا ،  لقربه: سبب إختيارنا لهذا الموضوع هو كان ولقد      
 علم إجتماع التنمية وخاصة أن ، التنمية وعالقتها بالبرامج السياسية لألحزاب ةسادر اإلمكان 

يهتم كثيرا بمسائل التنمية الشاملة وعلى الخصوص التنمية اإلجتماعية والسياسية ، هذا من 
الغوص في عمق التي تحتاج منا  دراسات مثل هكذا إلفتقار إلىجهة ، ومن جهة أخرى 

، والكشف على لدى األحزاب السياسية في الجزائر مضمون خطاب التنمية في الجزائر 
يجابياته   .سلبياته وا 

في  ةيالتنم اتلخطاب األبعاد المجتمعيةمعرفة  :هو  الهدف من هذه الدراسةوكان      
الكشف على مستوى هذه الخطابات وقدرتها و  ،من طرف األحزاب السياسية  ةالمقدمالجزائر 

ذا ما كان على قدر من  تعلى المعالجة الحقيقية للمشكالت المطروحة في المجتمع ، وا 
تعاطي مع متغيرات المجتمع والاإلستجابة لمتطلبات الواقع اإلجتماعي للمجتمع الجزائري ، 

ومن ثم التعرف على ،  كل التحديات التي تعرقل مسار العمل التنموي في بالدنا ةومواجه
ولذا اكتسى هذا البحث  .لديها ةيتنمالخطاب مدى إهتمام األحزاب السياسية في الجزائر ب

خطابات وبرامج ية لتماعفهم التوجهات السياسية واإلج حاول بإعتبارهأهمية خاصة ، 
يسمح لنا هذا التحليل من إجراء مقارنة بين  أن ، مع ما يمكناألحزاب السياسية في الجزائر 

كشف على المسافة التي تفرق بين ما هو مكتوب على مجرد أوراق للوالتطبيق ،  ةالنظري
 . وما هو الواقع الحقيقي الذي يعيشه المجتمع الجزائري 

عطاء وصف إلمحاولة ك، وقد اعتمدنا في هذا البحث على منهج تحليل الخطاب      
، تأويلية قراءة وقراءتها  المتضمنة في النصوص المعالجةللوحدات اللغوية   صريح
نصوص أو الدراسة وتحليل محتوى بغية ، " تحليل المضمون"تقنية بفي ذلك  نمستعيني

ولقد أسقطنا هذا المنهج واألداة على عينة من األحزاب  ،بالدراسة معينة ال خطاباتال
 . والتي أشرنا إليها آنفاالسياسية في الجزائر 



وبعد ما قمنا بالتحليل اإلحصائي والسوسيولوجي للمعطيات المستخرجة من النصوص      
 :المعالجة ، نكون قد توصلنا إلى النتائج التالية 

األبعاد المجتمعية  هناك فتور في وضوحفي العموم وبادئ ذي بدأ يمكن القول أنه و      
جبهة حزب "، ممثلة في ي الجزائرفالرئيسية ضمن خطابات التنمية عند األحزاب السياسية 

  ." جبهة القوى اإلشتراكية"و" مجتمع السلمحركة "و" الوطني التحرير
حزب "امج بجميع مؤشراتها ، ضمن برن بعد التنمية اإلجتماعيةإال أننا نجد بخصوص      

أنه ثري من حيث مضامين هذا البعد ، سواء في مؤشر التربية  "جبهة التحرير الوطني
والتعليم ، أو مؤشر الخدمة الصحية والعالجية ، أو مؤشر ترقية عالم اشغل ، أو مؤشر 

حزب هو حزب السلطة منذ اإلستقالل ، ج اإلسكان ، وهذا ربما راجع ألن هذا تطوير برام
بخصوص بعد التنمية " هة القوى اإلشتراكيةجب"و" حركة مجتمع السلم"إال أن برامج كل من 

اإلجتماعية ، كان هناك عدم وضح في الرؤية بالنسبة لكليهما ، وربما راجع ذلك إلى أنهما 
لم يتمكنا بعد من الوصول للسلطة لممارسة نفوذهما وتطبيق مضامين البرنامج السياسي 

 .الذي بحوزة كل منهما على أرض الواقع 
في برامج  بعد التنمية السياسيةكما تأكد لدينا أيضا عدم وضوح الرؤية بخصوص      

إذ " حزب جبهة التحرير الوطني" وخاصة في برنامجاألحزاب السياسية المعنية بالدراسة ، 
يمقراطي أو مؤشر دمؤشر التأكيد على الخيار ال علىتحقق كلية بأي جملة دالة لم ي أنه

المشاركة المجتمعية والتمثيل الشعبي ، ما عدا مؤشر تدعيم المجتمع المدني فكان هناك 
 "جبهة القوى اإلشتراكية"و "حركة مجتمع السلم"جملتين دالتين فقط ، أما بخصوص برنامجي 

ما لم ، فقد تضمنا جمل دالة على التأكيد على بعد التنمية السياسية ، إال أنه وطالما أنه
يتمكنا بعد من الوصول إلى السلطة لممارسة نفوذهما وتطبيق مضامين البرنامج السياسي 

، يكون األمر سيان ، ألن المواطن يريد تطبيقا في الواقع وليس مجرد  تهماالذي بحوز 
والذي ال يزال  "حزب جهة التحرير الوطني"كلمات على الورق ، في حين كان ينتظر من 



صميم سلطة النظام الجزائري ، العمل وبجدية في تحقيق هذا البعد المهم  منذ اإلستقالل في
   . في حياة المواطن الجزائري 

 بعد اإلستقرار اإلجتماعيعدم وضوح الرؤية بخصوص لدينا أيضا كد تأنفس الشيء      
 "حركة مجتمع السلم"كل من فبالنسبة لفي برامج األحزاب السياسية المعنية بالدراسة ، 

لم يتمكنا بعد من الوصول للسلطة لممارسة بحكم أنهما ، ال يالما  "جبهة القوى اإلشتراكية"و
نفوذهما وتطبيق مضامين البرامج السياسية التي بحوزتهما على أرض الواقع ، في حين كان 

سلطة الوالذي ال يزال منذ اإلستقالل في صميم  "حزب جهة التحرير الوطني"ينتظر من 
  . ي تحقيق هذا البعد المهم في حياة المواطن الجزائري العمل وبجدية ف

 : مما حدا بنا أن نقدم المقترحات والتوصيات التالية      
أن تتجند بكل أطيافها حاكمة ومحكومة ، على النخبة السياسية الجزائرية  -1     

 مشروع جديدبناء نحو ، ويتطلعوا  ينظروا للمصلحة العليا للبالدأن و وحساسياتها السياسية 
 . يكون مستجيبا لتطلعات البالد والعباد

نظام ار بقر ، واإل القبول باآلخر في سياق العملية الديمقراطية يتوجب على الجميع -2     
جتماعية وال أحد من الحياة السياسية واإل ال يقوم على مبدأ إقصاء، ديمقراطي منفتح 

المجتمع مصادر عمله السياسي من قيم يناهض على وجه التحديد نظامًا سياسيًا يستلهم 
 . نفسه
بين الجميع ، من خالل مشروع مبني على توافقات  إال ياتأتيكون هذا مولن  -3     

يمكن أن تأخذ من خالله حتى يتم وضع تصور جديد مشروع يبني البالد ويجمع وال يفرق ، 
 .مسارها من جديد نحو النهوض والتنمية الوطنية الحقيقية الجزائر 
العمل على تحقيق أهداف التنمية اإلجتماعية ، وبالخصوص في مسألة التربية  -4     

والتعليم ، ودعم منظومة الخدمة الصحية ، وتوفير مناصب العمل الالزمة للفئات النشطة 
 . امج اإلسكان في المجتمع ، وكذا دعم بر 



صالح  -5      السياسية والدستورية ، بما يخدم توجهات الطبقة السياسية  المؤسساتدعم وا 
 .ويحقق تطلعات الشعب 

والممارسة الديمقراطية الحقة في المجتمع  السلطة على التداولاإليمان الفعلي بمبدأ  -6     
 . 

ات الناس اهتمام من نابعةطابعها الفعلي ، وأن تكون  السياسية المشاركةأن تأخذ  -7     
 .واقع ال في جريي بما

وتفعيل دور األحزاب  جتماعياإل الحراكدعم فعاليات المجتمع المدني وتدعيم  -8     
 .السياسية بما يخدم األجندة اإلجتماعية 

 السياسية الممارسات مع والبرامج والمواقف المبادئ بين تطابقالحرص على ال -9     
 .الفعلية 

 المجاالت وفي األخرى االجتماعي النشاط أوجهمختلف  في المشاركةتشجيع  -01     
 اتجاهات فيإيجابا  تؤثر المشاركة هذه مثل نأل ذلك،  االجتماعية للحياة السياسية غير

 . السياسية العمليةتدعيم و  السياسي النظام نحو األفراد
   



Abstract: 

     In fact, the social and economic development policy targetets the 

public interest and cares for the community. The state, as an essential 

tool, plays a prominent and effective role in guiding social welfare in 

society. It should aim at achieving a number of societal dimensions. All the 

indicators, especially education, health care and treatment, the promotion 

of the world of work and the development of housing programs, as well as 

the verification of the conditions of political development in all its 

indicators, at least in the exercise of free democracy and strengthening an 

effective civil society and community participation and popular 

representation, in order to ascertain the conditions of social stability 

required in all its indicators, not least the work on the achievement and 

reform of the political, social and economic institutions of the State, 

within the ambience of national reconciliation and social solidarity, with 

the aim of achieving a stable social life and all enjoy the wealth of the 

country.  

     In this context, I tried, through my thesis Listed under the title "The 

societal dimensions in the speech of development in Algeria" – of post 

political pluralism, to study a series of development speeches of the main 

parties in Algeria represented by three main currents: The National 

Current represented by "the National Liberation Front Party", And "the 

Islamic Current represented by "the Movement for a Society of Peace", 

and the democratic Current represented by the" Socialist Forces Front ".    

       To deal with the subject of the study, the following question was 

raised: 

-     Does the development speeches of the main political parties in 

Algeria, represent by "the National Liberation Front Party", "the 

Movement for a Society of Peace" and "the Socialist Forces Front", include 

societal dimensions ? 

     The reason for our choice of this subject is because it is close to our 

specialization, we have tried, to the extent possible, to study development 

and its relationship to the political programs of the parties, especially that 

development sociology is very concerned with the issues of 

comprehensive development and in particular the social and political 



development, and the lack of such Studies that require us to dive deep in 

the content of the speech of development in Algeria to the political parties 

in Algeria, and the detection of their negative and positive aspects .  

      The aim of this study was to know the societal dimensions of the 

development speeches in Algeria presented by the political parties, to 

discover the level of these speeches and their ability to deal with the real 

problems in society and If they are to respond to the demands  of the 

social reality of Algerian society, and dealing with the variables of society 

and face all the challenges that hinder the course of development process 

in our country. And thus identify the extent of interest of the political 

parties in Algeria in their development speech. Therefore, this research 

has become especially important, as it tried to understand the political 

and social orientations of the speeches and programs of the political 

parties in Algeria, This analysis allows us to compare theory and practice 

to reveal the distance between what is written on paper and what is the 

true reality of Algerian society. 

     In this study, we have adopted the method of discourse analysis, in an 

attempt to give explicit description of the linguistic units contained in the 

texts and to read them in an interpretive reading, using the technique of 

"content analysis," in order to study and analyze the content of the texts 

or speeches assigned to the study. of the political parties in Algeria 

mentioned before . 

     After we analyzed the statistical and sociological data extracted from 

the texts processed, we have reached the following results: 

     First of all, it can be said that in general, there is a lack of clarity in the 

societal dimensions in the development speeches of the main political 

parties in Algeria, represented by "the National Liberation Front Party" 

and "the Movement for a Society of Peace" and "the Socialist Forces 

Front". 

     However, in terms of the social development dimension, we find that in 

all of its indicators, within the program of "the National Liberation Front 

Party", it is rich in terms of this dimension, whether in the index of 

education and teaching , or the index of health and therapeutic service, or 

the index of the promotion of the working world, or the index of housing 



development , this may be due to the fact that the FLN has been the party 

of power since independence, but the programs of "the Movement for a 

Society of Peace" and "the of Socialist Forces Front" in the context of 

social development have been unclear in terms both of them, that they 

have not yet had access to the authority to exercise their influence, and 

the application of the contents of their political program on the ground . 

     We have also confirmed the lack of clarity regarding the political 

development dimension in the programs of the political parties 

concerned, especially in the "FLN" program, as they have not been fully 

achieved by any function of the indicator of the choice of the democratic 

option, or the index of community participation and popular 

representation, with the exception of the index of strengthening civil 

society, there were only two sentences indicating that . As for "the 

Movement of the Society for Peace" and "the Socialist Forces Front" 

programs, they contain sentences that are indicative of the emphasis on 

political development, but as long as they have not yet been able to 

exercise power and apply Contents of the program political on the ground, 

It is not to be considered, because the citizen wants an application in 

reality and not just words on paper, while the party of " National 

Liberation Front Party ", which since independence has been at the heart 

of the Algerian regime, to achieve this important dimension in the life of 

the Algerian citizen.  

     The same thing is true for the lack of clarity regarding the social stability 

in the programs of the political parties involved in the study, because both 

"the Movement for a Society of Peace" and "the Front of Socialist Forces" 

have not yet had access to the authority to exercise their influence and 

apply the contents of the political programs in their possession Indeed, 

while " National Liberation Front Party, which is still in the center of 

power, was expected to work seriously in achieving this important 

dimension in the life of the Algerian citizen.  

     this led us to make the following suggestions and recommendations:  

1. The Algerian political elite, should be recruited in all its spectrums and 

political sensitivities, and should consider the supreme interest of the 



country, and look forward to building a new project that will respond to 

the aspirations of the country and the people. 

     2 - Everyone should accept the other in the context of the democratic 

process, and the recognition of an open democratic system, not based on 

the principle of exclusion of one from the political and social life, does not 

specifically oppose the political system inspired by the sources of political 

work of the values of society itself. 

     3. This will only be achieved through a project based on consensus 

among all, a project that builds the country, brings together and does not 

divide, until a new vision is developed through which Algeria can take its 

course back to a real national development and growth. 

     4 - To work towards achieving social development goals, especially in 

the issue of education, supporting the health service system, providing the 

necessary jobs for the active groups in society, as well as supporting 

housing programs. 

     5. Supporting and reforming political and constitutional institutions, in 

order to serve the political class, and achieve the aspirations of the 

people. 

     6. The actual belief in the principle of deliberation on power and true 

democratic practice in society. 

     7. Political participation should take on its actual character and be 

based on people's concerns about what is actually happening. 

     8. Supporting the activities of civil society and strengthening social 

mobility and activating the role of political parties to serve the social 

agenda. 

     9. Ensuring that the principles, attitudes and programs are compatible 

with actual political practices. 

     10. Encouraging the participation in various aspects of social activity 

and in non-political aspects of social life, because such participation 

positively affects the attitudes of individuals towards the political system 

and the consolidation of the political process. 
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 :مقدمة 

حقيقية وهدف إستراتيجي للثورة الجزائرية ،  ةانطالقلقد مّثل مشروع اإلستقالل نقطة        
تحرير الوطن من نير الوطنية و  سترجاع السيادةإكتفاء باإل يعني ستقالل الهدفية اإل ال أنإ

نما أصل اإلستقالل هو منطلق أولي يأسس لمشروع ضخم وكبير  اإلستعمار فقط ، وا 
مبنية تكون ، تطلع إلى آفاق التنمية الشاملةأن ي يسعى في مبتدئه ضمان حق الشعب في

قتصادية اتسياسوضع  على أسس ستراتيجيات إجتماعية وا  منجزات تحقيق إلى  ، تهدف وا 
كأي شعب من شعوب  يالجزائر والشعب  .المجتمعي الذي يأمله هذا الشعب  مشروعال

عدة أشواط وبذل مجهودات جبارة في سبيل العالم التي أصيبت بداء اإلستعمار ، قطع 
قامت الحكومات الجزائرية عبر مراحل تاريخ اإلستقالل لتعبر ، و  مشروع مجتمعهتحقيق 

تباع سياسات تنموية أخذت صور من خالل إ قدر اإلمكان على طموح هذا الشعب ،
من التشريعات تعددت بقدر تعدد خطابات التنمية منذ اإلستقالل ، تبدلت غ معينة يوص

 .وتغيرت بتغير المسيرين حسب مزاج ورأى كل شخص تتاح له فرصة تسيير الجزائر  

األنظار من جميع وتتركز عليها  اليوم في دائرة الضوء جزائرتقف الوالحقيقة        
والحقيقي المرتقب أن ، ليس أقلها دورها الحيوي  ، ومرد ذلك يعود ألسباب كثيرة الجهات
جتماعية وثقافية ، أبرزهال وامتالكها، تؤديه  تلك الثروات الباطنية  عوامل عديدة إقتصادية وا 

عن موقعها  مكانتها التأثيرية على المستوى اإلقليمي وحتى الدولي ، فضالو  التي تمتلكها
الجغرافي اإلستراتيجي المعروف ، هذه العوامل وغيرها تجعل الكثير من الشعوب وأولهم 

من الجزائر أداء دورها الطبيعي المجتمعي والحضاري ،  الشعب الجزائري نفسه ينتظر
ستغالل كل العناصر المتوفرة لديها إلنجاح  مشروع النهضة  وا 
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ات كبيرة حديت أمام لهذا فهي، و والتنمية الوطنية ولعب دورها السياسي والتاريخي المرتقب 
قليمية وعالمية  ،  واإلداريةوالتنظيمية التشريعية  تحتم عليها إصالح منظومتها، وطنية وا 

، هذا الواقع الذي ثانياالمجتمع الجزائري أوال وتتكيف مع واقع عالمي جديد واقع  لتتواءم مع
بدأ يتسم بصور مرعبة ويتشكل على أسس وقيم جديدة تكرس الهيمنة واإلستغالل بشكل 

،  دولة منعزلة ومنطوية على نفسها يمكن أن تكون ال جزائر بحكم مكانتها هذهفالالفت ، 
نما هي بفضل عوامل كثيرة  القدرة وقدر هائل من  الحيويةدولة تستأثر بالكثير من لها تجعوا 

  .ية العالمواقعها والتأثير في الكثير من القوى اإلقليمية و في التغيير  على

 في هذا اإلطار ونظرا ألهمية التنمية وترقية مشروع النهضة الجزائرية ، فإنهو        
متطلبات توافق مع يل عملها طرق وأساليبعمل الكثير لتحسين  على الجزائر توجبسي

والتي ضمن أطروحتي هذه ،  نبغي التطرق إليهاي جد مهمةة مسألهذه الالتنمية الشاملة ، 
في الجزائر معية األبعاد المجتفي دراسة ) الخطاب التنموي في الجزائر " تحت عنوان

يساعد على  ، "األحزاب في ضوء برامج - (التعددية السياسية التنمية في مرحلة مشاريعل
إن في مستتبعاتها أو  كشف العمق المجتمعي للتنمية كما يصورها الخطاب التنموي

التركيز على الغاية و ه الدائم وتكريسفالعمل على تأكيد البعد اإلجتماعي ، متالزماتها 
بالسلطة منها المعنية ، خاصة خطابات األحزاب السياسية ضمن ثنايا ، اإلنسانية للتنمية 

ه يلإسعى تهدف نبيل يجب أن المجتمعية و بناء المؤسسات في هو منطلق  البالد ،وتسيير 
حقق العدالة يواجباتهم و يؤكد ضمن للناس حقوقهم و يي ذأنه األساس البحكم  الجزائر ،

دفع الوطن ليحتل مكانه الطبيعي بين  كلنا نهدف إلى، ألننا بمفهومها الواسع جتماعية اإل
 .  أمم المعمورة
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 ا وفقا إلستراتيجيةوضرورة بنائهفإذا لم يتم مراعاة هذه القضية والتأكيد عليها ،        
العمل تراعي الجوانب اإلجتماعية أكثر وتجعل من اإلنسان محورها في كل مجريات  ةدفاه

البعد "وهي  ال يأخذ في الحسبان هذه الحقيقة نهضويللعمل ال خطةذلك ألن أي  التنموي ،
تؤدي ال أمام تحديات صعبة  الدولة ومصير المجتمع، سوف يضع " المجتمعي في التنمية 

والحقيقة إذا أمعنا النظر في تصريحات الساسة . أسس المجتمع نفسه  انهيارقدر اهلل إلى 
 أكيد على أساليب اإلستثمارنجد فيه توجه نحو الت ن وفي خطاباتهم التنموية ،الجزائريي

في إطار  ستثمرينوالعمل على تذليل العقبات وتسهيل اإلجراءات أمام المالناجعة ، 
ه من جهة نإال أ، للدولة  ستراتيجيإجتماعي كهدف قتصادي واإلصالح اإلإلا إجراءات

نقص في التأكيد على األبعاد  ناكهنالحظ أن الخطابات  هذه في أخرى إذا أمعنا النظر
  .المجتمعية لمشاريع التنمية ، أو على األقل هناك فجوة حقيقية بين النظري والتطبيق 

اية في الضبط طريقة علمية غ على اعتمدنا لكي نتحقق من أهداف هذا البحثو       
ثم الموضوع  يإلى وصف متغير إبتداءا  فقمنا منظم ،منهجي  ترتيبمن خالل  الموضوعي

تفصيل مجموعة من األبعاد اإلجتماعية التي ينبغي أن تدخل ضمن تطبيقات التنمية 
جتمعية مالبتفسير العالقة التي ينبغي أن ترتبط بين متغير األبعاد  قمناكما الوطنية ، 

ي جتماعية فالعوامل اإل أهمية ودوروذلك من خالل تفسير  بمتغير الخطاب التنموي ،
ثار التي يمكن أن نتنبأ بها لنتائج واآلالكشف عن ا بغية، المجتمعية تنمية تحقيق أهداف ال

المدروس والوصول بنتائج  بين متغيري الموضوع ةمن خالل التأكيد على العالقة المؤثر 
م اق، هذا الغرض وفي إطار تحقيق الباحث للمعالجة النظرية والمنهجية لدراسته بو  .مفيدة 
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موضوع الدراسة ، من خالله تحديد إشكالية الدراسة وذكر أسباب ودوافع إختيار الموضوع 
براز أهميته وأهدافه ، ثم وضع  فيه الباحث مفاهيم البحث تناول اإلطار المفاهيمي الذي سيوا 

التنمية ، وكل المفاهيم  -الخطاب  -المجتمعية  -األبعاد : مفككة إلى عناصرها األولية 
في محورين ، التنمية  المداخل النظرية في نيالفصل الثافي  تناولفي حين سن. ها ب اللصيقة

 المحور الثانيوفي المفسرة للتنمية لموضوع اإلتجاهات النظرية فيه طرق سنت المحور األول
مرت والمراحل التاريخية التي تجربتها التي خاضتها و في الجزائر لتنمية سنتكلم عن تطور ا

بحيث موضوع األحزاب السياسية في الجزائر ، في  لثاثالفصل الخصص ن سوفبينما . ها ب
المفهوم النشأة والتطور و ، من حيث عن نشأة الظاهرة الحزبية عامة  المحور األول سنتكلم في

سنتكلم عن نشأة الظاهرة  المحور الثاني، ثم في والتصنيف ودورها في الحياة السياسية 
من حيث النشأة والتطور وعن مراحل التجربة الحزبية فيها ، ثم سنتكلم  الحزبية في الجزائر ،

إلى موضوع التنمية  الفصل الرابعنما سنتطرق في يب. عن أبرز التيارات الحزبية بالجزائر 
مخصص في معالجات سياسية  المحور األوليكون حيث والممارسة السياسية في الجزائر ، 

، نتطرق فيه إلى مواصفات في التعددية السياسية والمشاركة السياسية ومسألة التحول 
إجتماعية الخطاب التنموي ، سنتطرق فيه إلى  المحور الثانيالديمقراطي في المجتمع ، أما 

اد المجتمعية الذي سنتعرض فيه إلى ذكر البعد التصوري للتنمية في الجزائر ، ثم إلى األبع
أما . قراءة عامة في خطابات األحزاب السياسية في الجزائر ثم في الجزائر لتنمية خطابات ال

 فيها منهج دحدسيتالتي للدراسة إلجراءات المنهجية لالباحث  خصصهفسي الفصل الخامس
النتائج التي دراسة إلى  سسادالفصل ال في حين سنستعرض في . وأدواته ومجاالته البحث

 .لكل من يعنيه األمر توصيات مقترحات و  قدم بشأنهايو حث االبسيخلص إليها 
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 :تمهيد 
بدأ من صياغة ، للموضوع  طرح المدخل اإلستشكاليبسنقوم في هذا الفصل      

اإلشكالية التي تعد منطلقا ألي بحث أو دراسة ، فهي تشكل جملة تساؤالت يتأسس من 
 تهاصياغ منا تطّلبالمشكلة المطروحة ، مما يخاللها منطلقات مبدئية حول معالجة 

ها ، بحكم أن اإلشكالية تعتبر أول وأخطر مرحلة من مراحل البحث دراسة جميِع جوانبو 
العلمي كما يؤكد علماء المنهجية ، فهي تعد عامال يؤثر ال محالة في كامل مجريات 

مراد الوصول إليها ، البحث ، بها يتوقف نجاحه والتحقق من الهدف المبتغى والنتائج ال
فهي المحور الذي يدور عليه البحث فهي تضعنا منذ البداية أمام رهانات الموضوع ، 

وترتهن نتائجه به ، فكلما كانت اإلشكالية جيدة كانت إنطالقة البحث جيدة ، شريطة أن 
تكون قابلة للدراسة بما يمكننا من صياغة فرضيات لها ، تكون أساسا إلجابات يمكن أن 

قودنا للوصول للنتائج المرجوة ، في هذا اإلطار أيضا بحثنا عن أسباب إختيار الموضوع ت
وأهميته وأهدافه ، ثم طرحنا جملة المفاهيم األساسية في الموضوع ، وكذا ملخص عن 

 .  الدارسات السابقة ذات العالقة 
 :الدراسة  إشكالية: أوال 
من البديهي أن سياسات التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية ألي دولة تستهدف الصالح      

العام وترعى الشأن المجتمعي لعموم الناس ، بحكم أن الدولة هي األداة األساسية التي 
في  ينتلعب الدور البارز وتسهم إسهاما فعااًل في تأسيس وتوجيه الرعاية والرفاه اإلجتماعي

، وبحكم أن السياسة اإلجتماعية واإلقتصادية تمثل عدة تدابير  المجتمع من جهة
جراءات وتشريعات وبرامج مخططه من جهة ثانية ، ينبغي أن يستهدف إلى ذلك فإن  وا 

المجتمعية العامة ضمن ما يسمى بالعدالة اإلجتماعية والمساواة  جملة من األبعادتحقيق 
، ليس أقلها التحقق من شروط التنمية  والحرية والمواطنة وتحسين نوعية الحياة

اإلجتماعية بجميع مؤشراتها ، وخاصة التربية والتعليم والرعاية الصحية والعالجية وترقية 
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عالم الشغل وتطوير لبرامج اإلسكان ، وأيضا التحقق من شروط التنمية السياسية بجميع 
عيم لمجتمع مدني فاعل مؤشراتها ، والمتمثلة على األقل في ممارسة ديمقراطية حرة وتد

ومشاركة مجتمعية وتمثيل شعبي حقيقي، وذلك للتحقق من شروط اإلستقرار اإلجتماعي 
صالح لمؤسسات الدولة  المطلوب بجميع مؤشراته ، ليس أقلها العمل على إنجاز وا 
السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية ، في إطار من أجواء المصالحة الوطنية والتضامن 

   .الجميع بخيرات البالد فيها ينعم هدف تحقيق حياة إجتماعية مستقرة ، باإلجتماعي 
والحقيقة تعد السياسة اإلجتماعية واإلقتصادية التي ال تؤثر في توزيع الموارد البشرية      

والمادية توزيعا عادال ومحكما ورشيدا هي سياسة فاشلة وال جدوى منها في المجتمع ، ألن 
بخصوص العدالة اإلجتماعية ضمن مشاريع التنمية الوطنية ، ضبط إجراءات محكمة 

يمثل بحق آلية ناجعة للحكومات في وضع وترتيب األولويات واإلهتمام بالقضايا ومواجهة 
المشكالت المرتبطة بالمجتمع ، فدراسة األبعاد المجتمعية هي دراسة للدولة وعالقتها 

لعمل على تحسين نوعية الحياة وتحقيق ، حيث يجب على هذه السياسة ا برعاية مواطنيها
المساواة بين المواطنين وأن تدافع عن الحقوق اإلجتماعية للناس ، ومن ثم تجتهد كل 
بلدان العالم على أن تتسم سياساتها اإلجتماعية واإلقتصادية بالوضوح واإلستقرار، وأن 

ة على تنفيذها ، تنسجم وتتوافق مع منظومة متناغمة من القوانين والتشريعات المساعد
بحيث تكون مترابطة ومنسجمة مع الخطاب التنموي للدولة ، فال تناقض وال إختالف مع 
القرارات والسياسات المختلفة ، كما أن البنية اإلدارية المناسبة والرشيدة مهمة جدا لتحقيق 
أهداف التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع ، ومن ثم ال يمكن تحقيق األهداف 
المجتمعية العامة في غير سياسات الرعاية االجتماعية الموجهة لخطط وبرامج 

 .ومشروعات مقابلة للحاجات اإلنسانية واإلرتقاء بمستوى ونوعية الحياة في المجتمع 
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، فإننا نجد  الجزائراألحزاب السياسية في  ىدنحن بصدد دراسة الخطاب التنموي لو      
أنه يواجه مجموعة من اإلشكاالت ، منها ما هو بنيوي ومنها ما هو نهضوي توعوي يمس 

 :التركيبة الفكرية والعقلية لإلنسان الجزائري 
يخص بالذات الفاعلين في ساحة العمل التنموي ، حيث نجد :  فاإلشكال البنيوي -     

وهما الدولة والقطاع الخاص،  ، أكثر فاعلين أثنين فقط يتحركان في هذه الساحة وليس
 : أما المشاركة الجماهيرية في التنمية فهي غير موجودة البتة 

وهو يمثل الدولة ، فحينما نذكر الدولة فإننا بالضرورة ضمنيا : الفاعل األول  -أ       
ة ستندت في خطابها التنموي مع بدايافالدولة الجزائرية ، نذكر معها مؤسساتها الوطنية 

اإلستقالل على التوجه اإلشتراكي ، فبنت مؤسساتها اإلقتصادية على نمط التسيير 
الذي خربه ، اإلشتراكي للمؤسسات ، هدف حقيقة إلى إعادة هيكلة اإلقتصاد الوطني 

خطابا المستعمر ، وبناء اإلنسان الجزائري ليكون مساهما في عملية التنمية ، إال أنه كان 
 .بوي غلب عليه األسلوب الشع

ومنذ ثمانينات القرن الفارط تحول خطاب الدولة الجزائرية إلى خطاب إصالحي      
يهدف في الظاهر إلى بناء اإلقتصاد الوطني على جملة من اإلصالحات التي تتابعت 
منذ ذلك الحين ، إال أن جل هذه اإلصالحات لم تحقق المرجو منها ، ولم يظهر المأمول 

كما صور ذلك الخطاب دولة تتمتع بإقتصاد قوي ، ولقد أرجع  منه في أن تكون الجزائر
في إصالحاتها إلى اإلتفاقات التي أجرتها مع  استندتالبعض سبب الفشل إلى أن الدولة 

المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ، والبعض أرجع السبب إلى عدم 
 . لى مرافقته وتلبية إحتياجاته المجتمعية مراعاتها للواقع الجزائري الذي ال يزال في حاجة إ

فهو يمثل القطاع الخاص الذي جاء ضمن مراحل العملية : أما الفاعل الثاني  -ب       
، اإلصالحية ، وبالضبط بداية تسعينيات القرن العشرين ، إال أن هذا القطاع ال يزال هشا 

حجم راتيجية تنموية وطنية تكافئ ليس لديه القدرات المالية والبشرية التي تؤهله لوضع إست
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، فهو قطاع ال يمتلك في الحقيقة أي شيء إال مسعاه من النشاط  اإلستثمار المطلوب
تحقيق أكبر ربح ممكن ، وأن تستمر الدولة في تزويده لاإلقتصادي الذي يهدف من ورائه 

 المقاصد المجتمعية بكل وسائل التمويل وأن تسهل له العمل اإلستثماري دون اإللتفات إلى 
، الذين من المفترض أن يدخلوا ة أما الفاعلين اآلخرين من الشرائح المجتمعية الواسع     

ضمن العمل النهضوي التنموي ، فهم إما أنهم مغيبون قصدا أو أن مسيري الدولة لم 
التي  يعيروا لهم إهتماما ، ألسباب وعوامل كثيرة أبرزها عدم اإلكتراث بالطاقات البشرية

تدخل كعامل حاسم في أي بناء تنموي ، ولقد شاهدنا بعض التجارب التي أقيمت في 
، وأبرزها ما حصل السوفيتيأوربا الشرقية بعد التغييرات التي حصلت بعد سقوط اإلتحاد 

، حيث طبقت هذه البلدان أسلوب المشاركة الجماهيرية " وسلوفينيا" تشيكيا"و" بولونيا"في 
المساهمة "ـع الدولة ، وبما سمي حينها بتثمار التي يشرف عليها قطافي عمليات اإلس

 : والهدف من ذلك هو تحقيق شيئين ، وهما ، " الجماهيرية في الرأسمال اإلستثماري
إشراك الجماهير في مسؤولية التنمية الوطنية ، وذلك من خالل بيع أسهم  -أ     

 .من الشعب الشركات والمؤسسات اإلقتصادية لقطاعات واسعة 
 .   تحقيق وعي جماهيري بأهمية التنمية  -ب     

وهو اإلشكال األهم ، فهو يدخل ضمن التركيبة العقلية :  أما اإلشكال النهضوي -
لإلنسان الجزائري ، الذي ال يزال يعاني من نقص في الوعي الحضاري الذي يؤهله لكي 

فالموارد " اإلنسان"من شروطها األساسية  يساهم في العمل النهضوي ، بحكم أن النهضة
مآخذ في ذلك أو أنها  لهافي هذه الحالة  فالدولةالبشرية تعد أساس كل عمل تنموي ، 

 .قصرت في تثمين المعطى البشري 
 يو خطاب التنملا"تحت عنوان في هذا اإلطار حاولت ومن خالل أطروحتي المدرجة      

التعددية  في مرحلةدراسة في األبعاد المجتمعية لمشاريع التنمية  –"في الجزائر
جملة من الخطابات  ةسادر بال بحيث سأتناول، " في ضوء برامج األحزاب ، السياسية
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 تيارات رئيسية وهي التيار الوطنيوالممثلة لثالث  األساسية في الجزائر التنموية لألحزاب
، " حركة مجتمع السلم"ـوالتيار اإلسالمي ممثال ب، " نيحزب جبهة التحرير الوط"ـممثال ب

 لمعالجة هذا الموضوع تم طرحو " شتراكيةجبهة القوى اإل" والتيار الديمقراطي ممثال بـ
 : التاليؤل تساال

في الجزائر الرئيسية خطابات التنمية لدى األحزاب السياسية  هل تتضمن -        
جبهة القوى "و "مجتمع السلمحركة "و "الوطني  جبهة التحريرحزب "ممثل في ، 

 ؟ أبعادا مجتمعية  "اإلشتراكية
 : ليي امكفرعية تساؤالت  تجزئة هذا التساؤل إلىويمكن      

 بعد التنمية اإلجتماعية؟األحزاب برامج هذه  خطابات التنمية لدى هل تتضمن -أ  
 السياسية ؟ بعد التنميةاألحزاب برامج هذه  خطابات التنمية لدى هل تتضمن -ب  
 ؟تقرار اإلجتماعيسبعد اإلاألحزاب برامج هذه خطابات التنمية لدى  هل تتضمن -ج  

 اقتراحوحتى نتمكن من اإلجابة على هذه التساؤالت يمكن  :فرضيات الدراسة : ثانيا 
 : التالية  الفرضيـات

  :الفرضية الرئيسية  -
األبعاد المجتمعية ضمن خطابات التنمية عند األحزاب في  وضوح عدمهناك  -     

حركة "و" الوطني جبهة التحريرحزب "في ، ممثلة في الجزائر الرئيسية السياسية 
 ." جبهة القوى اإلشتراكية"و" مجتمع السلم

 :الفرضيات الفرعية  -
التنمية خطابات في  هناك عدم وضوح رؤية في بعد التنمية اإلجتماعية يتضمن -أ    
 . األحزاببرامج هذه  لدى
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خطابات التنمية في  هناك عدم وضوح رؤية في بعد التنمية السياسية يتضمن -ب    
 . األحزاببرامج هذه  لدى
خطابات في  اإلجتماعي يتضمن ستقرارهناك عدم وضوح رؤية في بعد اإل -ج    

 . األحزاببرامج هذه  التنمية لدى

هناك جملة من األسباب كانت وراء خوضي غمار هذا  :أسباب إختيار الموضوع  :ا لثثا
 : البحث منها

التي تشكل صلب التنمية خطابات حيث تعد من تخصصنا ،  لقرب هذا الموضوع -أ 
 . علم إجتماع التنمية البرامج السياسية لألحزاب من المباحث التي يعنى بها

خطابات التنمية في بالدنا ات مستوي ما هو مالحظ من عدم وجود إنسجام بين -ب  
 .والواقع اإلجتماعي الذي يعيشه الناس 

بما  اتالجامعولطالب الجامعية لمكتبة ل وأخيرا ما يمكن أن يضيفه هذا البحث -ج  
 . موضوعهذا اله من دراسات حول ونحتاجي
من حيث كونه يعالج موضوعا بالغ هذا البحث أهمية  تبرز :أهمية الموضوع  :ا بعار 

برامج األحزاب السياسية الوطنية ذات العالقة بخطابات التنمية  يدرس هبإعتبار األهمية ، 
خاصة إذا عرفنا الدور الخطير بتمس مباشر حياة الناس اليومية ، و في الجزائر التي 

فهم يصبح من الضروري  من ثمو  الذي يؤديه الحزب في الحياة السياسية واإلجتماعية ،
، برامج األحزاب السياسية في الجزائر لخطابات و هذه الية لتماعالتوجهات السياسية واإلج

  .رصد جملة األهداف والخطط المرسومة ضمن إستراتيجيات العمل التنموي للبالد و 
 
 
 



 معالجة موضوع الدراسة                                الفصل األول                                                 

 

8 
 

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التالي  : دراسةأهداف ال :ا مساخ
المقدمة من طرف في الجزائر  ةيالتنم اتلخطاب األبعاد المجتمعيةمعرفة  -أ     

حركة مجتمع "و" حزب جبهة التحرير الوطني"األحزاب السياسية والمتمثلة باألساس في 
 .كنماذج لألحزاب السياسية في الجزائر" جبهة القوى اإلشتراكية"و" السلم
والتغيرات التطورات مع  تهمءالم ودرجةالكشف على مستوى هذه الخطابات ،  -ب     

ذا ما كانت على قدر من اإلستجابة لمتطلبات الواقع ،  في البالدالحاصلة اإلجتماعية  وا 
 .  اإلجتماعي للمجتمع الجزائري 

لديها  ةيتنمالخطاب التعرف على مدى إهتمام األحزاب السياسية في الجزائر ب -ج     
كل التحديات التي تعرقل  ةمتغيرات المجتمع ومواجهتعاطي مع ا على التهدر قمدى و 

  .مسار العمل التنموي في بالدنا 
هناك مجموعة من المفاهيم ذات اإلرتباط المباشر بالموضوع  :مفاهيم الدراسة : سا داس

 :، تشكل العناصر األساسية لموضوع بحثنا هذا ، من أهمها 
 :المجتمعية  مفهوم األبعاد -1

" أبعاد"ويعنى في اللغة ُبعد الشيء أي حجمه وقياسه ، أما  "ُبعد"فمفرده :  أبعاد-أ     
أي الشيء الذي له " ُثالثّي األبعاد"فهي تعني مقادير الشيء وجوانبه ، فمثال إذا قيل 

ثالثة جوانب أو ثالثة مقادير ، كالطول والعرض واإلرتفاع ، أو مثال مجسم له أبعاد كبيرة 
 : جاء في المعجم الوسيط، الهيكل من شساعة وضخامة وعلو  أي مقادير ما يشغله هذا

إنه لذو ُبعد أي ذو رأي : ، ويقال "الغاية"عني المسافة وي" المدى"إتساع المدى و" الُبعد"
 .  (1)وحزم عميق

                                                           

  . 63، ص 2004سنة  القاهرة ، ، 4المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ، ط -1
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وُبْعد النظر الِهّمة أي علوها ،  ، فيقال ُبْعد" ُبْعد"فيشرح كلمة  (1)أما معجم المعاني     
إمتدادات تقاس بها األشياء أو  :أبعاد تعني و يعني عمق التفكير وحسن الرأي والتدبير ، 

قياس : يقال أبعاد جسم الطول ، العرض ، العمق والعلو ، : المجسمات ، وهي ثالثة 
الشعور ومظاهر عملياته من شدة  سمات :الشعور هيويقال أبعاد جسم في إتجاه معين ، 

بما " ُبعد"شروحًا مماثلة ، فكلمة  (2)"أكسفورد" قاموسويعطي  ، وضمو غعف أضأو 
 :لها حالتان " dimension"يقابلها باللغة األجنبية 

يقال ما هي أبعاد الغرفة ؟ يعني ما هو طولها " قياس"في حالة إفرادها تعني  -     
يقال ما مدى المسافة التي قطعت ؟ أي البعد " مدى"، وتعني أيضا  وارتفاعهاوعرضها 
 .للمسألة جانب لم نناقشه : ومجازًا قصد بها المظهر، الجانب ، نحو ،المكاني 

هذا مخلوق : فتعني حجم ؛ مقدار ؛ َقْدر ؛ شأن ، كأن نقول  :في حال َجْمعها و -     
لم أدرك حجم : نى المجازي كأن نقول بالمععظيم الحجم ، أي عظيم في أبعاده ، أما 

 .هذه المشكلة ، أي أبعاد هذه المشكلة 
والتي هي صفة لموصوف أي صفة " مجتمعي"وهي كلمة مؤنثة من :  مجتمعية -ب

لألبعاد ، التي تأخذ وصف وشكل المظاهر أو الجوانب اإلجتماعية التي ترتبط بأفراد 
 . المجتمع مباشرة 

ضمن هذه " األبعاد المجتمعية"ـأقصد ب :لألبعاد المجتمعية التعريف اإلجرائي  -ج
، البحث في جوانب المجتمع ومظاهره التي تدخل كعوامل مباشرة في دفع  األطروحة

 ةثالث، ويمكن طرح  الناس للمساهمة أو المشاركة في العمل اإلنمائي والنهضوي للمجتمع
المؤثرة في مسيرة الناس المهمة و التي أراها ضمن األبعاد المجتمعية و فقط أبعاد أساسية 

 :اليومية 

                                                           

 =http://www.almaany.com/links.php?language=arabic&ad عبر الرابط التالي معجم المعاني ،  -1

 . 2002 ثالث ، لسنةصدار الإلا بريطانيا ،مطبعة جامعة أكسفورد ،  أكسفورد ، قاموس -2

http://www.almaany.com/links.php?language=arabic&ad
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مؤشرات أساسية ، داخلة ضمن  أربعويمكن إستنتاج  : ةاإلجتماعي التنمية: البعد األول 
 : ، وهي  ةاإلجتماعي تنميةبعد ال
 .منظومة التربية والتعليم  قيةمؤشر تر  -     
 . ةوالعالجي ةالصحية دمخال طويرمؤشر ت -     
 . لم الشغلاع قيةمؤشر تر  -     
 .اإلسكان عمليات  تطويرمؤشر  -     

مؤشرات أساسية ، ضمن بعد  ثالثة خراجستويمكن ا :ة السياسية تنميال: البعد الثاني 
 : ة السياسية ، وهي تنميال

 .الحر  يار الديمقراطيخال التأكيد علىمؤشر  -     
 . لمجتمع مدني فاعل مؤشر الدعوة -     
  . مؤشر التأكيد على التمثيل الشعبي والمشاركة المجتمعية -     

مؤشرات أساسية ، ضمن بعد  ثالثةويمكن إستنتاج  :اإلجتماعي  رار اإلستق: البعد الثالث 
 : اإلستقرار اإلجتماعي ، وهي 

 .حقيقية  إصالحات مؤسساتية ودستوريةمؤشر إقامة  -     
     .التضامن والمصالحة الوطنية  مؤشر -     
 .مؤشر إفادة الجميع بمخرجات الرفاه اإلجتماعي  -     

 : مفهوم الخطاب  -2
، فهو من مادة  "الكالم"هو " خطاب"قيل أن جوهر مفردة  :  الخطاب لغة -أ     

كلم أو تكلم بخصوص شيء ، وتعني طلب ، فيقال خطب وده أي : وتعني " ب.ط.خ"
عند " الخطاب" طلب يدها بغية الزواج ، كما لـطلب تأييده ، يقال أيضا خطب إمرأة أي 

، أو " ما شأنك" يأ" ما خطبك"شأن ، الغرض ؛ فيقال ال: العرب معاني أخرى كثيرة منها 
فهو يعني اإلجابة عن شيء ما أو : وله معاني أخرى ، ما الغرض الذي جئت من أجله 
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يعني أنه له الحكم " وفصل الخطاب: "النطق به أو مراجعة الكالم ، وفي فوله تعالى 
معجم المصطلحات األدبية "، عرفه  (1)بالبينة أو اليمين أو الفصل بين الحق والباطل

ئفها اإلجتماعية ومشروعها مجموع التعابير الخاصة التي تحدد بوظا: " أنه " المعاصرة
 . (2)"اإليديولوجي

الحامل لرسالة المعتمد على سلطة " الكالم"هو " الخطاب: " الخطاب إصطالحا -ب     
مجموعة من النصوص لها : "بأنه " الجابري"، عرفه (3)بغرض تبليغها لمن هم دونه

إلى المتلقي ومن جانب ما يصل " الخطاب"من جانب ما يقدمه المرسل وهو : جانبان
، كما يراه أنه عبارة عن بناء من األفكار إذا تعلق األمر بوجهة نظر يعبر (4)"التأويل"وهو

ال فهو عبارة عن أحاسيس ومشاعر وفن وشعر عبد "، وعرفه  (5)عنها تعبيرا إستدالليا وا 
نظام فكري يتضمن منظومة من المفاهيم والمقوالت النظرية حول : "أنه " العليم محمد

: على أنه "نصر محمد عارف"هذا وقد عرفه ،  (6)"ب معين من الواقع اإلجتماعيجان
عملية متواصلة من التعاطي المستمر بين طرفين أحدهما مرسل واآلخر مستقبل أو بين "

نما النص مضافا  ذات وموضوع أو بين فكر وواقع إنساني ، فالخطاب ليس هو النص وا 
لخطاب ومصدره وبين مستقبل الخطاب والمتفاعل إليه سلسلة من التفاعالت بين مرسل ا

                                                           

دار إحياء التراث  ، محمد الصاوي العبيدي ، أمين محمد عبد الوهاب :، تحقيق4 ،ج لسان العرب ،إبن منظور -1
 . 731، ص7991العربي ، بيروت ، 

،  7سعيد علوش ، دار الكتاب اللبناني ، ط: عرض وتقديم وترجمة  ،معجم المصطلحات األدبية المعاصرة  -2
 . 93، ص 7991بيروت ، 

، 7991 تحليل الخطاب في الدراسات اإلعالمية ، رسالة ماجيستير ، جامعة بغداد ، ،بار صنكور صفاء ج -3
 . 77ص
 . 31، ص 7991الخطاب العربي المعاصر ، دار الطليعة ، بيروت ،  ،محمد عابد الجابري  -4
 . 99نفس المرجع ، ص -5
،  7991، باريس ،  1مالحظات نقدية حول دراسة الخطاب السياسي ، مجلة المنار ، العدد ،محمد عبد العليم  -6

 . 79ص
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، وعرفه (2)"ملفوظ طويل أو متتالية من الجمل"على أنه " هاريس"كما عّرفه (1)"معه
كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا ، عند األول هدف التأثير : "أنه " Bwnfisy" "بنفنست"

أي منطوق أو فعل يفترض ": أنه " Todrouf" "تودروف"، ويعرفه  (3)"على الثاني بطريقة ما
" شولتر"، وعرفه  (4)"وجود راوي ومستمع وفيه نية الراوي التأثير على المستمع بطريقة ما

"sholter " تلك الجوانب التقويمية والتقديرية أو اإلقناعية أو البالغية في نص : " على أنه
طوقات بوصفها على أنه مجموعة من المن"Mechal Fouco""ميشيل فوكو"، ويعرفه  (5)"ما

تنتمي إلى ذات التشكيلة الخطابية فهو ليس وحدة بالغية أو صورية بل هو عبارة عن 
عدد محصور من المنطوقات التي تستطيع تحديد شروط وجودها ، تلك النصوص 
واألقوال التي تعطي مجموع كلماتها ونظام بنائها وبنيتها المنطقية معناه عند المخاطب أو 

 . (6)المستمع أو القارئ
وهناك من يعّرفه من حيث المحتوى الثقافي المتضمن لتوجهات أو لقيم كأن نقول      

، أو من حيث المحتوى التشريعي والتنظيمي  إلخ...خطاب ديني ، خطاب سياسي 
، وهناك نوع من الخطاب ... كالدساتير والمراسيم والقوانين والقرارات واللوائح التنظيمية إلخ

مي المنتج عبر وسائل اإلعالم كالمادة المكتوبة في الصحف ذو المحتوى اإلعال

                                                           

 .11، ص 1007، دار الفكر ، دمشق ،  7إشكاليات الخطاب العربي المعاصر ، ط ،محمد عارف نصر  -1
 . 93، ص 1000، المجلس األعلى للثقافة ، " ميشيل فوكو"مفهوم الخطاب في فلسفة  ،الزواوي بغورة  -2
،  49تحليل الخطاب الروائي وأبعاده النصية ، مجلة الفكر العربي المعاصر ، بيروت ، العدد ،سعد يقطين  -3

 .71، ص 7999
 . نفس المرجع والصفحة -4
 .49، ص 7993السيمياء والتأويل ، ترجمة سعيد الغالمي ، المركز الثقافي ، بيروت ،  ،روبرت شولتر  -5
 المغرب ، دار البيضاء ،السالم يقوت ، المركز الثقافي العربي ، : حفريات المعرفة ، ترجمة  ، ميشيل فوكو -6

 . 11، ص 7991
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كالتقارير والمقاالت الصحفية وغيرها ، ، والمسموعة في اإلذاعة والمرئية في جهاز التلفاز 
 . (1)فكلها تسمى خطابا، والمرئية المقروءة في شبكة اإلنترنت 

خطابا إاّل إذا تبنته جهة معينة ، سواء أكانت شخصية طبيعية " الخطاب"وال يكون      
كأن تكون فردا أو جماعية أو شخصية إعتبارية كالهيآت والمؤسسات ، بحيث تشير إلى 

" الخطاب"ويخضع . موقفها تجاه ما تقوله ، أو أن تسند مسؤولية هذا األخير إلى صاحبه 
، فاألفعال ، تتكفل قوانين الخطاب بتبيانهاماعية واألخالقية لمجموعة من المعايير اإلجت

الكالمية كاألمر والوعد والنهي ، ال يمكن لها أن تصدر دون الخضوع لمعايير حّددتها 
 .األخالق والقيم اإلجتماعية والثقافية والدينية المتعارف عليها في المجتمع 

 :ويمكن أن نخرج من التعاريف السابقة سمات عامة للخطاب ، أبرزها      
الخطاب وحدة لغوية أشمل من الجملة ، فهو تركيب من الجمل المنظومة طبقا  -    

 .لنسق مخصوص من التأليف 
 .يتميز الخطاب بالترتيب والتسلسل في األفكار والملفوظات  -    
جاه ما بواسطة سلسلة من األلفاظ والقضايا التي هو نتاج لتعبير عن فكر أو إت -    

 .يرتبط بعضها ببعض 
أن متلقي الخطاب ال بد أن يستشف المقصد الذي ينطوي عليه الخطاب ، وذلك  -    

 .   (2)كي تكتمل دائرة اإلتصال
ق يمكن إعطاء تعريف إجرائي يتعلومما سبق :  التعريف اإلجرائي للخطاب -ج     

لمحتوى المتضمن " الخطاب"ذلك : ، وهو دراسة في هذه البمفهوم الخطاب المقصود 
 منظمات أو أحزاب سياسية أو جمعياتالذي تبنته ، المجتمع  البرامج السياسية ومشاريع

                                                           

لغة الخطاب السياسي، دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال ، مكتبة النهضة المصرية  ،محمود عكاشة  -1
 . 13ص ، 1001، القاهرة ، 

 :مفهوم الخطاب كوسيلة إتصالية ، على الرابط التالي  ،ناصر الخوالدة محمد  -2
http://www.shroq2.com,10-11-2005 
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مرجعيتها اإليديولوجية إلى من خالله ، بحيث تشير من طرف الدولة الجزائرية معتمدة 
لى  ، وهي تتطلع إلى  القضايا األساسية للمجتمعتجاه مواقفها وتوجهاتها السياسية ، وا 
عبر إستهدافها للوصول إلى السلطة هذه البرامج والمشاريع في واقع المجتمع  تجسيد

 .بإعتبارها أداة للحكم 
 :مفهوم التنمية  -3

العلماء والمفكرين تعتبر قضية التنمية من القضايا الرئيسية التي حظيت بإهتمام      
على المستويين اإلقليمي والعالمي وعلى إختالف إنتماءاتهم األيديولوجية والفكرية ، حيث 
حاول هؤالء العلماء تقديم العديد من اإلتجاهات النظرية بغية تحليل ظاهرة التخلف 

اينة وكانت هذه النظريات تنتمي إلى مدارس فكرية متب. وتفسيرها في بلدان العالم الثالث 
نظرية "طرحت كل منها أفكارها معتقدة أنها تملك مفتاح فهم التخلف والتنمية ، وكانت 

لألسف من أكثر النظريات معالجة لمشكلة التنمية " Modernization Theory" "التحديث
 .ها على النظريات األخرىوالتخلف ، بل وسيطرت بمفاهيمها ومقترحات

االت ، ورغم أن النمو ة متعددة األبعاد ومتنوعة المجوعلينا إدراك أن التنمية عملي     
قتصادي يمثل جوهر عملية التنمية والقوة الدافعة لها ، إال أن هذا ال يقلل من أهمية اإل

األبعاد األخرى للتنمية سياسية كانت أم إجتماعية أم بشرية أم غيرها ، هي كلها 
تمع ، فبناء المؤسسات السياسية مستلزمات أساسية في العملية التنموية الشاملة للمج

وتمكينها وتفعيل دورها وتشجيع الممارسات الديمقراطية أحد المؤشرات األساسية لمستوى 
التنمية الذي حققته الدولة ، كما يمثل التعليم قاعدة اإلنطالق الحقيقية للتنمية المجتمعية ، 

قدرات ومعارف ومهارات وذلك بالنظر إلى دوره في تحقيق التنمية البشرية واإلرتقاء ب
األفراد ، الذين هم سواعد العملية التنموية وتشكيل إتجاهاتهم وقيمهم نحوها ، فالتنمية 
ليست خلق شيء من عدم ، ولكنها إستثمار للطاقات والقدرات المادية والبشرية الموجودة 
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لمسلمات ، فالتنمية بمفهوم أدق تمثل منظومة من افي المجتمع لتحقيق الرفاهية للجميع 
 . (1)والمفاهيم والغايات واألهداف المؤطرة برؤية معينة لإلنسان والكون والحياة

وهذا حسب برنامجها ،  (2)ووفقًا لتعريف األمم المتحدة الخاص بمفهوم التنمية البشرية     
بأنها عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس ، وذلك  1990اإلنمائي الذي خصصته لعام 

وأن يعيشوا حياة بتمكينهم من الحصول على الموارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كريمة 
طويلة خالية من العلل وأن يكتسبوا المعارف التي تطور قدراتهم وتساعدهم على تحقيق 

حترام الذات  يتضمن هذا و ، إمكاناتهم الكامنة وبناء ثقتهم بأنفسهم والشعور باإلنجاز وا 
 :المفهوم ثالثة أبعاد أساسية 

ة ، فاألفراد يولدون متساوين خاص بتأهيل وصقل القدرات البشري: البعد األول  -     
نسبيًا في القدرات ، إال أن هذه القدرات ُتصقل وفقًا لمستوى التأهيل من خالل التعليم 

 . والتدريب والتنشئة اإلجتماعية 
ويتعلق بتوظيف القدرات البشرية في التنمية اإلقتصادية والسياسية : البعد الثاني  -     

 .والمجتمعية 
فهو يخص ترقية مستوى رفاهة المجتمع ، ألن هذا هو الهدف : لث البعد الثا -     

 .األخير من التنمية الشاملة 
التنمية إذن هي إتاحة أفضل الفرص الممكنة إلستغالل الطاقات البشرية المتاحة من      

أجل تحقيق مستوى رفاهة أفضل األفراد ، فالبشر هم الهدف األساسي للتنمية البشرية 
بحكم أنهم األداة األساسية لتحقيق هذه التنمية ، وهي بهذا المعنى ال تعني  والمجتمعية ،

نما أيضا النهوض بأوضاعهم الثقافية واإلجتماعية  زيادة الثروة أو الدخل للمجتمع فقط ، وا 
                                                           

 :التالي  على الرابط ، مفهوم التنمية ، إعادة اإلعتبار لإلنسان ،محمد نصر عارف  -1
www.ISLAMONLINE.NET/IOARABIC/DAWALIA//MAFAHEEM.A.AP 

، القاهرة ،  1دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها ، ، دار الشروق ط –التنمية في عالم متغير  ،إبراهيم العيسوي  -2
 .  31، ص 1007

http://www.islamonline.net/IOARABIC/DAWALIA/MAFAHEEM.A.AP
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والصحية والتعليمية وتمكينهم سياسيًا وتفعيل مشاركتهم في المجتمع وحسن توظيف 
 . سهم ومجتمعهمطاقاتهم وقدراتهم لخدمة أنف

، وعة من المفاهيم الخاصة بالتنميةيمكن إعطاء مجم :مفهوم التنمية إصطالحا  -أ     
 :أبرزها 
على أن التنمية الواقعية هي التي تكون تنمية لثالث خصال  (1)"فرانسوا بيرو"ما يراه      
 :وهي 
أنها تشجع ترقية األفراد والجماعات على صعيد الحياة المادية والثقافية وتكوين  -     

 .                       اإلرادة السياسية 
أنها توجه البنى اإلقتصادية واإلجتماعية الخاصة في كل فترة في إتجاه البنية  -     

 .المثلى للمجموع ، من أجل    التطوير الكامل ألعضاء المجتمع 
بمجرد تحقيق الشرطين السالفي الذكـر فإنـه يشجع المجتمع على نشر ثمار  -     

 " .التجديد واإلستثمار للمعارف العلمية داخل مجموع السكان
ركز على العناصر الشاملة للتنمية وأعتبرها عملية تمس كافة " بيرو"ونالحظ هنا أن      

والمادية والسياسية ، لتوجه وتغير البنى التحتية  نواحي الحياة اإلجتماعية والعلمية والثقافية
بأن " هوبهاوس"ويرى ، والفوقية للمجتمع وهذا بغرض إستنهاض همم المجتمع ككل 

التنمية مفهوم شامل ومعقد ، حيث يشتمل على زيادة في اإلنتاج تؤدي إلى تلبية 
ن ودعم العالقات المتطلبات الجديدة والعدالة في التوزيع ووفرة في الخدمات لكل مواط

اإلنسانية ، بإعتبار أن التنمية هي تنمية الناس في عالقاتهم المتبادلة لنشر روح التعاون 
بين الجميع في العمل القائم على الحاجات المتبادلة بين األفـراد وهي حركـة إراديـة تعتمـد 

لرخاء والرفاهية على مزيـد من الخـبرة والتجربة والمعرفة والمهارة على أسس علمية ليعم ا
                                                           

  .17، ص 7993، بيروت 7فلسفة لتنمية جديدة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط ،فرانسوا بيرو  -1
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على خاصية الشمولية في العملية التنمويـة ، مركزا  "هوبهاوس"يؤكـد هنا و ،  (1)للشعوب
على عنصر عدالة التوزيع ودعم العالقات اإلنسانية ونشر روح التعاون ، و أن هذه 
العملية هي من صميم اإلرادة اإلنسانية التي تعتمد كما يقول على مزيد من الخبرة 

 . والتجربة والمهارة لدى اإلنسان 
يجب عملية مجتمعية واعية ودائمة : " التنميـة بأنها" ـة كـواريعلي خليف"وقد عـرف      

طالق طاقة إنتاجية ، أن تكون موجهة إليجاد تحوالت هيكلية  تؤدي إلى تكوين قاعدة وا 
ذاتية يتحقق بموجبها تزايد منتظم في متوسط إنتاجية الفرد وقدرات المجتمع ، وذلك كلـه 

جتماعية يؤكد اإلرتباط بين المكافـأة والجهد ويعمق ال يتـم إال ضمن إطـار من العالقات اإل
أجواء المشاركة ويوفر متطلباتها ويهدف إلى توفير اإلحتياجات اإلنسانية وضمانات 

 . (2)"األمن الشامل
األبعاد اإلنسانية في عملية التنمية برمتها ، بحيث " علي خليفة كواري"لقد أبرز      

خطيرة ومهمة للغاية من مثل أن التنمية عملية  يشمل هذا التعريف على مفاهيم جد
مجتمعية واعية ، فإبرازه لعنصر الكيان المجتمعي مرتبطا بوعيه لواقعه ولظروفه ؛ يعد في 
الحقيقة عنصرا جوهريا في العملية التنموية ، ألن غياب الوعي عن هذا الكيان معناه 

أن الواقـع يثبت أنها مغيبة عـن غياب أي دور يذكـر للشعوب وخاصة المتخلفة منها ، ولو 
قصد أو عن غير قصـد على شهـود مسـار تنميتها ونهضتها الموعودة ، فـي نفس الوقـت 

ضمن تعريفه موضوع التغيير للهياكل والبنى اإلجتماعية ، ولكن بشرط " كواري" أبرز 
من  أنها تؤسس لقاعدة قوية تتمكن من إطالق طاقة إنتاجية فذة وذاتية ؛ ضمن إطار

                                                           

، 7993القاهرة ،  7، ط العارف ، دار ، دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية تغريب العالم الثالث ، كمال التابعي -1
 . 79و 71ص
 7991، بيروت  7بديلة للتنمية الشاملة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط إستراتيجيةنحو  ، علي خليفة الكواري -2

 . 11، ص
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العالقات اإلجتماعية تستثمر كل الجهود المجتمعية معـا ؛ في جو من المشاركة العادلة 
 .      والمثمرة ، محققة في األخير متطلبات الحياة عامة من األمن الغذائي والمجتمعي ككل 

ص تعريـف خال، يمكن استالتعريفات ه بعـد هـذ : التعـريف اإلجرائـي للتنمية -ب     
 :كما يلي ، وهو إجرائي لمفهـوم التنمية 

الذي تتضافر فيه  ، التنميـة هي عبـارة عن عملية تتضمن إستفراغ الجهـد المجتمعي     
كل جهود المجتمع أفرادا ومؤسسات ودولة ، يستثمرون كل الموارد المتاحة من طبيعيـة 

لرفـع من ، لمن أجل إحداث تغييرات جوهرية فـي بناء وهيكلة هـذا المجتمع ، وبشريـة 
مستوى أداءه اإلجتماعي إلى المستوى الـذي يصبح فيه قـادرا على أن يستوعب متطلبات 

تلبية هـذه التنميـة ، متحقـقا بشروطها الماديـة واإلجتماعية والثقافية ، محققا من خاللها 
، التي هي في آخر المطاف تهدف إلى القضاء على  تمعجميع حاجيات أفراد المج

مسببات الفقـر والحرمان والتخلف بجميع أشكالـه ومظاهره اإلجتماعية واإلقتصادية 
 .والثقافية والسياسية ، ومن ثم تحقيق سعادتهم ورفاهيتهم المنشودة 

 :الدراسات السابقة :  بعاسا

األبعاد المجتمعية لخطاب التنمية لدى : نة بـموضوع أطروحتنا هذه والمعنو في إطار      
 استطعنا، عملنا جهدنا ما  لما بعد التعددية السياسية -األحزاب السياسية في الجزائر

لحد ما في إحدى المؤشرات أو العناصر من  أشبهتإللتقاط بعض من الدراسات التي 
ثنايا هذه األطروحة ، حيث وجدنا بعض من الدراسات التي تناولت جوانب من الموضوع 

، ما عدا الدراسة األولى والثانية ، ويمكن  البيتها ركزت على الطابع التوصيفي، إال أن غ
 :  تقديم بعض من هذه الدراسات كالتالي 

المسألة اإلجتماعية في ":  نوانعب "النوي الجمعي"/ قدمها األستاذ:  ول الدراسة األ  -
، هي دراسة مقدمة لنيل  "دراسة سوسيو سياسية –برامج األحزاب السياسية في الجزائر 
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، للسنة الجامعية ( غير منشورة)شهادة الدكتوراه علوم في علم إجتماع التنمية 
، جامعة قسنطينة ، هدفت هذه الدراسة للتعرف على المسألة اإلجتماعية في  2008/2009

برامج األحزاب السياسية في الجزائر ، وبحث خصوصية الواقع السياسي في الجزائر ، 
وقد طرح . ومن ثم إقامة مقارنات مع واقع مجتمعات أخرى شهدت التعددية الحزبية 

 :ل الرئيسي التالي الباحث ضمن إشكالية هذا الموضوع التساؤ 
هل األخطار الدائمة للمسألة اإلجتماعية مثل أزمة السكن ، تدهور المستوى  -     

المعيشي ، إنتشار الهامشية اإلجتماعية ، هي أوضاع ترتبط ببقايا ومخلفات اإلستعمار أم 
 التي لم تفلح في تحديث المجتمع ؟  -األفالن-هي نتاج إخفاق سياسي للدولة 

 :ثم  صاغ الباحث جملة من الفرضيات لإلجابة عن هذا التساؤل ، وهي ومن      
السياقات السياسية والسوسيو إقتصادية تؤثر على محتويات برامج األحزاب  -     

 .السياسية في الجزائر 
التكفل بالمسألة اإلجتماعية في برامج األحزاب السياسية ، يسمح لها بتحقيق نتائج  -     

 .إلستحقاقات اإلنتخابية مقبولة خالل ا
عتبارها أولوية من قبل البرامج ، ترتبط بالطابع  -      اإلهتمام بالمسألة اإلجتماعية وا 

 .السياسي لألحزاب  -اإليديولوجي
غياب التحالفات داخل العائلة السياسية الواحدة ، يؤدي إلى إختالف بين األحزاب  -     

 .ة سياسية في برامجها حول أهمية المسألة اإلجتماعية كأولوي
الباحث المنهج التاريخي الذي مكنه من  أستخدم :المنهج المتبع في هذه الدراسة  -

عرض تاريخي للمسألة اإلجتماعية ، كما استعان بالمنهج المقارن الذي سمح له بالوقوف 
على مختلف المؤسسات اإلجتماعية التي عنت بالمسألة اإلجتماعية ، كما استعان أيضا 

حليل محتوى برامج األحزاب السياسية ، من منطلق التحليل الكمي لهذه البرامج خالل بت
 .اإلستحقاقات اإلنتخابية المتعاقبة 
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   :توصل الباحث إلى النتائج التالية  :نتائج هذه الدراسة  -
 .السياقات السياسية اإلجتماعية تؤثر على إستراتيجيات وبرامج األحزاب  -0     
رغم من اإلختالف اإليديولوجي والسياسي بين األحزاب ، إال أن هذه الدراسة بال -2     

كشفت بأن الفروق تظل دون داللة إحصائية بالنسبة للتكفل بالمسألة اإلجتماعية بين 
 .مختلف البرامج الحزبية 

مفهوم العائلة السياسية في سياق العمل الحزبي ليس له مدلول في العالقات  -3     
 .  بين األحزاب ، بمعنى أن رابط المصلحة هو المهيمن في العالقات الحزبية  السياسية

التحالفات السياسية التي تنادي بها بعض األحزاب ، بغية تشكيل بديل سياسي  -4     
 .للسلطة تبقى بعيدة المنال ، ومن ثم فالتعددية السياسية في الجزائر ستظل شكلية 

اإلرتباط بين التكفل بالمسألة اإلجتماعية من طرف هناك ضعف ملحوظ في  -5     
  .األحزاب والنتائج المحصل عليها في اإلستحقاقات المختلفة 

اقتربت جدا هذه الدراسة في تحليلها للمسألة  :الدراسة من دراستنا الحالية هذه مكانة  -
حاول حيث اإلجتماعية في برامج األحزاب السياسية الجزائري من موضوع دراستنا ، 

ذا ما  البحث في مدى إهتمام وتكفل هذه األحزاب بالمسألة اإلجتماعية ضمن برامجها وا 
أنه أستخدم جملة من المناهج منها منهج تحليل المحتوى  كانت تعتبرها ذات أولوية ، كما

 .  التي كانت محل دراستهلبرامج األحزاب 

وشنان حكيمة ، وهي  منشورة في مجلة / دراسة قامت بها األستاذة : ثانيةالدراسة ال -
 0955أوت  20، بجامعة  2004سبتمبر /  06العلوم اإلنسانية واإلجتماعية العدد

 "مشروع المجتمع لدى األحزاب السياسية الجزائرية: "بسكيكدة وكانت تحت عنوان 
هدفت في دراستها هذه للكشف عن نماذج مشروع المجتمع التي تقدمت بها األحزاب 
السياسية في الجزائر ، على إختالف توجهاتها الفكرية والسياسية ، وخصت بالذكر ثالثة 
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األحزاب الوطنية وجعلت من حزب جبهة التحرير الوطني : نماذج من األحزاب وهم 
ثم األحزاب حركة مجتمع السلم نموذجا لها  وجعلت من نموذجا لها ، واألحزاب اإلسالمية

 .العلمانية وجعلت من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نموذجا لها 
 :كانت تساؤالت الدراسة كالتالي      

 ؟ ةما هو نموذج مشروع المجتمع الذي تقدمه األحزاب الوطني -       
 تقدمه األحزاب اإلسالمية ؟ما هو نموذج مشروع المجتمع الذي  -       
 ما هو نموذج مشروع المجتمع الذي تقدمه األحزاب العلمانية ؟ -      
 :وكانت الفرضيات كالتالي      

 .نموذجا لمشروع مجتمع وطني  ةتقدم األحزاب الوطني -       
 .تقدم األحزاب اإلسالمية نموذجا لمشروع مجتمع إسالمي  -       
 .حزاب العلمانية نموذجا لمشروع مجتمع علماني تقدم األ -       

ختارت الباحثة منهج تحليل الخطاب ، ليساعدها على أ :بالنسبة لمنهج الدراسة  -
 .التعرف على مضامين برامج هذه األحزاب 

: ج قامت بإستخدام األدوات التاليةوحتى تتمكن من تنفيذ هذا المنه :أدوات الدراسة  -
 .يل الحقول المرجعية ، والتحليل التقييمي التحليل الفئوي ، تحل

كانت عينة هذه الدراسة من نوع العينة القصدية ، حيث إختارت  :عينة الدراسة  -
 .األحزاب الثالثة أشرنا إليها آنفا 

وهي المادة التي أخضعتها الباحثة للدراسة ، وهي متمثلة في كل  :مدونة الدراسة  -
 .اإلصدارات الخاصة بهذه األحزاب الثالثة من برامج سياسية ومنشورات 

 :وبخصوص النتائج التي تحصلت عليها الباحثة من هذه الدراسة فكانت كالتالي      
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مع األساسية ، سواء الحظت أن كل برامج هذه األحزاب دارت حول قضايا المجت     
القضايا الداخلية أم الخارجية ، حيث إشتملت األولى على الجانب اإلقتصادي 

 .واإلجتماعي والثقافي ، بينما إشتملت الثانية على السياسة الخارجية والدفاع الوطني 
وحدات فرعية  08: جاءت النتائج كالتالي  :بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني  -

للجانب الثقافي ، وهذا  05وحدات للجانب اإلجتماعي ، و 06، وتصادي للجانب اإلق
الخارجية  أما القضايا .الترتيب عكس أهمية كل قضية لدى الحزب بحسب األرقام 

فتركزت على مبادئ وقيم ثورة التحرير ، التي تهدف إلى حماية المصالح الوطنية 
لمغاربي ودعم العربي المشترك والدفاع وممتلكات الدولة الجزائرية بالخارج وبعث اإلتحاد ا

عن القضية الفلسطينية ، ودعم كل قضايا تحرر الشعوب ، أما قضايا الدفاع فكانت 
جبهة التحرير تدعو لعصرنة الجيش الوطني وتحديثه حتى يستجيب لمتطلبات الدفاع عن 

  . الوطن 
يقة التي إنتهجتها مع الطر  فالباحثة لم تنتهج نفس :أما بالنسبة لحركة مجتمع السلم  -

نتائج جبهة التحرير والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، بل قدمت نتائج عامة دون 
دعت هذه الحركة إلى أخلقة الجانب السياسي وترقية  :جاءت النتائج كالتالي تكميمها ، و 
ألجنبي نادت بتشجيع البنوك اإلسالمية واإلستثمار الجانب اإلقتصادي وفي االديمقراطية 

المباشر بكل مسؤولياته اإلجتماعية أما الجانب اإلجتماعي فركزت الحركة على حماية 
العائلة ودعم الشباب ومعالجة مشكالت البطالة واإلهتمام بالفئات المعدمة في المجتمع ، 
بينما الجانب الثقافي فكان الحديث عن منظومة التربية والتعليم وضرورة إصالحها 

ة التعليم العالي وجعلها في مستوى طموحات الباحثين ومستجيبا والبحث في منظوم
لمقتضيات التنمية الوطنية والمحلية ، أما في القضايا الخارجية فكان إهتمام الحركة 
بالجالية الجزائرية بالخارج ، والدفاع عن القضية الفلسطينية والعمل على تكريس البعد 
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صرنة الجيش وتحديثه ووضع أسس لصناعة اإلسالمي ، أما الدفاع الوطني دعت إلى ع
  . حربية لضمان األمن القومي للجزائر  

وحدة  03 :جاءت النتائج كالتالي  :أما بالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  -
نادى هذا رجية ، فبالنسبة للجانب السياسي وحدات للقضايا الخا 03للقضايا الداخلية و

وبناء جمهورية تكرس فصل السلطات الثالث ، والمساواة بين بإصالح الدولة الحزب 
أما الجانب  ، المواطنين والحريات الفردية والجماعية ، والتعددية السياسية والنقابية

فتحدث عن الشغل وخلق مناصب عمل وتخصيص منحة للبطالة تضمن  اإلقتصادي
طاعات كالصناعة والفالحة كرامة المواطن ، ترقية التنمية وتشجيع اإلستثمار في كل الق

والتجارة وغيرها ، فيما يخص التربية والتعليم أكد على إلزامية التعليم ومجانيته إلى غاية 
عادة صياغة النظام التربوي وبرامج التعليم والتكوين وتكييفها مع معايير العمل  04سن  وا 

 . الدولية 

مع موضوع هذه الدراسة  ماتطابقت لحد  :الدراسة من دراستنا الحالية هذه مكانة  -
في برامجها األحزاب السياسية الجزائري تحليل خطابات  دراستنا ، خاصة وأنها تناولت

وقد أختارت تقريبا نفس األحزاب السياسية التي أختيرت عندنا ما عدا الحزب ، السياسية 
العلماني  ممثال عن التيار" RCD" "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطي"الثالث الذي كان 

، كما حاولت الكشف عن نماذج مشروع المجتمع التي تقدمت بها هذه األحزاب  وقد، 
الخطاب لمضامين البرامج تحليل الدراسة متطابقا مع منهج دراستنا أال وهو منهج  كان

   .  السياسية لدى هذه األحزاب

هي عبارة عن و  فريمش مليكة ،/ وهي دراسة قامت بها األستاذة :الدراسة الثالثة  -
،  2000/2002في العلوم السياسية بجامعة قسنطينة ، للسنة الجامعية أطروحة دكتوراه 
 . "دراسة حالة الجزائر –دور الدولة في التنمية : "وكانت بعنوان 
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 : وكان التساؤل الرئيسي لهذه األطروحة كالتالي      
 هل يمكن أن تكون هناك تنمية شاملة بدون وجود قوي للدولة ؟  -       
 :أما التساؤالت الفرعية ، فهي      

 ما هي التنمية وكيف يتم إحداثها ؟  -       
 ؟ وبينها وبين الحكم الراشد وما العالقة بينها وبين الديمقراطية  -       
ولماذا لم تتحقق التنمية في الجزائر رغم خصوصية هذا الوطن بإمكانيات  -       

 ضخمة ؟ وهل يرجع السبب للتدخل القوي للدولة أم إلنسحابها المفاجئ ؟
 :أما الفرضيات فكانت كالتالي      

 .للدولة دور مهم في إحداث التنمية مهما كانت طبيعة النظام  -       
من الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تحقيق التنمية ، إال أن هذا الدور بالرغم  -       

 .يتعاظم أكثر في أوقات األزمات 
إن لم تنجح إستراتيجية التنمية القائمة على قيادة الدولة لها في الجزائر ، فإن  -       

 .اإلنتقال إلقتصاد السوق أدى إلى تفاقم المشاكل اإلجتماعية واإلقتصادية 
وظفت الباحثة جملة من المناهج نظرا كما تقول  :في هذه الدراسة المنهج المتبع  -

لطبيعة دراستها ، فكان المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج الرئيسي في الدراسة ، وقد 
استخدمت طريقة دراسة الحالة والمتمثلة في الجزائر كنموذج ، كما استعملت أيضا 

ر أن هذا النوع من الدراسات يتعلق بدراسة المؤسسات المقترب المؤسساتي ، بإعتبا
السياسية ، إنطالقا من أن الدولة تعد في هذه الحالة كوحدة تحليل ، ومن ثم قامت 
الباحثة بدراسة تحليلية لمختلف الدساتير الجزائرية التي جاءت بغية إجراء جملة من 

المقارن بين عدد من  ، كم أستخدمت الباحثة المنهجإصالحات على مؤسسات الدولة 
، كما أستعملت أيضا المقاربة  النماذج الغربية وأيضا بعض من نماذج دول العالم الثالث

  التاريخية إلتزمت من خاللها بتسلسل األحداث والوقائع اإلقتصادية واإلجتماعية 
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 :ولقد توصلت هذه الباحثة إلى النتائج التالية ، أبرزها  :نتائج الدراسة  -
غياب مشروع وطني واضح ، مع غياب حوار وطني جاد يناقش أساسيات  -0     

 سياسية واإلجتماعية واإلقتصادية صياغة رؤية واضحة تعتمدها الدولة لحل المشكالت ال
إخفاق الدولة في تحقيق تنمية سياسية حقيقية ، تعمل على توسيع الممارسة  -2     

طالق حرية تشكيل األحزاب والمشا   .ركة الشعبية السياسية وا 

، إال أن  0989رغم اإلصالحات التي قامت بها الدولة الجزائرية منذ دستور  -3     
 .الشعب  حقق طموح الطبقة السياسية والالوضع ال يزال يراوح مكانه ، ولم ي

أن الدولة ركزت على تغيير النصوص القانونية ، دون أن تتعداه إلى تغيير  -4     
 .التي هي محك التغيير السياسي واإلجتماعي المنشود  الثقافة السياسية ،

لى  -5      أدى فشل التنمية من طرف مؤسسات الدولة إلى حالة من التذمر الشعبي وا 
 .حالة من اليأس العام لدى شرائح واسعة من المجتمع 

 .مالحظة تفشي الفساد الذي أوجد أرضية صلبة للفساد المالي واإلقتصادي  -6     

في موضوع دراستنا ،  معهذه الدراسة  تلتقي :الدراسة من دراستنا الحالية هذه مكانة  -
ومدى بخصوص موضوع التنمية الوطنية المتعاظم دور الدولة البحث في  تحاول أنها

صياغة رؤية واضحة تعتمدها لحل المشكالت السياسية  في التنموية اإستراتيجيتهنجاح 
  .واإلجتماعية واإلقتصادية 

التحول الديمقراطي في " :حت عنوانت (1)"عبد الرزاق مقري"دراسة لـ :ة بعاالدراسة الر 
عبارة عن دراسة توصيفية حول التجربة الديمقراطية في ، وهي  "رؤية ميدانية –الجزائر 

الجزائر ، حيث أعتبرها صاحب الدراسة تجربة جديرة بالدراسة والتحليل لما تحمله من 
                                                           

على  pdf،  نسخة إليكترونية بصيغة  06رؤية ميدانية ، ص -عبد الرزاق مقري ، التحول الديمقراطي في الجزائر -1
 :الرابط التالي 

boulemkahel.yolasite.com/resources/التحول الديمقراطي في الجزائر 
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وتحوالت جذرية وتطورات نوعية ، حيث حاول صاحب الدراسة تقصي فرص وتناقضات 
 :هذه الحقيقة من خالل فحص أربع محاور ، وهي 

من حيث تشكيلة نظام الحكم واألسس التي يقوم عليها : محور السلطة الحاكمة  -     
 .ودوائر إتخاذ القرار فيه ورؤيته السياسية وأثر ذلك على الممارسة الديمقراطية 

حيث تحدث عن الظاهرة الحزبية ورصيدها التاريخي : محور األحزاب السياسية  -     
 .وكذا مساهمتها في العمل السياسي 

تطرق في هذا المحور إلى ذكر المراحل التي عرفها : محور المجتمع المدني  -     
 .المجتمع في الجزائر ، وتفحص مميزاته ونقاط ضعفه  

حيث تناول أثر القطاع اإلعالمي على التحول : فة محور اإلعالم والصحا -     
الديمقراطي ، وذلك من خالل الحديث عن التطورات التي مر بها هذا القطاع ، 

 .والصعوبات التي واجهها والمساهمات التي قام بها 
 :طرح صاحب هذه الدراسة جملة من التساؤالت ، نذكر أهمها      
 نظام الحكم في الجزائر ؟ ما هي األسس التي قام عليها -     
 هل نجح النظام الجزائري في إرساء نظام ديمقراطي حقيقي ؟ -     
 هل المسار السياسي المنتهج من طرف السلطة لصالح الديمقراطية ؟ -     
هل دور األحزاب فيه ضامن لهذه الديمقراطية أم أنها مجرد كمبارس ، يؤدي دور  -     

ُعهد له من حيث يدري أو ال يدري أم أن هذه األحزاب تعاملت مع هذا المسار كأمر واقع 
 ال بد منه ؟ 

ما هي قراءتنا لنتائج هذا المسار الذي فرضته السلطة وتفاعل معه الجزائريون  -     
 ه األحزاب السياسية ؟ وقبلت
 :ولقد توصل الباحث بعد الدراسة والتمحيص للتجربة الجزائرية إلى النتائج التالية     
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تشكل النظام السياسي في الجزائر من رحم الحركة الوطنية وثورة التحرير ،  -0     
 .السياسيةمنة العسكري على الحياة بتعايش السياسي مع العسكر في بادئ األمر ثم بهي

، ثم مبدأ الشرعية التاريخية الثورية قام النظام السياسي الجزائري أول األمر على -2     
 .  أخذ بعد التعددية السياسية بمسحة الشرعية الدستورية الشكلية 

 .أن المؤسسة العسكرية واألمنية هي مركز القرار الحقيقي في الدولة  -3     
تكتل الشرق : الجزائر بهيمنة ثالث قوى جهوية ، وهي تميز نظام الحكم في  -4     

 . وتكتل الغرب وتكتل القبائل 
أيضا تميز بهيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية ، وتدخلها المستمر في  -5     

 .األطر القانونية والديمقراطية صياغة التوازنات السياسية واإلجتماعية ، بعيدا عن
ن النظام من الخروج من مأزق أي تأزم مفترض للوضع القائم ، يلجأ وحتى يتمك -6     

النظام إلى وضع إستراتيجية تحقيق ديمقراطية آمنة من حيث النتيجة ، يكون فيها التداول 
 .على الحكم بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي 

مل النظام الجزائري على تغيير وحتى يضمن تحقيق اإلستراتيجية اآلنفة الذكر ع -7     
خراجهم من العملية السياسية تارة  ممنهج للكتلة الناخبة ، من خالل تيئيس الناخبين وا 

 .     بتشويه قوى المعارضة وتارة بالتزوير لصالح القوى المؤيدة لحزبي السلطة 
حزاب وقانون بعد التعددية السياسية تم إجراء تعديالت دستورية ، تغيير قانون األ -8     

 .اإلنتخاب ، لمنع تشكيل األحزاب على أساس ديني أو عرقي 
ضعف في المشاركة الشعبية في اإلنتخابات ، وتراجع في حصيلة النتائج  -9     

 .المحققة من اإلنتخابات من طرف األحزاب وبخاصة اإلسالمية منها
 .اعية ضعف دور المجتمع المدني في الحياة السياسية واإلجتم -00     
فوتت األحزاب السياسية على نفسها فرصة الديمقراطية سواء بإعتماد سياسة  -00     

 .المغالبة أو بإتباع سياسة المسايرة لنظام الحكم 
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إرتباط السياسة بالمال وشراء الذمم والشخصيات النافذة في المجتمع ، من  -02     
 .اإلنتخابات وخاصة البرلمانية منها خالل دخول رجال المال على خط المشاركة في 

ربما تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا الحالية  :الدراسة من دراستنا الحالية هذه مكانة  -
ذا ما كان المسار  التجربة الديمقراطية في الجزائر ، حاولت توصيفدراسة  بإعتبارها وا 

ذا كان لألحزاب السياسية  السياسي المنتهج من طرف السلطة لصالح الديمقراطية ، وا 
الجزائرية دور ضامن لهذه الديمقراطية ، كما أنها حاولت التعرف على نتائج هذا المسار 

 .في الواقع الجزائري 

دور األحزاب السياسية في ": بعنوان " حسيبة غارو"دراسة قدمتها  :ة مساخراسة الالد
وهي دراسة تمت ،  "7001إل   7991ائر من حالة الجز دراسة  –" رسم السياسة العامة

، بجامعة مولود معمري  2000/2002في إطار نيل شهادة الماجستير ، للسنة الجامعية 
بتيزي وزو ، هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور وأهمية األحزاب السياسية في 
وضع وتوجيه السياسات العامة ومدى قدرتها على إتخاذ القرارات المفيدة في تلبية حاجات 

  :، وقد طرحت الباحثة الرئيسي التالي األفراد ومطالب 

إلى أي مدى ساهمت األحزاب السياسية في الجزائر في وضع وتنفيذ وتقييم  -     
 ؟ 2007إلى  0997السياسة العامة من 

 :وقد تفرعت عن هذا السؤال أسئلة فرعية ، وهي      
 ؟ ما هو دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة -     
ما هو دور األحزاب السياسية في بناء المؤسسات السياسية في الجزائر وما دورها  -     

 في المعارضة ؟
هل تعتبر طبيعة العالقة بين النظام السياسي واألحزاب السياسية في رسم السياسة  -     

 أم بقيت كما كانت ؟ 0997العامة بعد 
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 :وقد طرحت الفرضية الرئيسية التالية      
عدم توافر العوامل البيئية المناسبة ، منها القانونية والسياسية والثقافية واإلجتماعية  -     

 .أدى إلى محدودية وفعالية األحزاب السياسة في رسم السياسة العامة في الجزائر 
 :وتفرعت عنها الفرضيات التالية      
تعتبر األحزاب السياسية مشاركا وصانعا ومنفذا للسياسة العامة سواء منها  -     

 .المتواجدة في السلطة أو في المعارضة 
إحتكار دوائر في السلطة رسم السياسات العامة حال دون مشاركة األحزاب  -     

 .السياسية بشكل فعال 
ر األحزاب السياسية سلبا ، بينما يؤثر الوضع الحالي للسياسات الداخلية على دو  -     

 .ساهمت المتغيرات الدولية في تشجيع نشاط األحزاب 
 :ستخدمت الباحثة جملة من المناهج ، وهي أ :في هذه الدراسة المنهج المتبع  -

 ةالمنهج التاريخي ، على إعتبار أن موضوع الدراسة يتطلب الرجوع إلى األحداث التاريخي
، كما استخدمت المنهج الوصفي بغرض فهم واستيعاب دور األحزاب السياسية في 
الجزائر بخصوص المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة ، أيضا استخدمت المنهج 

إلى  0997المقارن للوقوف على أوجه التشابه واإلختالف في الفترات الممتدة ما بين 
حالة بغرض جعل الدراسة أكثر صلة بالواقع مقترب دراسة ال أستخدمت، كما  2007

 .المدروس ونابعة منه 
 :   توصلت الباحثة إلى النتائج التالية  :أما بخصوص النتائج  -
يعاني الوضع السياسي في الجزائر بعض اإلضطرابات البنيوية ، وكثرة  -0     

 ر من األحيان ين المتناقضة في كثيالتعديالت الدستورية واستصدار مجموعة من القوان
 .بطء عملية التنمية وتزايد مستمر في مطالب الشعب  -2     
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محدودية دور وفعالية األحزاب السياسية في المساهمة في الحياة السياسية ، مما  -3     
أدى إلى حاالت من الريبة واليأس في أوساط الشعب من دور األحزاب السياسية 

 .  ومشاركتها الحقيقية في رسم السياسة العامة 
ة ، حيث أغلب برامج األحزاب السياسية ما هي إال خطوط عريضة غير دقيق -4     

 .أنها لم تستطع تقديم مشروع مجتمع متكامل 
المؤسسة التشريعية ال تضمن المشاركة وال تملك سلطة إتخاذ القرارات ورسم  -5     

 .السياسات ، لكونها مرتبطة بالسلطة التنفيذية 
 .اإلنتخابات في الجزائر مجرد فرصة إلطالق الوعود الكاذبة  -6     
 .لحزبي في المؤسسة التشريعية تراجعا كبيرا شهد التمثيل ا -7     
 .السياسات العامة  التنفيذية في وضع األولويات وفرض تدخل المؤسسة -8     

تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا الحالية  :الدراسة من دراستنا الحالية هذه مكانة  -
ضع وتوجيه بإعتبارها دراسة حاولت التعرف على دور وأهمية األحزاب السياسية في و 

السياسات العامة وبناء المؤسسات السياسية في الجزائر وما دورها في المعارضة ، ومدى 
 .قدرتها ونجاحها في إتخاذ القرارات المفيدة في تلبية حاجات ومطالب األفراد األساسية 

النظام السياسي ": تحت عنوان  "ناجي عبد النور"/ من تقديم األستاذ :الدراسة السادسة 
نشرت من طرف مديرية  2006، لسنة  "الجزائري من األحادية إل  التعددية السياسية

النشر لجامعة قالمة ، هدفت هذه الدراسة للبحث في العالقة التبادلية بين األحزاب 
 :السياسية والنظام السياسي الجزائري ، وقد قام الباحث بطرح التساؤالت التالية 

 النظام السياسي في الجزائر لتبني التعددية السياسية ؟  ما هي العوامل التي دفعت -   
 ما هي مظاهر التحول الديمقراطي في الجزائر ؟ -   
 ما طبيعة القوى السياسية واإلجتماعية التي أفرزتها اإلصالحات السياسية ؟ -   
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ما مدى إستقاللية األحزاب عن الدولة ؟ وما مدى فعاليتها في مؤسسات النظام  -   
 ياسية الجزائري ؟   الس
إلى أي مدى حققت األحزاب أهدافها في إنجاح التجربة الديمقراطية والتأثير في  -   

 الحياة السياسية ؟          
وحتى يتمكن الباحث من اإلجابة عن هذه التساؤالت طرح فرضيتين أساسيتين ،      
 :وهما 
لسياسية والحزبية ليس كعملية أن النظام السياسي الجزائري تبنى التعددية ا -     

للتحديث واإلصالح السياسي والديمقراطية الفعلية وتمكين األحزاب من المشاركة في صنع 
نما طرحت التعددية السياسية والحزبية كعملية تكييفية  القرار ورسم السياسة العامة ، وا 

 .وكصيغة جديدة للحفاظ على إستمرارية النظام بتأسيس شرعية جديدة 
هناك عالقة إيجابية بين األزمات التي واجهها النظام السياسي بأبعادها السياسية  -     

 .واإلجتماعية واإلقتصادية ، وبين تبني النظام لخيار التعددية السياسية والحزبية 
المنهج : استخدم الباحث جملة من المناهج ، منها  :المنهج المتبع في هذه الدراسة  -

ألن الوقوف على األحداث التاريخية التي لها صلة بالعملية السياسية التاريخي ، وذلك 
كما وظف الباحث . حيث يساعدنا على جلب األدلة ومن ثم القيام بالتحليل السياسي 

المنهج الوصفي بهدف جمع المعلومات والبيانات لتحديد طبيعة النظام السياسي ، كما 
بغية دراسة تأثير البيئة الداخلية " ظميمقترب التحليل الن"اعتمد الباحث أيضا على 

والخارجية على النظام السياسي الجزائري ، وفهم أسباب التحول للتعددية السياسية ، 
ومدى قدرة النظام على التكيف والتفاعل مع الواقع الجديد ، هذا وقد استعان الباحث أيضا 

هياكلها والكشف عن واقع بغية دراسة المؤسسات السياسية و " بمقترب التحليل المؤسساتي"
 .   الممارسة الديمقراطية داخل األحزاب 
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أداة تحليل المضمون : وقد استعان الباحث بإستخدام جملة من األدوات ، من بينها      
وذلك لتحليل البرامج السياسية لألحزاب ، كما استخدم أداة المالحظة لرصد شبكة 

 .اط التفاعالت السياسية بينهم العالقات بين الفاعلين السياسيين وفهم أنم
 :وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية  :نتائج الدراسة  -

مبدأ خضوع  0989تبني النظام السياسي الجزائري في بداية اإلستقالل إلى غاية  -0     
 . النظام السياسي لمبدأ الحزب الواحد المهيمن على الحياة السياسية 

الذي شهده النظام السياسي في الجزائر ، أدى بإتساع الهوة  أن الصراع السياسي -2     
بين النظام والواقع اإلجتماعي ، مما اضطر النظام من تغيير طبيعة النظام من األحادية 

 .إلى تعددية سياسية شكلية 
: تثبت طبيعة النظام السياسي في الجزائر ، والذي يقوم على ركيزتين ، هما  -3     

عتماد الحزب الواحد المهيمن على الحياة هيمنة السلطة ال تنفيذية في شخص الرئيس ، وا 
 .السياسية ، على أن نمط النظام السياسي في الجزائر هو من نمط النظام التسلطي 

أن عملية التحول والتغيير السياسي في الجزائر ، فرضها الواقع الداخلي الذي  -4     
عية ، وأزمة الهوية وأزمة المشاركة السياسية ، أفرزته عدة أزمات ، من بينها أزمة الشر 

من ثم بادرت النخبة الحاكمة إلحداث إصالحات سياسية شكلية ، بهدف الحفاظ على 
ستمرار بقائه في الحكم   .النظام وا 

هذا الواقع أفرز مجتمع مدني ضاغط طالب بمزيد من اإلصالحات السياسية  -5     
 .ي واإلقتصادي والدستورية وتصحيح للوضع اإلجتماع

: إال أن المالحظ على الحياة السياسية في الجزائر بروز مظاهر ، من بينها  -6     
هيمنة مؤسسة الرئاسة على كافة مناحي الحياة السياسية ، ضعف أداء البرلمان ومن ثم 
ضعف في دور األحزاب السياسية وعدم فاعليتها في رسم السياسية العامة للدولة ، 

 .الحكومات المتعاقبة مجرد أداة في يد سلطة الرئيس أصبحت 
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تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا الحالية  :الدراسة من دراستنا الحالية هذه مكانة  -
لبحث في العالقة التبادلية بين األحزاب السياسية والنظام ابإعتبارها دراسة حاولت 

جزائر لتبني التعددية ي في الالسياسي الجزائري ، والعوامل التي دفعت النظام السياس
طبيعة القوى السياسية و ما هي مظاهر التحول الديمقراطي في الجزائر السياسية ، و 

في  ذه األحزابهة وما مدى فعالي، واإلجتماعية التي أفرزتها اإلصالحات السياسية 
لى أي مدى حققت األحزاب ات النظام السياسية الجزائري ، و مؤسس ي أهدافها فالسياسية ا 

 .عامة إنجاح التجربة الديمقراطية والتأثير في الحياة السياسية 

أزمة ": وهي تحت عنوان " صخر المحمد" قدمت من طرف :الدارسة السابعة  -
، أدرجت ضمن حلقة نقاش  "الجزائر أنموذجا –المشاركة السياسية في البلدان النامية 

، وقد هدفت هذه الدراسة للكشف على أن  2000/2000بجامعة دمشق للسنة الجامعية 
وهي ألي بلد ، نخفاض مستويات التنمية مؤشر إلعبارة عن غياب المشاركة السياسية هو 

غياب الديمقراطية واإلحباط عن غياب مؤسسات المجتمع المدني و أحد أشكال التعبير 
 .لدى الناس في أي مجتمع 

 :وقد طرح الباحث جملة من األسئلة ، وهي      
 وما ؟" بنموذج الجزائر " الدول النامية السياسة في  المشاركة أزمة أسباب هي ما -     
  ؟ تجلياتها هي

    عن" بنموذج الجزائر"مواطني الدول النامية  عزوف ظاهرة تفسير يمكن كيف -     
 المشاركة السياسية ؟

في  الديمقراطي التحولالتنمية والتحول  مستقبل على األزمة هذه آثار هي ما -     
 الدول العربية والنامية على حد سواء ؟
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 لسياسية وما هي اآلثار االيجابيةما هي اآلثار السلبية في حال غياب المشاركة ا -     
 في حال تواجدها ؟

المنهج الوصفي التحليلي للوقوف وظف الباحث  :الدراسة المتبع في هذه منهج ال -
وتحليلها وتقديم تفسير منطقي لهذه الظاهرة في  السياسيةلى أسباب أزمة المشاركة ع

 7002نتخابات التشريعية لعام من خالل دراسة حالة اإل" الجزائربنموذج "الدول النامية 
تتبع التطور التاريخي للمشاركة السياسية في الجزائر  ، أينالمنهج التاريخي  كما استخدم
 . ناميةال دوللكنموذج ل

 :توصل الباحث إلى النتائج التالية  : نتائج الدراسة -

 . الفاعلة التنظيمية المؤسسات غياب أو هشاشةو  الديمقراطيةة ربالتج حداثة -1    
 تدني، أو على األقل  عن الحياة  السياسية السياسية المشاركةثقافة  غياب -7    

 للجوء نظرا،  وتهميش فئات واسعة من المجتمع عن العمل السياسي العام،  هامعدالت
 .السياسية  المشاركة إلى المتطلعين أمام العراقيل وضع إلي الصفوة

 ىدوأزمة الهوية ، ما أ شرعيةال أزمةالعديد من األزمات ك هذا الوضع أدى إلى -3    
الضغط للمطالب بمزيد من اإلصالحات السياسية ، ومشاركتها في  جماعات تصاعد إلى

 .السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية الحكم للمساهمة في رسم 
نما هي  محايدة إعالم وسائل وجود عدم -4     وهي مجرد  ، السلطة قبل من محتكرة، وا 

 نتيجة وليس واحد اتجاه ذات رسالة الغالب في وهي ، السياسية السلطة لرغبات انعكاس
 أداء عن عاجزة الموجهة اإلعالمية الرسالة تظلمن و  ، المختلفة األطراف بين للتفاعل

 . الشاملة التنمية من كجزء السياسية والمشاركة التنمية بناء في يسهم حقيقي دور
 . واالقتصاديةاإلجتماعية  التنمية عجلة إدارة في المجتمع في قليلة فئة استئثار -5    
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 السياسية المؤسسات عجز خالل من الجزائر في السياسية المشاركة أزمة تمثلت -6    
 عن التعبير من القوى مختلف تمكين وعدم ، جتماعيةواإل السياسية القوى استيعاب عن

 .  ومطالبها مصالحها

 قيمة الديمقراطية من يجعل الذي المؤسسي لنضجل مفتقدا السياسي النظامبقاء  -2    
  ، متأخرا إال بالتحول الجديد النظام يبدأ ولم ، المجتمع حياة تحكم عليا

تسييس المؤسسات واألحزاب والمنظمات السياسية ، وتحويلها إلى مؤسسات شبه  -8    
أثر سلبًا على مما إفراغها من مضمونها االجتماعي والسياسي ،  إال أنه تم رسمية ، 

،  تالشي ثقافة المواطنة، حيث تسبب هذا الوضع في  الحراك السياسي المثمر واإليجابي
 . وغياب التداول السلمي للسلطة

،  علني ترعاه السلطات الرسمية: من العمل  تحّوَل العمل السياسي إلى نوعين -9    
، فقد تنامى في ظل  ، أما العمل السري هدفه التسويق للسلطةو  ، وتقدم له كل الدعم

 . مناخ سياسي يعاني من اليأس والتهميش
تلتقي هذه الدراسة مع دراستنا الحالية  :الدراسة من دراستنا الحالية هذه مكانة  -

كأحد مؤشرات األبعاد المشاركة السياسية  بإعتبارها دراسة حاولت الكشف على أهمية
 حياة المجتمعفي  المهم والخطير ذه المشاركةه ودورجتمعية في أي تنمية وطنية ، مال
المجتمع المدني وغياب عن غياب مؤسسات أشكال التعبير  ما هو إال أحد هاغياباعتبار و 

حباط الديمقراطية و   .الناس في المجتمع ا 
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 :خالصة الفصل 

تعرفنا على إشكالية الموضوع وعلى التساؤالت البارزة فيه والفرضيات  بعد ما     
سبب إختيارنا لهذا  إضافة إلى إبرازإجابات عن هذه اإلشكالية ، تكون المحتمل أنها 

لك تعرفنا على جملة المفاهيم األساسية للبحث والتي وكذ، الموضوع وأهميته وأهدافه 
تشكل بحق الجهاز التصوري للموضوع ، كما لخصنا جملة من الدراسات المشابهة ذات 

والتي قدمت لنا فكرة عن الموضوع وكيفيات دراسته ومعالجته ، ، العالقة بموضوع بحثنا 
 . لهذه الدارسةنكون اآلن بصدد التطرق إلى الفصول النظرية والتطبيقية 
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 :تمهيد 
سنتكلم ضمن هذا الفصل عن المداخل النظرية للتنمية ضمن المحور األول ،       

والذي من إتجاه التحديث : أولها  ،والذي سنتطرق فيه إلى أربع مداخل أو إتجاهات 
وثانيا نظرية التبعية التي ظهرت  في المجتمعات ،قياس درجة التحديث  أنه حاول هسمات

كرد فعل على المعالجات الناقصة والمغرضة التي صاغتها نظرية التحديث وكنتيجة 
اإلجتماعي كالفقر والبطالة و لظهور العديـد من المشكالت المرتبطـة بالتوتـر السياسي 

فيه  ناحاولالذي المنظور اإلسالمي للتنمية  هاوثالث في أغلب بلدان العالم الثالث ، غيرهاو 
التي تعاريف ، وخاصة أن الور اإلسالمي تصيتماشى مع البما لتنمية امفهوم معالجة 
حسب هذا  ، ال تفي بالمقصود وال تستوعب مجاالت التنمية الكثيرة لمفهوم التنمية قدمت

 ، حصرت التنمية في الجانب المادي فحسبو  تركز ريف اتعال هذه ن  أ بحكم، المنظور
، فإن  األمر عليه و الشاملة ، هميتها في تحقيق نجاح التنمية ألن  هناك جوانب أخرى لها أ

وضمن ،  وبيان مجاالتها ي مفهوم التنمية من منظور إسالمييدعونا إلى إعادة النظر ف
من هذا الفصل سنتطرق المحور الثاني  أماهذا المحور سنتطرق أيضا إلى أبعاد التنمية ، 

من حيث التجربة التنموية التي خاضتها منذ  تطور التنمية في الجزائر ، فيه إلى
سنركز  إذلها ، ك وليس رالتنمية في الجزائ رض جوانب من مسار سنستع إذ اإلستقالل ،

وكذا المالبسات  على التجارب التنموية التي خاضتها في فترة الثمانينات والتسعينات ،
ى ظروف داخلية وأخرى بالجزائر والتي تعددت إلوالظروف التي أدت بتغير نمط التنمية 

طيلة سني الجزائر المراحل التنموية التي مرت بها في األخير عن ية ، ثم نتكلم لماع
بإجراء مجموعة من اإلصالحات اإلقتصادية والسياسية ،  الجزائرقامت ، حيث اإلستقالل 

  . والزالت تخوض معركة اإلصالحات إلى يومنا هذا  بداية من أواسط الثمانينات
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 إتجاهات نظرية في تفسير التنمية: المبحث األول 
 :إتجاه التحديث : أوال 
لقــد تبلــورت نظريــة التحــديث بشــكل أساســي فــي خمســينات وســتينات القــرن العشــرين ،      

إميـــل "الوظيفيـــة التـــي مـــن أهـــم روادهـــا البنائيـــة إال أن أصـــولها النظريـــة تعـــود إلـــى النظريـــة 
دافيــد "والحقيقــة لــيس هنــاك نظريــة تحــديث واحــدة علــى حـــد قــول ، " مــاكس فيبــر"و" دوركــايم
، إذ أن مصطلح التحديث في حد ذاته هو إختزال لعدد مـن  David Harisson"(1)"هاريسون

ـــال،  Perspectives المنظـــورات ـــى ســـبيل المث  Evolutionismالمنظـــور التطـــوري  منهـــا عل
تطــور المجتمعــات مــن البســيط إلــى يركــز علــى التبــاين المطــرد أو التــدر  الخطــي فــي الــذي 

الـذي يشـير إلـى دور الثقافـة  Diffusionismالمعقد ، في حـين نجـد أن المنظـور اإلنتشـاري 
هـذه المنظـورات سـاعدت علـى تشـكيل فوتوسعها وعملية التغيير التي تحدثها في المجتمع ، 

  .   مجموعة األفكار واألسس التي تقوم عليها نظرية التحديث 
ذلك من خالل و ، بين التقليد والحداثة  فكرة التفريق،  أصحاب هذا اإلتجاه كزر لقد      
قليدي المحدودة للمجتمع التقتصادية البسيطة و يز على أن التحول من العالقات اإلالترك
د أساسا على تغيير يعتمهذا التحول لمجتمع الحديث ، في امعقدة قتصادية إ عالقاتإلى 

جاه التحديث في القضايا التنموية إت هنا نبعمن و ،  الناس أعرافمسبق في قيم ومواقف و 
وضع أمم العالم على متصل  بمعنى، قياس درجة التحديث  أنه حاول هسماتالذي من 

ينتهي بالمجتمع األكثر حداثة لبدأ بالمجتمعات األكثر تقليدية الذي يو ، الحداثة المتدر  
قطة متميزة على ن على متدر المتصل ال ، بحيث يوضع كل مجتمع ضمن هذا تقدماو 

إزاحة المعوقات الثقافية التقليدية يصبح المجتمع بومع مرور الوقت و ، طول هذا المتصل 

                                                           

 1طمحمد عيسى برهوم ، ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، : علم إجتماع التنمية والتحديث ، ترجمة  ،دافيد هاريسون  -1
 .  11، ص 1991عمان ، 
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ال ستبدإالتحديث يعني إن ف، وبهذا المعنى  البدائي يوما ما مجتمعا متحضرا أو متطورا
 .القيم التقليدية بقيم حديثة 

، مركزة في دراستها على مجتمعات  اأطروحاتهلقد جاءت نظرية التحديث بجميع و      
منطلقة من إشكالية مفادها أن هناك مجتمعين مختلفين هما مجتمع متقدم ، العالم الثالث 

على المتخلف أن خلف تقليدي هو العالم الثالث ، و مجتمع متو ، حديث هو العالم الغربي 
التقدم كما ـه من الرقي و ركـب المتقدم متبنيا كـل قيمه وثقافته حتى يحصل ل يسير في

قليدي يتميز يكاد يتفق الدارسون في هذا المجال على أن المجتمع التو  . (1)حصل لألول
 : (2)هيبسمات أساسية ثالث و 

 . سيادة التنمية التقليدية -أ     
 . سيادة نظام القرابة -ب     
 . سيادة النظرة العاطفية الخرافية القدرية للعالم -      

 : (3)على النقيض من ذلك يتميز المجتمع الحديث بما يليبينما        
 . سيادة التنمية التي تستخدم الوسائل الحديثة -أ     
وتعزيز روابط  مقابل خفوت روابط القرابةجتماعي والجغرافي سيادة الحراك اإل -ب     

 .المصلحة الخاصة 
 . الحياةالعمل و  مجاالتسيادة النظرة العقالنية العلمية في كل  -      
أن التحــــديث هــــو إكتســــاب لتلــــك الخصــــائص التــــي تتميــــز بهــــا " فيبــــر"ومــــن ثــــم يــــرى      

الرأســـمالية الغربيــــة الحديثــــة التــــي إســــتمدتها مـــن العقيــــدة البروتســــتانتية والتــــي صــــاغها فــــي 
                                                           

األصول والفرضيات األساسية لنظرية التحديث ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة أولى  ،عبد العالي دبلة  -1
 .  01، ص 1001/1001ية ماجستير ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، السنة الجامع

، جامعة  ى ماجستيرالتنظير السوسيولوجي ونظرية التنمية ، محاضرات ألقيت على طلبة السنة أول ،علي غربي  -2
  .  10، ص  1001/1001محمد خيضر ، بسكرة ،  السنة الجامعية 

 . 11المرجع ، صنفس  -3
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أن "  W. Moor"ويلبيـرت مـور"وفي هذا السياق يرى  . (1)نموذجه المثالي والتخلي عما سواها
مفهوم التحديث يشير إلى ذلك التحول الشامل للمجتمع التقليدي واإلنتقال إلى تلـك األنمـاط 

ومــن أشــهر ،  (2)مــن التكنولوجيــا والتنظــيم اإلجتمــاعي اللــذين يميــزان اإلقتصــاديات المتطــورة
 (3)الدراسات التي خصصـت لمسـةلة التحـديث لمعالجـة مشـكالت الـدول الناميـة هـي الدراسـة

حيث حاول فحص عملية التحديث في دول كثيـرة فـي "  Learner" ليرنر لدانيا"التي قام بها 
كمــا أجـــرى دراســـات مســحية أخــرى فــي مجتمعــات ناميــة أخــرى ، وعــزز ، الشــرق األوســط 

" تجــاوز المجتمــع التقليــدي"ذلــك كلــه بمالحظــات حــول مجتمــع القريــة ، وضــمنها فــي كتابــه 
ؤداها أن عملية التحـديث ينبغـي أن تكـون عمليـة شـاملة تشـمل والذي خلص فيه إلى فكرة م

 .   كل العالم وأن المجتمعات التقليدية في طريقها إلى الزوال
، قتصــادية اإل عيـة التــي تصـاحب عمليــة التنميـةجتمابــالتحوالت اإل "سملسـر" هــتمأوقـد      

 : (4)نطالقا منإيمكن أن يتم تجسيدها في الواقع  التي يرى أنهو 
حيث يتم التغيير في التقنيات التقليدية بتطبيق المعرفة :  تحديث التكنولوجيا -أ     
 .التي توصلت إليها آخر التطورات في عالم التكنولوجيا  العلمية
ت إنتا  القو  اإلعتماد على نتقال منم اإلحيث يت:  الزراعة طوير قطاعت -ب     

والدخول في عملية  تطوير العمل الزراعي تقنيا إلىأو ما يعرف باإلكتفاء الذاتي اليومي 
نتا  الموجه نحو ما يصاحب ذلك من تخصص في اإلو ، ة يالزراعتصنيع المنتجات 
 .السوق الخارجي 

                                                           

 .  11، ص المرجع السابق  -1
 .  س المرجع والصفحةنف  -2
 .  13مرجع سبق ذكره ، ص  ،دافيد هاريسون  -3
 . 91–91صمرجع سابق ، علي غربي ،  -4
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 الحيوانية إلى قوة اآللةستخدام القوة البشرية و إنتقال من حيث يتم اإل:  التصنيع -      
 .ن تقنيات المكننة واألتمتة والتي يستخدم فيها آخر ما أبتكره اإلنسان م

التي يمكن أن تحصل في حياة يكولوجية وهي كل تلك التغيرات اإل: التحضر -د     
ة نمو نتقال من حياة القرية البسيطة إلى زياداإل يعنوهذا ي، الناس اإلجتماعية والبيئية 

 . تقسيم للعملوما يصاحب ذلك من تخصص و ، المراكز الحضرية الكبيرة وتعقد الحياة 
 :اإلتجاه مجموعة من النظريات ، منها هذا ولقد ظهر في      

 .W. W""ســتووالــت ويتمــان ر "قتصــادي مــن طــرف اإلقــدمت  :نظريةةة مراحةةل النمةةو -

Rostow"  ا في أوساط المهتمـين بـالفكر التنمـوي ، مفـاد كبير  اوالتي لقيت صد ، 1990سنة
ومـن  ،فـي مسـار تنميتهـامجموعـة مـن المراحـل  دول المصنعة مـرت عبـرالأن هذه النظرية 

تقـــدم الشـــعوب ، عليهـــا المـــرور بـــنفس المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا ت أن يـــرى أنـــه مـــن أجـــل ثـــم
علـى طـرح بعـض " رسـتو"يؤكد و  ،أساليب تنموية لدان الصناعية المتقدمة ، فكرا وثقافة و الب

صـــادي للمجتمعـــات اإلقتالنمـــو ور و اإلشـــكاليات التـــي يراهـــا تـــدخل فـــي صـــميم قضـــية التطـــ
افــــــز يمكـــــن للمجتمعـــــات التقليديـــــة تحـــــت أي الحو : مراحـــــل نموهـــــا ، فهـــــو يتســـــاءل مثــــــال و 
كيــــف يصــــبح النمــــو المنــــتظم عامــــل ة أن تنطلــــق فــــي عمليــــة التحــــديث   ومتــــى و الزراعيــــو 

تصـميم خطوطـه العريضـة   لقـوى يمكنهـا فعليـا تحقيـق النمـو و إستقرار ألي مجتمـع   وأي ا
نمــــو يمكننـــا التمييـــز بـــين مرحلـــة وأخـــرى   السياســـية للت اإلجتماعيـــة و وتحـــت أي المواصـــفا

 . (1)ذلك   نالمجتمع من التعبير ع في أي اإلتجاهات يتمكنو 

                                                           
1 - W.W. Rostow , Les Etapes de la croissance économique ; Edition Le Point . Paris 1969 . P9 au 

12. 

 

 

 

 



 التنمية في نظرية مداخل                                                             الثاني الفصل

 

08 
 

في هذه النظريـة أن يضـع الخطـوات التـي يجـب علـى الـدول الناميـة  "رستو"وقد حاول      
 : (1)في خمس مراحل لخصها،  أن تمشي عليها للوصول إلى التقدم

وهي المرحلة التي يكون فيها أفراد المجتمع يستخدمون :  مرحلة المجتمع التقليدي -أ     
، تتحكم في المجتمع بعض العادات التي ترتكز على اإلعتقادات  البدائيةالوسائل جملة 

الغيبيـة كمفهوم القدريـة مثـال ، وال تتعدى إنتاجية هـذا النـوع من المجتمعات اإلكتفاء الذاتي 
والسلطة فيه ترتكز على مفهـوم الوالء لزعيم القبيلة وهو الذي يفصل في كل النزاعات ، 

التي تحدث بين أفراده ، وتلعب العالقات العائلية والقرابة دورا حاسما في التنظيم 
 . اإلجتماعي

 فيهــا المجتمــع فــي وضــعية إنتقاليــة مرحلــة يكــونهــي و  : نطــالقمرحلــة التهيــؤ لإ -ب     
دة تحـوالت ، تفـرض أن المجتمـع فـي هـذه الحالـة سـوف يعـاني ويكابـد عـ" رسـتو"حيث يـرى 

ـــوم الحديثــة و إســتغالل مصــا عليــه الولــو  فــي ــ، تطبيقاتهــا در العل ن مــن مســتوى حتــى يحس 
 .المعيشي من ثم مستواه مردوديته و 

أن المجتمــع يــتمكن مــن خاللهــا " رســتو"هــي المرحلـــة التــي يـــرى و  :مرحـــلة اإلنطـــالق  -ج     
اإلسـتفادة  :ذلك مـن خـالل ضع حد لمعوقات النمو اإلقتصادي و يو من إزاحة كل العراقيل و 

القصــوى مــن التطــور التقنــي ، بحيــث يــتمكن المجتمــع مــن إدخــال عنصــر التكنولوجيــا فــي 
مقتنعـــــة بعمليـــــة التحـــــديث  نخبـــــة تكـــــون جـــــدبـــــه تواجـــــد المجتمـــــع ، كمـــــا جميـــــع مجـــــاالت 

 .اإلقتصادي 
حيث يصل المجتمع في هذه المرحلة إلى مستوى يبدأ في  :مرحلة السير نحو النضج  -د     
لــدراجات اإلســتثمار يــق نــوع مــن اإلســتقرار اإلقتصــادي ، ويصــل حينهــا مســتوى النمــو و تحق

 . معقولة
                                                           

حسان حفظي  –1 قضايا التنمية في الدول النامية ، دار المعارف الجامعية ، اإلسكندرية ،  ،مريم أحمد مصطفى وا 
 . 11إلى 11ص  السنة غير واضحة ،
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التــــي يصــــل فيهــــا و " رســــتو"نــــد هــــي المرحلــــة األخيــــرة عو  :مرحلــــة اإلســــتهالك الــــوفير  -ه     
مــن خــالل التــدفق المســتمر للســلع والخــدمات  المجتمــع حالــة مــن الرفــاه اإلقتصــادي الــدائم

 .واإلستثمارات الضخمة في كل مجاالت الحياة 
 :وجهت لهذه النظرية عدد من اإلنتقادات ، من بينها  :نقد نظرية التحديث  -

عليـــه  تطـــورالبلـــد الـــذي يريـــد ال وعلـــىأن التخلـــف وضـــع طبيعـــي ألي بلـــد ،  رىتـــ -     
 .    البلدان المتطورة مرت بهاالمراحل التي  بنفسالمرور 

تطــور  التــي بــرزت أثنــاءبعــض الظــواهر اإلقتصــادية  فهــمعــن هــذه النظريــة  عجــز -     
تقريبا في نفس مرحلـة تحضـير الشـروط األوليـة لإنطالقـة  انطلقتالمجتمعات التي بعض 

أندونيســيا بةلمانيــا ، ن بالهنــد و مثــال ذلــك مصــر بالمقارنــة باليابــان وباكســتاو ، اإلقتصــادية 
كانــت متزامنــة ، إال فبــالرغم مــن أن اإلنطالقــة األوليــة لتحقيــق شــروط التنميــة لهــذه البلــدان 

 .ما النهايات كانت مختلفة تماأن التجارب و 

إلـــى باألســـاس د هـــذه النظريـــة أن التخلـــف الـــذي تعانيـــه البلـــدان الناميـــة يرجـــع عتقـــت -     
لتــــدخل ا أغفلــــت، و  ذه البلــــدانليــــة كامنــــة فــــي البنــــاء اإلجتمــــاعي والثقــــافي لهــــعوامــــل داخ
 مبــررالتاســع عشــر بلتــي تمــت فــي القــرنين الثــامن عشــر و لحركــة اإلســتعمارية اااألجنبــي و 
 .التي لم تقدر على تطوير نفسها البلدان تطوير 

العديـــد مـــن  لهـــااغف، وا  هـــذه النظريـــة للمكونـــات التاريخيـــة للبلـــدان الناميـــة  اســـتبعاد -     
مـا و عامل اإلستقرار السياسـي ، كالتطوير التنمية و  انطالقروط في العوامل التي تدخل كش

 .كب ظروف البلد بما يوائم و يوا الوطني القرارستقالل ايتعلق بالسيادة الوطنية و 
 :نظرية التبعية : ا ثاني

ة ، وبخاصة حينما ير نظهذه ال وزر بالحقيقة أسهمت العديد من الظروف العالمية في      
على تكشفت السياسات التنموية للفكر التنموي الغربي ، الذي يهدف باألساس للمحافظة 
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رغامها على إتباع الطريق العالقات اإلقتصادية القائمة والمهيمنة على البلدان النامية ،  وا 
كان منظرو النمو اإلقتصادي والتحديث الذي سلكته هذه الدول في مسار تنميتها ، 

أنصارا متحمسين لطريق التطور الرأسمالي ، حيث يعتقدون أن الرأسمالية هي محصلة 
ةصلة في صلب المجتمع ويمكن دفعها للتطور باإلستثمار ، وبقدر طبيعية لعمليات مت

كاف من هذا اإلستثمار ستقترب كل البلدان في النهاية من بعضها البعض وستصبح 
على حساب قيمها وثقافتها ذلك ن اولو ك،  (1)متشابهة بالدول الرأسمالية الصناعية للغرب

 . وظروفها التاريخية 
وكرد فعل على هذه المعالجات الناقصة والمغرضة التي صاغتها نظرية التحديث      

كالفقر  اإلجتماعيو المرتبطـة بالتوتـر السياسي  كنتيجة لظهور العديـد من المشكالتو 
ة التبعية ير ظنفي خضم هذا كله  في أغلب بلدان العالم الثالث ، برزت غيرهاوالبطالة و 

التي ركزت على إبراز المشكالت التي أفرزها النظام  خاصة في أمريكا الالتينية ،و 
تبلور هذا المفهوم منذ أواسط الستينات من القرن الفارط على يد بعض قد و ، الرأسمالي 

تطورت على يد و  ةير نظهذه المفكري أمريكا الالتينية ، ثم ما لبثت أن أنتشرت أفكار 
ثيرا كبيرا على دراسات تة هاح لأصب، و مفكرين آخرين في بلدان العالم الثالث األخرى 

 . (2)التخلف في البلدان الناميةالتنمية و 
من فكرة أن فشل بلدان العالم الثالث في تحقيق مستويات هذه النظرية تنطلق و      

الحقيقة و ،  (3)مالئمة ومتواصلة من التنمية ، يرجع إلى تبعيتها للدول الرأسمالية المتقدمة
هي نظرية و ، ال  مشكالت التخلف نظرية يحاول أصحابها عينظر للتبعية بإعتبارها 

                                                           

 101التغير والتنمية في القرن العشرين ، ترجمة عزة الخميسي ، المشروع القومي للترجمة ، العدد ،توماس باترسون  -1
 .  112، ص 1001، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، 

 . 112، ص 1999، سوريا  1ط، علم اجتماع التنمية ، مطبعة األهالي  ،جهينة سلطان العيسى وآخرون -2
ة علم اإلجتماع ، المجلد األول ، ترجمة محمد الجوهري وآخرون ، المشروع القومي موسوع ،مارشال جوردن  -3

 . 130، ص 1000المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، ،  119العددللترجمة ، 
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، (1)الماركسية على السـواءفتراضات الكالسيكية الليبرالية و قائمة في الحقيقة على نقد اإل
على رفض أطروحات مدرسة التحديث ونظريات هناك إجمـاع لـدى كتـاب التبعية و 

ى ربط يتفق هؤالء أيضا عل يؤكدون على خطورة سياستها التنموية ، كماو ، العصرنة 
تحليلها على أنها ظاهرة عالمية مصاحبة لإنتشار الدولي لنمط ظاهرة النمو والتخلف و 

المستمر لدول األطراف ن على حقيقة اإلحتواء التاريخي و اإلنتا  الرأسمالي ، كما يؤكدو 
اإلحتواء على الهياكل التةثير السلبي لهذا في نظام التقسيم الدولي للعمل و  (العالم الثالث)

  . (2)الداخلية لهذه الدول
أطروحــــات الفكــــر التبعيــــة عــــدة إنتقــــادات لمفــــاهيم و  قــــدمت مدرســــة فــــي هــــذا اإلطــــار     

 : (3)فمن ضمن هذه المفاهيم الخاطئة، بالذات ولنظرية التحديث البرجوازي 
 .  وضع طبيعي ألي بلد في فترة زمنية معينةاإلعتقاد أن التخلف  -     
 .أن هذا التخلف عبارة عن حالة ذاتية تكمن في الشعوب المتخلفة و  -     
النيوكالســـيكي الـــذي ســـاد أوروبـــا يمكـــن تطبيقـــه وأن مبـــادإل اإلقتصـــاد الكالســـيكي و  -     

 .على العالم الثالث 
التـــي ، هـــذه الـــرؤى الـــثالث تتخطـــى فـــي الحقيقـــة الواقـــع الحقيقـــي للمجتمعـــات الناميـــة      

جتماعيـــا عـــن المجتمعـــات الصـــناعية المتقدمـــة ، إذ أنهـــم يفترضـــون حـــل خيـــا و تختلـــف تاري ا 
مشــكلة التخلــف علــى ضــوء تجــربتهم الخاصــة دون مراعــاة للتطــور الــديناميكي للمجتمعــات 

ال تــزال فــي تجســيد التخلــف العوامــل التاريخيــة التــي أســهمت و  المتخلفــة ، بغــض النظــر عــن

                                                           

نظرية التبعية وتفسير تخلف اإلقتصاديات العربية ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد  ،محمد السيد سعيد  -1
 . 10، ص 1913 السادس

السنة  11مناقشة نظرية ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد  -التبعية والتبعية الثقافية  ،عبد الخالق عبد اهلل  -2
 .   12، ص 1919الثامنة 

الـــدار  ، قتصـــادي لبلــدان العـــالم الثالــثدراســة تحليليـــة للواقــع السياســي واإل -أزمــة التنميـــة  ،صــبحي محمــد قنـــوص  -3
  .  119، ص  1999 ، اهرةق، ال 1ط  ، الدولية لإستثمارات الثقافية
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اإلرادة  الكافيـة ه البلدان تنعم بنـوع مـن الحريـة و ذأن ه ون خطةدعتقي كما أنهمدون سواها ، 
حــدث ياإلقتصــادي المطلــوب ، بينمــا الــذي نهم مــن تحقيــق التطــور اإلجتمــاعي و التــي تمكــ، 

تبنـي برامجهـا  ، فـي تعطيـل إلرادتهـاو للحريـات كـبح   نـاكهف، العكـس في العالم الثالث هـو 
  . (1)بلدانهاتصوغ إستراتجيتها بالكيفية التي تالئم واقع و 

حيـث أكـد علـى أن ،  (2)مـن أبـرز أقطـاب هـذه المدرسـة" .Frank G" "جندر فرانـك"يعد و      
ميـة التـي أحـدثت تنميــة النسـق الرأسـمالي أسـهم فـي إحــداث التنميـة المشــوهة فـي البلـدان النا

يــرى  أن ، و  تخلــف فــي منــاطق أخــرى ، نتيجــة إســتغالل العواصــم لألطــراففــي منــاطق و 
هيمنــة الــدول قتصــادية التاريخيــة اإلســتغاللية و التخلــف تمثــل بحــق نتــا  العالقــات اإلظــاهرة 

هــــذا األخيــــر أبــــرز مصــــطلحات  أبتكــــرلقــــد لمتقدمــــة علــــى البلــــدان الناميــــة ، و الصــــناعية ا
دول المحــــــيط و ( Center)هــــــي دول المركــــــز المحدثــــــة أو مدرســــــة التبعيــــــة أال و  الماركســــــية

(Préferie ) دول )علــى التوابــع ( زدول المركــ)ســيطرة مــن العواصــم أن هنــاك  أســتنتجحيــث
الـدول المتخلفـة بمـن يشـهر قة القائمة بين الدول المتقدمة و العال" فرانك"قد شبه ، و ( المحيط

فــي هــذا اإلطــار يــدين اه بةنــه هــو الــذي جعلــه متخلفــا ، و ســالحه فــي وجــه اآلخــر مــذكرا إيــ
اإلنضـــــمام إلـــــى الســـــوق األوروبيـــــة ،  معتبـــــرا أن تصـــــفية األجنبيـــــة و  المســـــاعدات" جالييـــــه"

كمــا لــم تســهم فــي ، اإلســتعمار السياســي لــم تــؤدي إلــى إختفــاء عمليــة نهــب الــدول المتخلفــة 
أن هـذه المعونـات التـي يقـدمونها للعـالم الثالـث و ، إلستقرار السياسي فـي هـذه الـدول تدعيم ا

 .هم الدائمة ما هي إال طعم إلبقاء الدول المتخلفة تحت سيطرت
يــرى أن التنميــة هــي حيــث ،  (3)مــن المنظــرين لمدرســة التبعيــة "بــول بــاران"كمــا يعتبــر      

واقـع يعتقـد أن إغفـال الا يـزعم أصـحاب الفكـر التحـديثي ، و ليسـت تطوريـة كمـعملية ثورية و 

                                                           

حسان حفظي ، مرجع سبق ذكره ، ص -1  .   19مريم أحمد مصطفى وا 
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اإلقتصـــادية أدت كلهـــا إلـــى التـــاريخي للبلـــدان الناميـــة وتنوعهـــا وخصوصـــيتها اإلجتماعيـــة و 
أن ظـاهرة  "شـارل بتلهـايم"التخلـف بهـا ، كمـا يـرى  تسـنمية المشـوهة وكر يق نوع من التتحق

إال أنــه  الجمــود ،تــرتبط بعــدة عوامــل منهــا التبعيــة واإلســتغالل و التخلــف فــي الــدول الناميــة 
هم أشد الناس حرصـا علـى إبقائـه  بخاصة عندما يصدر من قبل منينتقـد مفهـوم التخلف و 

اإلمبرياليـــــة فـــــي تفســـــير التخلـــــف فـــــي ز دور اإلســـــتعمار و رة إبـــــرايـــــرى ضـــــرو وتدعيمـــــه ، و 
قتصـــادي علـــى بلــــدان العـــالم الثالـــث لمـــا لهـــا مـــن تـــةثير سياســـي و ، المجتمعـــات الناميـــة  ، ا 

ل الـــتخلص مـــن التبعيــــة حتـــى تـــتخلص هــــذه البلــــدان مـــن التخلـــف عليهـــا النضـــال مـــن أجــــو 
 بنــاء إقتصـاد قـادر علـى مواجهــةالمعيشـة و ة ، لتحقيـق تحسـن مسـتوى اإلقتصـاديالسياسـية و 

رورة تصـفية المصـالح الرأسـمالية والطبقـات يرى أيضـا ضـاإلحتياجات األساسية للسكان ، و 
ع القـوى البرجوازيـة التـي تتصـالح مـ ،اإلنتهازيـةيطرة النخب البرجوازية المحليـة و سالطفيلية و 

  . تطوير الوعي الجماهيري إلى أقصى حد ممكنالخارجية ، و 
جــاالت التنظيــر ألطروحــة مــن أبــرز ر " ســمير أمــين"كمــا يعــد المفكــر المصــري القــدير      

أبرز فكرة ينطلـق منهـا هـذا األخيـر هـي ، و  (1)اقع التخلف في العالم الثالثتحليل و التبعية و 
الـدول المتقدمـة ، بفكرة النمو الالمتكافيء الظاهرة على البلدان النامية بخصوص عالقاتهـا 

أو  فــي أطروحتــه هــذه مــن خــالل إفتراضــه أن العــالم عبــارة عــن نســق واحــد" مــينأ"ينطلــق و 
ــةث  تــؤث ر و ، منظومــة عالميــة واحــدة  نســاق الفرعيــة األر بشــكل أو بــعخر علــى التنظيمــات و تت

ـــى  أعتمـــدلقـــد األخـــرى للعـــالم ، و  ـــدان الناميـــة عل ـــف لـــدى البل ـــه لواقـــع التخل ـــرا فـــي تحليل كثي
بدقـة علـى عالقـات و " أمـين"المحيط ودول المركز ليعبر كدول ، " جندر فرانك"مصطلحات 

التقســيم  هــوهــذا الالتكــافؤ فــي المتقدمــة ، وأبــرز مــا يظهــر لالتكــافؤ بــين البلــدان المتخلفــة و ا
 ، حيــث يحــتم علــى العــالم الثالــث التخصــص فــي الصــناعات اإلســتخراجية، الــدولي للعمــل 
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مما يشـكل نوعـا مـن ، الدقيقة لنفسه الكبرى و يحتكر الصناعات بينما يهيمن العالم المتقدم و 
قلـة بينمـا تـنعم ال، الـذي يسـبب تخلـف قطـاع كبيـر مـن العـالم عـن ركـب الحضـارة  الالتوازن

مـــن ثـــم يمكـــن لنـــا حســـب إعتقـــاد ، و  ثـــروات العـــالم قاطبـــةمـــن الشـــعوب المتقدمـــة بخيـــرات و 
خل فــة حســب تالم الكامنــة وراء تخلــف الشــعوبالكشــف عــن األســباب الخفيــة و " أمــينســمير "

ـــد المعطـــي"تعبيـــر  ـــد الباســـط عب إلـــى فكـــرة اإلعتمـــاد "  Santos" "ســـنتوس"يشـــير و  ، (1)"عب
ن إقتصــاد دولــة مــا مشــروط بإتســاع وتطــور إقتصــاد دولــة أخــرى المتبــادل حينمــا أكــد علــى أ

 .هو يشير هنا إلى خضوع إقتصاديات البلد الضعيف للبلدان المصنعة تطوره ، و و 
صــياغة أصــحاب مدرســة التبعيــة لمعالجــة التنميــة فــي طــرحهم لمجموعــة  لقــد جــاءتو      

أحســـن مـــا أضـــافه و  ، (2)الـــدول التابعـــةحات الجديـــدة مـــن مثـــل دول الهـــام  و مـــن المصـــطل
إذ يعتقـدون أنـه ال يكفـي ليفسـر لنـا عمليـة  ، مفهـومهم عـن النمـوهو أصحاب هذه المدرسة 

اديــــة بحتــــة كزيــــادة الــــدخل الــــوطني ات مالتنميــــة ، فــــالنمو هــــو مفهـــــوم يــــرتبط أكثــــر بمؤشــــر 
نــا إذا أنطلقنــا مــن نســبة اإلســتثمار اإلقتصــادي إلــى نســبة التزايــد الســكاني ، ألنو الفــردي ، و 

أهملنــا جانبــا العوامــل اإلجتماعيــة ، فإنــه لــن يكــون بمقــدورنا توضــيح ســبب مؤشــرات بحتــة و 
قيق العــالم المتقــدم ، إن التـدتخلف معدالت نمو بلدان العالم الثالث عن مثيالتها في بلـدان 

دخال بعض العوامل اإلجتماعية و في مفهوم التطور اإلقتصادي و  اإلقتصادية فيـه هـو دون ا 
  .  (3)شك خطوة متقدمة في فهم المسائل المطروحة أمام البلدان المتخلفة

وجهت لهذه النظرية إنتقادات عدة ، من بينها أنها ركزت على  :نقد نظرية التبعية  -
إنتشار البنية الرأسمالية  بإعتبارلعوامل الخارجية وتةثير تلك العوامل في عملية التنمية ، ا

أنها لم كما ، كانت هي العامل الحاسم في تخلف البلدان النامية وقيم الليبرالية في العالم 
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تنجح في تقديم برنامج عملي للتخلص من حالة التبعية والتخلف ، كما أنها وقعت في 
عميمات ، معتقدة أنها قدمت قانونا عاما يمكن تطبيقه على كل مجتمعات العالم شرك الت
 .الثالث 

 :اإلسالمي  نظورالم: ا لثاث
ن لم يكن مصطلح التنمية ا  ، و  سالم سبق كل فكر متقدم في معالجة قضايا التنميةاإل     

والسنة  القرآن ، في كثير من نصوص ، فقد وجد بةلفاظ عديدة مترادفة موجود بلفظه
، "الحياة الطيبة"و" العمارة"و" التعمير"، مثل  ء المسلمينكتابات علمافي النبوية و 

 عنييفالعمران ،  اإلسالميقتصاد ية يقترب من مصطلح العمران في اإلفمصطلح التنم
وذلك ، الى نمو مستمر للطيبات  للوصول، العمل لتحقيق الكفاية والكفاءة للجميع 

كم من األرض  أهو الذي أنش]لقوله تعالى ،  اهلل من موارد هكل ما سخر ل األمثلستخدام باإل

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ف لنحيينه حياة  ]سبحانه وقوله ،  (1)[ستعمركم فيهاأو 

هي نظرة  العمرانو لى أن النظرة اإلسالمية للتنمية وقد أشار عدد من الُكتاب إ،  (2)[طيبة
وركز على بناء اإلنسان ، شاملة تتضمن جميع نواحي الحياة المادية والروحية والخلقية 

كمحور للعملية التنموية ، فاإلنسان محورها وهدفها بوصفه الكائن الوحيد في هذا الكون 
، وذلك بما  والقيام بعملية تنموية لما في الكون تطويرالتغيير و الالقادر على إحداث 

به اهلل سبحانه وتعالى عن بقية الكائنات ، فاإلسالم حارب السلوك السيئ مثل ختصه أ
ألي عملية  نوهما معيقا، الكسل واإلتكالية وعدم السعي الذي ينتج عنه التخلف والفقر 

 ليعي  حياة طيبة هانئة ، فاإلسالم حرص على تنمية اإلنسان وموارده،  تنموية وعمرانية
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 . (1)رة عمله الصالح في الدنيا واآلخرةمليئة باإلنجاز لينال ثم 
، والسيما المتخلف  لحثيث لتحقيقها في واقع المجتمعألهمية التنمية والسعي ا انظر  و      
 إال أن،  كثير من السياسات والخطط واألعمالعنوانا  ل تالتنمية أصبح عملية، فإن   منه

في غالب  بحيث ركز،  والتعميماتمثقال  بالكثير من المعاني أصبح هذا المصطلح 
ومزاياه  المجتمع بعيدا  عن تنمية خصائص، من التنمية  اديماألحيان على الجانب ال

سهاماته اإلنساني ة عداده ألداء الدور المنوط به في الحياة وا  ، وتحقيق األهداف التي  ، وا 
 . (2)اإلنسان خلق من أجلها

هو الذي وضع ، و قتصادي الغربي الفكر اإلب إرتبط حمصطلكالتنمية  بحكم أنو      
تالزم بين  بما يعنيه الخاص به ، في العصر الحديث من خالل منظور مؤشرات التنمية 

نتشار هذا المنظور وهيمنته على إضافة إل،  قتصاد في الفكر الغربيالتنمية واإلمفهوم 
المؤسسات الرسمية من ت ، جعل بلدان المتخلفةبها ال تتبعية التي تمي ز بخاصة ال، و  العالم
ربي في حصر التنمية في المجال تجاه الغاإل لألسفيتجهون ،  هذه البلدانفي 
همال ما سواهااإل هم اتعمجتم، ظنا  منهم أن  هذا التبني سيقود حتما  إلى تنمية  قتصادي وا 

شعوب زال الت العقود من التنمية و  نقضتأفقد ، نحطاط والخرو  بها من التخلف واإل
في معظم المجاالت  حقق تقدما  ملحوظا  ت، ولم عاني من نفس األزمات ت المتخلفة

في كثير من هذه النواحي إلى مستويات من  تتراجع ا، بل إنه قتصاديةالسياسية واإل
 . (3)اء والفعالية أدنى مما كانت عليهالممارسة واألد

                                                           

 : ، التنمية من منظور إسالمي ، على الرابط التالي  سائد أبو بهاء -1
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 . 19ص 
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ي مفهوم التنمية من النظر ف، فإن  هذا األمر يدعونا إلى إعادة  وبناء على ذلك     
الخلل في مفهوم التنمية جعل ف،  هتمام، وأيها أولى باإل وبيان مجاالتها منظور إسالمي

ا  منهم أن  عملية التنمية ليست إدراك، المهتمين بها يعيدون النظر في تحديد معنى التنمية 
في تحقيق نجاح هميتها ، ألن  هناك جوانب أخرى لها أ قتصاديمقصورة على الجانب اإل

وبناء  ، سان بوصفه المحور األساس للتنميةهتمام باإلن، فضال  عن اإل قتصاديةالتنمية اإل
مختلف مجاالت الحياة واألنشطة على ذلك بدأ يظهر التوجه نحو التنمية الشاملة ل

 .جتماعية اإل
تقديم مفهوم للتنمية في هذه العجالة  حاولن : مفهوم التنمية من منظور إسالمي -1

،  لمفهوم التنمية التي قدمتتعاريف ال ، وخاصة أن جليتماشى مع المنظور اإلسالمي 
، حسب المنظور اإلسالمي له  ال تفي بالمقصود وال تستوعب مجاالت التنمية الكثيرة

فال  لى مجال معي ن من مجاالت التنميةركز عيريف اتعال كل تعريف من هذهن  أ بحكم
، ومن  إْن لم تكن كل ها قد حصرت التنمية في الجانب المادي فحسببل ،  يتعداه لغيره

عملية تطوير :  يهن  التنمية منظور شامل حسب الرؤية اإلسالمية ، فيمكن القول أ
وتغيير قدر اإلمكان نحو األحسن ، وتكون مستمرة وشاملة لقدرات اإلنسان ومهاراته 

ستخالف في األرض برعاية أولي حقيقا  لمقصود الشارع من اإل، ت المادية والمعنوية
،  (1)دا  عن أي  نوع من أنواع التبعية، بعي األمر، ضمن تعاون إقليمي وتكامل أممي

لى حدوث إالتي تؤدي  األسبابلى القضاء على إالتنمية في اإلسالم تسعى للوصول ف
تنمية المجتمع للنواحي غير المادية من لى إجتماعية ، كما تسعى قتصادية واإلالمشكلة اإل

عالء الروابط اإلنسانية والتي تحقق بعدها نموا ماديا ، وقد  (2)حيث السمو باألفراد وا 
                                                           

شكالية التنمية ، على الرابط التالي  حسن بن إبراهيم الهنداوي -1  :، التعليم وا 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&ChapterId=7&

BookId=298&CatId=201&startno 

  .، مرجع سابق  نمية من منظور إسالمي، الت سائد أبو بهاء -2

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&ChapterId=7&BookId=298&CatId=201&startno
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&ChapterId=7&BookId=298&CatId=201&startno
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عن مفاتيح العملية التنموية " المسلم في عالم االقتصاد"في كتابه  "مالك بن نبي"تحدث 
الحضور اإلنساني الفاعل  التنمية تتطلبف ، الوجود اإلنساني والبشريكوكذلك العمرانية 

، فهي تتطلب أن يكون اإلنسان فاعال  ومؤثرا  في  في الحياة وليس مجرد الوجود فيها
من  لما لهامفيد هتمام باألفكار االكما أن  ، وأن يضع بصمته في كافة المجاالت، الحياة 

، من خالل وجعله في مرحلة مستمرة من التنمية والتعمير، قدرة على تطوير حياة اإلنسان 
  .  (1)جعل األفكار الجديدة موضع التنفيذ

يمكن إبراز خصائص التنمية ضمن المنظور  : اإلسالمفي خصائص التنمية  -2
 : اإلسالمي ، كما يلي

إن  أهم خاصية للتنمية هي كونها عملية تهدف إلى تطوير : التطوير والتغيير -أ      
] : تعالى لاق،  (2)كون نحو األحسن فاألحسن تأن و ،  وتغيير حـياة الناس في مجتمـع ما

 ستطاعة ،ر حسب اإليويكون هذا التغي،  (3)[ِإنَّ اللََّه اَل ُيَغّيُر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى ُيَغّيرُوْا َما بِأَنُفِسِهْم  
  . (4)[وسعها  إالال يكلف اهلل نفسا  ] :قال تعالى

عند التطوير والتغيير المستمر نحو إن  العملية التنموية ال تقف :  الشمولية –       
والمقصود  ، لك كل ه ميزة أخرى وهي الشمـولية، بل البد أْن يضاف إلى ذقط األحسن ف

مكانياته المختلفة فشل ف ،معنوية  و، سواء أكانت مادية أ بها مراعاة لقدرات اإلنسان وا 
أنها لم تكن شاملة لقدرات اإلنسان ومهاراته المادية  يالتنموية ، سببه الرئيس ةالعملي

قتصادية نب المادي الذي يراعي التنمية اإلن  أكثرها يركز على الجاأ، حيث  والمعنوية

                                                           

 .    21ص 1912، دمشق ، سنة  1دار الفكر ، ط مالك بن نبي ، المسلم في عالم اإلقتصاد ، -1
  .، مرجع سابق  ، التنمية من منظور إسالمي سائد أبو بهاء -2
  . 11اآلية : الرعدسورة  -3
 . 119اآلية  :البقرة سورة  -4
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وال شك  أن  هذا األمر يقود حتما  إلى فشل العملية  ،المحصورة في زيادة اإلنتا  وتنميته 
 . (1)لعملية التنمية والتكامل المنشودين، ويطرح تحديا   التنموية عاجال  أو آجال  

، بل تةخذ في زمن وجيز ق تحقال يمكن أن تإن  العملية التنموية :  ستمراريةاإل -ب     
لمحافظة ل تتطلب السعيعملية  هيو  يها ،الساعين إل بحسب إرادةزمنا  يطول ويقصر 

تكون مستغرقة لحياة األفراد والمجتمعات على حد   بحيث،  عليها وتحقيق المزيد منها
كل ف اإلنسان بتعمير الكون  ن  اهلل، أل تواصلة من جيل إلى آخر دون توقف، م السواء

َسخََّر َلُكُم ٱْلبَْحَر لِتَْجرَِى ٱْلفُ ْلُك ِفيِه بِأَْمرِِه    ٱللَُّه ٱلَِّذي]: تعالى لاق ، (2)ستثمارها  وتنمية ما فيه و 

ْرِض َمِميعام ّمْنُه ِإنَّ  ٱالْ   وَن ، َوَسخََّر َلُكْم مَّا ِفي ٱلسََّمٰ ٰوِت َوَما ِفيَولِتَْبَتُغوْا ِمن َفْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكرُ 

 . (3)[ذَِلَك الَيَٰ ٍت لّقَْوٍم َيَتَفكَّرُونَ   ِفي
ستخلف اإلنسان في إن  اهلل سبحانه وتعالى إ:  ستخالفاإل همةالوعي بم -د      

لييسر له عملية القيام ،  ، وجعل األرض له ذلوال   وسخر له ما في الكون جميعا   األرض
ة من أجل قيامه بالعملي هخير دافع لذلك يكون ل ، ستخالف وتعمير األرضبمهم ة اإل

اإلنسان في اإلسالم ف ومن ثم ، ستثمار ما في الكونا  التنموية وتحقيق عمارة األرض و 
ستخلفه في األرض أمحور العملية التنموية والبنية األساسية له فجعله قيمة حقيقية عندما 

ودافع  اإلنسان البد أن يكون له هدف يسعى إليهف،  (4)بما لديه من قدرات ذهنية وجسدية
ُثمَّ َمَعْلنَٰ ُكْم خَلَٰ ِئَف  ] : عز وجل  قولي،  الجهدديني أو عقدي يكون حافزا  له للعمل وبذل 

  . (5)[ٱاْلْرِض ِمن َبْعِدِهم لَِننُظَر َكْيَف َتْعَمُلونَ   في

                                                           

 ، 1911 ، بيروت ، مركز دراسات الـوحدة العربية، بديلة للتنمية الشاملة  إستراتيجيةنحو  ، الكواري علي خليفة -1
 . 11ص
شكالية التنمية ، مرجع سابق  حسن بن إبراهيم الهنداوي -2   .، التعليم وا 
 . 11-11اآليات  : الجاثيةسورة  -3
 .، مرجع سابق  ، التنمية من منظور إسالمي سائد أبو بهاء  -4

  . 13اآلية  : يونسسورة  -5
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 مجتمع ككلأن  التنمية هي عملية حضارية يشترك فيها أفراد البحكم :  الـرعاية -هـ      
فمن األهمية بمكان أن يتولى  لذا ، وتتضافر جهودهم لتحقيق التنمية المطلوبة للنهضة

وأْن يحظى برعايتـهم ويحثوا ، تبني المشـروع التنموي والسهر على تنفيذه بأولو األمر 
 هاغير دون أْن تكون هذه الرعاية متوفرة للجميع فال تكون متوفرة لفئة ، و الناس على ذلك 

تنمية تكون  و أنأ، ألن  ذلك من شةنه أْن يجعل عملية التنمية مقصورة على فئة معينة 
عملية التنمية عنصر تتوفر في ن  أ كما يجب شاملة ، ق نهضة حضاريةتحقال  نخبوية

ُيساهم إسهاما  كبيرا  حتى ، مطلوبةعملية التطوير والتغيير ال تحقيقل، التخطيط والتنظيم 
 . (1)في نجاحها

، المجتمععلى التعاون فيما فيه خير وصالح  يحث اإلسالم:  التعاون والتكامل -و     
نَّ ٱللََّه  َوَتَعاَوُنوْا عََلى ٱْلبِر وَٱلتَّقَْوٰى َوالَ َتَعاَوُنوْا عََلى ٱإلِْثِم وَٱْلُعْدوَاِن وَٱتَّقُوْا ٱللََّه إِ ]: كما قال تعالى

بين  تكاملالتعاون و ال منطلقة من مبدأعملية التنمية  فال بد أن تكون، (2)[َشِديُد آْلِعق َاِب 
فيزداد أمر  عضوية للمجتمعن  هذا التعاون التكاملي يحقق وحدة إذ أ، أفراد المجتمع 

فتضعف  الجماعة الواحدةختالف بين ا  على خالف ما لو كانت هناك فرقة و ،  التنمية قو ة
 . (3)عملية التنمية وتؤول إلى الفشل

، فإن  العملية يه ، وبناء عل عن غيرها لكل  أمة خصائص تمي زها:  ستقالليةاإل –ي     
قيمه ، منسجمة مع المجتمع نفسه التنموية البد أْن تكون نابعة من خصائص ومميِّزات 

 ، بمعنى أن تكونبعيدا  عن أي  نوع من أنواع التبعية هذه العملية أْن تـتم و ، وأخالقياته 
الدول المـتخلفة  جلةزمة التنمية التي تعيشها فت األمة وبحسب إرادتها ، على ذا ةعتمدم

                                                           

  10-21ص،  1911سوريا ،  ، حلب ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، قتصادية التنمية اإل ، تيسير الرداوي -1
 . 1اآلية  : المائدةسورة  -2
شكالية التنمية ، مرجع سابق  حسن بن إبراهيم الهنداوي -3   .، التعليم وا 
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 (1)مستقل عن تشكيل فكر تنموي ةبعيد اعليها ، بما يجعلهتعود إلى هيمنة الفكر الغربي 
ستفادة من اآلخرين ومن عدم اإل ةي حال من األحوالستقاللية التنمية ال تعني بإ ، إال أن
، ولكن المنافاة واقعة بين  ستفادةستقـاللية واإلفليس هناك منافاة بين اإل،  تجاربهم

ما تبعية ، لكونهما ضـدان ال يجتمعان، لتبعية ستقاللية وااإل  . (2)فإما استقاللية وا 
  : أبعةاد التنميةة  -ارابع

ما ال شك فيه أن التنمية ال يمكن أن تكون مقتصرة على مجـال دون مجال آخـر وم     
المجتمع في أبعـاده اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ع ، بل تشمل كل مجاالت من المجتم
، با من متطلبات التنمية الشاملة مطل هذه األبعاد يعد كل بعد منو السياسية ، والعلمية و 

ضرورية إلنطالقة تنموية هذه األبعاد التي أراها أساسية و تطرق ألهم ال يمكنعليه و 
 :حقيقية أهمها 

نقصد بهذا البعد ذاك اإلطار الذي تحدث و :  في التنمية الثقافةيالبعةد اإلجتماعي و  -1
إذ أن  حد أبرز متطلبات التنمية الشاملةيعد أ، و  (3)متةثرة بمكوناتهفيه و فيه التنمية مؤثرة 

تسمح الواقع اإلجتماعي والثقافي ، و  التنمية أول ما تهدف إليه هو أنها تعمل على تغيير
له في نفس الوقت من أن يحدد اإلطار العام لهذه التنمية لتكون بحق في خدمة هذا 

أول " فليب روب"لقد كان و  ،أطره وأهدافه المجتمعية المجتمع أو ذاك ، على ضوء قيمه و 
المختصين الذين أعطوا أهمية خاصة بالبعد اإلجتماعي في عملية التنمية ، بحيث عبر 

عام " المدخل إلى تنمية المجتمع"ته الشهيرة التي أخرجها بعنوان عن ذلك من خالل دراس
التنمية اإلجتماعية التفريق بين التغير اإلجتماعي و  ، إذ ركز في هذه الدراسة على 1911

، فهو يعتقد أن التغير اإلجتماعي يقتصر على حدوث تحوالت إجتماعية في أي إتجاه ، 

                                                           

 .مرجع سابق  ،قتصادية التنمية اإل ، تيسير الرداوي -1

شكالية التنمية ، مرجع سابق  حسن بن إبراهيم الهنداوي -2   .، التعليم وا 

  .  31، صمرجع سبق ذكره تغريب العالم الثالث ،  ، كمال التابعي -3
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،  (1)إحداث تكيف مقصود مع الظروف المتغيرة في حين تمثل التنمية اإلجتماعية عملية
أي أن التنمية اإلجتماعية هي تغيير مقصود من طرف اإلنسان ذاته ، بينما التغير 

 . اإلجتماعي هو مجرد تحوالت ربما تكون خارجة عن نطاق اإلنسان بحد ذاته 
ملية هي إال ع أن التنمية اإلجتماعية ما" Higgins"هيجينز"مثل يعتقـد البعض إال أن      

تتم في  عملية إستثمار إنساني: "ا بةنها ذلك حينما عرفهتلحق بالتنمية اإلقتصادية و 
الرعاية واإلسكان و الصحة العامة تي تمس حياة البشر مثل التعليم و المجاالت ال
بحيث يوجه عائد تلك العملية إلى النشاط اإلقتصادي الذي يبذل في ، الخ …اإلجتماعية 

التي ينبغي كما يرى ، هذا في الحقيقة إجحاف بحق التنمية اإلجتماعية و  . (2)"المجتمع
 : (3)هيض أن تستهدف ثالثة نقاط أساسيا و البع
 .للتنمية الشاملة ألي مجتمع  اأساسي ها مدخالبإعتبار *     
عتبـار و  *      . الشاملةمستخدمـة إلنجاح التنمية مجموعـة إجراءات ووسائـل  هاا 
عتبار و  *      .ا أحد أنواع التغير اإلجتماعي المقصود أيض هاا 
قد صاغ العديد من المختصين في مجال التنمية مجموعة من التعريفات لمفهوم و هذا      

عية ليست مجرد تقديم أن التنمية اإلجتما حيث يعتقد البعضالتنمية اإلجتماعية ، 
نما تشتمل على عنصرين أساسيين أحدهما هو تغيير األوضاع اإلجتماعية ، و الخدمات ا 
جتماعي تنبثـق عنه عالقـات اآلخر إقامة بناء إالتي لم تعد تساير روح العصر ، و القديمة 

كبر قدر ممكن من إشباع المطالب بحيث يسمح بتحقيق أ، قيـم مستحدثة ـدة و جدي
ة بالغرض اإلنساني الذي يتةثـر التنميـة مشبعأن فكـرة " روب"يـرى ، و  (4)الحاجاتو 

                                                           

 .  12ص،  مرجع سابق ،جهينة سلطان العيسى وآخرون  -1
غيير والتنمية اإلجتماعية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، سنة تقضايا ال ،عادل مختار الهواري وآخرون  -2

 .  119، ص 4333
 .  113و 111نفس المرجع ، ص -3
 .  11ص ، مرجع سابق ،جهينة سلطان العيسى وآخرون  -4



 التنمية في نظرية مداخل                                                             الثاني الفصل

 

43 
 

 "L.Nilson"نيلسون"يذهـب كـل من ـة ، و يتشكل عن طريـق القيـم اإلجتماعيو 
م بتغيير في دراستهم للتنمية على أنـها دراسة تهت" Ramsy"رامزي"و" Verner"فرنر"و

تسهم في تجنيد ثل وسيلـة تستهدف تنمية الوعـي و تغييره ، إذ تمالمجتمع من حيث بنائه و 
كما يرى ،  (1)اإلقتصاديةتهم في حل مشكالتهم اإلجتماعية و المواطنين نحو تنمية قدرا

أن التنمية اإلجتماعية هي عبارة عن أسلوب حديث في العمل " محي الدين صابر"
الحياة عن تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل و  اإلجتماعي ، يقوم على إحداث

الناس بالبيئة المحلية من أجل المشاركة في تنفيذ برامج التنمية إلحداث طريق إثارة وعي 
بةنها منهـج علمي ": "R.Ward"ريتشارد وارد"، ويرى  (2)التغيير الـالزم لتطويـر المجتمع

كيز على الجانب توجيه نمو المجتمع من النواحي المختلفة مع التر وواقعي لدراسة و 
 .  (3)"الترابط بين مكونات المجتمعالتكامل و  اإلنساني منه ، وذلك بهدف إحداث

 : (4)المكونات التاليةإلجتماعي والثقافي في العناصر و يتجسد البعد او      
القواعد السلوكية ـد هذه العناصر مجموعة المبادإل و تع :اإلتجاهةات لقيةم و ا -أ     

دد للسلوك اإلنساني في المجتمع والمشكلة هي المحـالعقائد التي تسود مجتمع ما ، و و 
تضفي معنى على أنماطه السلوكية ، ولقد أكد تراث علم إلتجاهات أفراده وجماعاته ، و 

ك تةثيرات تبادليـة بين برامـج ومشروعات ها أن هنـااإجتماع التنمية على حقيقة هامة مـؤد
عن  مسئولة اـا أو إيجابـا ، ألنهجتمع إن سلباإلتجاهات السائدة في المالتنمية وبين القيم و 

التجديد التي هي أساسيات بالنسبة لعملية إنجاز واإلبداع و درجة الدافعية أو الحاجة ل
 .التنمية 

                                                           

 .   111، صسبق ذكره مرجع  ،عادل مختار الهواري وآخرون  -1

  . 11، ص سابقمرجع  ،جهينة سلطان العيسى وآخرون  -2
 .  13، صنفسه المرجع  -3
  . 39إلى  31مرجع سبق ذكره ، ص : كمال التابعي  -4
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مؤشرا ماعية ، و هما من المتغيرات الهامة في التنمية اإلجتو : التعليم التربية و  -ب     
المهارة األساسية التي تكمن في كل عمليات التنمية، ألنه  انيعد ماه، فمن مؤشراتها 

يتمكن أفراد المجتمع من المشاركة الفعالة في مناحي الحياة المختلفة ، فهو  مابواسطته
عادة ما يطلق على ر الذي تدور عليه عجلة التنمية والنهضة اإلجتماعية برمتها ، و المحو 

 عليمالتلتربية و لكما أن نمية الموارد البشرية ، نمية بتمجاالت التعليم في علم إجتماع الت
ثم أسس  تبني منو ، رة في إخرا  أجيال تؤمن بقيمها ورسالتها الحضارية دور بالغ الخطو 

 . مبادئها تنميتها على ضوء قيمها و 
ن بحكم أ،  من أبرز مجاالت التنمية اإلجتماعيةهي و  :التنشئة اإلجتماعية  -ج     

الحفـاظ على باب والعمل على تكامـل األسرة و رعايـة الشتنشئة الطفـل و أهم محاورها هو 
لتنشئة اإلجتماعية هو أكثر ما تستند إليه او تفككها ،  عدماإلجتماعية و العالقـات األسرية و 

لقد عدت التنشئة اإلجتماعية من طرف الكثير من الدارسين من أبرز لتعليم ، و االتربية و 
 . إلنجاز واللدافعية الجو  تهيةالمصادر التي 

نظرا لألهمية القصوى للمورد البشري ، فإنه من األجدر و  :البعد البشري في التنمية  -2
بنا إعتبار التنمية البشرية هي إحدى األبعاد الرئيسية للتنمية الشاملة ، على أساس أن 

مج لتنمية ، بحيث تركز عليه الخطط والبرااإلنسان هو المحور الرئيسي في عملية ا
هو هدفها في آخر المطاف ، فالبلد الذي يحترم نفسه هو الذي يولي هذا البعد اإلنمائية و 

 .أهميته الخاصة 
ةنها عملية زيادة أوجه المعرفة والمهارات عـادة ما تعر ف تنمية الموارد البشرية بو      

عملية نمو رأس ها هناك من يعرفها إقتصاديا بةنانات عند جميع أفراد المجتمع ، و اإلمكو 
ستثماره بكفاءة ، من أجل التسريع في وتيرة التنمية ، كما يعبر عنها المال البشري و  ا 

يعبر الرشيدة في المسائل السياسية ، و سياسيا بةنها عملية تتضمن إعداد األفراد للمشاركة 
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عنها إجتماعيا بةنها عملية تتضمن مساعدة األفراد على اإلستمتاع بحياتهم على أكمل 
أن لها أهمية التنمية البشرية و هنا ندرك ، و  (1)وجه كةعضاء في وجود إجتماعي واحد

 .عالقة وطيدة جدا بجوانب التنمية اإلجتماعية عموما 
إن مفهوم التنمية البشرية في الحقيقة أوسع من مجرد مفهوم الموارد البشرية ، الذي      

لب على القوى العاملة ، حيث يشير حجم الطر ما يركز على نمو أسواق العمل و يركز أكث
؛ إلى أن مفهوم  1990تقرير التنمية البشرية الذي أصدرته هيئة األمم المتحدة لعام 

من ثم يصبح م الثروة الحقيقية ألي مجتمع ، و التنمية البشرية ينظر إلى الناس بوصفه
ليتمتعوا بحياة بالضرورة إعتبار أن الهدف من التنمية هو توفير البيئة المالئمة للبشر 

توسيع الخيارات المتاحة تي من شةنها تعكير صفو حياتهم و خالية من كل المعوقات ، ال
 1991لعام  (3)، كما أضاف تقرير نفس الهيئة (2)أمامهم لتحقيق الرفاهية المنشودة لهم

 إلنـاث فـي الحيـاة اإلقتصاديةامتغيرا آخر هو مدى تساوي الفرص والمساواة بين الذكـور و 
مؤشرا مهما في التنمية أضاف هذا التقرير  1992في سنة واإلجتماعية والسياسية ، و 
 :  (4)حصره في األبعاد الثالثة التاليةالبشرية وهو مؤشر الفقر و 

 ( .الوضع السكاني)نسبة األشخاص المعرضين للموت قبل سن األربعين *       
 ( .التعليميالوضع )نسبة األميين من السكان الراشدين *       

:  تتمثل في ثالثة حاجاتسية للسكان و مدى تلبية اإلقتصاد للحاجات األسا*       
 .مكافحة سوء التغذية و المياه الصالحة للشرب و الرعاية الصحية 

     
                                                           

 . 33بق ، صامرجع س ،كمال التابعي  -1
 .  11، ص ، مرجع سابقجهينة سلطان العيسى وآخرون  -2
المؤسســــة الوطنيـــة للفنـــون المطبعيــــة  –مالمــــح قـــرن وأصـــداء ألفيـــة  –الجزائـــر والعـــالم  ، محمـــد العربـــي ولـــد خليفــــة -3

 . 111، ص 1001ومنشورات ثالة ، الجزائر 
 . 13، ص مرجع سبق ذكره ، كمال التابعي -4
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 : هما شرية تستتبع تحقيق بعدين هامين و حسب هذا المنظور فإن التنمية البو      
خالل تحسين مستواهم المعرفي والخبرة الالزمة للناس من تشكيل القدرات البشرية  -     
 .السكني ف اإلجتماعية لهم كالوضع الصحي و تحسين الظرو ، و 
 .    اإلجتماعي سبة في تحقيق الرفاه اإلقتصادي و إنتفاع الناس بقدراتهم المكت -     
فسرة للتخلف جاهات النظريـة المأكدت العديـد من اإلت  :البعةد اإلقتصادي في التنمية  -3
التنمية على أهمية البعد اإلقتصادي في التنمية ، بل هناك من أعطاه األولوية عن باقي و 

الجوانب األخرى كما شهدنا مع إتجاهات نظرية التحديث ، ألنه حقيقة يمثل البعد 
ر من الموارد اإلقتصادي شرطـا أساسيا مـن شروطها ، إذ يتضمن مجموع العناصـ

والميسرة ، وكذا المؤسسات اإلقتصادية والمالية والمنشعت القاعدية الطبيعية المتاحة 
 . (1) غيرهاكالطرقات والمرافق العمومية كالنقل والمواصالت و 

شامل لجميع التغيير الهدف التنمية ستتفي الحقيقة  :البعد السياسي في التنمية  -4
ن التنمية هي عملية أ إذ، والسياسية الثقافية اإلجتماعية و مكونات المجتمع المادية و 

ها فيت بما االقطاعكل في  حضارية مدروسة ومخططة تهدف إلى إيجاد تحوالت كبيرة
تهدف إلى نقل المجتمع من حالة التخلف إلى حالة بهذا التنمية ف،  السياسي نباالج

 ، وتطوير اإلنسان التقدم في جميع مجاالت الحياة وتحقيق العي  السعيد للمواطنين
نقاذه   ن يساهم في عمليات البناء الشامل للمجتمعله أمن حالة التخلف إلى حالة يمكن وا 

 ستقرار السياسيتمتع بقدر كافي من اإلي مستقر وهذا األمر بحاجة إلى وجود بلد
لى تسخير كل نظام سياسي قوي قادر عبدوره إلى وجود يتطلب وهذا  ،واإلجتماعي 

من  هذا النظام مكنيت ، وأن (2)الشاملةإنجاح عمليات التنمية الطاقات والجهود من أجل 

                                                           

 . 11ص، المرجع  نفس -1

،  4448، سنة  بيروت،  8، ط العربيةدراسات الوحدة  ، مركز الدولة ضد األمة -ة ، المحنة العربي برهان غليون -2
 . 448ص
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جتماعي وتداول القوة تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك اإلبناء آليات ومؤسسات 
التداول السلمي والفعلي للسلطة بين  بما فيها،  قتصادية والسياسية بين أفراد المجتمعاإل

المستوى الواقعي بحيث تتاح المشاركة مما يترتب على ذلك من آثار على ،  الجميع
الضروري أن  منفلذلك ، (1)، وتكافؤ الفرص لكافة إفراد المجتمع دون تمييز الشعبية

، وبخاصة ما يتعلق رتقاء بعملية التنمية ومقوماتها األساسية تتركز الجهود على اإل
 : بالنقاط التالية 

ويمارسها بشكل مباشر عن طريق  ، ن الشعب هو مالك السلطة ومصدرهاأ -أ     
، كما يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق المجالس  نتخابات العامةستفتاء واإلاإل

 . المحلية والمنتخبة

يجب أن يقوم النظام السياسي على التعددية السياسية والحزبية وذلك من أجل  -ب     
صة بتكوين التنظيمات واألحزاب وتنظيم األحكام واإلجراءات الخا، تداول السلطة سلميا  

، وال يحق استغالل الوظيفة العامة أو المال لمصلحة  السياسية وممارسة النشاط السياسي
 . خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين

جتماعي القائم على العدل قوم المجتمع على أساس التضامن اإليجب أن ي -      
 . ساوون في الحقوق والواجباتالمواطنين متجميع ، وأن يكون  والحرية والمساواة

 . يجب أن تكفل الدولة حرية الفكر واإلعراب عن الرأي وحرية الصحافة -د     

وأن يسود التوزيع العادل للثروة بين جميع  قتصاديعتماد مبدأ حرية النشاط اإلا -هـ     
 .مكونات المجتمع وشرائحه 

                                                           

  . 444المرجع نفسه ، ص -1
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ذا أردنا أن تتحقق تلك النقاط بشكل فعال ، ينبغي أن       في سياسة الدولة تتجسد وا 
 : (1)هماعنصرين متداخلين و 

عن وضع  مسئواليتمثل في قيام نظام سياسي للمجتمع يكون و  :البعةد الداخلةي  -أ     
األمن توفير هدف تحقيق الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية و إستراتيجية عامة للدولة ؛ تست

سية الفعالة التي ال تولي أهمية خاصة للمشاركة السياإلجتماعي المطلوب في التنمية ، و ا
 .تساهم في صنع القرار المحلي المفيد تقصي أحدا و 

يتمثل في فهم النخبة الحاكمة لطبيعة العالقات الدولية و  :ما البعةد الخارجةي أ -ب     
وم الي حيث أصبحتالمتبادلة بين الدول ، التي تؤثر في التنمية بشكل إيجابي أو سلبي ، 

التي تجسدها الكثير من الهيئات و العالقات الدولية وأنماط التعاون الدولي المختلفة 
أمرها ، بغرض  ة عنبول الضعيفـة والمغلو ة للتعمـر على الـدحقيقي ةبؤر ، تشكل العالمية 

هذا الواقع وأكثر ما يجسد هذه الحقيقة و  ، تكريس التخلف بةقطارهاإستنزاف خيراتها و 
 جعلهاالدول الكبرى  كمحاولة منصيغها ، ها وتشكالتها و بعادبكل أ" العولمة"مقولة 

 .  "النظام العالمي الجديد"بـ نظام بديل للعالم يعرف اليومك
البنية الفوقية للمجتمع مرونة  أن السياسـة هـي أكثـر مكوناتوينبغي في هذا اإلطار      

ح المصالبالعالقات الشخصية و  اكثر إرتباطحساسية ، حيث أنها تتةثر بشدة بالعوامل األو 
األفكار تبط جدا بوجهات النظر المختلفة واآلراء و تر و ، الجماعية ذات المنافع الخاصة 

الدول مصالح و خارجية تةثرها بالعوامل الل إضافةلمتناقضة في كثير من األحيان ، ا
السياسات فعالية ه جملة األفكار و عليه تصبح السياسة محك خطير تنبني علي، و  المهيمنة

وعي الطبقة السياسية ب ومن ثم فالعملية السياسة ترتبطفي المجتمع إن سلبا أو إيجابا ، 

                                                           

 .  19، ص ابقسمرجع  ، كمال التابعي -1
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ي ذبكل بساطة تشكل اإلطار العام ال مال شعوبها ، ألن السياسةآبطموحات و و الحاكمة 
 .  تشكل األداة التي توجه هذه العمليات توي عمليات التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية و يح
مائية ال تتحقق في أرض الواقـع ال شـك أن األهـداف اإلن :التنظيمي البعةد اإلداري و  -5
، التي تتمثل فـي ريـةالوظائـف اإلداإنمائي إال من خـالل العمليات و  ال تتحول إلى فعـلو 

 تنسيق األعمال ، فبالتخطيط نستطيع أن نحققالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة و 
ماعية التي يرنو إليها المجتمع وبيـن الـموارد الطبيعية اإلجتالمواءمة بين الحاجات المادية و 

ـي إطـار تنظيمي يحدد المكانات واألدوار ـك ال يتحقق إال فذلوالبشريـة المتاحـة ، و 
، ومن خالل عملية التوجيه والرقابة  المعاييـر التي تحكم السلوك اإلنسانيوالعالقـات و 
نمائية تحقيق الخطط اإلرك إلى أي مدى إستطاعت البرامج و المتابعة ندوالتنسيق و 

المعوقات التي ما هي التحديات و و  لمحددومة في اإلطار الزمني االمرساألهداف المقررة و 
 .   (1)حالت دون بلوغ مرامي التنمية الشاملة

ليس آخرا علينا أن نلفت اإلنتباه إلى حقيقة مهمة جدا أال وهي أن هذه و  أخيراو      
نما هي بغرض الدراسة و ، هي ليست معزولة عن بعضها البعض األبعاد حينما نفصلها ف ا 

، تتساند وظيفياكال متكامال تتفاعل أجزاؤه وترتبط إرتباطا عضويا و مثل ليس إال ، ألنها ت
أداء األبعاد األخرى ألدوارها وشرطا في سير  بمعنى أن أداء كل بعد لدوره يتوقف على

جوستاف "اإلقتصادي األلماني عن هذه الحقيقة عالم اإلجتماع و  لقد عبرالبعد اآلخر ، و 
يكمن في حقيقة األمر في تعاون  لكـل تقدم إقتصاديإن السـر الكبيـر  :بقولـه  "شموللر

التكامل مثل في الماضي في عملية التعزر و هـو التعاون الذي كان يتاألفراد ، و  تضافرو 
لم تكن صـور ، و مستوياته تحول إلى تقسيم العمل بةنواعه ومظاهره و  اإلجتماعي ، ثم

                                                           

 .  32و 13سابق ، صالمرجع ال -1
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نما كانت مو ، عـاون هذه مجـرد تعاون إقتصادي وحسب الت ثقة عن مجموع الحياة نبا 
 .(1)الفكرية للمجتمعالروحية و 

 

 تطور التنمية في الجزائر: الثاني  حورالم
 

لقد مرت الجزائر بمراحل تنموية أتسمت في عمومها بفقدان النظرة الكلية والشاملة      
، وخاصة أن هذا المجتمع قد خر  من حرب طاحنة بعد ثورة  يلمطالب المجتمع الجزائر 

الذي أراد منذ أكثر من قرن وثلث مسخ قيم هذا الشعب ، عارمة ضد المستعمر الفرنسي 
لحاقه بالمنظومة الغربية ، فطمـوح الشعب الجزائـري في السـؤدد والريادة الذي عبـر عنه  وا 

ى ر كما ي رة أول نوفمبر فبحكم أن ثو ، ألسفلم يتحقق له لحد الساعة لفي ثورته المضفرة 
أنها حطمت كل البناءات السياسية واإلجتماعية واألخالقية والثقافية ، التي " مالك بن نبي"

فئر نسي أن يقحم فيها الشخصية الجزار الف رحاول اإلستعما تها ر اغها من قيمها وفطر ية ، وا 
ي ، يصيغ ر ي وحضار وض أن يستبدل ذلك بمنهج ونموذ  ثو ر ، حيث كان من المف

 . (2)حلةر وف المر ات التي تمليها ظر ار ية ، ويتضمن القرر ة التحر المسي رالمبادإل ويؤط
كـان من المفترض على القيادة في البـالد أن تضع الخطط واإلستراتيجيات وفعال      

ب التنمية في ر ، لكن الذي حدث أن تجاي تتواكب وهذه الطموحات الكبيرة المالئمة الت
بته التنموية ر ي له تجر ئيس جزائر ب تحمل طابع مشخص ، فلكل ر كانت كلها تجا رالجزائ

الخاصة به ، وأصبحنا إزاء وضعية ال نتكلم فيها عن تنمية واحدة تهدف للنهوض بالوطن 
نما نتكلم عن تنميات متعددة ، فالرئيس  خاض تجربة التسيير الذاتي ، ضنا " بن بلة"، وا 

" هواري بومدين"ربة الرئيس تباط مع اإلقتصاد الفرنسي ، لتليه تجمنه أن ذلك يفك اإلر 
                                                           

 .الصفحة السابق نفس  المرجع -1
 .  19ص،  1929سنة الرشاد والتيه ، دار الفكر ، دمشق ،  بين ،مالك بن نبي  -2
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نى مشروعه على ضرورة إستعادة الثروات الوطنية وسد كل محاولة لإحتكار، وهذا الذي ب
ما جسدته قوانين تةميم المحروقات وجملة من المؤسسات المالية ، وتبني العديد من 

، ومشاريع الصناعات الثقيلة ، وبعد وفاة  المشاريع الكبرى على غرار الثورة الزراعية
عمد هذا األخير إلى تبني نوع من اإلنفتاح " الشاذلي بن جديد" ومجيء" بومدين"الرئيس 

إضافة للتيار الوطني  السياسي ، وعلى كافة التيارات السياسية ، الديمقراطية واإلسالمية
ك الواسع ، وجعل ى اإلستهالفي سياسة إقتصادية مبنية عل اإلنخراطفي مقابل التقليدي 

ي يستشعر بةنه قد وصل فعال إلى مرحلة الرفاه ، ضمن شعار رفع حينها المواطن الجزائر 
 . (1)"من أجل حياة أفضل"مفاده 
 :التجربة التنموية في الجزائر : أوال 
يين ر لقد كان مجرد حصول الجزائر على إستقاللها ، رسخ في ذهن الكثير من الجزائ     

أن مرحلة اإلستقالل ستكون حتما أفضل من المرحلة اإلستعمارية ، وهذا حكم صحيح 
لحد كبير ، وخاصة إذا عرفنا أن الفترة اإلستعمارية عان فيها الجزائريون صنوف من 
الظلم والحرمان والقهر إال أن الخطة يكمن في أن السلطة بنت على هذا الفهم المغلوط 

على القضاء على تلك  تركزت فقط ها في التنمية ، بشكل جعلهاتصورها السياسي ومقاربت
الوضعية المزرية التي عان منها الشعب في الحقبة اإلستعمارية ، ومن ثم كان إهتمام 
السلطة إذ ذاك هو فقط تلبية الحاجات المادية للسكان ، بما يعني تبني الدولة للمنظور 

تصادية هو المتغير المستقل وما عاداها من التنموي المادي ، الذي يرى أن التنمية اإلق
 .   (2)العوامل اإلجتماعية واإلنسانية األخرى هي مجرد متغيرات تابعة

                                                           

 :على الرابط التالي ،  1، 2ي الجزائر ، صمةزق التنمية ف ،دعاس عميور صالح  -1
chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_6.pdf-www.univ 
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وقبل الولو  في الكالم عن التجربة التنموية في الجزائر، نحاول إنتهاز الفرصة لنتكلم      
زائرية بخصوص أساسية ، من بينها التطرق لمسةلة خيارات الدولة الج ثالثة مسائل عن

، ثم إلى مسةلة بناء الشرعية  في بالدناأثر ذلك على مسيرة التنمية وكيف برامج التنمية ، 
 :   السياسية لدى النظام الجزائري ، وأخيرا مسةلة بناء النموذ  األمثل في بناء الفرد والدولة 

الحقيقة حاول  :والمعرفية خيارات التنمية والقطيعة التاريخية : المسألة األولى  -أ     
جتماعيا ،  الساسة في بالدنا منذ اإلستقالل رسم تصور عام للنهوض بالبالد إقتصاديا وا 

أدى بفشل برامج التنمية ، المشاركة الشعبية المثمرة  اعتمادإال أن النظرة الضيقة وعدم 
 انطلقتية ر جزائجع ذلك إلى أن الدولة الر ، وربما يوعدم التحقق باألهداف المبتغاة منها 

في صياغة مقاربتها وقياس العملية التنموية برمتها من مؤشرات مادية بحتة ، مثل إرتفاع 
متوسط العمر،  وارتفاعمعدالت وفيات األطفال ،  وانخفاضالدخل الفردي والوطني ، 

وتحسين ظروف المعيشة وغيرها من المؤشرات المادية ، وهذا في الحقيقة يتقاطع مع 
 . (1)اإلشتراكي الذي يركز على تلبية الحاجات المادية للسكانالمنظور 

ة المثلى التي تحقق طموح هذا ر ة بالصو ر ه ولألسف لم تكتمل أهداف الثو ن أالإ     
 ردعاس عميو "الشعب ، ولكن الذي حدث هو نوع من القطيعة المزدوجة كما يقول 

 :لي ، نفصلها فيما ي (2)يخيةر فية وقطيعة تار قطيعة مع" صالح
 واستنبتتهحته ر ي بين ما طر تتمثل في اإلنفصال القيمي الفك :فية ر فالقطيعة المع*      

كيبة الثقافية ر ذلك مع الت وانسجامي ، ر د الجزائر في نفس وعقل الف" رة أول نوفمبر ثو "
ي ، وبين محاولة الممسكين بالسلطة بعد اإلستقالل على ر ية للمجتمع الجزائر والحضا

عن صحته أو خطئه ، وهذا ما  ري ، بغض النظر في ذهن المواطن الجزائعه ر سيخه وز ر ت

                                                           

 . 1مةزق التنمية في الجزائر ، مرجع سابق ، ص ،دعاس عميور صالح  -1
 . 9المرجع ، صنفس  -2
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، لمختلف القضايا والتحديات التي واجهتهم،  على التصور الجمعي لدى الجزائريين رأث
 .سواء كانت دولة أم نخبا سياسية أم مجتمعا 

الجامعة اجع عن اإليديولوجيا ر أساسا في الت رفتتمظه :يخية ر أما القطيعة التاو *      
نسجامها إبان الثورة ، ر ات الفكر التي وحدت كل األطياف السياسية والتيا ية وتعايشها وا 

فئة واحدة  ركة الجميع في تحقيق اإلستقالل الوطني ، وهذا ما الحظناه بإستئثار ومشا
الذي هيمن على كل " الوطني رير حزب جبهة التح"بالحكم تحت عباءة واحدة هي عباءة 

 األمة –الدولة  واستعادةمؤسساتها منذ اإلستقالل ، وتحول مسعى تكوين مفاصل الدولة و 
ومن ثم تحولت حزب ال –ة الدولة ر إلى تغول وتضخم الجهاز الحزبي وتحوله إلى فك

 .بها الشخصية على حساب الجميع ر الدولة كةداة لدى البعض لتحقيق مع
شكالية الش: المسألة الثانية  -ب      تعد مسةلة  :عية السياسية ر عملية التنمية وا 
استنا للخطاب السياسي التنموي في ر ، فد عية السياسية غاية في األهمية والخطورة ر الش

حيث كانت عملية التنمية ،  وصخصب اتذباجتوما يتعلق بذلك من مماحكات و ر الجزائ
ما إذا في عملية التنمية ،  لنظام الجزائري ضمن مساره الطويلهناك ضبابية في رؤية ا

عملية مبنية على رؤية فكرية واضحة وأهداف محددة ، توفرت لها كل هذه ال كانت
كةداة إيديولوجية فقط وظفها  ، أم أن عملية التنمية برمتهاالوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها 

   .(1)إلضفاء الشرعية السياسية على نفسه في مواجهة خصومه من المعارضة
ثابت تاريخيا أن الَهْم الكبير الذي شغل وال يزال يشغل بال وحقيقة نجد لألسف أن ال     

القابعين وراء السلطة منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا ، يرتكز باألساس حول البحث عن 
الشرعية بةي ثمن ليستمر الحكم بةيديهم ، ضاربين عرض الحائط بكل مطالب الشعب في 

هضة سياسة والسياسة نهضة على حد المشاركة الحقيقية في تسيير البالد ، لتصبح الن

                                                           

 .الصفحة ، نفس المرجع السابق  -1
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دون التركيز ،  كز حول قضايا السياسةوالتمر  فكان اإلستقطاب ، (1)"برهان غليون"قول 
على مواجهة حقيقية لتحديات اإلستقالل اإلقتصادي وصياغة متوازنة لمشاريع التنمية ، 

، وجعل من النظام الحاكم ال  ية في البالدأدى ذلك كله إلى إضعاف فرص التنمية الحقيق
، وال يقيم من التنمية إال بما  إال ما يدعم مركزه السياسي المقترحات وآراء الغيريقبل من 

ما جعل التنمية م،  من كافة فئات الشعب ويحفظ له قاعدة الوالء ، يقوي مركزه اإلجتماعي
 .تحقاقاته للسلطة واإلستمرار فيها ، يكرس من خاللها إس همجرد أداة ووسيلة في يد

هناك مسلمة  :بناء الفرد والدولة جدلية و التنمية نموذج : المسألة الثالثة  -ج     
متعارف عليها ، مفادها أن النظام السياسي مهمته األساسية هي وضع وتنفيذ األهداف 

فشل هذا  أوالجماعية والكلية للمجتمع ، وأن الشرعية السياسية تربط بمدى نجاح 
وبمقارنة بسيطة لكل التجارب التنموية التي خاضتها فإنطالقا من هذه المسلمة ، (2)النظام

أن كل هذه التجارب لألسف وصلت إلى طريق مسدود ،  الجزائر منذ اإلستقالل ، نجد
لسبب بسيط أنها كانت تجارب لم تنطلق من بناء الفرد الجزائري ، بل إنها ركزت فقط 

، وعلى هذا المنوال تسبب تكريس نماذ  " مالك بن نبي"األشياء على رأي على تكديس 
شكل مشوه من شخصية معينة  معينة من التنمية في الجزائر منذ اإلستقالل ، في صياغة

 :للمواطن الجزائري ونمط معين من الدولة ، يمكن إيجازهما فيما يلي 
دة الثورة الجزائرية منذ اإلستقالل كان من األجدر بقا :الجزائري المواطن  نموذج *     

أن يعنوا ببناء شخصية الفرد الجزائري ، وأن تكون كل تلك النماذ  التنموية التي مرت بها 
الجزائري ، كي ينسجم مع التطورات  الجزائر أداة تحدث ثورة فكرية في عقل المواطن

                                                           

، سنة  3ط،  العربي المركز الثقافي،  الثقافة العربية بين السلفية والتبعيةمحنة  -إغتيال العقل ،غليون  هانر ب -1
 . 2، ص 1009

محمد زاهي بشير المغيربي ، : إطار نظري ، ترجمة  -السياسة المقارنة  ،غبرييل ألموند وبنجام بويل  -2
 . 11، ص 1999، بن غازي ،  1منشورات جامعة قار يونس ، ط
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لألسف هو أن تلك العلمية والتكنولوجية الحاصلة في العالم اليوم ، لكن الذي حصل 
دون الحرص مية والمادية من عملية التنمية تركز فقط على الجوانب الك التجارب راحت

تحصينه من كل  على إشباع حاجات اإلنسان الجزائري الفكرية والحضارية ، بغية تحقيق
 .غزو ثقافي أو حضاري محتمل ، وليكون درعا قويا لبناء مشروعه الوطني 

من المؤكد أن إنتصار أي ثورة يتطلب من قادتها أن  :نموذج الدولة الجزائرية  *     
يقوموا ببناء المؤسسات الوطنية ، السياسية منها واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ، ألن 
ذلك يعكس حقيقة إنتصار الثورة عن المستعمر ، بما يعني تحققها من إستقالل قرارها 

، إال أن النموذ  الذي ما فتئ قادة الجزائر  (1)اإلجتماعي والثقافيالسياسي واإلقتصادي و 
منذ اإلستقالل إلى يومنا هذا يعملون على بنائه ، كان قد تميز لألسف بالخصائص 

 : (2)التالية
أن السلطة الحاكمة لم تبني مؤسسات الدولة الجزائرية ومقدراتها من منطلقات  -     

نما فرضت على  ةإيديولوجي الشعب وضمن سياق حقيقي للمشاركة الشعبية الفعلية ، وا 
 .الشعب من فوق 

وأن هذه السلطة تشكل دائرة مغلقة ، بما يعني أن القرارات المصيرية والهامة التي  -     
ذا مررت على  تخص مستقبل الدولة تتخذ بشكل إنفرادي وضمن هيئات الدولة العليا ، وا 

 .ية فهي تمر للمصادقة فقط الهيئات التمثيل
زالت حكرا على فئة واحدة  كما أن هذه السلطة مركزة في أيدي قلة ، فهي ال -    

 .ومحددة ، مما يمنع من تطور الشعور بالمسؤولية والخضوع للمحاسبة 
 .وأن هذه السلطة تجمع في يدها كل السلطات من تنفيذية وتشريعية وقضائية  -    

                                                           

تحليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغيير في  –مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري  ،محمد سويدي  -1
 .  33، ص 1913، الجزائر ،   1، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط رلجزائري المعاصاالمجتمع 
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كان سببا في شرعنة نوع من  ت التي تميزت بها السلطة في الجزائر ،كل هذه السما     
اإلستبداد السياسي الغير مباشر ، واألخطر من ذلك هو أن هذا الجو كان سببا في الدفع 
بالكثير من القوى المتنفذة في المجتمع إلى جعل السلطة وسيلة للوصول إلى الثروة 

عتالء المراتب اإلجتماعية العليا ، لإ إال أنه من المنافع التي توزعها الدولة ،  ستفادةوا 
 عفنا في بناء الدولة الجزائريةالبحث عن النموذ  األمثل الذي يسينبغي علينا وبشكل جاد 

ويعيد نسج هويته الثقافية والحضارية ، وفقا للقيم ، ويبني شخصية اإلنسان الجزائري 
ل دولته والمؤسسات التي تنضبط وفقا والمبادإل التي يؤمن بها ويقتنع بةنها تصنع له شك

يعملون  لهذه القناعات ، لكن لألسف أن الساسة في الجزائر ومنذ اإلستقالل ، كانوا
  .عية والثقافية للمجتمع الجزائري جاهدين لتبني نماذ  تختلف جذريا عن البيئة اإلجتما

بتنا التنموية منذ لذا علينا بتدقيق رؤيتنا في النماذ  التي كانت تحت طائلة تجر      
واإلقتصادي يوصف عند الكثير من  ياإلستقالل وتحديد موقفنا منها ، ألن وضعنا السياس

قادتنا  ر، وأن تصو  من مؤسسات يعد هشا سوي ، وأن ما بنيناه رغي المتتبعين بةنه
ية في بالدنا التنم رفعال على مسا رألن كل ذلك أث ، (1)ال يزال تصورا مشوشا ومسئولينا

 .جية ر وصع ب من مهمة تحديد األولويات في ظل التحديات الداخلية والخا
سنركز على  إذلها ، ك وليس رالتنمية في الجزائ راض جوانب من مسار إستع ويمكن     

التجارب التنموية التي خاضتها في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الفارط إلى غاية 
مرحلة الستينات والسبعينات كانت قد أتسمت بنزعة مسار التنمية في ذلك ألن ،  يومال

 :إشتراكية ، تميزت بمرحلتين هامتين وهما 
   

                                                           

 . 9، صالسابق المرجع  -1
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 . مرحلة التسيير الذاتي  -أ     
 . مرحلة التسيير اإلشتراكي للمؤسسات  -ب     
يجابنتهيا بإنتهاء المنظومة اإلشتراكية اإوهما مرحلتان       ومن ياتها لعالمية بسلبياتها وا 

ثم سيكون التركيز أكثر على المرحلة األخيرة التي دخلت فيها الجزائر المنظومة 
اإلقتصادية الليبرالية ، وذكر الظروف والمالبسات التي حتمت على الجزائر الدخول 

  .مرغمة أو راضية لعالم إقتصاد السوق 
 :ة تغير نمط التنمي في مالبسات: ثانيا 
مـرت التجربة التنموية الجزائرية بظروف داخلية تميزت بما  : داخليةةظةروف  -أ     
 : (1)يلي

األمر الذي حال دون تطبيق موضوعي لمخططات : التسيير المركزي الصارم  -     
 .التنمية على أرض الواقع  

على أساس نمط التسيير اإلشتراكي للمؤسسات الذي : ثنائية إتخاذ القرارات  -      
مما شكل التساوي مع المسيرين اإلداريين على إشراك مجموعة العمال في التسيير بيعمل 

 .نوعا من الصراع المحتوم بين العمال واإلدارة 
لدرجـة أدى بإنفالت زمام المبادرة والتسيير العقالني : كبـر حجـم المؤسسات  -      

 .والراشد للمؤسسات وسوء إستغالل الثروة 

                                                           

الجماعات الصغيرة في التنظيم ، دراسة إمبيريقية لمعرفة أثر الجماعات الصغيرة في  ،الجيالني حسان  -1
إشراف األستاذ مصطفى عمر التير غير منشورة ، التنظيم ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اإلجتماع ، 

 .139إلى  133، ص 1999 ، جامعة الفاتح الجماهيرية العربية الليبية
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أو ما عرف حينها بالبطالة المقنعة ، التي تبناها العهد : العمالة زيادة حجم  -      
اإلشتراكي الـذي يتميز بتعهد الدولـة لتوفير لقمة العي  للمواطن ، دون مراعاة لفعالية 

 . ومردودية الطبقة الشغيلة ، مما زاد في الكلفة اإلنتاجية لمؤسسات الدولة
تميزت بهيمنة قوى تسلطية ذات هيمنة ليبرالية متوحشة ، زاد  :ظروف عالمية  -ب     

في قوتها إنهيار نظام القطبية الثنائية التي كانت تسود عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 
كل هذا كان له دوافع وأسباب . ، الذي كان يحقق نوعا من التوازن في العالقات الدولية 

تغيير سلوكها السياسي ومن ثم تغيير المنظومة  حتمت على القيادة في البالد إلى
 . اإلقتصادية وفقا للتغيرات العالمية 

 :مراحل التجربة التنموية : ثالثا 
أدت ، التي أتينا عليها آنفا أسبابا وعوامل وجيهة  جملة الظروف والمالبساتكانت      

كل هذه مراعاة لفبالقيادة الجزائرية إلى أن تعيد النظر في المنظومة التنموية برمتها ، 
بإجراء مجموعة من اإلصالحات اإلقتصادية  الجزائرقامت  ،العالمية الداخلية و لتحوالت ا

والسياسية ، بداية من أواسط الثمانينات ، وخاصة عند إنهيار أسعار النفط الذي كان وال 
وزاد األمر سوءا غالء األسعار ، الذي ، من الدخل الوطني  %92شكل لألسف يزال ي

ع في وتيرة إتخاذ أدى بفقد القدرة الشرائية للمواطن وتمتعه بطيبات البالد ، مما سر  
القرارات الحاسمة من طرف القيادة الوطنية ، من أجل رسم مجموع اإلصالحات السياسية 

صدارو ، واإلقتصادية   التي تحقق هذه األهداف السياسيةلقوانين اإلقتصادية و جملة من ا ا 
  : ، وكانت أبرز مراحل اإلصالح اإلقتصادي كالتالي 
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بدأت هذه المرحلة في أواسط الثمانينات ،  : (1)مرحلة إعادة هيكلة المؤسسات -أ     
 :وقد تبنت السلطة هـذا األسلوب فـي التسيير لألسباب التالية 

" هواري بومدين"مرت الجزائر بعد وفاة الراحل  لقد: الوضع اإلجتماعي الساخط  -     
بمرحلة جد صعبة أثرت في الوضعية اإلجتماعية للسكان ، حيث برزت مظاهر اإلسراف 

، إستغلت بعض الشعارات التي رفعتها الدولة حينها  مسئولةوالبذخ من طرف جهات ال 
ألمـر الذي تسبب في تذمر عام لدى المواطنين ، ا" من أجـل حيـاة أفضـل"من مثل 

نتقادات موجهة  لكبرى الشركات الوطنية ، مما دعا الدولة إلتخاذ إجراءات  للمسئولينوا 
حاسمة إلعادة رسم السياسة اإلقتصادية العامة للدولة ، فكان مقترح إعادة هيكلة 

 .المؤسسات 
قة أصبحت عبارة عن دولة مما جعلها مؤسسات عمال: تضخم حجم المؤسسات  -     

من إستغالل المال العام لمصالحهم ومصالح  المسئولينداخل دولة ، بحيث مكنت لبعض 
ذويهم ، الشيء الذي أدى ببروز مظاهر البيروقراطية والمحسوبية ، وأصبحت هذه 

 .المؤسسات وسيلة لتحقيق السلطة والجاه والسيطرة على المال العام 
نتيجة لتدهور أساليب التسيير وبروز مظاهر : مؤسسات الدولة تراجع في أداء  -     

البيروقراطية وكبر حجم العمالة دون تحسين في أداء القوى العاملة ، الشيء الذي تسبب 
 .في ضعف إنتاجية هذه المؤسسات وعجز مزمن في أدائها 

 : (2)ويقوم أسلوب إعادة هيكلة المؤسسات على المبادإل واألهداف التالية     
                                                           

متعلق  13/10/1910الصادر في  10/130مرسوم تنفيذي رقم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  -1
 . بإعادة هيكلة الشركات الوطنية

جريدة المجاهد األسبوعي  المؤتمر الخامس للحزب ، ،تقرير األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني  -2
المرجع السابق ، :  حسان، نقال عن الجيالني  11صالجزائر ، ،  10/11/1911في  ةمؤرخ 1111العدد
 . 131ص
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  تفتيـت المؤسسات الوطنيـة الضخمة التـي تتميـز بةسلـوب التجميع للوظائف
عادة إنشائها في شكل مؤسسات صغرى ، تقوم مقام تلك  والمسؤوليات المتعددة ، وا 

 .الوظائف المتعددة المتواجدة ضمن تلك المؤسسات العمالقة 
 ية المؤسسات التوسع في أسلوب ال مركزة التسيير واإلدارة ، بغرض شحذ فعال

 .وتحسين مردوديتها 
  ضمان مساهمة أوسع للعمال في التسيير ، حتى يتم إشعارهم بةهميتهم في تسيير

 .دواليب المؤسسة التي ينتمون إليها 
  تطوير التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات ، وخلق التكامل بينها بغرض

اللية المسيرين وتشجيعهم على رفع الوصاية الدائمة للدولة ، وهذا لترسيخ مبدأ إستق
 .التسيير العقالني والراشد لمؤسساتهم 

  بما يواكب التنظيم الجديد في إعادة هيكلة ، إعادة هيكلة النشاط المالي
المؤسسات حتى تتمكن من التمويل الالزم للعملية اإلنتاجية ، وهذا لكي يحقق األهداف 

 . المرجوة منه 
إلى غاية بداية  1911شرعت فيها الدولة بداية  :سات مرحلة إستقاللية المؤس -ب     

التسعينات ، ولقد ظهر للسلطات الجزائرية في فترة معينة من التسيير عورات كثيرة 
ألسلوب إعادة هيكلة المؤسسات ، ومن ذلك أنها لم تستطع تحقيق األهداف اإلجتماعية 

الدولة أسلوبا آخر في التسيير  قترحتإواإلقتصادية التي أسست من أجلها ، فكان أن 
 ". بإستقاللية المؤسسات"ظهر في أواخر الثمانينات سمي حينها 

 : (1)وتعني إستقاللية المؤسسات جملة من المعاني أبرزها     

                                                           

، تتضمن القانون رقم  11/01/1911العدد الثاني مؤرخة في  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -1
 . يتضمن القانون التوجيهي  للمؤسسات العمومية اإلقتصادية  11/01/1911مؤرخ في  11/01
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إلغاء وصاية الدولة على هذه المؤسسات ، بما يسمح لهذه المؤسسات من تسيير  *     
 .ترجع في الموافقة على ذلك إلى السلطة الوصية دواليب النشاط اإلقتصادي دون أن 

ترك المبادرات لمسيري هذه المؤسسات وفقا للخطوط العريضة التي ترسمها الدولة  *     
أكده خطاب رئيس الجمهورية بخصوص تطوير المنظومة اإلقتصادية عامة ، وهذا ما 

غي أبدا المبدأ الجماعي كما لم تل، لم تلغى ملكية الدولة لهذه المؤسسات : " ما قالحين
يق صالحيات كل واحد داخل وكل ما هنالك أنها ضبطت بشكل دق، للتسيير 
، ولقد حدد القانون المنظم والموجه لتسيير المؤسسات اإلقتصادية العمومية (1)"المؤسسة

 .إجراءات إستقاللية المؤسسات الوطنية عن الوصاية العامة للدولة  1911الصادر سنة 
جعل مسيري هذه المؤسسات يلتزمون بما هو محدد في القانون الداخلي المنظم  *     

لها ، بحيث يسمح هذا المبدأ إلدارة المؤسسة أن تتعاقد وتبرم الصفقات وتنسق مع 
المؤسسات األخرى ذات العالقة ، بكيفية مستقلة بواسطة أجهزة مؤهلة لهذا الغرض 

 .بمقتضى قانونها األساسي 
ة في إتخاذ كل ما من شةنه الزيادة في فعالية المؤسسة والرفع من مردودية الحري *     

 . إنتاجيتها 
 ظــروفحاولــت الدولــة الجزائريــة فــي ظــل قــد ل : المؤسسةةات خصخصةةةمرحلةةة  -ج     

وتبنــــي الخيــــار  الســــوق اقتصــــادفــــي بدايــــة التســــعينات ، تبنــــي ا نفســــه تفرضــــ ومالبســــات
ـــة الـــديمقراطي ، لقـــد  ـــى حينهـــا أرغمـــت الدول ـــة  اتخـــاذعل ـــادرات هامـــة وجريئ ـــو  عـــالم مب لول

ة قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسـات العامـة جزئيـا أو خصصالخوتعني ، اإلقتصاد الحر 
ـــة فـــي النشـــاط اإلقتصـــادي ، ، وذلـــك ضـــم كليـــا  إلـــى القطـــاع الخـــاص ن تقلـــيص دور الدول

                                                           

 ،خطاب حول إستقاللية المؤسسات العمومية ، جريدة النصر ، الجزائر ،الشاذلي بن جديد السابق الرئيس  -1
 .   111، صمرجع سابق : حسان نقال عن الجيالني ،  1، ص 01/10/1912بتاريخ  3119العدد 
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ويــل تســيير مؤسســة كــل معاملــة تــؤدي إلــى تح"وحســب المشــرع الجزائــري فهــي عبــارة عــن 
، وذلـك بواسـطة صـيغ  عمومية إلى أشخاص طبيعيـين أو معنـويين تـابعين للقـانون الخـاص

 تبــرز ولقــد  . (1)"تعاقديــة يجــب أن تحــدد كيفيــة تحديــد تحويــل التســيير وشــروطه وممارســته
ات التعامــل بــنمط اقتصــاد الســوق ســر عت بإتخــاذ إجــراءالظــروف والمالبســات مجموعــة مــن 

 :صة المؤسسات ، نذكر منها خصوخ
فشل أساليب التسيير التي قامت بها الدولة لكال المرحلتين السابقتين أي  -         

 .المؤسسات  استقالليةمرحلة إعادة الهيكلة ومرحلة 
التي أنجر  عنها توقيع الدولة جملة من  1911أكتوبر  1تداعيات أحداث  -         

 .واإلقتصادية الهامة والخطيرة في نفس الوقت اإلصالحات السياسية 
 :السوق فيما يلي  اقتصادويمكن إستخالص أهم خصائص        
 ، بما فيها ط اإلقتصاديانشالجعل السوق القوة األساسية والفاعلة في تحديد  *     

 . القوة الضاربة في تحديد أسعار السلع والخدمات، والتي تكون األسواق المالية 
 ،لسلع والخدمات المطلوبة في السوقالمستهلك هو المحدد األخير لنوعية ا اعتبار *     
، ومن ثم مسار  اإلقتصادالقرار المناسب في تسيير دواليب  لكذتقرر على ضوء يل

 .اإلقتصاد الوطني برمته 
قيل أنها أنجع  صة ، التيخصسوق بتكثيف وتدعيم المؤسسات المختتميز خطة ال *     

لتحقيق األهداف  ،تنفيذ القرارات و وعلى ضوء ذلك يتم رسم الخطط ، من القطاع العام 
 .القصوى المرجوة من العملية التنموية 

                                                           

المؤرخ في  11/91األمر والمتضمنة ،  12/01/1993مؤرخة في  31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد -1
 .متعلق بخوصصة المؤسسات العمومية  19/01/1991
 



 التنمية في نظرية مداخل                                                             الثاني الفصل

 

43 
 

إال أن الدولــة الجزائريــة بمحاولتهــا اإلنســجام مــع الظــروف الجديــدة ، نجــدها قــد وقعــت      
 (1)ا مع الخيار اإلشتراكي بدايـة اإلسـتقاللفي مفارقة أخرى شبيهة بالمفارقة التي وقعت فيه

 :، وذلك على النحو التالي صعبرية أ، إال أنه هذه المرة كانت التجربة الجزائ
تلبيــة الحاجــات الماديــة للســكان ، بمعنــى تبنــي إهتمــام الســلطة فقــط علــى  أنصــب -أ     

المتغيــر المســتقل  الدولــة للمنظــور التنمــوي المــادي ، الــذي يــرى أن التنميــة اإلقتصــادية هــو
 .وما عاداها من العوامل اإلجتماعية واإلنسانية هي متغيرات تابعة 

ــــاح  -ب      ــــين اإلنفت ــــى إيجــــاد الطريقــــة والكيفيــــة التــــي تمكنهــــا مــــن التوفيــــق ب العمــــل عل
، إقتصــادية مـن منظــور إقتصــاد الســوق ديمقراطي ، وبـين تحقيــق تنميــةالــالسياسـي والتحــول 

 .          (2)ي عالمي متةزم من األصلوهذا في ظل وضع إقتصاد
 :ثة وبكل المقاييس على جميع المستويات ر ة كانت بحق كابر إال أن هذه التج     
ال تــزال إلــى يومنــا هــذا تكابــد األمــرين مــن يــة ر فالدولــة الجزائ :علــى مســتوى الدولــة  -أ     
 .ل تحقيق التنمية الشاملة للبالد أج

نجــــد أن هــــذه التجربــــة قــــد دجنــــت المــــواطن الجزائــــري  : دير علــــى المســــتوى الفــــ -ب     
هـو  روجعلت منـه مواطنـا زاهـدا فـي السياسـة وفـي الحكـم ، حيـث أصـبح همـه األول واألخيـ

 .لقمة العي  
ومن هنا يمكن القول أن الدولة الجزائرية أنتقلت من إشكالية تحقيق التنميـة فـي بعـدها      

قبـل التسـعينات ، إلـى إشـكالية التحـول إلـى الديمقراطيـة المادي بإعتبارها أولوية في فترة مـا 
واإلنفتاح السياسي وحقوق اإلنسان ، فـي ظـل غيـاب محفـزات حقيقيـة أخالقيـة وحتـى ماديـة 

  .   (3)تدفع هذا المواطن للمشاركة في عملية التغيير

                                                           

 .1، ص مةزق التنمية في الجزائر ، مرجع سابق ،دعاس عميور صالح  -1
  . المرجعنفس  -2
  .السابق مرجع ال -3
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 :خالصة الفصل 
إيجاد أوضاع جديدة إن التنمية ما هي إال عملية حضارية شاملة تؤدي إلى      

كل القوى تتطلب عملية البناء التنموي توزيع األدوار بين لذا ، و في المجتمع  ومتطورة
وكذلك توسيع درجة المشاركة في إنجاز القرار التنموي السياسية بمختلف توجهاتهم ، 
قطاعات كل فعيل بتية و التنم العملية حتى تتمكن،  ومراقبة تنفيذه ومساءلة منفذيه

للمواطنين والعمل  شروط الحياةوتحسين  المجتمعي المطلوبتحقيق التوازن ، ل معالمجت
مع التي يستوجب على الدولة أن تقوم بها ،  مجال الخيارات األفضلالمستمر في توسيع 

الوطنية  معوقات التنميةلتغلب على ا القوى األساسية في المجتمع ، حتى تتمكن فعال من
أكثر دور الدولة ، إذ غدا  جتماعيستقرار وزيادة الرفاه اإلتحقيق األمن واإل ومن ثم ،

، الدور مجموعة من األساليب واإلجراءات المتعددة  حيث يتطلب هذا، أهمية اليوم 
 :نلخصها في التالي 

في تحقيق الحكم الراشد ،  للدولة المؤسساتيالعمل على تفعيل الدور القانوني و  -أ     
 .الذي يسمح بتوسيع قاعدة الخيارات السياسية المتاحة 

نظم المنافسة وخاصة في ظل تعاظم ، للتنمية والصالحة خلق البيئة المثالية  -ب     
 .الحادة واإلحتكار التي تطبقها البلدان المتقدمة على الدول النامية 

ختالفها توجهاتها حسب األولويات إالتنموية ب والرقابة على األنشطةاإلشراف  -      
 . الوطنية والسياسات العامة للدولة

للتنمية الوطنية ، والحرص على جتماعية اإلعلى تحفيز وتشجيع الجوانب العمل  -د     
 .الرفع من أداء الطاقات البشرية في األمة 

ستخدام األمثل للموارد بر اإلعالفعال ودورها الحقيقية المواءمة بين قدرات الدولة  -هـ     
 . المتاحة
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 :تمهيد 
تعتبر األحزاب السياسية كظاهرة عرفتها كل المجتمعات ، أنها ترجع باألساس إلى      

تبلور الوعي القومي عند الشعوب ، بحيث يعتبر الكثير أنها ظهرت كتجربة ومحصلة 
في لتطور تاريخي وسياسي ، خاضته الشعوب لنيل حقوقها وتأييد تطلعاتها في الرقي ، 

ضمن محورين أساسين ، المحور األول نتكلم ضمن هذا الفصل وف سهذا اإلطار 
لى إلى فيه نتطرق س وكذا تصنيف األحزاب ، ا هوتطور  تهانشأمفهوم الظاهرة الحزبية وا 

بإعتبار أن الحزب كوسيلة تحقق وتبيان دور هذه األحزاب في الحياة السياسية للمجتمع ، 
أو هو كتنظيم يعمل على تغيير  من خالله الشعوب اإلنتقال من وضع سياسي آلخر ،

، وعليه ينبغي أن يكون تنظيما قويا ومتماسكا المجتمع والدولة  األوضاع القائمة في
 معركتهض و خ تمكنه من،  مرتبطا بقاعدة جماهيرية تحيطه بهالة من التعاطف والمساندة

توحيد األمة إلى  اسعى من خاللهيالتي و من أجل العدالة والحرية والكرامة ،  هنضالو 
بما يساهم في خلق تطور سياسي ، وتجنيد طاقتها وتحفيز عزمها حول مشروعها الوطني 

كحق  فكرة الدولة الوطن ، ويعمق في تجربة الممارسة السياسية ةبلور يسمح ب في المجتمع
 فسوف نخصصه للتجربة الحزبية في الجزائرأما المحور الثاني من حقوق المواطنة ، 
تطورا الظاهرة الحزبية عرفت  حيث، منذ اإلستقالل هذه األحزاب والمراحل التي قطعتها 

 اإلستقالل ،فجر كانت وليدة لألزمات التي عاشتها الجزائر منذ  إذ أنها، خاصا بها 
فكانت التجربة متنوعة وذات زخم ، فمن نظام الحزب الواحد بداية اإلستقالل إلى غاية 

،  8818فبراير  32، إلى تبني التعددية السياسية وفقا لدستور  8811أكتوبر  5أحداث 
أبرز التيارات السياسية التي قادت  لىكان لزاما علينا الكالم أيضا ع في نفس السياقو 

الذي لون المشهد السياسي في الجزائر بثالثة ألوان رئيسية من التيارات  العمل السياسي
      . اإلسالمي والتيار الديمقراطي التيار الوطني والتيار: اإليديولوجية 
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 نشأة وتطور الظاهرة الحزبية: األول  ورحالم

 :تطور النشأة و المفهوم وال : أوال

إذا أردنا دراسة هذه الظاهرة ، فإن ذلك يجرنا لمعرفة المخاض العسير الذي مرت به      
األحزاب السياسية عبر تاريخها الطويل ، الذي خاضته ضمن نضالها من أجل العدالة 
والحرية والكرامة ، والمالحظ أن التجارب السياسية التي ترافق عادة البناء السياسي 

ظلها على هذه الظاهرة ، والتي من البداهة أن تكون متماشية للمجتمع ، سوف تعكس ب
مع الوضع السياسي واإلجتماعي والثقافي ألي بلد ، فهي تعبر عن طبيعة سياسية 
ومجتمعية ناتجة عن تفاعل عدة عوامل ، أهمها بروز نخب سياسية واعية تكون متشبعة 

، بإعتبار ما تخطط له ماعي حسب ئما إلى تغيير الواقع اإلجتدا تصبوابثقافة سياسية حرة 
ميدان فسيح إلفراز النخبة الصالحة والمتالئمة في "الحزب السياسي عبارة عن أن 

 .(1)"مالمحها مع المهمات المقصودة ، والكفيلة بخدمة الرسالة المطلوب حملها

قدم نشاط اإلنسان وحركيته في وسطه  ايعد ظهور مفهوم الحزب قديمالحقيقة و      
دفاعا عن مكانته وحاجاته وأمنه ، إال أن األحزاب السياسية ؛  اإلجتماعي والحضاري

حديثة النشأة ، عرفت ظاهرة مستجدة و كظاهرة إجتماعية وسياسية بالمفهوم المعاصر هي 
صاحبة  أول ظهور لها مع مطلع القرن التاسع عشر وعرفت تناميا سريعا ، ما جعلها

، الدور األساسي في األنظمة السياسية على إختالف أشكالها وخاصة في البلدان الغربية 

                                                           

أزمة "الديمقراطية وتجربة الحزب الواحد في الوطن العربي ، بحث مقدم للندوة الفكرية بعنوان  ،مصطفى الفياللي  -1
 . 515، ص 8811، بيروت ،  3، من تنظيم مركز دراسات الوحدة العربية ، ط" الديمقراطية في الوطن العربي
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أنها في البالد العربية تعد تقليدا دخيال على طابع العالقات بين الشعب والسلطة ، "إال 
 .(1)"سلوب الحياة العامةة جديدة في أوطريق

ذا كانت ظاهرة التحزب السياسي تقترن في البالد        الحياة النيابية بإكتمالالغربية وا 
تساع رقعة المشار ، و ارسة الحرية ممر عن إحدى الصيغ العصرية لتعب  و  كة الشعبية في ا 

ترشيد القرارات عن السلطات التشريعية والتنفيذية ، فإن ظهور األحزاب الحياة العامة ، و 
لم تعرف نفس المسار الذي عرفته في الغرب ، وهذا ما يخلق البلدان العربية  فيالسياسية 

بالطبع نموا غير طبيعي في تكوينها ، فغالب األحزاب في العالم العربي ظهرت تحت 
وطأة التجربة اإلستعمارية ، حيث سعى المستعمر دائما إلحتوائها وتمرير سياسته 

وفقدانها عبر عن غياب مثل هذه الحقوق لألسف ت اإلستعمارية من خاللها ، فهذه األحزاب
فتقارها آلليات التقليل من مركزية السلطة  ألسباب المشاركة وترشيد الحياة السياسية ، وا 

 .    (2)ولوسائل الرقابة على ممارسة السلطة التنفيذية

جعلها تدرك أن الحل ينخب محلية مثقفة لها وعي سياسي ، دائما ظهر ت عليهو      
الوحيد للدفاع عن مصالحها ، هو إنشاء أحزاب سياسية تمارس النشاط السياسي ، ساعية 

ساهم يما بالوطني  مشروعهاحول وتجنيد طاقتها وتحفيز عزمها توحيد األمة تجنيد و بذلك ل
تجربة في يسمح بتبلور فكرة الدولة الوطن ، ويعمق  في المجتمعفي خلق تطور سياسي 

 . كحق من حقوق المواطنة  سياسيةممارسة الال

كوسيلة تحقق من خالله الشعوب اإلنتقال من وضع ؛ يعتبر الحزب السياسي و      
، المجتمع والدولة أو هو كتنظيم يعمل على تغيير األوضاع القائمة فيسياسي آلخر ، 

وعليه ينبغي أن يكون تنظيما قويا ومتماسكا مرتبطا بقوة بقاعدة جماهيرية تحيطه بهالة 
                                                           

 . 157المرجع السابق ، ص -1
 .والصفحة نفس المرجع  -2
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ظاهرة عرفتها كل المجتمعات بغض ك تبارهعمن ثم يمكن إفهو ،  (1)ن التعاطف والمساندةم
ويمكن تعريف الحزب من حيث في هذا البلد أو ذاك ،  سياسيالنظر عن طبيعة النظام ال

 : اللغة ومن حيث اإلصطالح ، كالتالي 
جماعة من الناس شكل أهواءهم "يعرفه المعجم الوسيط بأنه عبارة عن :  الحزب لغة -

،  (2)"تنظيم سياسي له مذهب عقائدي واحد يدعو إليه ، ومنهج يلتزم به لتحقيق أهدافه
جماعة من الناس تعتنق وجهة نظر وتسعى نحو "على أنه " معجم الروس"وعرفه 
تباين كبير حول مفهوم هناك  ليس هيدرك أن ينريفهذين التعفي المتأمل و ،  (3)"هدف

عينة تسعى نحو جماعة ذات وجهة م عبارة عنفهي تتفق على كون الحزب ، الحزب 
الحزب عبارة عن إتجاه يجمع أفراد حول أفكار ويسعى لبلوغ تحقيق هدف معين ، أو أن 

 . هدف مسطر 
لقد تنوعت وجهات النظر بخصوص تعريف الحزب السياسي كل :  الحزب إصطالحا -

 :حسب تكوينه وثقافته ، ويمكن تحديد بعض التعاريف كما يلي 
الخاصة بهذا النوع  اتريفتتميز جملة التعو  :فكرة لأو من حيث أنه حامل لمشروع  -

 : نجد مثال  هذه التعاريف تركز على الجوانب اإليديولوجية في الحزب ، وأبرزبأنها 
هيئة من أفراد "يرى أنه عبارة عن " : Edmund Burke" "إيدموند بورك"تعريف  -     

متحدين يسعون من خالل جهودهم المشتركة ، إلى العمل على ما فيه المصلحة القومية 
 . (4)"وفقا لمبدأ معين يتفقون عليه جميعا

                                                           

 بعنوان الفكرية للندوة مقدم بحث ، بينها وفيما الوطنية األحزاب داخل الديمقراطية ، اهلل عبد صبري إسماعيل -1
،  8811 ، بيروت ، 3ط ، العربية الوحدة دراسات مركز تنظيم من ،" العربي الوطن في الديمقراطية أزمة"

 . 515ص
 . 811، ص  8818، دار الدعوة ، تركيا  3إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ط -2

3- Le petit Larousse Illustré, 2004,paris, France, édition Larousse,2003,p751 

،  8811المعاصرة ، منشأة المعارف ، مصر ،  ةالسياسيالحريات العامة في األنظمة  ،يوسف أحمد كشاكش  -4
 . 522ص
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كل تجمع من "بأنه  عرفه" : Georges Burdeau" "جورج بيردو"تعريف  -     
األشخاص يؤمنون ببعض األفكار السياسية ويعملون على إنتصارها وتحقيقها وذلك بجمع 
أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها، وبحثا عن إمتالك السلطة أو على األقل التأثير في 

 .    (1)قرارات السلطة الحاكمة
الحزب أن تركز هذه التعاريف على الجانب التنظيمي بإعتبار  :من حيث أنه تنظيم  -

 :منها شكل من أشكال التنظيم المتعارف عليه ، يمثل 
نما: "الذي عرفه بأنه": ديفرجي"تعريف  -   هو عبارة عن عدد  ليس مجموعة فحسب ، وا 

تشمل في طياتها مجموعات صغير أخرى منتشرة على مستوى البلد في من المجموعات 
 . (2)"بمؤسسات تنسيقية ةل فروع ولجان وجمعيات محلية ، ومرتبطشك
أن األحزاب السياسية عبارة عن تنظيمات دائمة تتحرك على " : "أندريه هوريو"تعريف  -  

صول إلى و مستوى وطني ومحلي ، من أجل الحصول على الدعم الشعبي ، بهدف ال
 . (3)"ممارسة السلطة ، بغية تحقيق سياسة معنية

الوظائف التي يقوم بها  إبراز جملةأصحابها قصد  قدو  :من حيث اإلتجاه الوظيفي  -
 : ، منها على سبيل المثال الحزب 
تجمع دائم أو مستمر : " يعرفه بأنه " : Raymond Aron" "ريمون أرون"تعريف  -     

أو  لمجموعة من األفراد يعملون معا من أجل ممارسة السلطة ، كمحاولة للوصول إليها
 . (4)"اإلحتفاظ بها

                                                           

الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  ،األمين شريط  -1
 . 353، ص 8881الجزائر،

2- Jean Charlot , les partis politiques, 2 édition, Paris , Armand colin, 1971,p46 .  

، ترجمة علي مقلد وآخرون ، األهلية للنشر والتوزيع  3القانون الدستوري والمؤسسات السياسة ، ج ،أندريه هوريو  -3
 .  353، ص 8811، لبنان ،  3، ط
 .11، ص 8813الفكر العربي ، مصر،  األحزاب السياسية في العالم المعاصر ، دار ،نبيلة عبد الحليم كامل  4-
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يرى أن أهم وظيفة للحزب هي قيامه بتنظيم " David Aptère" "دافيد أبتر"تعريف  -     
، وبهذا الشكل  المسئولةوتوجيه الرأي العام وتلمس إحتياجات الناس ، ونقلها إلى األجهزة 

 . (1)"يحدث تقارب بين الحكام والمحكومين
وهي تعاريف تركز على الجوانب السلوكية التي  : من وجهة نظر المدرسة السلوكية -

 :يبديها األفراد المنتمون لحزب ما ، منها 
جماعات : "حيث يرى أن الحزب عبارة عن " صامويل إيدر سفالد"تعريف  -     

إجتماعية تعمل في نشاط منسق ، يأخذ شكل جهاز إجتماعي، يلعب فيه األفراد أدوارا في 
 . (2)"ى إلى تحقيق أهداف محددةعية تسعنطاق وحدة إجتما

األحزاب عبارة عن تكوينات تجمع أشخاص لهم : "يرى أن" هانس كلسن"تعريف  -     
 .(3)"نفس الرأي، تضمن لهم التأثير الحقيقي على إدارة الشؤون العامة

فهو وحدة معقدة "أن الحزب عبارة عن الذي يرى " : فوزي أبو ذياب"تعريف  -     
إجتماعية لها جهاز إداري وهيئة موظفين دائمين ، كما لها أنصار عديدين ينتمون منظمة 

إلى بيئات وفئات ولهم عادات مختلفة ، وهذا التباين بين أفراد الشعب هو الذي يدفعهم 
 .  (4)"إلى اإلنتماء لألحزاب ، ألن الحزب هو أداة يستعملها الشعب للتعبير عن أمانيه

مجال تعبير األغلبية عن رأيها ، وفرصة "هو " : لفيالليمصطفى ا"تعريف  -     
إضطالع هذه األغلبية بالمسؤولية في إتخاذ القرارات أو في توجيهها ، أو في العون على 

 . (5)"إختيار أمثلها أو أنسبها ، وفقا للظروف التاريخية السائدة وللوسائل التنفيذية المتاحة

                                                           

 . 18، صالسابق المرجع  -1
 . 525مرجع سابق ، ص  ،يوسف أحمد كشاكش  -2
 . 15، ص 8817قضايا علم السياسة العام ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، لبنان ،  ،أحمد فايز سعيد  -3
 . 17، ص المرجعنفس  -4
 .155ص مرجع سابق ، مصطفى فياللي ، -5
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من قانون األحزاب  5و2يعرف المشرع الجزائري الحزب السياسي في المادة  -     
بأنه تجمع لمواطنين يتقاسمون نفس األفكار ويجتمعون :  3183السياسية الصادر بتاريخ 

بغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التفيذ ، للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى 
قيادة الشؤون العامة ، ويؤسس الحزب لمدة غير  ممارسة السلطات والمسئوليات في

ستقاللية التسيير ، يعتمد في  محدودة ، ويتمتع بالشخصية المعنوية واألهلية القانونية وا 
 .   (1)تنظيم هياكله وتسييرها على المبادئ الديمقراطية

هناك بعض اإلختالف عند الدارسين في مجال  : تصنيف األحزاب السياسية: ا نيثا
تصنيف األحزاب السياسية ، وهذا التباين يعكس مدى تعدد نظمها وتنوع أشكالها ، ومن 
الطبيعي أن يكون النظام الحزبي محددا لمعالم النظام السياسي والنشاط الحزبي في أي بلد 

عالقات المستقرة بين األحزاب النسق الناجم عن ال"، بإعتبار أن النظام الحزبي يمثل ذلك 
الممثلة داخل الغرفة البرلمانية في حالة التعددية ، أما في حالة األحادية فهو النسق 

وهناك نماذج من .  (2)"الشامل الناجم عن الحزب الحاكم وحده أو على رأس جبهة شعبية
األحزاب نتيجة النظم الحزبية أفرزتها الحياة السياسية واألوضاع التاريخية التي تعيشها 
بين " ديفرجي"ألنشطتها ونضاالتها المريرة بهدف تحقيق أهدافها ، وفي هذا اإلطار ميز 

 : (3)أحزاب األطر وأحزاب الجماهير
وهي أحزاب يشكلها أشخاص عرفوا بأنهم ذوو تأثير على : أحزاب األطــر  -أ     

الثوريين ، أو رجال النخبة الذين يكسبون المجتمع كأعيان البلد والزعماء التاريخيين والقادة 
 :وهي مط من األحزاب خصائص تنفرد بها تأثيرا في أوساط مجتمعاتهم ، ولهذا الن

                                                           

 88/18عضوي رقم، تتضمن القانون ال 88/18/8188، مؤرخة في  8الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد -1
  .، والمتعلق باألحزاب السياسية  88/18/8188مؤرخ في 

2- Guy Hermet et autres , Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris, 

Armand colin,1994, p196 . 

3- Jean Baudouin , Introduction a science politique , 3 édition, Paris, Dalloz, 1992 , p75 -  78 
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بقدر أنها ال تبحث عن العمق الشعبي  أنها تتميز بأنها أحزاب أرستقراطية ، أي -       
 .فوذ وتأثير على الواقع اإلجتماعيما تسعى إلنتساب أشخاص ذوي ن

أنها ذات بنى مرنة وتنظيم ضعيف ، وهذا ربما يكون نابع من طبيعة الحزب  -       
نفسه واألشخاص المكونين له ، إذ أنهم في هذا النمط من األحزاب عادة ما يتميزون 
بالروح الفردية وعدم اإلنضباط بلوائح وتشريعات الحزب ، مما يخلق نوعا من الصراعات 

 .داخله 
تتميز بهيمنة القمة على القاعدة ، أي أن سلطة رئيس الحزب غير  أنها أحزاب -       

خاضعة للنقاش ، ويخول له إتخاذ القرارات الخاصة بنشاط الحزب ، شريطة أن ال تكون 
 .هذه القرارات منافية أو مخلة بالنظام العام 

وهي أحزاب ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر حسب : أحزاب الجماهير  -ب     
 :مع بروز األحزاب اإلشتراكية ، وتتميز هذه األحزاب ، بما يلي " ديفرجي"

تتميز بسعيها إلى تنويع اإلنتساب ، بهدف إعطاء تأثير سياسي في أواسط  -       
 .الجماهير، والعمل على تحقيق درجة من الوعي السياسي لديها 

ومراقبة  منتسبيهاى إلى تأطير هي دائما تسعقوية ، فالتنظيمية ال تتميز ببنيتها -       
 .داخل الحزب اإلنضباط حالة نشاطاتهم والوقوف على 

 .تتميز أيضا بأن لها وظيفة تكوينية تربوية وعقدية لمنتسبيها  -       
الحزب الجماهيري ميدان التواصل المستمر والتفاعل "أن " مصطفى الفياللي"ويرى      

واإلنسجام وتقاسم المادة اإلعالمية ونبذ  مجال التعاونالمثمر بين فئات المجتمع ، وهو 
 . (1)"إحتكارها من جانب فئة قليلة

 :، أبرزها الحزبية  اتمو نظمالمن  أشكاليميز أصحاب القانون الدستوري بين و      

                                                           

 .155مصطفى فياللي ، مرجع سابق ، ص -1
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ويتميز بإعتباره نسق سياسي مستقر نسبيا : تمثله الثنائية الحزبية : الشكل األول  -     
بالهيمنة على الحياة السياسية في  رئيسيين متقاربين ، كما يتميزانناجم عن تواجد حزبين 

، (1)غالب األحيان على أغلب المقاعد التمثيلية في البرلمان ، ومن ثم التداول على السلطة
األنجلوساكسونية وخاصة في الواليات م في البلدان ادة ما يتواجد هذا النوع من النظوع

 .المتحدة األمريكية وبريطانيا 
وهو شبيه بالشكل األول إال أنه في هذه : تمثله الثنائية القطبية : الشكل الثاني  -     

الحالة يتميز بأنه نسق سياسي ناجم عن إشتراك كتلتين سياسيتين في إدارة الشأن السياسي 
م كل كتلة على أكثر من حزب ، كما تتميز أيضا بثقلهما في العام للبالد ، وعادة ما تظ

ع من األنظمة في فرنسا ، يتواجد هذا النو  (2)وهيمنتهما وتداولهما على السلطة المجتمع
 .اإلسكندنافية  وفي الدول

وهو نسق سياسي ناجم عن تواجد حزب  :نظام الحزب المسيطر : الشكل الثالث  -     
محوري ومهيمن على الحياة السياسية ، فهو الذي يشكل األغلبية البرلمانية في كل مرة ، 
، بصفة مطلقة أو ضمن تحالف ألحزاب صغيرة ليس لها وزن كبير في الحياة السياسية 

ط أكثر ما وهذا النم، إال أنه يستفيد من عدد المقاعد الضئيلة التي يتحصلون عليها 
 .وعلى الخصوص في الجزائر يتواجد في دول العالم الثالث 

وهي نسق سياسي منبثق عن األغلبية : التعددية الحزبية المطلقة : الشكل الرابع  -       
 . د هذه الحالة في إيطاليا وهولندا، توج (3)البرلمانية المشكلة من مجموعة من األحزاب

 
 

                                                           

السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالمية ، ترجمة هشام عبد اهلل  ،وجي بنجهام إيه ألموند  جابلاير -1
 . 821، ص 8881وسمير عصار ، األهلية للنشر والتوزيع ، لبنان ، 

2- Guy Hermet et autres , op.cit, p196 . 

3- op.cit, p197 . 
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  :السياسية  حياةالدورها في و  األحزاب: ثالثا 
تعتبر األحزاب السياسية في أي مجتمع إحدى القنوات الشرعية للتعبير عن مطامح      

تشكل التي المنظمات اإلجتماعية إحدى  بعبارة أخرى يالشرائح اإلجتماعية المختلفة ، وه
جتماعيا يتفاعل مومواثيقها ولوائحها  اتهابتنظيماتها الداخلية وقياد ع بقية نظاما سياسيا وا 

، وتساهم في عملية التأطير اإلجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع ،  التنظيمات األخرى
كما تساهم في معالجة مختلف القضايا المتعلقة بحياة األفراد والجماعات ن مما يجعلها 

 .قوة فاعلة ومؤثرة داخل المجتمع 

السلطة وممارستها بفضل  وبحكم أن األحزاب السياسية تتمتع بإمكانية الوصول إلى     
مبدأ المشاركة السياسية ، التي ينبغي أن تسمح بها السلطة المسيرة لمقدرات المجتمع ، 
فإنه ينظر إلى األحزاب السياسية على أنها تعبر عن مواقف رسمية حيال القضايا 

قتصادية والثقافية المتعلقة بالمجتمع ، والتي يجب أن تتجسد في  السياسية واإلجتماعية وا 
مشاريعها السياسية المقررة ، التي ينبغي أن تدفع بجموع المنخرطين فيها أو المقتنعين 

 .رطة المجتمعببرامجها اإلنتخابية ، بما يعزز من مكانتها ويجذر من وجودها ضمن خا

 :التالي هو سية األحزاب السيا يمكن القول أن من أبرز أهدافما سبق مو      
من أجل تطبيق مبادئها وبرامجها  العمل على الوصول إلى السلطة وممارستها ، -أ     

 . (1)ومن ثم تحقيق أهدافها
وعند الوصول للسلطة عليها بخدمة األفراد وتحقيق الرفاهية اإلجتماعية لهم  -ب     

 .وسبل العيش الكريم 
ولما تكون في المعارضة عليها بمراقبة الحكومة ومؤسساتها وبيان أوجه الخطأ  -ج     

 .والصواب في سياساتها العامة 
                                                           

، عمان ،  8، طاألساس في العلوم السياسية ، دار المجدالوي للنشر والتوزيع  ،قحطان أحمد سليمان الحمدان  -1
   .  818، ص 8118
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نشر الوعي السياسي في صفوف الحزب وفي األوساط الشعبية عامة ، عبر  -د     
 . (1)الندوات والمؤتمرات والتظاهرات الشعبية

ا قائمة على وظائف سياسية وعلى مؤسسات تحديث وترشيد السلطة وجعله -هـ     
 . (2)حقيقية ضمن مشاركة سياسية موسعة

يتحتم عليها القيام بعدة وظائف ، فإنه  ه األهدافهذاألحزاب السياسية حقق تولكي      
ختيار مرشحيها ، وتنظيم مؤسساتها التابعة لهاليس أقلها نشر إيديولجيتها بين مؤيديها  وا 

على هذه األحزاب أن توضح فوتبعا لهذا ،  المجالس الشعبية المنتخبةها ضمن وتنظيم نواب
، وذلك عبر تجسيد برنامجها  جاه كل القضايا المصيرية للمجتمعرؤيتها السياسية ت

يتضمن الرؤية الواضحة والخيارات  الذي، ياسي الموضح في مشروعها المجتمعيالس
، من خالل وضع افها وتوجهاتها ية ويرسم جملة أهدالسياسية والمرجعية اإليديولوج

إستراتيجيات للتنمية والتخطيط ولتطوير مجتمعاتها وتغيير تصوراتهم ، بحيث يشمل 
         . (3)البرنامج السياسي لكل حزب على حل المشكالت الجماهيرية الراهنة

 المعضلة أنه ليس كل األحزاب تمتلك مشاريع مجتمع ، إذ تؤكد جل الدراساتإال أن      
الوصول للسلطة  السياسية أن كثيرا من األحزاب السياسية إذا تمكنت من تحقيق هدفها في

، وأنها أكثر ما تهتم ة حول مشروعها السياسي والمجتمعي، فهي ليس لها رؤية واضح
فقط ببرنامج إنتخابي بائس ، الذي تكيفه حسب المستجدات والسياقات السياسية 

طالما يرددها قادة هذه األحزاب مفادها أن المشروع  واإلجتماعية ، معتمدة على فكرة

                                                           

    888ص،  8811صرية ، القاهرة ، مالسياسية العامة وأداء النظام السياسي ، مكتبة النهضة ال كمال المنوفي ، -1
     .  818مرجع سابق ، ص ،قحطان أحمد سليمان الحمدان  -2
  . 888ص،  8118 ،8أبريل، طمن ، منشورات جامعة السابع سيعلم اإلجتماع السيا مولود زايد الطيب، -3
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السياسي سيتم اإلتفاق عليه ضمنيا ، حينما يحقق غالبية أفراد المجتمع حاجاتهم 
 .    (1)اإلجتماعية

 نشأة وتطور الظاهرة الحزبية في الجزائر: الثاني  المحور
 

 :تطور النشأة و ال: أوال 
 االثالث التي خضعت لإلستعمار، عرفت تطور  الجزائر كغيرها من بلدان العالم     
في ذلك  تسعية مستقلة عن الكيان اإلستعماري ، بها قادها إلى تجربة حزب اخاص اسياسي

الزخم حيث أن  ،ستقالل الوطنيعلى رأسها اإلو  الحين إلى كسب حقوق سياسية ومدنية
لعربي ، مما أسهم في الفكري الذي عرفه المشرق العربي أنتقل تدريجيا إلى بالد المغرب ا

، باإلستناد إلى قيمنا الراسخة  (2)بلورة الوعي القومي بالقضية الوطنية وفكرة اإلستقالل
حول الحرية والعدالة واإلستقالل ، التي كانت كبواعث منحت الشعب الجزائري إمكانية 

 .النهوض بالقضية الوطنية ، وطرح الحرية كبديل عن اإلضطهاد اإلستعماري 

والحقيقة إذا تتبعنا مسار تاريخ النضال الحزبي في الجزائر ، نجد أنه أنطلق منذ أن      
لتحرير بالده من المستعمر بة مريرة خاضها الشعب الجزائري فشلت الثورات الشعبية كتجر 

الفرنسي ، حيث قرر الشعب الجزائري نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
مسلح والخوض في غمار العمل السياسي البحت حيث منذ ذاك بدأت إنهاء تجربة العمل ال

، فكانت البداية مع  (3)فكرة إستقالل الجزائر تظهر وتتبلور غداة الحرب العالمية األولى
ظهور طالئع األحزاب الجزائرية التي شكلت فرصة لتعبر من خاللها الحركة الوطنية عن 

                                                           

سياسية ، أطروحة  -دراسة سوسيو ،مج األحزاب السياسية في الجزائر المسألة اإلجتماعية في برا ،الجمعي النوي  -1
 .  31ص ، 3118/3181جامعة منتوري ، قسنطينة ، غير منشورة ، دكتوراه في علم إجتماع التنمية ، 

 .358، ص3118، الجزائر ، سنة 7، طصائر ، دار الب 3الحركة الوطنية الجزائرية ، ج ،أبو القاسم سعد اهلل  -2
 3111، الجزائر،  8، ط، دار القصبة للنشر ( 8873-8855)الثورة الجزائرية  –نصر بال ثمن  ،محمد عباس  -3
 . 32ص ،
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قق بالكرامة اإلنسانية كبقية الشعوب الحرة ، مدى تشوق الشعب الجزائري لحريته ، والتح
 .ثم على تمام وعيه ونضجه السياسي فمارس نضاله عبر هذه األحزاب وعبَّر من 

بروز شخصيات وحركات إصالحية وسياسية شجعت هذا لالوعي نتيجة  كان هذاوقد      
نجم شمال "ولقد كان ذلك مبدأ ثابتا منذ حركة ارسة السياسة لنيل حقوقه ، مالشعب للم

تمخض عن هذا  حيث، (1)8831الذي أعلن فكرة اإلستقالل التام عن فرنسا منذ " إفريقيا
عاكسة ومعبرة للتباين تعددية سياسية حزبية في الحقبة اإلستعمارية التطور السياسي 

أن هذه يؤكدان الواقع والتاريخ ف إلجتماعي الذي كان يطبع الجزائر في ذاك الحين ،ا
النخبة السياسية الجزائرية التي ف، (2)راستعماإلمنذ التجربة متجذرة في تاريخ الجزائر 

ستقالل اإلمن أجل  إبان اإلحتالل الفرنسيها تونضاال يةشكلت الحركة الوطنية الجزائر 
  .وتنوعها الحزبية ساهمت بقدر كبير في بلورة الظاهرة الوطني ، 

طموح الشعب الجزائري لنيل الحرية جعله يتوق لتوحيد العمل والشروع في ل وقد كان     
في و ، 8855إندالع ثورة أول نوفمبر، فكان بذلك سببا في  (3)تحضير وسائل العمل المسلح

 تكون ضد المستعمر الفرنسي ، بغية توحيد العمل النضالي للشعب الجزائريهذا اإلطار و 
وعلى هذه األحزاب أن تذوب في بوتقة جبهة  بتعددية حزبية ، أنهت عهدا تميزقد 

مشترك وهو اإلستقالل  هدفبغية التسريع في تحقيق  ، (4)التحرير لمكافحة المستعمر

                                                           

 . 82ص المرجع نفس  1-
التجربة الجزائرية ، في ندوة إشكالية الديمقراطية في الوطن  -التجارب الديمقراطية في الوطن العربي ،أحمد يوسف  -2

، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ،  8188يونيو  8،  88العربي ، مجلة عالم الفكر ، المجلد
    . 888ص
 . 51، بتصرف ، صسابق  مرجع، نصر بال ثمن  ،محمد عباس  3-

 . 888، مرجع سابق ، صأحمد يوسف  -4

 
 
 



 األحزاب السياسية في الجزائر                                                       الفصل الثالث                

 

88 
 

لتعددية السياسية بعد اإلستقالل ، فتكون بهذا ا ةعودوعد من الجميع بالوطني ، على 
 .في بلورة الظاهرة الحزبية وتنوعها النخبة السياسية الجزائرية قد ساهمت وبقدر كبير 

 :في الجزائر بعد اإلستقالل مراحل التجربة الحزبية : ثانيا 
ر منذ يمكن إعتبار التجربة الحزبية في الجزائر وليدة لألزمات التي عاشتها الجزائ     

الحزب الواحد  ، إلى نظامتعددية حزبية إبان اإلستعمار فمن اإلستقالل إلى يومنا هذا ،
اسية وفقا ، إلى تبني التعددية السي 8811أكتوبر  5إلى غاية أحداث بداية اإلستقالل 

وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن يحدث هذا التغيير ثورة ،  8818فبراير  32لدستور 
في الحياة السياسي واإلجتماعية ، ظهر بعض المناوئين والمشككين في حقيقة الديمقراطية 
في الجزائر ولعب دورها المنوط بها على غرار الدول الديمقراطية ، ومن هنا طرحت 

ائر ستكون المناخ المناسب لنمو وتبلور ما إذا كانت الديمقراطية في الجز : تساؤالت حول 
األحزاب السياسية ، التي يمكن أن تنهض بالتنمية الوطنية وتحقق اإلستقرار اإلجتماعي 

 : كما يليالتجربة هذه مراحل يمكن إيجاز ، و المطلوب 

 : 8791 -26: المرحلة األولى  -

في تلك الحقبة ، وعليه من الفراغ التشريعي  فو مخابداية اإلستقالل كانت هناك      
مضمونه سريان التشريع الفرنسي  28/83/8873مؤرخ في  73/851صدر قانون تحت رقم

بمعنى ، يتعارض مع السيادة الوطنية  وهذا شرط أن ال ، (1)28/83/8873النافذ إلى غاية 
ن الظروف إال أ، أن النصوص السارية المفعول آنذاك تسمح بتشكيل األحزاب السياسية

التي تميزت بتأزم العالقات زائرية الوليدة إبان اإلستقالل السياسية التي عايشتها الدولة الج
بين فرقاء الثورة التحريرية إلى درجة المواجهة المسلحة ، كان هذا الوضع يوحي بأن الثلة 

                                                           

المؤرخ في  12/38األمر، وألغي هذا القانون بواسطة  للجمهورية الجزائرية 8872بتاريخ  3الجريدة الرسمية رقم -1
 . 73، الجريدة الرسمية رقم  15/11/8812
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بإسم الشرعية الثورية ، أنها سوف  8873التي إستحوذت على السلطة بعد أزمة صائفة 
سياسة البالد في إنتاج نظام سياسي يعتمد نظام الحزبية األحادية منطلقا ل تقدم على

    .مستقبل األيام 

تضمن منع ،  8872أوت  85مؤرخ في  72/381صدر مرسوما تحت رقم وبالفعل      
يمنع على ":  ، حيث تضمنت المادة األولى منه إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي

، أما المادة "كل الجمعيات أو التجمعات الذين لهم هدف سياسيمجموع التراب الوطني 
كل مخالفة للمادة السابقة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها ": على أن تنص  منه الثانية

للمحافظة على جبهة التحرير الوطني كحزب ذلك و ،  "في التشريع الساري المفعول
ة وقادتها على أساس أنها فجرت الثور   الجزائر،طالئعي ووحيد لقيادة الحياة السياسية في 

على أن  32حيث نص في مادته ،  8872ولتعزيز ذلك صدر دستور،  ستقاللإلى اإل
نصت منه ف 35، أما المادة "جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الوحيد في الجزائر"

وتراقب عمل دولة أن جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة األمة وتوجيه عمل ال"على 
 أيعتماد إر هذه النصوص لم يسمح بتشكيل أو وبصدو  ، "الحكومةالمجلس الوطني و 

نه ، مما يستشف م جمعية أو حزب سياسي أو أي نشاط ذو صبغة سياسية في تلك الفترة
ن تشكيل الجمعيات أو األحزاب ذات الصبغة السياسية ممنوع عبر كامل التراب الوطني أب

 .في تلك الحقبة 

، إذ صدر نص خاص بتنظيم 8818 إلى غاية سنة ا الحالذهبقيت األمور على      
نتباه هم ما يلفت اإلأو ، (1)2/83/8818المؤرخ في  18/18الجمعيات والمتمثل في األمر رقم

تؤسس الجمعيات ذات الطابع ": على أن  تنص منه التي 32في هذا النص هو المادة 

                                                           

 فيالمؤرخ  18/18المرسوم رقم، المتضمنة  8818 ديسمبر 28 ، مؤرخة في 858الجريدة الرسمية رقم -1
 . متعلق بإنشاء الجمعيات 2/83/8818
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ع حل الجمعيات ذات الطابع ، ويخض العليا للحزبالسياسي بموجب مقرر من السلطات 
 ".لنفس األوضاع المتعلقة بتأسيسهاي السياس

الوسيلة المثلى  هي" جبهة التحرير"وهذا إعتقادا من القيادة في تلك الفترة بأن      
وعليه تم وضع إستراتيجية عمل منذ البداية  بالدولة والمجتمع على حد السواء ،للنهوض 

ألطراف المناهضة والمنافسة للعصبة الحاكمة ، وخاصة أن النظام إذ ذاك إلقصاء كل ا
رسخ هذا الواقع بنصوص قانونية بغية هيمنة السلطة المنتصرة ، وهذا ما خلق ظروفا 
مواتية لنمو معارضة سياسية ، سعت بكل جهدها إلى المطالبة بنظام حكم ديمقراطي 

 . (1)وتعددية حزبية

لم يكن في " بن بلة"صراع الذي أعقب ظهور نظام أثبت أن اللكن واقع الحال      
كان يرغب " بن بلة"توجهات ، فيبدو أن الرئيس الحقيقة سوى صراع أشخاص وليس 

باإلستحواذ على كل السلطات تماشيا مع إرادته إلستبعاد الخصوم ، وسعيه إلى إعادة 
عادة صياغة آلياتهترتيب البيت من خالل تنظيم الحزب  قصاء ،  وا  وذلك لتوطيد السلطة وا 

وقد إلى السلطة " بن بلة"ى داخل الجماعة التي حملت المعارضة التي بدأت تظهر حت
 " هواري بومدين"إقصاء عناصر حكومية موالية للعقيد  من خاللبرزت معالم هذا الصراع 

ترض أفرز جملة من القوانين تف،  8875سنة  ا في الجزائرأنعقد مؤتمر  بهذا الصدد     
من الحزب أن يكون نظاما سياسيا يقوم على التنظيم اإلداري ، يؤكد على تراتبية في 

، إال أنه وبحكم الظروف مة على مبدأ اإلنتخاب الديمقراطيالمسؤولية ومركزية قوية قائ
ها قد مهدت إلى إستقرار السلطة وبقاءالتاريخية التي طبعتها صراعات وتحالفات كانت 

ارعت األحداث ، حيث تسجسيد هذه القوانين في واقع األمرالذي منع ت، الشيء لفترة ما

                                                           
1- Ramdane Redjala : L' opposition en Algérie, depuis 1962 le PRS – CNDR, le FFS, Algérie, 

édition rahma, 1991, p22 . 
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أمام حركة إنقالبية أو ما عرفت تاريخيا بالحركة التصحيحية ، " بن بلة"لتضع الرئيس 
أنهت بذلك عهدا وفتحت الباب أمام عهد جديد تميز بأحادية سياسية من جهة ، وبشعبوية 

 " . هواري بومدين"الراحل رئيس ال هكان على رأس، لحد ما من جهة أخرى 

هواري " س الراحليئأن الر ، والمالحظ على الحقبة البومدينية أنها كشفت فيما بعد      
تهميش حزب جبهة التحرير الذي بمجرد وصوله إلى السلطة ، كان قد سارع إلى و " بومدين
التي أطاحت  تصحيحيةالالتي سميت بمما أوحي لكثير من المراقبين أن الحركة  ، الوطني
، كانت حركة مناوئة للتنظيم الحزبي ، بدليل أنها قامت بإلغاء الهيئات " بن بلة"بنظام 

ستخالفها بهيئة جديدة في هرم السلطة   التي سميت حينها بـ، و المركزية للحزب ، وا 
هيمن على في ذات الوقت ، الذي كان في الواقع جهاز تنفيذي وتشريعي ، " مجلس الثورة"

، ولقد أفرز هذا الواقع هيمنة العسكريين على  (1)بما في ذلك الحزب نفسه السياسيةالحياة 
 . السلطة 

أنه شخصية كاريزمية أستحوذ إلى حد " مدينو بهواري " الراحل الرئيسلقد ُعرف عن و      
بعيد على الحياة السياسية وتميز عهده بخطاب شعبوي ، بحكم أنه تخلى عن الحزب ونزل 
إلى القاعدة الشعبية مباشرة ، بغرض التعبئة وكسب الشرعية الشعبية ، إال أن النظام 

ي العام العالمي من وأمام الرأ، البومديني وجد نفسه في وضع حرج أمام الشعب من جهة 
حركة النظام القائم في الجزائر بعد ما عرف ب شرعية وخاصة من حيثجهة ثانية ، 

بداية من " بومدين"الرئيس وبهدف تجاوز هذا الوضع سعى  ،8875ثوري الالتصحيح 
من وضع تنظيم  أنطلقتنهاية الستينات وبداية السبعينات إلى القيام بإصالحات قاعدية ، 

                                                           

، ديوان المطبوعات ( 8811-8873)التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني  ،عامر رخيلة -1
 . 817، ص 8882الجامعية ، 
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جراء 8817ة والوالية ، وصياغة ميثاق ودستور للدولة الجزائرية في سنة جديد للبلدي ، وا 
نتخاب رئيسا للجمهورية في سنة   . 8811إنتخابات المجلس الشعبي الوطني وا 

في كرس  33/88/8817مؤرخ في  17/81الصادر بموجب األمر 8817 دستور إال أن     
الفصل األول من " السلطة وتنظيمها" بعنوان مبدأ الحزب الواحد في الباب الثانيالحقيقة 

يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ " منه بأن 85 إذ نصت المادة" الوظيفة السياسية"
جبهة " :على أن  التي تنصمنه  85، وتؤكد ذلك مرة أخرى المادة "الحزب الواحد 

حيث بقي ، ت األمور على حالها وبق ،"طني هي الحزب الواحد في البالدالتحرير الو 
يعمل جاهدا على ذي يوجه السياسة العامة للبالد و هو الحزب جبهة التحرير الوطني 

، أي مجرد جهاز إداري ال عالقة له بالوظيفة السياسية سوى ما تعلق  التعبئة العامة لها
 . (1)بالتعبئة الجماهيرية لصالح مخططات وبرامج الرئاسة

عن هذه اإلصالحات أنها كانت تهدف في الظاهر إلعادة النظر في  حظإال أن المال     
الذي أصبح مسرًحا لصراعات سياسية بدأت تنخر في نظام  ،" مجلس الثورة"سلطة 

، كما كانت أيضا تهدف إلى تأسيس سلطة جديدة والعمل على شرعنتها ، بينما " بومدين"
كانت هذه اإلصالحات في حقيقة األمر إستجابة ألزمات عاشها النظام السياسي الجزائري 
حينها ، وكان الغرض منه تدعيم السلطة بطريقة غير مباشرة ، وتوطيد مشروعية ثورية 

 .ارسة الديمقراطية الحقة حساب المموتاريخية على 
 : 8711 -8797: المرحلة الثانية  -

وبداية  8811بعد وفاته أواخر سنة " هواري بومدين"تزامنت هذه المرحلة بأفول نظام      
لرئاسة الدولة الجزائرية ، فبعد إنعقاد المؤتمر الرابع  لحزب جبهة " الشاذلي بن جديد"عهد 

مجلس "، بغية مناقشة كيفيه نقل السلطة من  8818التحرير الوطني في شهر جانفي لعام 
                                                           

 :،  على الرابط التالي  18رؤية ميدانية ، ص -التحول الديمقراطي في الجزائر عبد الرزاق مقري ، -1
boulemkahel.yolasite.com/resources/التحول الديمقراطي في الجزائر 
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والمتعلقة بالوظيفة التي  8817من دستور  81إلى الحزب طبقا لما جاء في المادة  "الثورة
 "حزب جبهة التحرير"هي من إختصاص الحزب ، وبدا جليا من جلسات المؤتمر أن 

وضع برنامجا سياسيا طموحا له مهمة تطبيق اإلشتراكية في إطار المبادئ الوطنية 
، كما قرر المؤتمر ترشيح العقيد  (1)واإلسالمية والمحافظة على اإلستقالل الوطني

 ."لهواري بومدين"الجمهورية خلًفا لرئاسة " الجديدالشاذلي بن "

ولقد أعتقد الكثير من المتتبعين للشأن الجزائري ؛ إذ ذاك ، أن هذا اإلختيار في      
" عبد العزيز بوتفليقة"الحقيقة عبر عن صراع داخل الحزب بين مجموعتين ، مجموعة 

عتقد أنه يتبنى النموذج الليبرالي في الممارسة السياسية وزير الخارجية آنذاك ، الذي يُ 
عتقد أنها تؤمن بمواصلة الخيار والتي يُ " محمد الصالح يحياوي"ومجموعة ، واإلقتصادية 

اإلشتراكي وتدعيمه والمحافظة على مكتسبات الثورة ، وتمخض عن هذا الصراع تدخل 
لفظ اإلشتباك بين  ، هوريةلمنصب رئاسة الجم" الشاذلي بن جديد"الجيش لترشيح 

ار إجراء اإلنتخابات الرئاسية التي ثم زكى الحزب هذا الخيار في إنتظ المجموعتين ، ومن
ة بمنصب الرئاس 8818فيفري  1في " الشاذلي بن جديد"عبرت في النهاية عن فوز 

 .كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية 

بدأت بعض نتعاش و اإلبداية الثمانينات نوعا من منذ المناخ السياسي شهد  ورغم أن     
قتصادية من أهم معالمها إعادة هيكلة إنتهاج سياسة إلتيارات تظهر للوجود وتزامنت مع ا

بقى على أشده ولو أنه في الجزائر إال أن الصراع ،  المؤسسات اإلقتصادية اإلشتراكية
سمات البارزة في النظام كان خفيا لحد ما بين عصب النظام ، وأصبح لألسف أحدى ال

كان يعمل " بن جديد"الرئيس لذا بدا واضحا أن عهد لتي ميزته إلى اليوم ، الجزائري ا
جاهدا منذ البداية إلى توطيد سلطته على حساب من لم يثقوا فيه عند تعيينه من طرف 

                                                           

 . 388عامر رخيلة ، مرجع سابق ، ص -1
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ة الجيش والحزب ، من خالل تجسيد هيمنة الحزب الواحد عبر المواثيق والنصوص القانوني
ولو أنها سلطة شكلية ، أوهمت البعض بوجود إجماع وطني عند غالبية شرائح المجتمع 
حول جبهة التحرير ، الذين ظلوا متعلقين بوهم الجبهة التي فجرت الثورة ، وهذا الذي 
خول السلطة حينها بإستعمال الحزب للتحدث بإسم الشعب ، بدليل أن الوضع السياسي 

أصبح جد متوتر بعد اإلشاعات التي روجت حول " بن جديدالشاذلي "الذي رافق عهدة 
 .مدى قدرته في تسيير البالد 

مما كان له أثرا  في أواسط الثمانينات ،البترول أسعار نتكاسة إ زاد األمر صعوبةو      
يث مست اإلضرابات قتصاد الوطني وعلى الحياة المعيشية للمواطن حسلبيا على اإل

وقد أستغل النظام آنذاك الرمزية الثورية لجبهة التحرير ، الوطنيقتصاد مختلف أنشطة اإل
التي أرادها أن تكون موحدة لشتات المجتمع من جهة ، ومن جهة أخرى يجعلها طوقا ، 

لكل من تسول له نفسه إلنشاء أحزاب معارضة تعبر عن نفسها خارج نطاق جبهة 
لضرب إستقرار النظام وضرب التحرير الوطني ، ألن ذلك يعني بالنسبة للنظام رغبة 

من حركة مقاومة موحدة  تحولت" الوطنيجبهة التحرير "هذا ما جعلو وحدة المجتمع ، 
 لتتحولبعد اإلستقالل ، إلى حزب ذي توجه إيديولوجي شمولي في عهد الثورة للجزائريين 

إلى مجلس شيوخ مكبر يتقاسم النفوذ فيه كبار الضباط والسياسيين والبيروقراطيين مع 
يشه اعالواقع السياسي واإلجتماعي الذي إال أن  ،(1)المثقفين المتسلقين ورجال األعمال

لتناقضات اإلجتماعية ، يؤكد دون مواربة أنه يعيش جملة من اوقتها المجتمع الجزائري 
كلها عوامل كفيلة لتنمية الفكر التعددي وطرح الفكرة الديمقراطية كبديل وهي والسياسية 
 . ب اليتيم الحاكم منذ اإلستقاللعن الحز 

                                                           

أكتوبر  32مداخلة ألقيت في ،  ماذا بقي من العمل الحزبي في الجزائر بعد عشرين سنة من إقراره ، محمد تامالت -1
 :، على الرابط التالي  بالملتقى العربي البريطاني في لندن 3118

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=833 

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=833:-----------&catid=168:tamalt-mohamed&Itemid=36
http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=833
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إذ ذاك النخبة الحاكمة يعبر على هذه الفكرة بإحتشام ، ف وكان النظام في بداية األمر     
د فكرة التعددية ستبعاإقوم في البداية على جب أن تإلصالحات السياسية يكانت ترى أن ا

ال يمكن بأي حال من "الذي أعلن بأنه  "بيان رئاسة الجمهورية"هو ما تضمنه ، و  الحزبية
بداية مع أوساط تطمح في السلطة وفي الحصول األحوال إقامة التعددية الحزبية من ال

هرية تغذيها مزايدات ديماغوجية وعصبيات جهوية متيازات في إطار ديمقراطية مظعلى اإل
أن التعددية الحزبية في  8811نوفمبر الذي أنعقد في وقد رأى المؤتمر السادس ، (1)فئويةو 

لهذا إهتدت النخبة الحاكمة في ، و  مثل خطرًا على الوحدة الوطنيةالظروف الراهنة ت
ستراتيجية الجبهوية التي تقضي بتوسيع جبهة صالحات السياسية إلى ما يعرف باإلاإل

: بقوله " عبد الحميد مهري"وقد أكد ذلك السيد ،  ختلف التياراتالتحرير الوطني لتضم م
الذي هو  "حزب"إن إعادة تجديد موارد جبهة التحرير الوطني يهدف إلى إخراج صيغة  »

التي تهدف إلى ،  "الجبهة"ستبداله بصيغة ا  و  بطبيعته مفهوم ضيق من الناحية النظرية
 .(2)تجتمع حول أهـداف وقواسم مشتركةتجميع كل طاقات البالد مادامت هذه الطاقات 

لقي إستجابة من ، لم تالنظام الجزائري في تلك الفترة  ة التي أبداهحاولمال نال أإ     
" الرئيس بن جديد"خاصة بعد سياسة اإلنفتاح التي مارسها ، طرف أبرز القوى السياسية 

 من طرف الرئيس "الحزب"نتقادات الموجهة إلى اإللقد كانت أولى و أواسط الثمانينات ، 
متهمًا إياه بالضعف  ، 8811في خطابه بعد أحداث أكتوبر  "بن جديد"السابق

نتقال إلى من إدارة عملية اإل"حزب جبهة التحرير الوطني"تمكنيلم  وفعال ،(3)والالفعالية

                                                           

المجاهد جريدة ،  السياسيةالعناصر الرئيسية من مشروع اإلصالحات  وي علىتحي الذيبيان رئاسة الجمهورية  -1
 . 7، ص31/81/8811، الجزائر ، يوم  (8512)األسبوعي، العدد

 
2-MohamedTaher Ben Saada, Le régime politique Algérienne, Alger , Entreprise national du livre, 

1992,p69.  

الخلفيات السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية مركز دراسات  -الرياشي وآخرون ، األزمة الجزائرية  سليمان -3
 . 75ص ،8887بيروت ،  ، الوحدة العربية
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، أوفي ًً  ستشراف لطبيعة التحوالت السياسية إقليميًا ودولياإفي إطار ، التعددية بكفاءة 
ضد هذه حزب الحيث وقفت العناصر المحافظة في  ،قتصادية إطار عملية التحوالت اإل

 .(1)معارضينو  يندلتناقضات داخلية بين مؤي التوجهات مما عرضه

يضاف ة داخلية بين تياراته السياسية الشيء الذي جعل من الحزب الحاكم يشهد أزم     
أصحابها عيش وتحركات سياسية كان ية من تصريحات إلى هذا ما كان يطفو على الواجه

في المنفى وظهور أحزاب سياسية في الخفاء ، وتسريحه للسجناء السياسيين والسماح 
بن "على رأس هؤالء كان لبعض الزعماء السياسيين لممارسة حقهم الطبيعي في التنقل و 

تعتمد  م يعيد صياغة إستراتيجية جديدةفكان كل هذا يوحي بأن النظا" آية أحمد"و" بلة
وبعد فترة وجيزة تم إقرار  وفعالعارضة التي كانت تنشط في الخفاء ، سياسة توفيقية مع الم
شاء إن التي تؤكد (51)تهمادفي  8818دستور فبراير  ما تضمنهوهذا التعددية السياسية ، 

 . (2)الجمعيات ذات الطابع السياسي

ع أصبح يعبر عن بداية عهد الكثير من المراقبين بأن هذا الوض رأى في هذه األثناء     
ذ إستغلت الظرف التاريخي المناسب إفي إبرازه ،  اكبير  العبت فيه المعارضة دور جديد 

والتي أكدت هشاشة النظام إقتصاديا ، ، نتقال األزمة إلى الشارع وساعدها على ذلك إ
ها عن إخفاءاألزمة التي حاول النظام ألن وعدم قدرته على تفعيل الحياة اإلقتصادية ، 

الظروف التي عاشتها وبالفعل كانت لة ، بدأت تطرح نفسها في الشارع العامة لفترة طوي
منعرجا حاسما أطاح بكثير من توازنات النظام ، حيث أعتبر الكثير  8811الجزائر في 

 تلك الحقبة ، كان دته الجزائر فيمن خبراء اإلقتصاد أن اإلنهيار اإلقتصادي الذي شه
، 8811أكتوبر  5أحداث  كشفت عنهوهو ما  ، أثقلت كاهل الدولة عرجاءنتاجا لسياسة 

                                                           

 المكونات والصراعات والمسارات ، مجلة السياسة الدولية -األزمة السياسية في الجزائر ،الفتاح نبيل عبد  -1
 .882-883، ص8883، أفريل  811العدد

 .31، ص 8888، الجزائر، 8888 -8811الجزائر من فوق بركان حقائق وأوهام  ،تمالت محمد  -2
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قطيعة  بإقرار للمناداة ، مناسبا لكثير من التياراتهذه األوضاع والمالبسات كانت ظرفا 
، وبغض النظر عن األسباب وعن مختلف األقاويل التي  ممارسات السابقةفعلية مع ال

وتبني اإلنفتاح  مانظترى بأن هذه األحداث كانت مفتعلة من طرف النظام لتغيير وجه ال
أن ، ، أثبت بما ال يدع مجاال للشك  تلك األحداثالسياسي ، فإن الواقع الذي فرضته 

، بسبب سياسات خاطئة أفرزت  النظام فشل في تحقيق ما كان يصبو إليه منذ اإلستقالل
ا ال يخدم غالبية الشعب بيروقراطية وزبائنية مقيتة ، تحرك النظام في الخفاء بم

 . (1)المسحوق

ومع زيادة ترهل الوضع اإلقتصادي في الجزائر وبروز بعض الحاالت من التحرك      
 8811سبتمبر  88في " بن جديد"رئيس ال الخفي المشبوه في أواسط النظام ، وجه حينها

نتقادات كبيرة للجهاز الحكومي وألداء إوجه فيه ،  خطابا أمام مكـاتب التنسيق الوالئية
وللتسيب  ، أجهزة الحزب في معالجتها للصعوبات واألوضاع المزرية التي يعرفها الشعب

ة عامة، والدعوة فع بصتصف بها إطارات الدولة وأفراد المجتمت توالالمباالة التي أصبح
في تلك ها الدولة تعرفصادية التي قتالتقشف لمواجهة أخطار األزمة اإل هاج سياسةإلنت

كثير من المحللين كان له  هذا الخطاب حسب رأى، نخفاض أسعار البترولإنتيجة الفترة 
أدت في النهاية إلى التي اجات حتجاإل في حركة عسر  ما وس المواطنين وقع سيء على نف

 . (2)8811أكتوبر  شهرالمشؤومة من حداث تلك األ

بروز معارضة  اسية ، فتمخض عن ذلكير األوضاع السفي تطو  هذا الواقعساهم      
سياسة بمختلف أشكالها وأطيافها ؛ إسالمية وديمقراطية وشيوعية وغيرها ، حيث كانت 

مثال التي برزت في بداية " فجبهة القوى اإلشتراكية"، للعودة إلى الحياة السياسية  فرصة
، كما أن " الربيع األمازيغي"الستينيات عادت إلى الواجهة مع بداية الثمانينات مع أحداث 

                                                           

 .51ص وآخرون ، مرجع سابق ، سليمان الرياشي -1
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رأت الوضع فرصة ، الحركة اإلسالمية التي ترجع جذورها إلى جمعية العلماء المسلمين 
لذي ورث الحزب الشيوعي الجزائري هو ا موقعها ، وحزب الطليعة اإلشتراكيلها إلعادة ت

كل هذه التيارات كانت . اآلخر كان يالحق الجميع عله يظفر بنصيبه من كعكة النظام 
بشأن الممارسة السياسية متمثلة في التعددية ، تحاول طرح صيغة جديدة على النظام 

اإلستفادة قدر  ، وذلك بدعوىفي الجزائر والسياسية  ير عن التعددية الثقافيةالحزبية كتعب
حترام الحريات العامة   .اإلمكان من الحقوق السياسية وا 

في نفسها كبديل عن النظام القائم ، خاصة بعد اإلشاعات ترى هذه التيارات  ما جعل     
عن إختالسات كبيرة لألموال ، إضافة لألزمة التي كان  8811التي روجت في صيف 

 88ويعتبر خطاب ب داخل السلطة العص يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني وصراع
األزمة التي أنتهت بأحداث  فتيلفي نظر كثير من المتتبعين بداية إلشعال  8811سبتمبر 

فتتح أشغاله أوالذي  شكل المؤتمر السادس لجبهة التحرير الوطني، ولقد(1)8811أكتوبر  5
محطة هامة في مسار اإلصالحات السياسية التي شرعت فيها  8811نوفمبر  37في 

الجزائر، وقد تناول هذا المؤتمر العناصر الرئيسية للجانب الثاني من مشروع اإلصالحات 
 . (2)8811أكتوبر  35السياسية الذي أصدرته رئاسة الجمهورية في بيانها الصادر يوم 

 وبدا إذ ذاكمركزيا في الحياة السياسية  مؤسسة الرئاسة أن تؤدي دوراً  إستطاعتولقد      
تتسم إلى مرحلة جديدة تمركز السلطة نتقال البالد من مرحلة يمهد إل "بن جديد" الرئيس

ه لمختلف نشاطات يوجتتحتكر مركز المؤسسة الرئاسة ظلت  إال أن بالتعددية السياسية ،
بإعتباره يمثل محور النظام ،  النظام نظرًا للصالحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية

، وأدى ضعف دور الحزب في تسيير مختلف جوانب الحياة السياسية (3)السياسي الجزائري

                                                           
1- Abed Charef, Octobre dossier , édition Laphomic , Alger , 1989 , p32 . 

 .1-7مرجع سابق ، ص ، مشروع اإلصالحات السياسية يتضمن ،بيان رئاسة الجمهورية  -2
 .17، ص 8882القاهرة ،  صدمة الديمقراطية ، دار سينا للنشر، ،صالح الدين حافظ  -3
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واإلجتماعية والثقافية إلى جعل مؤسسة الرئاسة المدعومة دستوريًا أقوى مؤسسة سياسية 
ثل كنه تجاهات كونها تمها مستقبل الكثير من القضايا واإلويتوقف على قوت، في البالد 

 . (1)العالقة المباشرة بين الشعب والرئيس

 : 8778 -8717: المرحلة الثالثة  -
، ل في مسار تطور الدولة الجزائريةكانت نقطة تحو  8811أكتوبر  5إن أحداث      

الديمقراطية في الجزائر بحكم أنها شكلت أوال حجر األساس الذي أقيمت عليه التعددية 
، فكانت عيل مسار الديمقراطية في الجزائرللتعبير الحر لتفوفي نفس الوقت منبرا 

المعارضة ترى في هذه األحداث فرصة لطرح نفسها كقوى فاعلة في الوضع الجديد ، أين 
في خلق نوع من التوازن  8818فبراير  32ساهم اإلصالح السياسي الذي أرساه دستور 

يدة فرضتها التعددية الحزبية ، السياسي ، مما جعل المواطن الجزائري أمام خيارات عد
تاريخيا ، إال أنها كانت قصر هذه المرحلة  ورغم، ورهانا أساسيا لتنمية الخطاب السياسي 

فيمكن إعتبارها من جهة أحسن فترة رأت فيها ت بها الجزائر ، ر م راحل التيمالأصعب 
والتصويت الحر  الجزائر الممارسة الديمقراطية الحقة ، كما شهدت لونا من حرية التعبير

المعبر عن إرادة الشعب في إختيار ممثليه ، إال أنه من جهة أخرى كان الشعب ومن 
خلفه الكثير من الشخصيات الوطنية يتوجس خيفة من أي أحداث مفاجئة ، يمكن أن تعيد 

 .الوضع إلى ما كان عليه إلى الوراء عقود أخرى من الزمن 

أحدهما يمثل ستقالل يعكس وجهان منذ اإل" جبهة التحريرحزب "لقد ظل حقيقة الو      
، وثورية يبرر فيها حكمه تاريخية ية عشر اآلخر ظل يبحث عن و ، سلطة قائمة بالفعل 

بحيث لم ، بالتردد في هذه الفترة الحرجة إتسم " بن جديد"سلوك الرئيسأن  وزاد األمر سوءا
نفجار إلى إمما أدى نتقال من األحادية الحزبية إلى التعددية، تكن له سياسة واضحة لإل

                                                           

 . 51سابق ، صمرجع  الرياشي وآخرون ، سليمان  -1
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ستفحال إفي  مما ساهم،  (1)جتماعية والعرقية في البالد إلى بنية سياسية متناثرةالبنية اإل
مما فرض على  ، ستقرار هيكلي في جهاز الحكمإنتج عن ذلك عدم مة السياسية ، و األز 

التحوالت مع  والسير الديمقراطية المبادئتكييف خطابه السياسي ومواقفه مع  النظام
، وفرض على النظام  في عصب النظامدم اصبرز الت 8811لكن في أكتوبر ، السياسية

 :(2)هما، و خيارين  وقتها
 .تقبل بالتحوالتنفتاحيين و ير جبهة التحرير الوطني في خط اإلإما أن تس -     
ما أنو  -       .تتخلى عن مكانتها في الوقع اإلجتماعي والسياسي ا 

 يجر ي بأن قررها ،في إطار مسار اإلصالحات التي  "بن جديد"الرئيس  مما أضطر     
تساقًا مع التحديات ، والتحرك نحو نظام إأكثر ليكون " جبهة التحرير"هيكلة جذرية لحزب 

 .(3)رتباط الحزب بالدولةإوفك ية،سياسال يةالتعدد

المالحظ فعال ، أن الجزائر عرفت خالل فترة وجيزة جدا ، تحول سريع من نمط و      
سياسي أحادي إلى نمط سياسي تعددي ، يدعو إلى تجسيد الديمقراطية على أرض الواقع 

اسية الفعلية ، وبدا يمن خالل إنتخابات قيل عنها أنها تعددية ، تجسد المشاركة الس
لمعترك السياسي ، كانت تريد أن تتجاوز فكرة واضحا أن المعارضة التي دخلت ا

 32الديمقراطية الشكلية ، وحتى القوانين والتشريعات الجديدة التي أنبثقت عن دستور
بديل كانت مشجعة ، إلى درجة أعتقدت األحزاب الجديدة أنها ستكون ال 8818فبراير

مراجعتين و ،  شكلياولو إنتقاال ديمقراطيا  كان هأن ولوالشرعي عن السلطة القائمة 
، حاولت من خاللهما الدولة تعديل المسار الديمقراطي  8887و 8818تين لسنتي ير دستو 

                                                           

 .888مرجع سابق ، ص،  نبيل عبد الفتاح -1
 .825، ص8881 سنة ، الجزائر ، األزمة المفروضة على الجزائر، دار األمة ،محمد العربي ولد خليفة  -2
سياسات اإلنفتاح في العالم العربي واإلسالمي ،  -ديمقراطية من دون ديمقراطيين ،ن عبد الباقي الهرماسي وآخرو  -3

 . 388، ص8885بيروت ،  ، مركز الدراسات الوحدة العربية
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في  ةالديمقراطيللممارسة الشكلية بعض المظاهر وعلى كل ظهرت ليكون أكثر واقعية ، 
 : (1)نجملها فيما يليتكريسها ،  8818فيفري  32دستور حاول الجزائر ، 

 . التداول على السلطةمبدأ  -أ     
 . األحزاب السياسيةحرية تشكيل  -ب     
 . المجتمع المدنيتفعيل دور  -ج     
في مجال اإلعالم والصحافة  ئر قفزةحيث حققت الجزا: حرية الصحافة والتعبير -د     

 . نفتاحفي بداية اإل
خاللها  ، لم تعرف الجزائر من صوريةجامدة و  لألسفلكن هذه المظاهر ظلت      

ها الجزائر فيية التحول الديمقراطي التي شرعت لم تكن عمل، و  جوهر الديمقراطية الفعلي
نما تخلل و ، عملية سهلة أو يسيرة  8818ايرفبر  32منذ إقرار دستور نتقال الجزائر من إا 

التي ، الكثير من العقبات والمعوقات  ية السياسيةتعددالإلى نظام  نظام الحزب الواحد
جعلتها في كثير من األحيان كل جدي في مجمل عملية التحول الديمقراطي، و أثرت بش

  . (2)كثيرين يشككون بإمكانية نجاحهاال، جعلت  متحانات عسيرةإأمام 

لى اآلن النظام السياسي الجزائري ظل و  الحقيقة القائمة هي أنلكن       أكثر أطراف ، ا 
المعادلة السياسية فهما للمعارضة ، وأن الحركات الحزبية الجزائرية ال تعلم عن بعضها 

عتبار هذا الجهاز أقوى أقطاب إب ،البعض إال أقل بكثير مما يعلم جهاز المخابرات عنها 
النظام أجهزة  يمكن القول أنو  ، النظام والمنسق بين هذه األقطاب منذ مدة طويلة

مع الحركات الحزبية في في تعامله ستعمار الفرنسي من خبرة اإل إستفادالجزائري قد 

                                                           

، ص  3117،  ، القاهرة 3، ط ، مكتبة اآلداب التطور السياسي والتحول الديمقراطي ،عبد الغفار رشاد القصمي  -1
811. 
، على 82العدد التحول الديمقراطي في الجزائر، عن موقــع مجلة اإلسالم والديمقراطية ،خيري عبد الرزاق جاسم  2-

 : الرابط التالي 
http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491 
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ستنسخت خبرته وطعمتها بما حصلت عليه من خبرات خالل أفإبان اإلحتالل ، الجزائر 
، وهي خبرات صبغت شكل بعد اإلستقالل شتراكية مع األنظمة اإلسنوات التعاون األمني 

 . (1)السلمية والمسلحة معا معارضتينتعامل السلطة مع ال

، بالنظر ف لم يرقى إلى ديمقراطية فعليةلألسفي الجزائر واقع الممارسة السياسية ف     
سواء في اإلنتخابات عاشتها الجزائر ، تعددية أول إنتخابات إجهاض إلى ما نتج عن 

" الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ"فيها حصلت  ، والتي 8881المحلية التي جرت في شهر جوان 
نتخابات اإلأو بخصوص ، ابات البلدية والوالئية نتخعلى أكثر من نصف مقاعد اإل

على " جبهة اإلنقاذ"من خاللها  حصلتوالتي  37/83/8888نظمت بتاريخ التي البرلمانية 
للمواطن الديمقراطي  الحقممارسة  إن هذا اإلجراء التعسفي ضد،  (2)أغلبية المقاعد

من  م  ه  هو مجرد و  ، نفسها تهدد الحياة الديمقراطية قيل أنها ، بناءا على شكوك الجزائري 
النتائج التي أفرزها توقيف أن ، عدُ من ب  أثبت الواقع ن بعض األطراف في السلطة ، أل

 ومن ثمأن السلطة ال تزال محل صراع بين مختلف النخب والعصب ، المسار اإلنتخابي 
، أقل ما نقول عنها أنها ما زالت لم تعرف طريقها بعد الجزائر اليوم تعيش حالةنؤكد أن 

 .، بإعتبار أن ال تنمية حقيقية دون ممارسة سياسية حرة ة يإلى التنمية الحقيق

لى غاية اليوم و  8776: المرحلة الرابعة  -  : ا 

تكون تجربة أين ،  جديدةحقبة قد دخلت الجزائر عد توقيف المسار اإلنتخابي تكون ب     
 8883ألن ما حدث في شتاء إنتكاسة حقيقية ، قد عرفت  هذا البلدفي التعددية السياسية 

قاد في النهاية إلى أزمة سياسية أعقبت هذا التاريخ ، التي  التحوالت الداخلية والخارجيةو 
السلطة وطرح عدة تساؤالت حول ، السياسية والمجتمعية في الجزائر ميزت الحياةخانقة ، 

الحزبية وحقيقة الديمقراطية ، على إعتبار أن هذه األزمة كان أولى ضحاياها التعددية 
                                                           

 .، مرجع سابق  من العمل الحزبي في الجزائر بعد عشرين سنة من إقرارهماذا بقي  ، محمد تامالت -1
  .مرجع سابق  ،  التحول الديمقراطي في الجزائر خيري عبد الرزاق جاسم ، 2-

http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=833:-----------&catid=168:tamalt-mohamed&Itemid=36
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ساسي في صيرورة العمل كطرف أ عبر بوابة العمل البرلماني، يادة الشعبية السممارسة و 
 .السياسي 

بهيمنة السلطة رة فتهذه ال فيالتطور السياسي الذي عرفته الجزائر  زيوعليه تم     
 أين السلطة ، بين أجنحة الخفية تصراعاال اد من حدةز  ممانذ اإلستقالل ، م الحاكمة
نتيجة غبة أو مرغمة ، اآخر داخلة في فلك النظام ر ببشكل أو  نفسهاالمعارضة وجدت 
منح بعض الفتات مقاعد برلمانية أو حقائب بر عمن السلطة إلحتوائها ،  الدءوبالعمل 
من طرف الشارع منبوذة  مجهريه، مما جعلها أحزاب  العيونلرماد في ا لذر وزارية 

خاصة مع ضرب السلطة ، بعدم جدوى العمل الحزبي  ناعتقه لإلتدالتي أالجزائري 
 .(1)للتجارب الحزبية الصادقة التي كان يمكن أن تصنع تجربة تعددية حقيقية

بالمصادقة على وثيقة عقدت ندوة للمصالحة إنتهت ،  8885جانفي  وذات يوم من     
المرحلة اإلنتقالية التي نصت على تكوين المجلس اإلنتقالي الذي يعد بمثابة هيئة تشريعية 
تشارك فيها معظم الحساسيات وشرائح المجتمع ، إال أن التمثيل الشعبي لم يتحقق نظرا 

راكية لعدم مشاركة األحزاب ذات ثقل من طراز جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى اإلشت
عقدت ندوة أخرى سميت  8887في سنة و ،  (2)في المجلس اإلنتقالي رغم دعوة الرئيس لها

بندوة الوفاق الوطني وتمخضت عنها أرضية تضمنت رزنامة المواعيد اإلنتخابية وهي 
 :كالتالي 
 .8887اإلستفتاء حول مراجعة الدستور قبل نهاية  -أ     
 .8881اإلنتخابات التشريعية خالل السداسي األول من  -ب     

                                                           

 .المرجع السابق 1- 
 ، جامعة ورقلة 3117،  5، مجلة الباحث ، العدد 3115 -8873الحزبية في الجزائر  التجربة ،أحمد سويقات  -2
 . 835ص، 
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 .8881اإلنتخابات المحلية خالل السداسي الثاني  -ج     

تضمن بصفة  ، وتميز بأنه 8887نوفمبر  37ستفتاء على الدستور يوم تم اإل ولقد     
صريحة عبارة إنشاء األحزاب السياسية بدال من جمعيات سياسية كما هو الحال في 

حق إنشاء األحزاب السياسية معترف ": منه على أن  53إذ نص في المادة ، 8818دستور
، وال يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات األساسية والقيم والمكونات ومضمون به 

ستقالل البالد ا  ية وأمن التراب الوطني وسالمته و األساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطن
 . (1)"بع الديمقراطي والجمهوري للدولةطاوسيادة الشعب وكذا ال

المتضمن القانون  8881مارس  7المؤرخ في  81/11صدر أمر وتجسيدا لذلك     
المتضمن  8881مارس  17المؤرخ في  81/18متعلق باإلنتخابات ، واألمرالعضوي ال

 األخيرذا ه القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية ، حيث تضمن الباب األول من
ال عد خارج القانون ، وتضمن  كل الحدود التي ال يمكن ألي حزب سياسي تجاوزها وا 

لما  الباب الثاني أحكاما تتعلق بالتأسيس حيث أصبح تأسيس الحزب يمر بمرحلتين خالفا
فقط مرحلة واحدة ، والذي أكد على باألحزاب السياسية  الخاص 18/88نص عليه قانون

التي ن االمرحلتأما , معيات ذات الطابع السياسي المسبق لتكوين الجاإلعالم أال وهي 
عتماد إومرحلة طلب  لة التصريح بتأسيس الحزب السياسيهما مرحف 8881حددها قانون 

جراءاتشترط في كل مرحلة ، ويالحزب  ا لإلنزالقات التي قد تحدث جراء تجنب قواعد وا 
هذا التشديد يشكل تراجعا بالنسبة لحرية  بعض أنالى أر وعلى ، (2)ستغالل بعض الهفواتإ

 تكوين األحزاب السياسية سواء فيما يتعلق بتقوية صالحيات وزير الداخلية أثناء مرحلة
لى إضافة إ, عتماد أو على مستوى الرقابة القضائية طلب التصريح أو مرحلة طلب اإل

                                                           

 .السابق  المرجع -1
   . مرجعالنفس  -2
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 أنه ومنذ مجيء الرئيسإال  (1)تسم بها القانون الجديدأطول اإلجراءات وتعقيدها التي 
ي جوانبه اإلقتصادية ، تغير لحد ما الواقع الجزائري ف8888سنة " عبد العزيز بوتفليقة"

 : رئيسيين ، وهما ينملاعساعد في ذلك و على األقل 
كبير في أسعار البترول ، الذي مكن الرئيس الرتفاع اإل مثله :عامل إقتصادي  -أ     

إلى حد ما ، ساهمت في حلحلة األزمة اإلقتصادية من وضع برامج ومخططات تنموية 
 .بداية التسعينات األعمى التي عاشتها الجزائر إبان مرحلة اإلرهابو 

تتضمن إطارا يعمل على قوانين وتشريعات من خالل إستصدار  :عامل سياسي  -ب    
لحة الوطنية والمصا 3111سنة الوئام المدني  كمشروعسلم واألمن في البالد ، لتحقيق ا

 . 3115سنة 
جتمعت عليها أزبية في الجزائر ضحية لعدة ظروف وقعت التجربة الح ورغم ذلك     

ال ديمقراطية الديمقراطية في الجزائر، إذ تطبيع فأضعفتها وأضعفت من خاللها فرص 
حوالي السبعين  ومن بين، ستيعاب طموحات الجماهير إ تتمكن من فاعلة ، بدون أحزاب

ال نجد حزبا واحدا  نناال أ، إمن التجربة التعددية سنواتختفت خالل أحزبا التي ظهرت و 
،  ختالفات الفكرية والثقافية والطبقية للجزائريينستيعاب اإلإستطاع إنتاج برنامج بإمكانه أ

ها أفقدتالتنازالت ما بقي من أحزاب مشاركة فإنها تكون قد دخلت في حاالت من أما 
ما أنها  لشارع الجزائري ،في اأنها كانت غير مؤثرة  بسببإما وذلك  تها السياسية ،يفاعل وا 

 . (2)فقطول على ثقة السلطة جاءت للحص

موهمة الجميع بأنها ، وما دامت السلطة الحالية تلعب على تناقضات األحزاب      
األحزاب  أن ماطالو ،  تجاهاتهمإيش مشترك بين الجزائريين بمختلف أفضل ضامن لتعا

، ال هوية لها وال صبغة  مجرد أرقام في سبورة ترسمها المخابراتالزالت تعد الجزائرية 
                                                           

 . نفسهالمرجع  -1
 .مرجع سابق ،  محمد تامالت2- 
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فإن الركود وعليه ، النظام لحامصو ظروف فرضها ت التيإال لها ، إيديولوجية أو سياسية 
في هذه األحزاب ، وسوف لن تؤدي دورها المنوط بها كامال ضمن والعقم سوف يستمران 

" عبد الحميد مهري" في هذا اإلطار قال ، (1)السياسية الداخلية وجهدها في التنمية الوطنية
إن محاولة ترشيد الساحة السياسية ": "جبهة التحرير الوطني"األمين السابق لحزب 

وعقمها ، إلى جدبها  ، كما هو مشاهد اآلنفي النهاية طوية الفوقية يؤدي بالقرارات السل
المجتمع التي تخصبها ، وهكذا تصبح الساحة السياسية عاجزة عن تقديم وذلك بشل حركة 

ستمرارهالبديل لنظام الحكم القائم ، وعجز  ، وبهذا تجد البالد نفسها ها ذريعة لضرورة بقائه وا 
 . (2)"مة الدور والتسلسلالتداول على السلطة منساقة في دواعندما تحين إستحقاقات 

، فإن الوضع ال يزال تسوده بعض  إلحتواء الواقع اإلجتماعيالدولة  ورغم محاوالت     
 :المؤشرات السلبية ، منها 

ة ، مست جميع القطاعات مختلف عماليةفئات طرف إرتفاع اإلحتجاجات من  -أ     
 .اإلدارية والتعليمة واإلقتصادية 

 .العام وتبديد المال  بروز قوي لمظاهر اإلختالس والرشوة والفساد اإلداري -ب     
بقاء مؤشرات النمو خارج قطاع المحروقات بعيد عن الطموحات وما كان قد  -ج     

 . في صياغة الموازنة العامة للدولةخطط له ، لتحقيق إستقاللية عن تحكم مداخيل النفط 
 :ولهذا وجب على الجزائر صياغة إستراتيجية محكمة تقوم على العناصر التالية      
وضع دراسة إستشرافية لإلقتصاد الوطني ، من أجل رسم خطوط أولية  -أ     

لعنصر البشري في إطار ية لتكوينخطة م ، من خالل دعلإلحتياجات المادية والبشرية 
 .الحقيقية لسوق العمالة ، بغية التقليل من حدة البطالة حتياجات اإل

                                                           

 .المرجع نفس  1-
 Le Soir الجزائر بين ركود ونهوض ، نشر جريدة: في تقديمه لكتاب محمد شفيق مصباح  ،عبد الحميد مهري  -2

d'algerie ،8118 88، ص . 
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 ل رقابة وأداء المجالسدعم سياسة الالمكزية في التسيير ، من خالل تفعي -ب     
عطاء مجال أوسع لمشا  .ركة المواطن في تسيير شؤونه الحياتية المحلية ، وا 

 تفعيل أكبر لدور المجتمع المدني في حشد وتأطير القدرات البشرية والمادية -ج     
 .ضمن مشروع التنمية الوطنية 

ة يمراعاة خصوصمراجعة القوانين والتشريعات الموجهة لإلستثمار ، مع  -د     
 .بما يخدم المواطن الجزائري ويحقق رفاهيته اإلجتماعية ، اإلقتصاد الوطني 

 :في الجزائر السياسية  التياراتأبرز : ثالثا 
يمكن القول أن الخارطة السياسية في الجزائر ، أخذت شكلها التعددي مع قانون      

الجمعيات السياسية ، إذ أن المنافسة السياسية التي جسدتها اإلصالحات السياسية ما بعد 
، كان يشي بأن الجزائر قد خطت خطوة نحو تفعيل مسار العمل  8818فبراير  32دستور 

ة فيما يتعلق باآلليات القانونية التي سمحت بتأطير الحياة الديمقراطي في البالد ، خاص
السياسية وتنظيمها ، بشكل كان يعتقد أنها تضمن الوحدة الوطنية ، وتحقق الوفاق 

إال  السياسي بين الجماعة الوطنية الواحدة من أجل الخروج من األزمة السياسية الخانقة ،
، طم هذا الحلم وأنقلب المجن بأهلهح،  8883توقيف المسار اإلنتخابي في جانفي  أن

وُأغلقت بوابة العمل الديمقراطي من جديد ، وعاد العمل بمبدأ األحادية في ثوب تعددية 
 شكلية ، ال تسمن وال تغني من جوع 

منذ أن شرع النظام في التعددية المشهد السياسي في الجزائر  تلونوعلى العموم      
التيار الوطني والتيار اإلسالمي : بثالثة ألوان رئيسية من التيارات اإليديولوجية  السياسية

وقتها على بناء ن هار والتيار الديمقراطي ، ويبدو من الظاهر أن النظام الجزائري قد 
الحقيقة إذا أمعنا و هذه األطياف السياسية الثالثة المشهد السياسي للدولة الجزائرية على 

رى ن، تيارات الثالث المذكورة سلفا لنزعة األيديولوجية في النا لمالحظتفي سياق النظر 
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ى مسار إلكلها ترنو سياسية منظومات أنها نقطة أساسية واحدة أال وهي تشترك في  اأنه
صياغة مشروع مجتمع نموذجي وحيد ،  إلىمن خالله تتطلع ومحتوم ، تاريخي نهائي 

ضمن المشاريع  مثلأنه األأو بالوجود حق ألابديل على أنه المشروع الإليه  ونينظر 
، وعليه  غيرهدون  مرغوب فيهو الوحيد بديل أنه الأي  المتاحة على الساحة السياسية ،

كل يزعم ، بل و  أحادياً في طبيعتها وماهيتها فكرًا تيارات السياسية الثالث هذه التجسد 
 : حداعلى  تيار، وهذه تفاصيل لكل الطريق األوحد للخالص طريقه هو  أنطرف 

جبهة التحرير "أبرز أحزاب هذا التيار على اإلطالق هو حزب : ر الوطني تياال -8
، ومصدر قوة هذا الحزب هو إرثه الثوري والتاريخي ، ولقد أفادت المنظمات " الوطني

تحاد الطلبة المسلمين الجزائريين ، من إيجاد  الشعبية ، كاإلتحاد العام للعمال الجزائريين وا 
، هذا  (1)قاعدة شعبية صلبة لجبهة التحرير إبان الثورة ، مما عزز في قوة وصالبة الثورة

وجية صريحة أو خاصة بها ، ولهذا أن جبهة التحرير لم تكن لها إيديولويرى البعض 
بخصوص البعد اإلسالمي في الشخصية  (2)المسلمين ستعارت إيديولوجية جمعية العلماءأ

الكفاح المسلح غداة الثورة الجزائرية ضد " جبهة التحرير الوطني"الوطنية ، ولقد قادت 
، بعد مفاوضات مريرة  8873المستعمر الفرنسي وتحقق إنتصار الجزائر على يديها سنة 
 .مع فرنسا قادت في النهاية الجزائر لنيل إستقاللها وحريتها 

لإلستمرار في قيادة " جبهة التحرير"بعد اإلستقالل واصلت القيادة الجزائرية بدفع      
وأستمر  ،مرحلة البناء والتشييد ، بالرغم من الصراعات السياسة التي رافقت هذه المرحلة

أين  8811أكتوبر  5الحال كما هو بقيادة أحادية لجبهة التحرير إلى غاية أحداث 

                                                           

التغيير في المجتمع  رتحليل سوسيولوجي ألهم مظاه -مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ،محمد سويدان  -1
 . 81، ص 8815،  ئرالجامعية ، الجزا تالجزائري المعاصر ، ديوان المطبوعا

2- Lahouari Addi, L'Algerie et la democratie , pouvoir et crise du poletique en Algerie 
contemporaire, la déouverte, Paris, 1994,   P, 28-29 . 
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الذي شرع  8818فبراير 32أضطرت الدولة الجزائرية لتغيير سياسيتها ، وأستصدرت دستور
حزب جبهة التحرير "ألول مرة العمل بالتعددية السياسية وحق تشكيل األحزاب ، وأستطاع 

أن يستمر في العمل بعد نهاية األحادية ، وأن يدخل المعترك السياسي ليشغل " الوطني
 .حيزا مهما في الحياة السياسية 

 أنعقد بتاريخللحزب الذي مؤتمر الرابع المنذ " جبهة التحرير الوطني"لقد حاولت      
كمحاول من النظام إذ ذاك  ، صالحات التنظيمية والسياسيةاإلجملة من  اقتراحفي  8818

 5حداث أبعد أخرى صالحات سياسية إ تلتهاكما  ، تقوية مكانته في النظام السياسي في
، بتعدد الحساسيات داخل الحزب وقتها فتح المجال لما عرف  استهدفت،  8811كتوبر أ

السياسية  قرار التعدديةا  و  8818 فيفري 32 تعديل الدستور فيب اإلصالحاتوتوجت هذه 
، صالحات اإلهذه عارضت  "حزب جبهة التحرير الوطني"غير أن  القوى المحافظة في 

، ولعل 8811تضح ذلك في الصراعات التي شهدها المؤتمر السادس للحزب في نوفمبراو 
" بن جديد"في عهد الرئيس السابق وراءه مؤسسة الرئاسة ت قفو قوة التيار اإلصالحي الذي 

صالحات السياسية، والتكيف مع فرض على حزب جبهة التحرير الوطني قبول اإل
  .الديمقراطية التي أصبحت خيارا إستراتيجيا للنظام

التاريخ  التيار اإلسالمي في عمقجذور  تمتد في الحقيقة  : اإلسالمي رتياال -6
تعود إلى تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية في الثالثينات من حيث السياسي الجزائري ، 

عبد الحميد بن "يين التي أسسها ئر القرن العشرين ، بقياد جمعية العلماء المسلمين الجزا
البشير " المسلمين ، وبعد اإلستقالل وبعد وفاة رئيس جمعية العلماء 8828سنة " باديس
، وعلى إثر سوء تفاهم وقع بين السلطة آنذاك وجمعية العلماء المسلمين تم " هيمياإلبرا

، هدفها مواصلة رسالة جمعية العلماء ،  (1)"جمعية القيم"تشكيل تنظيم جديد ُعرف حينها بـ

                                                           

 . 11الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين ، دار المعرفة ، الجزائر ، ص ،رابح لونيسي  -1
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إال أن وفي نفس الوقت العمل على تأطير التيار اإلسالمي وعمله الدعوي في الجزائر ، 
على ساحة  8811أكتوبر  5بقوة بعد أحداث برز السياسي التيار اإلسالمي ما يعرف ب

، فهناك اإلتجاه اإلصالحي التقليدي يشكل عدة إتجاهات داخله هوو ، العمل السياسي 
قلدته ، وهناك التيار الراديكالي الذي ت" جمعية العلماء المسلمين"والذي ينسب عادة إلى 

عة من و ك التيار الوسطي المعتدل والذي يتشكل من مجم، وهنا"الجبهة اإلسالمي لإلنقاذ"
حزب "، و" الححركة اإلص"، و" حركة النهضة"، " حركة مجتمع السلم"األحزاب ، أبرزها 

  . "العدالة والتنمية

نموذجا في الدراسة والتحليل " حركة مجتمع السلم"وفي إطار بحثنا هذا سنتخذ      
تنطلق هذه الحركة كبقية حيث ،  في الوقت الحالياب هذا التيار أبرز أحز بإعتبارها 

في اإلختيار السياسي للشعب ، بمعنى أن تكون لألمة " السيادة لألمة"اإلسالميين من مبدأ 
ختياراتها ، وفقا لعقيدتها وقيمها  حق اإلختيار لممثليها الذين يعبرون حقيقة على إرادتها وا 

 يكمن حلها في إعتبارها أداةالديمقراطية  لةومبادئها التي تعتنقها وتؤمن بها ، وأن مسأ
، بل يرى البعض منهم أن الديمقراطية يمكن أن تكون  يد اإلرادة الشعبيةجستلسياسية 

فرصة لتالقي التيارات السياسية المختلفة في الجزائر بمختلف مشاربهم وثقافاتهم ، إلرساء 
عمل المشترك وال تشتت قوى تقاليد سياسية نموذجية تبني وال تهدم ، وترسي قواعد لل

 .الجماعة الوطنية ، بل يدفعها للتفاعل فيما بينها لبناء المشروع الوطني 

اإلخوان المسلمين الجزائرية ، عرفت قيادتها في  ةجماعتنشط هذه الحركة بقيادة      
، أهم ما  8881بداية األمر تردد في تشكيل حزب سياسي ، حصلت على اإلعتماد سنة 

وبدا على مل واإلصالح للوصول إلى السلطة يميز هذه الحركة اإلعتدال والتدرج في الع
هذه الحركة نوع من التجانس بخالف الحركات اإلسالمية األخرى ، إال أنه وبعد رحيل 

، لحق هذه الحركة ما لحق األحزاب اإلسالمية األخرى " محفوظ نحناح"زعيمها ومؤسسها 
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بقيادة " حركة البناء"و ،" عبد المجيد مناصرة"بقيادة " جبهة التغيير"انت من تشرذم ، فك
 . "أحمد الدان"

بالعلمانية كخط فكري وسياسي ، وهو  التيار الديمقراطي يؤمن : الديمقراطي رتياال -3
عن أي تأثيرات من خارج هذا العقل  ستقالل العقل اإلنسانيعلى مبدأ إ الخط الذي يؤكد

بمعنى إستبعاد كل اإلعتبارت المستمدة من اإليمان باإلله أو ،  (1)ولو كان الدين نفسه
هي : "دائرة المعارف البريطانية أن العلمانية في هذا تقول ، (2)(اآلخرة)الحياة األخرى

هتمام بالحياة الدنيا حركة إجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن اإلهتمام باآلخرة إلى اإل
أن يؤدي إلى إقصاء اآلخرين ، ال لشيء إال ألن هذا التصور  ، ومن شأن (3)"وحدها

فهو ذو إيديولوجيا الئكية التي تعتمد مبدأ  ، ههؤالء اآلخرين ال ينطلقون من نفس قناعات
ديمقراطي المسلك السياسي ، ربما تعود  ن والدنيا ، وهو ليبرالي التوجهالفصل بين الدي

جذوره منذ الحركة الوطنية إبان اإلستعمار الفرنسي ، إال أنه برز بقوة بعد اإلستقالل 
  .مباشرة 

، في الجزائراطية ر ز األحزاب الديمقر من أبتعد " جبهة القوى اإلشتراكية" وبحكم أن     
 هوتي سنتناولها بالدراسة والبحث ، و سنتخذها هي أيضا نموذجا لألحزاب الديمقراطية ال

عتمد قام على إنتهاج أسلوب الديمقراطية والالئكية كمنهج للعمل السياسي ، إحزب جهوي 
آيت "، زعيمها هو ثقافي ووسيلة للتعبئة الشعبية في أدبياته السياسية على األمازيغية كبعد

السياسية والنضالية التي كان من ضمن الزعماء الجزائريين والمؤسس ألحدى القوى " أحمد

                                                           

   .  31، ص 8885، بيروت ،  8، ط ، دار الشروق واإلسالمالعلمانية  ،محمد قطب  -1

،  3111، بيروت ،  8، طالعلمانية تحت المجهر ، دار الفكر المعاصر  ،عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة  -2
 .  58ص
  .  555، ص 8811، بيروت ،  3، ط مذاهب فكرية معاصرة ، دار الشروق ، محمد قطب -3
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في  8855نوفمبر  األول منأعقاب إعالن والذي ساهم في ، كافحت المستعمر الفرنسي 
 .ه مصير تقرير  الجزائريق الشعب حقالثورة الجزائرية في سبيل أن ي

على أثر أزمة صائفة  8872في سنة  "جبهة القوى اإلشتراكية"ت وتأسسظهرت وقد      
إنشقاق بين فرقاء الثورة بين قادة القاعدة الشرقية والحكومة المؤقتة بقيادة ، أين وقع  8873

يهدف من وراء ذلك إلى إنشاء حزب سياسي " آيت أحمد"، كان  (1)"بن يوسف بن خدة"
لكل قوى الثورة ، وتطبيق اإلشتراكية المبينة على  اطالئعي ، يسعى ألن يكون تجمع

 . (2)اإلشتراكية اإلنخراط  الشعبي ، ومن هنا جاءت تسمية القوى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Abdelkader Yefsh , La question du pouvoir en Algerie , édition ENAP , Algérie , 1990 , P114 . 
2- Ramdane Redjala :op.cit ,p,139 . 
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 :خالصة الفصل 

تعتبر األحزاب السياسية أحد التنظيمات السياسية التي تلعب دورا هامة في صيرورة      
النظام السياسي السائد في البالد  وجوده ي يحددذالالتنظيم ذلك المجتمع ، وبالتأكيد هي 

، وهي إحدى تجليات ومظاهر المشاركة الشعبية والسياسية ، التي تعبر عن التوجهات 
ة همزة وصل المختلفة لفئات الشعب بكافة شرائحه ، إذ األحزاب السياسية هي في الحقيق

ره السياسي ، ، وهي اإلطار الذي  يمارس الشعب من خالله دو  بين الحاكم والمحكوم
ومن هنا جاءت أهمية دراسة األحزاب السياسية  ومنه يؤثر في السلطة وفي صنع القرار ،

وعن التجربة التي  مسارها ودورها في القضايا المجتمعية ، من خالل التعرف على تطور
خاضتها ومدى تعبيرها عن مصالح المجتمع الذي تتواجد به ، ومدى قرب أو بعد برامج 

ب عن قضايا المجتمع ومدى تعبيرها عن مصالحه وعن توجهاته المنطلقة من هذه األحزا
رثه اإلجتماعي والثقافي  ا أن من شأنهالسياسية ب احز فاألبهذا الشكل ، أفكاره ومعتقداته وا 

ي المجسد الحقيقي إلرادة هفلديها ،  عمق من درجة الوعي السياسيتقود الجماهير وت
ب أو تبني احز ألهذه افكل إنحراف سياسي لوبالتالي ، للحريات العامة  ةوضمان الشعوب
عن إرادة  اخروج يعدعن مصالحه ،  ةعبر م غيرتجاهات مخالفة لتوجهات الشعب و منها إل

بدل دفعها قدما أداة تعطيل للتنمية الوطنية الشاملة  يصبح الحزب ألنه بذلكالشعب ، 
نتاج للظروف اإلجتماعية والسياسية السائدة في  هوب الحز بحكم أن ، إلى األمام 

المجتمع ، فعادة ما تظهر األحزاب السياسية في حاالت األزمات والمشكالت التي يمر 
بها هذا المجتمع أو ذاك ، والتي بالضرورة سوف تؤثر في حاضره ومستقبله ، وعليه 

وعن آالمه  يصبح من األهمية بمكان وجود تنظيمات سياسية تعبر عن رأي الشعب
ويسير بغية صنع القرار الوطني السيد ويخدم مصالح الشعب ،  ينوب عنهو وآماله 

 . بالتنمية الوطنية بإتجاهها الصحيح 
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 :تمهيد  -
سنتطرق في هذا الفصل إلى موضوع التنمية والممارسة السياسية ، والذي سيتمحور      
المحور األول سوف يخصص في معالجات سياسية ، والتي سنتكلم فيها : محورين  حول

، والتي تعتبر كوسيلة وأداة لتنظيم الحياة السياسية ، عن مواصفات التعددية السياسية 
والتي تعد كشرط ضروري ألي ممارسة ديمقراطية ، بحيث تشارك كافة الفئات 
واإلتجاهات والقوى داخل المجتمع في كافة األنشطة ، وعليه ينبغي أن تحتوي التعددية 

وفي األنشطة اإلعالمية ، السياسية على تعددية في الممارسة الحزبية وفي العمل النقابي 
إذ أنها تعد كمقياس لنمو ، المشاركة السياسية في مواصفات كذلك سوف نتكلم عن و 

اطية وتمكين الناس من إختيار الحكام وصياغة السياسات العامة في ر الحكومات الديمق
يشكل  ، الذي أصبح مواصفات في قضية التحول الديمقراطي كما أننا سنتكلم عنالبالد ، 

أما ، وخاصة في العالم الثالث  الكبرى التي يشهدها العالم المعاصر يااقضدى الإح
المحور الثاني من هذا الفصل فسنخصصه في التطرق لموضوع إجتماعية الخطاب 

 حيث قمناعن البعد التصوري للتنمية في الجزائر ، أوال التنموي ، حيث سنتكلم 
 استقراءإستخالص المالمح العامة إلستراتيجية التنمية الشاملة في الجزائر من خالل ب

األبعاد المجتمعية  ، بعدها سنتطرق إلى نصوص صدرت عن الدولة الجزائريةثالثة 
التنمية اإلجتماعية : والتي اخترنا فيها ثالثة أبعاد وهي لخطابات التنمية في الجزائر ، 

إلى قراءة عامة في تطرقنا في األخير ستقرار اإلجتماعي ، و والتنمية السياسية واإل
هذه نستقرأ نوع الخطاب الذي تتميز به  حتى، خطابات األحزاب السياسية في الجزائر 

 ات التي تهدف إليهاالغاية سياسية منها ، و مو نظمتبّين منطق كل ن، وأن  حزاباأل
 . قوم عليه تواألساس القاعدي الذي 
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 معالجات سياسية: األول  ورحالم

  :مواصفات في التعددية السياسية : أوال 
لقد أضحت التعددية السياسية من المسائل األساسية الملحة في تاريخنا المعاصر ،      

والتي يجب إدخالها ضمن ما يسمى بعمليات اإلصالح السياسي ، حيث تكون فرصة 
اإلختيارات في الدولة والمجتمع ارسات و لألخذ بتنوع اآلراء واألفكار والمؤسسات والمم

وتكون بالتالي القوة الموزعة بين عدة بين عدة أطراف وفواعل تتبادل فيما بينها السلطة 
، لذا فإنه ال يمكن أن نتصور وجود أحزاب سياسية دون توفر اإلطار  (1)بإستمرار

عددية السياسية ، ألنها القانوني والسياسي ألداء نشاطها ، وال يكون هذا إالطار إال في الت
بحق المجال الذي تتجسد فيه الممارسة الديمقراطية بشكل جيد ، بإعتبار أن التعدد ظاهرة 
إنسانية وتاريخية عرفتها مختلف المجتمعات اإلنسانية بجميع فئاتها ومشاربها ، بحكم 

 . (2)إختالف طبيعة الناس ومصالحهم
تعتبر التعددية السياسية وسيلة وأداة لتنظيم الحياة  :مفهوم التعددية السياسية  -1

السياسية ، ترسي مبدأ إحترام التنوع الفكري والسياسي ، كما تعتبر شرطا ضروريا ألي 
ممارسة ديمقراطية ، بحيث تشارك كافة الفئات واإلتجاهات والقوى داخل المجتمع في 

اسية تقتضي مشاركة أكثر من وحسب األمم المتحدة فإن التعددية السيكافة األنشطة ، 
حزب سياسي واحد في اإلنتخابات والقيام بدور في الحكم ، وتقوم األحزاب السياسية بدور 

                                                           

، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية  7001-7091 –األحزاب المصرية من الداخل ،وحيد عبد المجيد  -1
 .  91، ص 7001والمعلومات ، القاهرة ، 

،  7091، فيفري  09ندوة التعددية في الوطن العربي ، مجلة المستقبل العربي ، العدد  ،إبراهيم توفيق حسنين  -2
 .   711مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ص بيروت ،
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دماج المواطنين في العملية السياسية  (1)أساسي في الديمقراطية ، وذلك بتجميع المصالح وا 
حزبية وفي العمل وعليه ينبغي أن تحتوي التعددية السياسية على تعددية في الممارسة ال، 

على المواطنين بما فيهم القوى كل هذه  ساهمالنقابي وفي األنشطة اإلعالمية ، بحيث ت
تنطلق من الربط الجدلي بين المشاركة السياسية ، ألنها في العملية السياسية حد سواء 

 السياسيةتخاذ القرارات ا  عملية صنع و أثناء ، والسيما التي يتبناها النظام  والعملية السياسية
  . ج النهائي ألي عملية سياسيةمخر ، لكون القرارات السياسية تمثل المحور وال

ولقد تطور مفهوم التعددية السياسية عبر العديد من المراحل التاريخية ، ليشمل      
حرية و األحزاب السياسية ، ، أهمها هيئات الدولة وسلطاتها و مختلف األطر السياسية 

ية اإلختيار ، ومن ثم أصبح هذا المفهوم يشكل أهم منطلق لألنظمة الرأي والتعبير وحر 
تهدف الديمقراطية المعاصرة ، وعليه تصبح التعددية السياسية بمثابة ترتيبات مؤسسية ، 

وتنبني التعددية السياسية على أساس أربع  ، (2)الحكومية والمشاركة فيها لتوزيع السلطات
 :  (3)مبادئ تتمثل في

اإلقرار بحق التنظيم السياسي ، بمعنى اإلعتراف بحق جميع القوى السياسية  -أ     
 .واإلجتماعية أن تؤسس أحزاب وتنظيمات تمثلها 

التعدد المتكافئ لهذه التنظيمات واألحزاب السياسية ، حتى يتاح لها نفس  -ب     
 . الفرص في مزاولة أنشطتها السياسية بكل كفاءة وجدارة 

                                                           

،  A/RES/7/26المذكرة التوجيهية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن الديمقراطية ، قرار الجمعية العامة تحت رقم  -1
 : ، على الرابط التالي  90ة ، صنسخة إلكتروني

 

www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/SGGuidelines.pdf 

 ، التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ، ترجمة عبد الوهاب علوب –الموجة الثالثة  ،صمويل هنتغتون  -2
   .  11ص،  7001 سنة ، ، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية  القاهرة ناهد محمود عرنوش

 . نفس المرجع والصفحة -3
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تحقيق مبدأ الحماية الدستورية لمختلف هذه القوى ، بأن يوفر لها اإلطار  -ج     
 . المؤسسي والقانوني الذي يحميها من تغول السلطة الحاكمة 

 . توفير الحرية في التناوب على السلطة بطرق ديمقراطية وسلمية  -د     
 لتعددية السياسيةفي الحقيقة كانت تجربة ا :واقع التعددية السياسية في الجزائر  -2

جديدة في تاريخ الجزائر ، إال أن جذورها التاريخية ترجع إلى مرحلة اإلستعمار الفرنسي 
ذلك و لوطنية في بداية القرن العشرين فقد ظهرت بوادر هذا التعدد مع ميالد الحركة ا

وقوع  إال أن،  (1)7011غاية قيام الثورة الجزائرية عام  ببروز تيارات سياسية نشطة إلى
كان لها وقع كبير على الواقع  7099أكتوبر  1ت بتاريخ جر التي مؤلمة الحداث األ

، حيث أضطرت حينها السلطة بطرح حزمة من اإلصالحات السياسية السياسي الجزائري 
واإلقتصادية ، أرخت لمرحلة جديدة ودشنت عهدا آخر في الجزائر ، أتسمت هذه 

سية ، بينما أتسمت اإلصالحات اإلقتصادية بتبني اإلصالحات بما عرف بالتعددية السيا
الجزائر لنمط إقتصادي جديد عرف بإقتصاد السوق ، الذي رأته النخبة السياسية الجزائرية 

 .  (2)كبديل حتمي وخيار ناجع وكفيل بتحقيق أهداف التنمية الشاملة
بإتخاذ مبدأ التعددية السياسية كآلية للتغيير  يوالحقيقة إن مبادرة النظام الجزائر      

حيث رفض الجناح المحافظ فيه عملية اإلنفتاح السياسي لم يكن على قناعة منه ، 
خطاب وفي  7099أكتوبر  91حداث بعد أ والدليل على ذلك أن رئيس الجمهوريةالسياسي 

لم فواإلقتصادية ، أعلن فيه جملة من اإلصالحات السياسية له ألقاه مباشرة على الشعب 
بيان رئاسة الجمهورية  أكد لسياسية بدعوى أن وقتها لم يحن حيثبالتعددية افي البدء يقر 

ال يمكن أن يكون بأي حال من األحوال إقامة تعددية حزبية من البداية : "حينها على أنه 
                                                           

 دت ، ، المطبوعات الجامعية ، الجزائر آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا األزمة ، ديوان ،عمر صدوق  -1
 . 91ص

 7001، شهر ربيع ،  7األبعاد اإلجتماعية لإلقتصاد الجزائري ، مجلة العلوم اإلجتماعية ، العدد ناصر يوسف ، -2
 .  117، ص
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مظهرية مع أوساط تطمح في السلطة وفي الحصول على اإلمتيازات في إطار ديمقراطية 
 . (1)"تغذيها مزايدات ديماغوجية وعصبيات جهوية وفئوية

 رأى 7099أنه وبعد األحداث األليمة التي جرت في الخامس من شهر أكتوبر إال      
قرار التعددية  من القوى السياسية في الجزائر الكثير بالتسليم باإلنفتاح السياسي وا 

السياسية أمرا ضروريا ال مفر منه ، بإعتبارها أن التعددية  حيث كانت تدرك،  (2)السياسية
جتماعية  اقيممبدأ للعمل السياسي تحمل  يمكنها أن تدعم الوحدة الوطنية ، سياسية وا 

وذلك بإشراك كل الفئات اإلجتماعية في ممارسة السلطة ، بشرط أن تكون هذه التعددية 
ع إجتماعية ملة لمشاريمقرونة بوجود قيم ومبادئ مشتركة ، وأن تكون هذه األحزاب حا

واعدة للنهوض الوطني ، على أمل أن تكون التعددية السياسية في الجزائر شكال من 
ستجابة لهذا المطلب أصدرت الدولة  أشكال التعبير الشعبي عن مطامحه الواسعة ، وا 
حزمة من المواثيق والقوانين المتعلقة بالممارسة السياسية ، حيث لقي هذا التوجه الجديد 

ُبواًل واسعا من مختلف النخب السياسية في تلك الفترة ، وكان أبرز هذه المواثيق دستور ق  
، كتعبير  (4)المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 77-90وقانون  (3)7090فبراير  11

من السلطة على نواياها الحسنة في إحداث القطيعة مع الماضي ومع تجربة الحزب 
 . الواحد 

                                                           

 .  1-9، ص مرجع سابقمشروع اإلصالحات السياسية ،  ،بيان رئاسة الجمهورية  -1
، مركز دراسات  1997، سبتمبر 117إلى أين ؟ ، مجلة المستقبل العربي ، العدد... الجزائر  ،محمد ميلي  -2

 . 17الوحدة العربية ، بيروت ، ص
، متعلق بنشر نص تعديل الدستور ، الجريدة الرسمية  19/91/7090مؤرخ في  90/79المرسوم الرئاسي رقم -3

 .  97/91/7090رخة في ؤ م 90للجمهورية الجزائرية ، عدد
ابع السياسي ، الجريدة الرسمية عيات ذات الطمتعلق بالجالم،  91/99/7090مؤرخ في  90/77قانون رقم -4

 . 91/91/7090مؤرخة في  11للجهورية الجزائرية ، عدد
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كله لم تكن التعددية السياسية في الجزائر باإلنفتاح المطلوب ، وذلك  ومع هذا     
 : (1)لألسباب التالية

معارضة دون نفوذ التعددية لينحصر دورها في الو محاولة تضييق مجال - أ     
 . المؤثرة في النظامالمشاركة الفّعالة و 

 . عبر التراب الوطنينتعاش أحزاب معينة أو قيامها لتثبت تواجدها إإستبعاد  -ب     
بما يجعلها  ،ة السياسي ةنافسمعدم بروز أحزاب لها القدرة على الدخول في ال- ج    

 .   تفرض نفسها كرقم صعب في الحياة السياسية 
ت كإستجابة من السلطة ولذا يمكن إعتبار التعددية السياسية في الجزائر كان     

جتماعية شهدتها الجزائر في ذلك الوقت ، وكان السياسية  نتيجة لضغوطات سياسية وا 
رئيس المجلس الشعبي  هذا ما أكدهو معبرا عن هذه اإلرادة ،  7090التعديل الدستوري لعام 

أي أحداث أكتوبر ، أبرزت ضرورة التعجيل في المسار  –أنها : الوطني بقوله 
الديمقراطي الواسع الذي شرع فيه ، والذي ينبغي أن يؤدي إلى المصالحة بين 

من هذا الدستور ، أقرت الدولة الحق في إنشاء  19فبمقتضى المادة ،  (2)الجزائريين
يدا من األحزاب الجمعيات ذات الطابع السياسي ، ومن ثم عرفت الساحة السياسية عد

 (3)دخلت معترك سياسية بشكل غير مسبوق ، حركت الشارع الجزائري بخطابات تهييجية
تحمل مشاريع اهرة ، بمعنى أنها أحزاب لم تكن مما جعلها تعبر عن تطور مشوه لهذه الظ

قتصادية ومجتمعية ملموسة ، تعبر عن تجذر في الممارسة السياسية ، بقدر ما  سياسية وا 
، كانت هذه األحزاب مجرد حركات مناهضة لسياسة الحزب الواحد ولمشاريعه الفاشلة 

                                                           

 . 17، ص مرجع سابق ،صدوق  عمر -1
 . 797، ص 7009النظام السياسي الجزائري ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ،  ،سعيد بوشعير  -2
رؤية تحليلية ، -الدواعي واإلمكان –نحو علم إجتماع لما بعد التعددية السياسية في الجزائر ،الطاهر اإلبراهيمي  -3

 . 99بسكرة ، ص –، جامعة محمد خيضر  1999رنوفمب،  79مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد
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كما أن الحرمان السياسي الذي القته هذه األحزاب من السلطة الحاكمة ، والذي عبر في 
حيان عن صراعات إجتماعية سياسية مكبوتة منذ اإلستقالل زاد في تهييج كثير من األ

الوضع وهذا ما يجعلنا نصف الظاهرة الحزبية في الجزائر أنها ال زالت في مرحلة جنينية 
 . وتكوينية لم تصل بعُد إلى مرحلة النضج 

في الجزائر ة ة السياسيكالمشار التعددية و تعتبر  :آثار التعددية السياسية في الجزائر  -
هذه  ، ومن مظاهر البناء المؤسسي للدولة لها أثر في إرساءكان من أهم المواضيع التي 

العملية  نععن العمل السياسي والتغيب الشعب عزوف  ما نالحظه مناألزمة 
السلبية ،  الكثير من الظواهر السياسية في الجزائرنتخابات ت اإلأظهر حيث  ،نتخابيةاإل

لدى الكثير من المراقبين ، فأزمة المشاركة السياسية  التساؤالت المهمة وطرحت العديد من
وضع العراقيل وذلك راجع إما ل ة الجماهير في الحياة السياسيةكتدني معدالت مشار  تعني

لحاالت يأس لدى الجماهير من مدى  وأة من جهة ، كالمشار هذه  فيأمام المتطلعين 
تهديدا  من ثم ُتشّكلو  شرعيةالأزمة  الوقوع فيمصداقية اإلنتخابات ، مما يؤدي إلى 

وضمن هذا التحليل برزت عدة آثار سلبية لمظاهر التعددية ، ؤسسات الدولة الرسمية لم
 :     (1)السياسية الشكلية في الجزائر منها على الخصوص

على المستوى األجهزة العليا ، سواء من حيث عدم تطبيق مبدأ  دواجية السلطةز إ -     
الفصل بين السلطات الثالث ، أو على مستوى صراع األجنحة المكونة للنظام السياسي 

،  تسمى بالسلطة الظاهرة رسمي ذات طابعشكلية  ويمكن وصف هذه اإلزدواجية بسلطة
 . غير رسمية تسمى بالسلطة الخفيةفعلية وأخرى 

                                                           

 : على الرابط التالي :المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر ،مسلم بابا عربي  -1
http://www.ulum.nl/c110.html 

 
 

http://www.ulum.nl/c110.html
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ختيار لمنطق التزكية واإل رئيس الدولة عو ضخ جراء ،ضعف السلطة السياسية  -     
محدودة الصالحيات من ثم سوف تكون السلطة ، و من طرف جهات خفية غير معلنة 
قتصادية اإلو  جتماعيةامة أو نقلة حقيقية في الحياة اإلوغير قادرة على القيام بتغييرات ه

 .والسياسية 
السلطة في السيطرة على الوضع ، وعدم القدرة على إحتواء كل القوى ومنه عجز  -     

 . السياسية الطموحة للوصول للسلطة 
 .اإلدارية  وتطبيق مبدأ الحكامة ومن ثم ضعف ترشيد العمل الحكومي -     
وأيضا بروز مظاهر الصراع ، وذلك على مستوى التعاطي للمسؤوليات على  -     

 ( .المجالس الشعبية المنتخبة ) المستوى المحلي 
تعاقب الرؤساء الذي يحدث في الجزائر هو مجرد و  سلطة ،غياب التداول على الو  -     

 .ما  مرشحلتزكية ودعم  ، ويتم ذلك من خالل عملية على دفة الحكم
حيث ، نتخابات المعبر عنها بواسطة اإلخاصة و  ،ضعف المشاركة السياسية  -     

هتمام تراجع اإل، جراء  نتخابات تراجعا واضحا في نسب المشاركة الشعبيةعرفت اإل
إلى عدم  أساسا حسب الكثير من المالحظين ودتع، والتي نتخابية ية اإلالشعبي بالعمل

ة إراد ها ال تعكسأن ما، طالفي الواقع إيمان الناخبين بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي 
 .الناخب 
ل المؤسسة العسكرية في المسار تدخ حيث كشف ، نتقاليةستمرار المرحلة اإلإ -     
 ، فعلى الرغم من أن الجزائر تجاوزت نتقاليةإطالة عمر المرحلة اإلفي الجزائر  نتخابياإل

بكل تأكيد مرحلة األحادية الحزبية وخطت خطوات هامة في سبيل توفير شروط الممارسة 
نتقال الفعلي إلى الحياة الديمقراطية القائمة على التعددية لم تحقق اإلنها إال أ،  الديمقراطية
 . التداول على السلطةالحريات األساسية و حترام ا  و السياسية 
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 :  السياسيةمواصفات في المشاركة : ثانيا 
اطية ، مثل السيادة ر كة السياسية واحدة من المفهومات اللصيقة بالديمقر المشا رتعتب     

للشعب والمطالبة بالمساواة ، ومناقشة القوانين وتعديلها ، فهي مقياس لنمو الحكومات 
اطية وتمكين الناس من إختيار الحكام ، وصياغة السياسات العامة بشكل مباشر ر الديمق
قعة العمل الحزبي ، ر اطية من خالل إتساع ر ، فهي أساس الديمق (1)غير مباشرأو 

ية في نضج المجتمع ووعيه بالقضايا والتحديات التي ر ومساهمة المؤسسات الدستو 
يجابهها الوطن ، فهذا النوع من المشاركة يسمح بتطبيق وتوسيع رقعة الشرعية السياسية 

، والمشاركة السياسية ليست مجرد إتجاه أو إعتقاد في نفس اإلنسان ،  (2)لألنظمة الحاكمة
نما هي نشاط يقوم به األفراد والجماعات أو هي إختيارات يتبناه هؤالء بغية رسم  وا 
السياسات العامة للدولة ، يكون عادة في صالح الكل ، الهدف منها كما تشير إلى ذلك 

وأن ان موقف معين وأن يقوم بعمل ما لإلنس أن يكون" M.T.Renard"ماري تيريز رينر"
 .      يصبح المشاركين جزء من جماعة تعكس رغبة اآلخرين 

طبيعة العملية السياسية حكم ب ، بعضها عن بعض تتمايز األنظمة السياسيةبالطبع و      
الدولة الجرأة في ممارسة حقيقية للعمل مؤسسات متالك إفعلى قدر  ، الجارية ضمنها

تتوقف درجة ومستوى المشاركة  مقتضياتها ،و السياسي وفقا لمبادئ التعددية السياسية 
من حالة إلى ومؤسساتها تأثير المجتمع المدني على الدولة  قفيتو من ثم و ،  السياسية

 الدولة نفسهار أطاألقصى يصل تأثير هذا المجتمع إلى عملية صياغة  حدالففي  ، أخرى
نتخاب الحكومة ومحاسبتها وتغييرها بصورة دورية كذا إ، و المالئم  ختيار النظام السياسيا  و 

على  تفاعلهاألدنى فيكون تأثير المجتمع المدني شبه معدوم ويقتصر  حدالأما في ،  مقننة
                                                           

1 - David L.Sills , International Encyclopidie of the Social Sciences, the Macmillan 

company and the free press, New York . Collier Macmillan Publishers, VL,11 , London, 

Reprinted, 1972, p252 .  

، إتجاهات نظرية ومنهجية حديثة ، تساهم في فهم العالم من حولنا  –ركة السياسية المشا ، صالح رسامية خض -2
 . 71ص ، 1991القاهرة ، جامعة عين شمس ، 
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العنف ممارسة ة للنظام إلى بعض المجموعات المناهضأت لج ربماو ، ر متذالو السخط 
 .  (1)غتياالتالتدمير واإلو 

أشار العديد من رواد نظريات التنمية السياسية إلى دور األحزاب في هذا اإلطار      
كمؤسسة وكوظيفة في عملية التنمية السياسية ، وكآلية ال يمكن اإلستغناء عنها  السياسية

التعبئة من خالل عى نحو تطوير وتحديث مجتمعاتها الحديثة ، التي تس بالنسبة للدول
وتعزيز  نحو المشاركة السياسية للجماهير الواسعة ، ولجلب التأييد للمشاريع التنموية وبناء

إلى " يكار اطية في أمر الديمق"في كتابه " ألكسيس دي توكفيل" رولقد أشا الشعور القومي ،
الذي  ركة الشعبية في بناء المجتمعات حيث سجل إعجابه بالدو ر اطية والمشار قيمة الديمق
دي "كز ر يكي ، وقد ر اطية في الحياة السياسية في المجتمع األمر سة الديمقر تلعبه المما

من بعدها السياسي ، إذ أن البعد  راطية أكثر على البعد اإلجتماعي في الديمق" توكفيل
 .( 2)ية والمساواةر السوسيوسيكولوجي يستند عند الناس إلى ديالكتيك الح

تهيئة السبل واآلليات السياسية ي المشاركة عنت : ماذا تعني المشاركة السياسية -1
، إما  المساهمة في عمليات صنع القرار ، بغية المناسبة للمواطنين كأفراد وجماعات

تعمل تعبر عن مصالحهم و ل،  ية المنتخبةشعببطريقة مباشرة أو من خالل المجالس ال
المزيد من الثقة  تعنيالمشاركة وتيسير سبل حلها ، ف لقضايا والمشكالتاتحديد  على

 (3)، األمر الذي يعني زيادة الخبرات المحلية وقبول القرارات السياسية من جانب المواطنين
دورا في  دبأنها تلك العملية التي يلعب من خاللها الفر "عبد الهادي الجوهري"كما يراها ، 

                                                           

دار هومة للنشر  –دراسة مقارنة  –أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري  ،عبد اهلل بوقفة  -1
 . 11، ص 1991الجزائر ، ,  والطباعة

 . 79،77ص مرجع سابق ، ركة السياسية ،المشا صالح ، رسامية خض -2
 : التالي الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلية في الجزائر، نقال عن الرابط ،بومدين طاشمة  -3

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f23/topic-t197.htm 
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،  (1)مجتمعهليشارك في وضع األهداف العامة ل صةالحياة السياسية ، وتكون لديه الفر
على حرية المشاركة الواسعة ، وتقوم  دور فعال للمجتمع المدنيتتضمن المشاركة ف

 .(2)وعلى قدرات المشاركة البناءة التنظيم وحرية التعبير
لتأثير لهدف ي،  ينمن جانب المواطن يتمعمل جهد أو أي السياسية تعني المشاركة ف     
دارة الشئون العامة ختيار السياساتإعلى  ر القادة السياسيين على أي مستوى ختياإ، أو  وا 

طنين في شتراك أو إسهامات المواإعملية تشمل جميع صور  أو هي،  أو محلي حكومي
، أو لمباشرة القيام بالمهام التي  أو أجهزة الحكم المحلى توجيه عمل أجهزة الحكومة

وسواء كانت  يًّا أو تقريريًّا أو تنفيذيًّا أو رقابيًّاستشار إ، سواء كان طابعها  يتطلبها المجتمع
،  الجهود التطوعية المنظمة تلك يتعنكما ،  مباشر أو غير مباشربشكل المساهمة هذه 

ووضع الخطط وتنفيذ  وصنع السياسات ختيار القيادات السياسيةإالتي تتصل بعمليات 
كما  (3)على المستوى اإلنتاجي، سواء على المستوى الخدمي أو  البرامج والمشروعات

، في إعداد وتنفيذ سياسات  إسهام المواطنين بدرجة أو بأخرىالسياسية تعني المشاركة 
أو التعاون مع األجهزة الحكومية المركزية  ، سواء بجهودهم الذاتية التنمية المحلية

المستويات مية واألهلية في مختلف كما قد تعنى تلك الجهود المشتركة الحكو ،  والمحلية
الضرورية وفًقا لخطط لمواجهة الحاجات  لتعبئة الموارد الموجودة أو التي يمكن إيجادها

 . (4)جتماعية للجميعحدود السياسة اإلوفي  مرسومة
                                                           

 . 11،19، ص، مرجع سابق ركة السياسية المشا ، صالح رسامية خض -1
  :اآلليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر والعالم العربي، نقال عن ،ميالط عبد الحفيظ   -2

t1108.htm-f4/topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada 

 ، السادسة السنة ، العربي المستقبلمجلة ،  العربي الوطن في السياسية المشاركة أزمة ، معوض اهلل عبد جالل -3
  .109 ص ، 1983 سبتمبر 55 العدد

الجزائر نموذجا ، حلقة بحثية ، كلية العلوم السياسية  -أزمة المشاركة السياسية في البلدان النامية  ،صخر المحمد  -4
  . 99، ص  1977-1979 ، جامعة دمشق ، سوريا ،
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، حيث الجماهيري  تعتبر المشاركة السياسية شكاًل من أشكال التعليمفي الحقيقة و      
، وهذا يؤدى بدوره إلى معرفة تامة  حقوق وواجباتلهم وما عليهم من يتعلم المواطنون ما 

دراك كبير ل إرتباطا أساسيا كة السياسية ترتبط المشار ف، عملهم الوطني  اتمستلزموا 
، حيث  ، التي تقوم على أساس الموازنة بين الحقوق والواجبات جتماعيةبالمسئولية اإل

وجعلها حقوقًا يتمتع بها  المشاركةتساع نطاق إنمو وتطور الديمقراطية على مدى  يتوقف
ظام في تنستقرار واإلإلى مزيد من اإلالسياسية تدفع المشاركة  ، إذ كل إنسان في المجتمع

ن أل، ذلك  ما يؤدى بدوره إلى توسيع وتعميق اإلحساس بشرعية النظامب،  المجتمع
 عن أعمالهمالمشاركة تعطى الجماهير حقًا ديمقراطيًا يمكنهم من محاسبة المسئولين 

 معلى شعوره األمر الذي سينعكس بالضرورة،  على مدى جودة األداء الحكوميو 
   . (1)الكبير منتماء لوطنهباإل

وبحكم أن المشاركة السياسية هي إسهام أو إنشغال المواطن بالمسائل السياسية      
بالمقاطعة أو حتى داخل نطاق مجتمعه ، سواء كان هذا اإلنشغال بالتأييد أو الرفض أو 

 : (2)باإلحتجاج والتظاهر ، فإنه يمكن لنا التمييز بين شكلين من المشاركة السياسية
وهو النشاط الذي يقوم به أصحاب المناصب : المشاركة السياسية الرسمية  -أ     

، أي هؤالء الذين يمارسون أدوارا سياسية ، بغية الحفاظ على الرسمية في أجهزة الدولة 
متيزاتهم في السلطة مصالح  .هم وا 
وهو النشاط الذي يزاوله السياسيون خارج : المشاركة السياسية غير الرسمية  -ب     

السلطة ، كرؤساء األحزاب وجماعات الضغط المختلفة وغيرهم من رجاالت السياسة 
 .المعارضين لتوجهات السلطة الحاكمة 

                                                           

   . 99ص ،السابق  المرجع -1
  . 10، ص ، مرجع سابقركة السياسية المشا ،صالح  رسامية خض -2
 



 ة والممارسة السياسية في الجزائرالتنمي                       الفصل الرابع                                   

111 
 

 : (1)السياسية إلى صنفين المشاركة" عبد الهادي الجوهري"كما يقسم        
كتقلد مناصب قيادية في حزب ما، :  المشاركة في النشاطات السياسية المباشرة -أ     

 .، اإلشتراك في المظاهرات العامة عضوية حزب، الترشح في اإلنتخابات، التصويت
العضوية في الهيئات : المشاركة في النشاطات السياسية غير المباشرة  -ب     

 .   اإلهتمام باألنشطة السياسية وأخبارها ومتابعة مآالت السياسة العامة التطوعية و 
 مبادئالسياسية إحدى ال ةمشاركتعد ال :جتمع ة السياسية في الممشاركدور ال -2

 ، فالتنمية الحقيقية الناجحة ال تتم بدون مشاركةوتطويره  تنمية المجتمع في األساسية
تعتبر أفضل وسيلة لتدعيم  هاأن كمبح، سياسية التي تعد إحدى ركائز التنمية السياسية 

ة حقوق المواطن حق من ، وهي والمجتمع مقراطية على مستوى الفردوتنمية الشخصية الدي
، فمن حقه أن يختار حكامه وأن  ، يجب أن يتمتع به كل مواطن يعيش في مجتمعه

، (2)الرقابة على الحكام وتوجيههم لما فيه مصلحة الشعبالذين يقومون ب يختار نوابه
هذه  أن توسيع نطاق إال،  تشكل المظهر الرئيس للنظام الديمقراطي فالمشاركة السياسية

الحقيقية التي تعد أبرز مظاهر التنمية عملية المأسسة السياسية في دون التوسع  المشاركة
يؤدي إلى زعزعة  وربما ، ستقرار السياسيإلى العيحمل معه تهديدًا خطيرًا السياسية ، 

ستيعاب هذه القوى من خالل إإذا عجز النظام عن مجتمع نفسه ، وخاصة ستقرار الإ
التي تستوعب الحراك  ، أو تباطأ في بناء المؤسسات الجديدة المؤسسات السياسية القائمة

                                                           

 . 11، صالسابق جع ر الم -1
    . 90، صمرجع سابقالجزائر نموذجا ،  -أزمة المشاركة السياسية في البلدان النامية  ،صخر المحمد  -2
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إال إذا تطورت  ،ستقرار السياسي فال يمكن ضمان اإل اإلجتماعي والسياسي المتزايد ،
 . (1)المؤسسات السياسية بصورة تواكب التوسع السريع في المشاركة السياسية

في إتخاذ القرارات المصيرية للبالد ، يجعلهم يشعرون للجماهير مشاركة السياسية الف     
شريطة أن تكون ون لدعم النظام السياسي الحاكم وبقوة بإنتمائهم لمجتمعهم ومن ثم يتشجع

هؤالء قوة تأثير كبيرة ، تمكنهم من صنع القرارات المصيرية وبما يحدث التوازن عند 
ية روح تنمكأحد آليات  السياسية ةكالمشار  وبهذا يمكن إعتبار ، (2)اإلجتماعي المطلوب

تعد  فالمشاركة السياسية ،نجاح التنمية الوطنية الشاملة، التي تؤدي إلى المواطنة والوالء 
حيث ،  سيالسيا مؤشر قوي الداللة على مدى تطور أو تخلف المجتمع ونظامه

لتنمية قترن اإذ ت،  أحد عناصر التنمية السياسيةالسياسية ة كالمشار أن  "هنتنجتون"عتبرأ
ولذا يتطلب من ،  (3)ة السياسيةكقة بين المأسسة السياسية والمشار بالعالالسياسية 

مع إدراك قيمة المشاركة السياسية للمواطنين ، إذ عليها تمكين السلطات الحاكمة في المجت
الناس البسطاء من المساهمة في تفعيل الحياة السياسية ، من خالل المشاركة الحية في 
ال فإن القرارات التي سوف تتخذها الدولة ، لن تكون في  إختيار ممثليهم بكل حرية ، وا 

ترك الوضع اإلجتماعي والسياسي مضطرب صالحهم وال معبرة عن إحتياجاتهم ، مما ي
 .(4)وفي غير صالح اإلستقرار المنشود

في الحقيقة مشاركة المواطنين في المساهمة في تحمل مسئولية صنع القرار، يسهل ف     
ط الخط ذلك يشعرهم بدورهم في وضع هذه، ألن  كثيرًا في عملية تنفيذ الخطط والبرامج

                                                           

مركز دراسات  مشروع إستشراف مستقبل الوطن العربي ، -المجتمع والدولة في الوطن العربي ،سعد الدين إبراهيم  -1
 . 791، ص7099، بيروت ،  7الوحدة العربية ، ط

تخاذ القرار ، أكاديمية البحث اسة في المشار د -البعد السياسي للجامعة واألمن البيئي ، صالح رسامية خض -2 ركة وا 
 . 91ص،  7009،  القاهرةللعلوم التكنولوجية ، 

 :على الرابط التالي ، 11:97 - 6911 /6/ 1،  أزمة المشاركة السياسية في الجزائر -3
forum-setif.yoo7.com/t9069-topic 

 .11،11ص، ، مرجع سبق ذكره  إتجاهات نظرية ومنهجية حديثة –ركة السياسية المشا ،صالح  رسامية خض -4



 ة والممارسة السياسية في الجزائرالتنمي                       الفصل الرابع                                   

111 
 

تحقيق كل أهداف و  مشروعاتالعلى إتمام نجاح هذه  ونعملوالبرامج ، مما يجعلهم ي
حتياجات إ، وبأسلوب يتالءم مع  ، بشكل يضمن تحقيق الحد األقصى من الفوائد المجتمع

،  رتباط الجماهير بالنظام وأهدافهإزيد من يو سهم ما ي ، وهذا ورغبات وقدرات الجماهير
في مستوى األداء رفع من الالفاعلية و ن يوتحس المسئوليةشعور بشأن الوالء وال وترفع من

، والتعرف على أفضل الوسائل  بقصد تحقيق أهداف التنمية الشاملة،  جتماعياإل الوسط
 .          واألساليب لتحقيقها

المجتمعية ، ينبغي  لتنميةفي ا ساسيأ مكونتعد كالمشاركة السياسية  طالما أنو      
 : ةالتاليالشروط تحقيق 
تفاعلهم الناس من خاللها  ارسيممجتمع مدني وتنظيمات سياسية قوية ، وجود  -أ     

 .المجتمعي والسياسي لكي يسمعوا صوتهم ويعبروا عن طموحاتهم 
المنظومة السياسية وقوانينها وبخاصة القوانين المنتظمة لالنتخابات  إصالح -ب     

 . وكيفيات اإلقتراع للتمثيل الشعبي الحقيقي 
الحقة ، تمكن الشعب من إتخاذ القرارات السياسية منح فرص في المشاركة  -ج     

 .المصيرية المتعلقة بحياتهم وحياة المجتمع الذي يعيشونه 
المشاركة في  بغيةمواطن ، تحقق مبدأ تقريب اإلدارة للوجود سلطة ال مركزية  -د     

 . إدارة حياته الوطنية والمحلية
بالرغم من أنه يصعب الفصل بين أنواع من المشاركات  :السياسية  أنواع المشاركة -3

إال ،  وتداخلها تداخاًل قويًّاهذه األنواع مع بعضها رتباط ، إل في الواقع العمليالسياسية 
 :  إلى ثالثة أنواع رئيسة هاتقسيممن أجل الدراسة يمكن أنه 
مع  موتعاملهالمجتمع د افر أتفاعل لتحدث نتيجة وهي  : جتماعيةاإلمشاركة ال -أ     

تلك  ي تعبر عنه، ف ومنظماته ومؤسساته في نطاق هذا المجتمع، بعضهم البعض 
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، وُتسهم في  التي تهدف إلى التغلب على بعض المشكالت العملية اليومية األنشطة
 . (1)تحقيق قدر من التضامن والتكافل بين أعضاء المجتمع

، وذلك  قتصاديةفي مشاريع التنمية اإلمشاركة ال وتعني : قتصاديةاإلمشاركة ال -ب     
قوم بها يالتي ، كما قد تعني األنشطة  بالمساهمة في وضع قراراتها وتمويلها وتنفيذها

، كما قد تعنى أن  لضرائب والرسوم وغيرهال همثل دفع وطني ،قتصاد اللدعم اإل طناو الم
دعم مساهمة في  والهدف هو،  ، بحيث يكون استهالكه في حدود دخله ضبط إنفاقهي

 . (2)قتصاد الوطنياإل
من أو الجماعة العملية التي يلعب الفرد  تلكتعني  وهي: سياسية المشاركة ال -ج     

في مناقشة  واالفرصة ألن يسهم م، وتكون لديه لمجتمعلخاللها دوًرا في الحياة السياسية 
وعليه يمكن إعتبار ،  األهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل إلنجازها

التأثير بشكل بهدف  ، إلرادية التي يقوم بها المواطنونتلك األنشطة االمشاركة السياسية 
أو السياسات  راتالتأثير في القراهي أو ،  ختيار الحكامإمباشر أو غير مباشر في عملية 

  . (3)ي يتخذونهاالت
على في الجزائر مرت  واتسن :ومظاهرها ة السياسية في الجزائر كالمشار  طبيعة -4

وعليه يكون من حقنا طرح ،  إلى نظام التعددية السياسية التحول من نظام الحزب الواحد
 ؟الجزائر أهدافها التنموية من وراء هذه التجربة  حققتإلى أي مدى : التساؤل التالي 
إذا عرفنا أن التنمية ال تتحقق إال بواسطة التعاون المثمر والمتبادل بين : واإلجابة كالتالي

الدولة والمجتمع ، ومن ثم ال يمكن للفعل السياسي المتمثل في التعددية السياسية وما 
ينبثق عنها من مشاركة فعلية للمواطنين في الحياة السياسية ، التي هي جوهر العمل 

                                                           

 ، العربية ، بيروت الوحدة دراسات العربي ، مركز الوطن في الديمقراطي التغيير آليات في ،اهلل  عبد فؤاد ثناء -1
 . 210 ص ، 1997

 . 99صخر المحمد ، مرجع سابق ، ص -2
 .  الصفحةو المرجع نفس  -3
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إال أن يتعايشا مع أبجديات العمل التنموي ، ألن الديمقراطية ال يمكن إختزالها  الديمقراطي
فقط في معادلة سياسية بائسة ، تجعل منها مظهرا شكليا في ممارسة شعبية إنتخابية 
فلكلورية ، ال تأخذ بعين اإلعتبار متغيرات المجتمع وأبعاده اإلجتماعية واإلقتصادية 

قراطي يجب أن يكون شرطا أساسيا في أي عملية تنموية يراد لها والثقافية ، فالفعل الديم
 :ركة السياسية في الجزائر كالتالي، ويمكن تلخيص طبيعة المشا(1)النجاح
يفصح عن  ميراث إن الجزائر لم تكن تمتلك أية تقاليد أو : يةداحاألفي ظل  -أ     
 7099أكتوبر 1منذ اإلستقالل إلى غاية أحداث ، فالمفهوم السائد  ة سياسية حقيقيةكمشار 

والحشد  تأخذ شكل التأييدفالتعبئة ة ، كالمشار  التعبئة وليسكان يدخل في نطاق مفهوم 
 الساحة، إضافة إلى ذلك أن  صنعها دون اإلسهام الحقيقي في والمساندة لبعض القرارات

قد رافق حكم لفية ، قراطالعسكرية والتكنو  النخبةعليها  منيهت لألسفانت كالسياسية 
 عجز المؤسسات السياسية عنو  ، والجماعية الحزب الواحد إقصاء للحريات الفردية

 ءاإلقصابذلك مظاهر وبرزت الصاعدة والطموحة ،  جتماعيةواإل ستيعاب القوى السياسيةإ
جبهة التحرير قتصرت رؤية حزب أ عليه، و نيابية لللمؤسسات السياسية واكامل حتكار ا  و 

وليس المشاركة السياسية ، ألنه لألسف ُعدَّ منذ  السياسية التعبئةحينها على ما يسمى ب
اإلستقالل الحزب الطالئعي ، الموجه لسياسة األمة والمشرف على أعمال الدولة والحارس 
األمين على إنجاز أهداف الثورة ، وبالتالي كان لها مبررا لرفض منطق المعارضة والتعدد 

تعبر بدقة عن طموح وتطلعات القوى فتقاد وجود قنوات شرعية إوبالتالي  ، (2)السياسي
 .السياسية األخرى في البالد 

                                                           

الوحدة  الدراسات مركز،  الجزائر تجربة –العربية السياسية األنظمة في الشرعية إشكالية ،والي  حزام خميس -1
 . 710ص ، 1997العربية ، بيروت ، 

 . الصفحةو المرجع نفس  -2
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إلى بالتحول  زائرالجالسياسي في بدأ النظام لم ي : في ظل التعددية السياسية -ب     
بعد أحداث مأسوية جرت غداة يوم من شهر أكتوبر إال الديمقراطية والتعددية السياسية ، 

ذات الطابع السياسي ومن ثم بدأ  سح المجال إلنشاء الجمعياتحيث فُ  ، 7099سنة 
مح تس قانونيةمن خالل وضع صيغ دستورية و ، ياسية ة السكهتمام بالمشار اإليظهر 

حق إنشاء على  7090دستور حيث نص، نفتاح السياسي اإلتدعم و ة السياسية كالمشار ب
دستور عن كما تحدث هذا الوتمويلها  وقواعد عملهاالجمعيات ذات الطابع السياسي 

ى علمن هذا الدستور  11المادة  تنصحيث ،  الديمقراطية ذاتها في الممارسة ضمانات
 10المادة  ة حق مكفول ، كما تضمنتوالمواطن الحريات األساسية وحقوق اإلنسانأن 

ق تولي حمنه على  11 المادة، في حين نصت  جتماعاتعقد اإلو  حرية التعبيرمنه على 
 أفريل 11بقانون اإلعالم الصادر في ت هذه الحركية السياسية دعمكما تالوظائف النيابية 

7009(1). 
إن العالقة بين التعددية السياسية  :مظاهر المشاركة السياسية في الجزائر  -5

والديمقراطية هي عالقة وثيقة ، بحيث تتيح التعددية السياسية الفرصة أمام ممارسة مبدأ 
التداول على السلطة والتناوب على الحكم ، وبذلك تساهم في تكريس الديمقراطية ، غير 

حقيقي ، حيث يمكن  أن وجود التعددية السياسية ال يعني بالضرورة وجود تحول ديمقراطي
 . إستخدام التعددية السياسية كواجهة شكلية فقط 

هناك مجموعة من المظاهر ، ، ف في الجزائرالسياسية ة كالمشار  رمظاهمن حيث أما 
 : (2)منها

                                                           

المؤرخ في  09/91، قانون رقم 7009لسنة  71الجريدة الرسمية العدد  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1
 . والمتعلق باإلعالم 91/91/7009

 . 79، ص ، مرجع سابق الجزائر نموذجا -أزمة المشاركة السياسية في البلدان النامية ،صخر المحمد  -2
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 ة حقيقيةكشكل التعبئة بغرض خلق مساندة دون أن تعبر عن مشار  تخذتا أنها -     
 . المجتمع السياسيجري في يهتمام بما إنابعة من 

حيث ال تظهر ، السياسية  ىية موسمية غير فعالة من قبل القو ة شكلكمشار كانت  -     
لحصول على الريع لبهدف تأدية أدوار معينة ، نتخابية العملية اإل األحزاب إال أثناء

 . نتخابياإل
بقاء نفس ، وذلك بالحفاظ على الوضع القائم و التداول على السلطة مبدأ  غياب -     

 . والسياسات األشخاص
، وبالتالي غياب التجديد  نضمام لألحزاب السياسيةعزوف الشباب عن اإل -     

 . والحيوية لتحريك العمل السياسي
 . نتخابيةالمقاطعة اإلالذي تمظهر في و الشعبية ة كضعف المشار  -     

 إلىأزمة المشاركة السياسية  تشير :عوامل أزمة المشاركة السياسية في الجزائر -6
 المتطلعين أمام عراقيلد جو و ل نظرا،  السياسية الحياة في الجماهير مشاركة معدالت تدني
 إذا ةصاخو  ها السلطويمركز  تهديدشعرت ب الحاكمة الجماعة بحكم أن،  المشاركة إلى
 أزمة مما يشكل نوعا من،  الصاعدة القوى مطالب إلى تستجيب ال األخيرة هذه بدت

 حاالت في أزمة تصبح السياسية المشاركة نإف تقدم ما إلى ستناداوافي البالد ،  شرعية
 : (1)هي

 . الحكم في بإشراكها تطالب جماعات ظهور -     
 . الصاعدة جتماعيةاإل القوى مطالب إلى الحاكمة الجماعة ستجابةا عدم -     
 . المجتمع أبناء من كبير جزءفهم تطلعات  عن النظام عجز -     

                                                           

 ص ، 2000 ، القاهرة ، للنشر الجديدة الجامعة دار ، السياسية التنمية وغايات السياسي التخلف ، وهبان أحمد -1
106.  
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والتي تتداخل لتشكل هذه األزمة  عدد من العواملتلخيص  ، يمكن لما سبق استناداو      
 : (1)وهي
عجز النظام عن في الدولة ، و  هشاشة أو غياب المؤسسات التنظيمية الفاعلة -     

 . ة السياسيةكالمشار وضع آليات حقيقية بخصوص 
،  ها في الحكمكتطالب بإشرا بروز القوى السياسية المنافسة للنظام الحاكم -     

 .وتمكينها من ممارسة العمل السياسي بكل حرية 
، وضعف وقلة الوعي السياسي لدى أغلب أفراد  الديمقراطية ةربحداثة التج -     

 .المجتمع 
 . جتماعية الصاعدةإلب القوى امة إلى مطالكالجماعة الحا ستجابةاعدم  -     
 . إدارة عجلة التنمية في المجتمع المجتمع في منستئثار فئة قليلة إ -     
تمكين القوى السياسية عدم من طرف السلطة الحاكمة ، و وسائل اإلعالم إحتكار  -     

، السياسية  السلطة لرغباتفقط  نعكاساة الهامة ، مما يجعلها ليوسالمعارضة من هذه ال
في  يسهمالذي ينبغي أن  ، حقيقيال هاتظل الرسالة اإلعالمية عاجزة عن أداء دور  وعليه

 . ةالوطنيبناء التنمية 
  :مواصفات في التحول الديمقراطي : ثالثا 
نما هناك       إن التحول نحو النظام الديمقراطي ال يحدث في الحقيقة في فراغ ، وا 

مجموعة من العوامل التي تتداخل وتدفع بإتجاه التحول ، منها عوامل داخلية كدور القيادة 
هتزاز شرعية النظام السياسي وتدهور الوضعية اإلقتصادية ودور  والنخبة السياسية وا 

                                                           

 . 710ص ،مرجع سبق ذكره ،  الشرعية في األنظمة السياسية العربية إشكالية ،والي  خميس حزام -1
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،  (1)وامل خارجية كالضغوطات السياسية واإلقتصادية الدوليةالمجتمع المدني ، ومنها ع
الكبرى التي يشهدها العالم  يااقضبات التحول نحو الديمقراطية يشكل إحدى الوعليه 

بلور منذ منتصف سبعينيات ، والتي بدأت تتوخاصة في العالم الثالث  المعاصر
وذلك لعدد من  منه ، اتسعينتأكدت مالمحها خالل فترة التو ،  ات القرن الماضيوثمانين

 : (2)العوامل التي نجملها فيما يلي
التي ن المعيشة أن عدد من هذه الدول أصبح يعيش في ظل مستويات أدنى م -     

 .كان يتطلع إليها شعوب هذه الدول 
وجدت نفسها في  ، أن الدول التي نجحت في إنجاز درجات مختلفة من التنمية -     

لمؤسسات المالية الدولية لستقاللها الوطني رهًنا إالدولية التي جعلت من ن التبعية إطار م
 .عالمية سواق الاألو 

عدم  حالةإلى في النهاية أدى  ، ةجتماعيإلا تاتتفاو ال خلقت نوعا منالحالة  هذه -     
القهر و ستبداد السياسي بمظاهر اإلأساسا  ارتبطتشديدين ، سياسي جتماعي و إستقرار إ

العنف مرضية مثل  اهرو ظبروز عن  أسفر، مما  قتصاديستغالل اإلجتماعي واإلاإل
 . وما عرف بأعمال اإلرهاب المختلفة المدني 
 وبدا عدم نجاحه،  م السياسيافي ذهن الكثيرين بطبيعة النظ رتبطتاهذه الظواهر      

 وعودهعلى إنجاز  ة هذا النظامعدم قدر برهين ة ، والسياسي ةجتماعياإل هفي تحقيق مهام
، وتحقيق أهدافهم التي يتطلعون إليها يكفل لجموع المواطنين المشاركة في إنجاز أو أن 
مالءمتها لنظم الحكم مدى و نفسها النظر في الديمقراطية  ةعادللدعوة إل بالكثيرين حدامما 

                                                           

-7099دراسة حالة النظام السياسي الجزائري  –التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية  ،مصطفى بلعور  -1
، كلية  1990/1979 التنظيم السياسي واإلداري ،فرع  – في العلوم السياسية( غير منشورة)، أطروحة دكتوراه  1999

 . 71، صالعلوم السياسية واإلعالم ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر 
التطور الديمقراطي : الدين هالل  ءمدخل لدراسة قضية الديمقراطية في مصر، نقال عن عال ، عبد المنعم سعيد -2

 . 9، ص 7099في مصر، قضايا ومناقشات ، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ، 
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ت أكبر التحديات والمشكالحتى باتت مسألة إنجاز مهام التحول الديمقراطي واحدة من 
التي تجابه أغلب حكومات العالم الثالث ، وقبل الغوص في هذه اإلشكالية ، يجدر بنا 

 :التعرف على المفهوم نفسه 
تعتبر ظاهرة التحول الديمقراطي من أكثر القضايا التي  :التحول الديمقراطي  يةهما -1

تطور تاريخي شغلت بال المفكرين السياسيين والباحثين ، إذ أن الديمقراطية هي نتيجة 
مستمر ومتراكم ، بحيث لم تعد تنحصر في مفهوم نظام الحكم ، بل باتت أسلوب في 

وقبل التطرق  (1)الممارسة السياسية ، وصفة للحركة السياسية واإلجتماعية للفرد والجماعة
 : لمفهوم التحول الديمقراطي ، حريا بنا أن نتطرق إلى تحديد مفهوم الديمقراطية 

من خالل  قواعد الحكم ومؤسساته ، من مجموعةوتعني  :الديمقراطية مفهوم  -1.1
لحكم لنظام  عبارة عن فهي،  (2)ة للجماعة المتنافسة أو المصالح المتضاربةيماإلدارة السل

جاء وقد قتراع ستفتاء أو اإلعب عن طريق ممثلين أو عن طريق اإلالذي يشترك فيه الش
ي الحكم بواسطة الشعب كله وليس الديمقراطية هفي معجم المصطلحات السياسية أن 

طريق أي قسم منه أو طبقة داخله ، كما أن نظرية الديمقراطية تشير إلى الكثير من  عن
الخالفات ، وذلك لصعوبة اإلتفاق على من هو الشعب ، ولصعوبة اإلتفاق على أي 

نتقالي لم يأخذ بعد إوم مفهأيضا كالديمقراطية ، وتعرف  (3)أفعال الحكومة تكون نابعة منها
من  ا، وهو يأخذ من المذهبين الليبرالي والماركسي بعض مالمح نظامية واضحة

التي تسعى نحو التحول  ظروف ومشكالت الشعوبو بما يتفق ، خصائصهما 

                                                           

 .  79مرجع سابق ، ص ،مصطفى بلعور  -1
 .  71ص،  مرجع سابقالتحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ،  –الموجة الثالثة  ،صمويل هنتغتون  -2
،  7001معجم المصطلحات السياسية ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، القاهرة ،  علي الدين هالل وآخرون ، -3

 . 711ص
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على أن الديمقراطية تعبر أكثر ما تعبر على " علي خليفة كواري"، ويرى  (1)الديمقراطي
أنها منهجا وليست عقيدة ، فهي منهج ألنها بكل بساطة طريقة إلتخاذ القرارات ووسيلة 
للتفاعل بطريقة عقالنية ، فهي ليست مذهبا وال إيديولوجيا ، ألن جميع التيارات على 

يحيى "، ويراها  (2)ي إتفاقها على منهج الديمقراطيةإختالف عقائدها وأفكارها تشترك ف
نظام إنساني ساهمت اإلنسانية كلها في تطويره بإتجاه إيجاد توازن : على أنها " الجمل

: بأنها "  فوكوياما"، كما يعرفها  (3)بين السلطة كضرورة والحرية كمطلب أساسي للناس
يكون لهم نصيب في السلطة  الحق المعترف به من الجميع لكافة المواطنين في أن

، هذا ويرى  (4)السياسية ، بمعنى حق الجميع في اإلقتراع والمشاركة في النشاط السياسي
 : (5)أن للديمقراطية ثالثة أنماط تتمثل فيما يلي" أالن تورين"

أنها تعمل على الحد من سلطة الدولة ، وذلك عن طريق تطبيق القانون  -أ     
 .واإلعتراف بالحقوق األساسية للناس 

ختيار منظومة األفكار والقيم الدينية ،  -ب      أنها تولي إهتماما خاصا بالمواطنة ، وا 
ن إرادة الحرية التي تؤمِّن وحدة المجتمع وتكامله ، وت بِني القوانين على أساس متين م

 .   والمساواة بين الناس 
، التي يجب أن يتمتع بها  أنها تؤكد أكثر على صفة التمثيلية المجتمعية -ج     
 .  الحكام

                                                           

1   - Robert Pinkney, Democracy in the Third World, New York, Lynner Rienner 

Publisher,1996, pp 10. 

لة الديمقراطية في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، أالمس ،وآخرون  يعلي خليفة كوار  -2
 .  70، ص 1999

 .  11، ص المرجعنفس  -3
حسنين أحمد أمين ، مركز األهرام للنشر والترجمة ، : نهاية التاريخ وخاتم البشر ، ترجمة  ،فرنسيس فوكوياما  -4

  .  11، ص 7001القاهرة 

حسن قبيسي ، دار الساقي ، : حكم األكثرية أم ضمانات األقلية ، ترجمة  -ما هي الديمقراطية ،أالن تورين  -5
 .  11-11، ص 7001بيروت ، 
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 : (1)وهناك من يعتقد أن للديمقراطية ثالثة أبعاد     
، بحيث  ما بين أحزاب متعددة على موقع السلطةوالتي تجرى : المنافسة ُبعد  -أ     

للسلطة بسهولة  نتقال السلمييتم اإل، لتتبدل المواقع دوريًا وال يحتكر حزب واحد السلطة 
 . ستخدام القوةإدون اللجوء إلى 

اطنين من خالل حق التصويت المكفول للمو وذلك :  المشاركة السياسيةُبعد  -ب     
  نتخابات دورية ونزيهةإ ستبدال القيادات من خاللا  ختيار و إيمكنهم من  نوالذي، البالغين
سياسية المدنية و الحريات نسبة من التوافر بحيث ت: ُبعد الحريات المدنية  -ج     
كيل األحزاب تش قجتماع وحرية التعبير وحكحرية العقيدة واإل، للمواطنين  ةلو كفالم
  . ةالوصول إلى المعلومالصحافة و حرية و  ، نضمام لهاواإل

فكرة جوهرية وهي قدرة السياسات العامة على إذن فمفهوم الديمقراطية يتضمن      
 وذلك عن طريق هياكل أساسية تقوم بتعبئة المصالح اإلستجابة لمطالب الجماهير ،

يسمح بمشاركة سياسية واسعة في  يجب أنالنظام الديمقراطي ألن العامة للمجتمع ، 
راف بمبدأ التداول على السلطة والمشاركة في واإلعت إطار الميكانيزمات اإلنتخابية ،

 .عملية إتخاذ القرارات 
 اتغيير بإعتباره التحول الديمقراطي يمكن وصف  :التحول الديمقراطي مفهوم  -2.1
فهو  لعالقات السلطة في المجال السياسي وعالقات التراتب في الحقل اإلجتماعي اجذري

جراءات يتم إتخاذ شمولي إلى و ها للتحول من نظام غير ديمقراطي عبارة عن عمليات وا 
، إال أنه تجاهات مختلفةإمستمرة للممارسة الديمقراطية في عملية ، فهو  (2)نظام ديمقراطي

ات يهدف إلى تحقيق إصالحو كل الحقوق الفردية والجماعية في النهاية يتضمن  يجب أن

                                                           

غير )التحوالت الديمقراطية وشرعية النظام السياسي في مصر، رسالة ماجستير  ،د حسن محمد سالمة السي -1
 . 71، ص 7001، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ( منشورة

 . 71، صالمرجع نفس  -2
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جتماعية  قتصادية وا  أدونيل "و" شميتر"رأي كل من ، فالتحول الديمقراطي حسب سياسية وا 
يتم من خالله وآخر ، أساسه إقامة نظام جديد  بأنه مرحلة إنتقالية بين نظام سياسي" 

قامة نظام آخر بدله ، حيث تشهد عملية التحول هذه حالة من  تفكيك النظام السلطوي وا 
س الفاعلون السيولة ، بحيث ال تكون قواعد التعبئة السياسية محددة بصورة كاملة ، فيتناف

فيما بينهم ، واضعين نصب أعينهم وضع القواعد واإلجراءات التي من شأنها تحديد 
 . (1)الخاسرين والرابحين من عملية التحول الديمقراطي

أيضا بأنه إنتقال من وضع سياسي ال يحترم فيه حقوق " محمد عابد الجابري"وعرفه      
سسات وال تداول على السلطة ، إلى وضع اإلنسان وال يقوم فيه كيان الدولة على المؤ 

  : (2)سياسي آخر يقوم على ثالثة أركان
 .حقوق اإلنسان والحرية والمساواة  -أ     
دولة المؤسسات ، بحيث تعلو مؤسسات الدولة وتسمو بدستورها وروح القوانين  -ب     

 .فيها على منطق األفراد وجماعات المصالح 
 .األقلية  واحترامالتداول السلمي على السلطة على أساس حكم األغلبية  -ج     
كمرحلة أولى للتحول نحو النظام الديمقراطي ، وهي فترة وتعتبر عملية التحول هذه      

، ي سابق ، وتأسيس نظام سياسي الحقتمتد بين مرحلة تقويض دعائم نظام سياس انتقالية
وفي سياق هذه التحوالت تتم عملية تحلل النظام السلطوي وظهور النظام البديل له ، وقد 

،  (3)ينتج على إثر هذه التحوالت نظم هجينة أو يمكن أن تنحدر لقدر اهلل نحو الفوضى
صدامات عنيفة بين  إلىمرحلة صعبة كثيرا ما أدت بالفعل  فالتحول الديمقراطي يعد

                                                           
1 -O'Donnelle Guillermo, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead , Transition from 

authoritarian rule, Prospects Democracy, Baltimore Johns Hopkns University Press ,1986, P54 

،  7001، بيروت ،  7الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط، محمد عابد الجابري  -2
 .  99ص
 1991القاهرة ، ، 7طاألحزاب السياسية والتحول الديمقراطي في اليمن ، مكتبة مدبولي ،  ،بلقيس أحمد منصور  -3

 .  10، ص
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تتميز بأنها في األغلب  ةديمقراطية سابق أساليب تجري ما بين ،األطراف المتصارعة 
حقيقية ، تتصف بأنها تنحو نحو الرسوخ  ديمقراطيةممارسات بين و ممارسات شكلية ، 

بأنه حالة يسود فيها اإلعتقاد بعدم وجود بديل عن " جون لينر"الديمقراطي ، الذي عرفه 
ها الفاعلون فيقتنع يلسياسي ، وبالتالي العملية الديمقراطية للوصول إلى اإلستقرار ا

، بوجود أرضية  حزاب وجماعات مصالح ومختلف المؤسسات السياسيةأالسياسيون من 
 . (1)مشتركة من العمل السياسي ترضي الجميع

مجموعة  :عبارة عن  التحول الديمقراطي هو يمكن القول أن ما سبقوتأسيسا على      
ة قييقح ةيتبعها ظهور ديمقراطي،  المستبدة السلطة مانظالمتميزة تبدأ بزوال من المراحل 

بحيث ، تعكس هذه العملية إعادة توزيع القوة بحيث  ،في المجتمع ها أسلوبتسعى لترسيخ 
بما يضمن نوعا من ، يتضاءل نصيب الدولة منها لصالح مؤسسات المجتمع المدني 

 بلورة مراكز عديدة للقوى وقبول الجدل السياسيو  ، التوازن بين كل من الدولة والمجتمع
ى السياسية واإلجتماعية إعادة النظر في خارطة القو  ةفهدمست ،في فائدة الصالح العام 

تساًعا من إتعكس قدًرا أكثر ، بما يضمن إستمرارية الحكم الراشد في البالد  ، في الدولة
تم ، ي ر في إطار مؤسسي ديمقراطيعملية صنع القرالوصياغة آليات ، محاسبة النخبة 

" صمويل هنتنغتون"ويصف  ، (2)حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية من خالله
عملية معقدة تشارك فيها مجموعات سياسية متباينة ، تتصارع من بأنه  الديمقراطي التحول

مسلسل  عبارة عنأجل السلطة وتتباين من حيث إيمانها أو عداؤها للديمقراطية ، فهي 
و ال ال يسمح بالمشاركة السياسية مغلق تسلطي فيه العبور من نظام سياسي  يتمتطوري 

                                                           

،  (غير منشورة) ، رسالة ماجستير 7009-7001 التحول الديمقراطي في المغرب ،أميرة إبراهيم حسن دياب  -1
 .   11، ص 1991معهد اإلقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 

،  7001سمبر ي، د 711اإلنتقال إلى التعددية السياسية ، مجلة المستقبل العربي ، العدد ،غيد كاضم الصالح ر  -2
 .  710ص
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تداول لمشاركة المواطنين و الفرصة ليتيح  إلى نظام سياسي مفتوحيتداول على السلطة ، 
 .  (1)فيه السلطة

هناك مقولة تتردد لدى األوساط السياسية مفادها أن  :ة التحول الديمقراطي مشكل -2
ليتحقق التحول حقيقية البناء الديمقراطي يحتاج كشرط إلى وجود قوى ديمقراطية 

كيفية الربط بين المؤسسات الديمقراطية المنشودة البحث في بمعنى الديمقراطي الحقيقي ، 
كيف يمكن : التاليكت مفادها هذا يجرنا إلى طرح جملة من التساؤالوالمجتمع المدني ، و 

ة في ظل نظام حكم تسلطي وتعسفي ؟ وكيف تتحقق الديمقراطية في الديمقراطيتحقيق 
هل يمكن أن تتحقق ديمقراطية في غياب تداول  ظل نظام إجتماعي إقتصادي متخلف ؟

المستبد : "مقوالت قيلت وال تزال تقال من مثل  أم سنظل نردد (2)؟ حقيقي عن السلطة
 " .رجل الضرورة"أو " رجل اإلجماع"، أو " ادلالع

أن الديمقراطية ولدت في األساس في : ومن هنا يمكن أن نخلص إلى الفكرة التالية      
أغلب بلدان العالم الثالث كثمرة للضرورة وليس لإلرادة ، بعد أن ع جزت األطراف 

البعض ، إيثارا المتصارعة عن إقصاء بعضها البعض ، فأضطرت للّتعايش مع بعضها 
للسالمة والبقاء على األرض ، فالديمقراطية إذن لم تظهر لحيز الوجود بالنسبة لبلدان 
العالم الثالث إال كإضطرار تلجأ إليه األطراف المتصارعة ، ولم تظهر كإرادة عاقلة 
جاءت وفقا لبرامج محددة مبنية على قناعات رشيدة ، ومن ثم فالوضعية الديمقراطية في 

لألسف نتاجا لوصول األطراف المتصارعة إلى طريق مسدود ، فكان وال بد  تننا كانبلدا
من إعتبار الديمقراطية كمخرج وحبل إنقاذ من األزمة السياسية واإلجتماعية التي حصلت 

 .    ببالدنا ويمكن أن تحصل مرة أخرى 

                                                           

   .  717ص،  مرجع سابقالتحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين ،  -الموجة الثالثة صمويل هنتنغتون ، -1
أزمة مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية حول  ، علي الدين هالل -2

   . 10، ص 7091، بيروت ،  1، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط في الوطن العربي ةالديمقراطي
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حرية اإلختيار تقوم على إفتراض أساسي وهو وكخالصة يمكن القول أن الديمقراطية      
هي حالة تنشأ من التراضي بين ف،  (1)بين الجماعات واألفراد والمنظمات السياسية

األطراف السياسية المتنازعة ، للقبول ببعضها ، في داخل إطار مقبول من خيارات 
إستراتيجية ، وهذا يعني أن الفائز في الديمقراطية عليه أن يكون ملزما سلفا بحدود 

يها ، تحول دون تبني هذا األخير سياسات تضر بالمصالح الحيوية متعارف ومتفق عل
، وهذا ما ذهب  لألطراف األخرى أو أن تخالف القيم والمعايير المتفق عليها في المجتمع

دراك " روبرت ماكيفر"إليه  إلى أن الشرعية تتحقق حينما تكون إدراكات النخبة لنفسها وا 
وهذا  ،(2)مع القيم والمصالح األساسية للمجتمع الجماهير لها متطابقين وفي إتساق عام

يؤكد لنا على أهمية توفير عوامل اإلستقرار للعملية الديمقراطية ، وهو إستقرار يأتي من 
التوافق على توازنات واقعية ذات سند أخالقي ، فالديمقراطية يجب أن تستند إلى مبدأ 
المساواة الكاملة بين كافة أفراد الشعب في الحقوق وفي الرقابة على الحكومة وحق 

 .    ءلتها وحتى إزاحتها إذا تطلب األمر ، وذلك مراعاة للصالح العام تنصيبها ومسا
في هذا اإلطار وكما هو معروف أن  :التحول الديمقراطي في الجزائر  إشكاليات في -3

التحول السياسي في الجزائر من النظام األحادي إلى النظام التعددي ، جاء نتيجة ألزمة 
سياسية خانقة عاشتها البالد في أواخر الثمانينات من القرن العشرين ، كانت فيه أطراف 

بحجج ما تقترحه من مشاريع وبرامج سياسية  رعةمتذخفية وظاهرة تتصارع فيما بينها ، 
مدعية أنها األقدر من غيرها على حل األزمة السياسية والوصول بالبالد إلى بر األمان ، 
فكان وال بد على النظام الجزائري حينها أن يخلص إلى نتيجة مفادها أن يحقق لنفسه نوعا 

من طرف رئيس الجمهورية  وذلك بقرار متخذمن التوازنات بين األطراف المتصارعة ، 
                                                           

     . السابق نفس الصفحةالمرجع  -1
أزمة العربية ، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية حول مصادر الشرعية في أنظمة الحكم  ،سعد الدين إبراهيم  -2

 . 191، ص 7091، بيروت ،  1، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط في الوطن العربي ةالديمقراطي
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للبت ، حفاظا على مؤسسات الدولة بإعتباره حامي حمى الدستور وممثال لألمة ، حينئذ 
جراء إصالحات سياسية  في كثير من القضايا التي تهم الشعب والفصل فيها ديمقراطيا وا 

قتصادية عميقة نى هذه الفكرة تفترض وضع وصياغة إستراتيجية جديدة ، تتب، وطبعا  (1)وا 
تمكن النظام من ، كمخرج وضرورة " التعددية السياسية"ما يعرف في أدبيات السياسة بـــ

 .والدخول في إصالحات سياسية حقيقية يشها يعالخروج من األزمة التي 
هد من إال أنه وبحسب العديد من المراقبين للوضع السياسي في الجزائر وما هو مشا     

جتماعي ا ندرك حجم المأزق الذي يعانيه النظام ، وعليه يكون ، يجعلن إحتقان سياسي وا 
لماذا أخفقت التجربة الديمقراطية الوليدة في الجزائر : من حقنا طرح التساؤل التالي 

وأخذت بالتعثر؟ رغم إدعاء النظام في فترة التسعينات من القرن الفائت دعمه للتوجه 
يضا رغم دخول بعض األطراف من السياسي الجديد القائم على التعددية السياسية ، وأ

الفاعلين السياسيين في الجزائر في فترة العشرية األولى من األلفية الثالثة في أحالف 
، إال أن هذا التحالف تصدع ، وهذا كله يدعونا للشعور " التحالف الرئاسي"سياسية مثل 

ر ، هذه المشكلة بحجم المشكلة السياسية والتحديات التي تواجه النظام السياسي في الجزائ
أطلق عليها الكثير من الفاعلين السياسيين بمشكلة التحول الديمقراطي ، الذي هو الثمرة 

 .     الحقيقية للتعددية السياسية 
 إجتماعية الخطاب التنموي : الثاني  ورالمح

 

ي أن آثار التحوالت اإلقتصادية ليس ثمة شك ف:  للتنمية يالتصور  البعد :أوال 
أن و ،  (2)مخيبة لآلمالتبدو مروعة و  منذ التسعيناتاإلجتماعية التي شهدتها الجزائـر و 

اإلجتماعية تـزداد في ظل البروز الواضح لبداية إنسحاب الدولة من و  اإلقتصاديةالفروق 
                                                           

 . 790، ص مرجع سابق ،السعيد بوالشعير  -1
،  7000،  117العدد ، الفقراء بين التنظيم والسياسة والصراع ، مجلة المستقبل العربي، بيروت  ،إسماعيل قيرة  -2

 . 11و 11ص 
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ارات بالموازاة مع حل المؤسسات الفشل البادي في ترقية اإلستثمعي و القيام بدورها اإلجتما
 اتمؤسسال مئاتحل مختلفة  البالد في فتراتما تالها من تسريح العمال ، حيث شهدت و 
 :هما دراسة خاصة لسببين رئيسيين و  مما يستدعي،  (1)لامعالف الآ تسريح و 

 .ما أنجر عنها من مشكالت سياسية يتعلق بمسألة التعددية الحزبية و ما  -أ      
 .ما يتعلق باإلرادة السياسية للبالد بخصوص الدخول في إقتصاد السوق  -ب      
جتماعية  7001وضعيتين منذ إذ تعرضت البالد من جراء هاتين ال       لهزات سياسية وا 

قتصادية خطيرة طبعها العنف و  اإلرهاب مع ما ترتب عن ذلك من عواقب وخيمة أضرت وا 
ضعف في مؤشرات التنمية  ، أدت هذه الوضعية إلى(2)بتسيير قطاعات الدولة المختلفة

على الرغم من برامج التصحيح الهيكلي الذي أدخلته الجزائر منذ بدايات و  ، ببالدنا
، إال أن األمر اإلجتماعيبغرض إصالح الوضع اإلقتصادي و  التسعينات من القرن الفارط

يتفق الكثير من المتتبعين  في دفع التنمية قدما ، و يزال يحتاج لمزيد من الفعالية و  ال
ية التي تملكها بالدنا إلى أن المشكل ال يعود إلى قصور في المدخرات من الثروات الطبيع

لكن المشكل يعود باألساس إلى تبديد هذه المدخرات سواء منها الموارد الجزائر ، و 
البرميل الضخمة من العملة الصعبة المتأتية من الريع النفطي ، الذي وصل فيه سعـر 

دوالر أمريكي  719إلى قرابة  العشرينالواحد و أواسط العشرية األولى من القرن الواحد في 
 تمكن، اإلحتياطي من العمالت األجنبية من ، مما سمح للجزائـر بتحقيق فوائض كبيرة 

في هذه إال أنها لم تستغل بالشكل الجيد ، لذا فإنه من تحقيق تنمية إقتصادية حقيقية 
ليس من المستغرب أن يتعرض مسار تنميتنا إلى كثير من المعوقـات ، لذا يصبح الحالة 

ذات  ، اإلجتماعيةفي تمويل المشاريع اإلقتصادية و من المفروض أن تخصص األموال 
                                                           

الجزائر ، منشورات جامعة  -التحديات الراهنة وآفاق المستقبل  -المجتمع العربي ،بالقاسم سالطنية وآخرون  -1
 . 799و 791، ص  1999قسنطينة 

الدورة الثامنة عشر للمجلس اإلقتصادي  ،لمالية المحلية في منظور إقتصاد السوق مشروع دراسة حول تسيير ا -2
 .  70، ص 1997اإلجتماعي ، الجزائر 
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جتمع بوفـرة المنتجات الزراعية الجـدوى اإلنتاجيـة التي ينبغي أن يرجع عائـدها على الم
الح جذري للمنظومة إرادة سياسية تعمل على إصط توفر شر ب وذلك، والصناعية 

بمعنى الشروع في ، تحسين سوق الشغل وة و على أساس خلق الثر ، اإلقتصادية الجزائرية 
مبنية على ة وطنية جديدة ذات أهداف واضحة ودقيقة و تصميم إستراتيجية إقتصادي

 .  )1(البشريدي و حيث رأس المال في شقيه الما القدرات الكامنة في اإلقتصاد الوطني من
يمكن إستخالص المالمح العامة   :اإلستراتجية التنموية في الجزائر من صور  -

نصوص صدرت عن إلستراتيجية التنمية الشاملة في الجزائر من خالل إستقراء ثالثة 
 :هي الدولة الجزائرية و 

مؤرخ في  01/91رقم  (2)إستقراء ما يتضمنه المرسوم التشريعي :اإلستقراء األول  -1
 يتضمن المخطط الوطنيو ،  01/01الـذي يتعلق باألهداف العامة للفترة  11/91/7001

بعاد الخطة التنموية أليمكن إستخالص المالمح العامة و ،  7001لى غاية إ 7001لسنة 
 :  كالتاليضمن هذه الوثيقة بالجزائر 

بحيث تندرج السياسة اإلقتصادية ضمن مسعى يرمي إلى التحكم  :التنمية اإلقتصادية  -
مرحلة تشييد إقتصاد سليم شفاف وقـادر على المنافسة ، وذلك من خالل تنظيم أدوات  في
 :آليات ضبط وتيرة النشاط اإلقتصادي منها و 

التقليص من خدمة الدين الخارجي من شروع في عملية تخفيض المديونية و ال -     
 .تقوية القدرات المالية خالل 

                                                           

ـــــبالد ت ، بشـــــير مصـــــيطفى -1 ـــــد المشـــــاريع الكبـــــرى فـــــي ال ـــــل ، ،جمي ـــــومي  هـــــل هـــــو الحـــــل األمث ـــــدة الشـــــروق الي جري
 . 79، ص 1117:العدد 71/91/1990:بتاريخ

الــذي يتعلـق  11/91/01مـؤرخ فـي  01/91تضـمن المرسـوم التنفيـذي رقـم : للجمهوريـة الجزائريـة الجريدة الرسمية  -2
 . 01/01باألهداف العامة للمخطط الوطني للفترة 
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غاية بلوغه النسب التي تتماشى  التخفيض من وتيـرة إرتفاعه إلىإحتواء التضخم و  -     
ستمرار النمو بإطراد ضمن النشاط اإلقتصادي المعتاد و   .ا 

تحقيق المردودية صادية من خالل تشجيع اإلستثمار و تحسين الفعالية اإلقت -     
 .صادية المطلوبة لمؤسساتنا اإلقت

صناعية على األمد المتوسط ومخططات التمويل المتعلقة بها ، تحديد سياسات  -     
 .كذا الحرص على نضج مشاريع التكامل الوطني و 

ذلك و  عصرنة تسييرها ،ظومة المصرفية من خالل توسيعها و تحسين فعالية المن -     
 . لنشاط إقتصادي يتم من خالل إقامة سوق مالية ، تعمل على تحريك دواليب ا

لقد تطرق هذا المخطط إلى أنه لكي يتم إنجاز  :الثقافية التنمية اإلجتماعية و  -
األهداف التي سطرها ، فإنه يصبح من الضروري اإلعتماد على تخطيط يراعي على 

توفيـر الشروط التي تساعـد ألعمال الواجب اإلنطالق فيها ، و األمد المتوسط مقتضيات ا
النمو الديمغرافي ، ووضع أولويات لإلحتياجات اإلجتماعية بغية ضمان  على التحكم في
يمكن تلخيص مجموعة النقاط المتعلقة و . حتياجات المواطنين األساسية اإلستجابة إل

 : بالتنمية اإلجتماعية في التالي
تحسين إطار معيشة المواطنين تدريجيا بإعطاء األولوية لظروف المعيشة األكثر  -أ     
 . انا حرم
ولة في مجال الشروع في إمتصاص أزمة السكن من خالل إنعاش أعمال الد -ب     

 .دعم السكن اإلجتماعي المساعدة في إنشاء و 
حماية المستهلك علي للمنتجات األساسية للمواطن ومحاربة اإلحتكار و التوفير الف -ج     

 .من جشع التجار الكبار
لألدوية األساسية بأسعار  الل التوفير الدائمتحسين التغطية الصحية من خ -د     
  مقبولة
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متصاصها من خـالالتقليل من وتيـرة البطالة و  -ه      ل التوسـع في إنشاء مناصب ا 
 .تنظيم سوق العمل شغل و 
تحسين ـة التربويـة في إتجاه عصرنتها و تحفيز شـروط تطبيق إصالح المنظوم -و     

 .التكوين المؤهل والتقني و ودعم التطور العلمي نتائجها 
 :تمثلت في هاتين النقطتين و  :التنمية السياسية  -

عـادة اإلعتبـار ألداء وظيفتها فـي تنظيم و إستعادة هيبـة الدولـة و  -      ضبط وتيرة ا 
 .اإلجتماعية التنمية اإلقتصادية و 

ية من فعال تحقيق مزيـد من العدالة اإلجتماعية عن طريق التوصل إلى المزيد -      
 .الدعم اإلجتماعي آليات أعمال التضامن الوطني و 

المؤرخة في  (1)نستخلصه من نص التعليمة الرئاسيةو  :اإلستقراء الثاني  -2
تتمثل الخطوط الوطني لدعم اإلنعاش اإلقتصادي و المتضمنة البرنامج و  71/77/1997

 :العريضة فيه في النقاط التالية 
إقامـة إطـار تنظيمي مرن وفعال كفيل بضمان أفضل الظروف لبرمجة المشاريع  -      

 .المرسومة و تنسيقها و متابعتها 
يسمح بمتابعة تنفيذ هذا البرنامج ، و  إنشاء هيكل لدى رئيس الحكومة يضطلع -      

 . تجميعها المعلومات الواردة من الوزارات والواليات و بإستسقاء جميع 
بعث المبادرات المتعلقة ببعث مناصب على إستمرار النمو المستدام ، و  العمل -      

شغل للتقليل من هوة البطالـة ، والقضاء على الفقر واإلقصاء اإلجتماعي ، وتحسين 
 . نوعيتها ملموس وتدريجي لظروف معيشة المواطنين و 

همة الفعالة سواء سيتم في هذا اإلطار تجنيد كل المعنيين من أجل المساو  -      
كذا و . الشعبي الوطني أو مجلس األمة بالمراقبة من طرف منتخبي األمة ممثلي المجلس 

                                                           

 . ة ببرنامج دعم اإلنعاش اإلقتصاديوالمتعلق 71/77/1997الرئاسية المؤرخة في  التعليمة ،رئاسة الجمهورية  -1
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قد خصص لهذا العمل مندوب خاص تنفيذية المتمثلة في الحكومة ، و متابعة السلطة ال
في هذا اإلطار تم تشكيل لجان والئية تابع أعمال اإلنعاش اإلقتصادي ومدى تنفيذها ، و ي

المكثفة زارات ، بغرض المتابعة الدقيقة و رار اللجان المشكلة على مستوى الو على غ
 . ألعمال هذا البرنامج

الورشات التي سوف يتم ترجيح األشغال الكبـرى و من خالل سير هـذا البرنامج و  -      
ة حمايوصيانتها و تتطلب القـدر األوفى من اليـد العاملة ، من بينها تهيئة األمالك الغابية 

 .صيانتها حدرة حول السدود وأشغال الطرق و السفوح الجبلية المن
على السير الحسن لهذا البرنامج وتوفر له تسعى الدولة في هذا اإلطار على الحفاظ و     

مليارات دوالر أمريكي  91المادية ، بحيث خصص مبلغ كل اإلمكانات البشرية والمالية و 
القطر بكامله ، كما تهيب الدولة بنفسها على  كغالف مالي لتغطية العملية على مستوى

يهيب ـي تحقيق أهداف هذا البرنامج ، و محاربة كل أشكال اإلنحراف التي تكون عائقا ف
لم متعددة أن يظهروا قدراتهم و ألسباب بكافة أولئك الذين لم يكتب لهم و هذا البرنامج أيضا 

ر ، أن يجندوا أنفسهم وينظموا مة الجزائيتسنى لهم أيضا وضع مهاراتهم العالية في خد
مهارات ، فأمام رنامج على ما أتـوا من إمكانات و يعبـروا عن مساندتهم للبمشاركتهم و 

عـادة اإلعتبار لسنن الكد و هـؤالء فرصة لتثمين مؤهالته وتحرير روح المبادرة الجد م وا 
 .تحمل المسؤولية والبناء و 

مقدمة من طرف الحكومة الجزائرية  (1)هي عبارة عن وثيقةو : اإلستقراء الثالث  -3
تتعلق بدراسة مشروع وضع وصياغة ، أثريت من طرف المجلس اإلقتصادي اإلجتماعي 

حلة إستراتيجية وطنية ، برمجت في سياق معالجة اإلقتصاد الوطني الكلي للمر 

                                                           

1- Le CNES , Avis Relative à L’ Avant Projet de Stratigie National de Devloppement economique , 

Moyen Terme 1996/2000 .  Par Internet   : www.cnes.dz 
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التصحيح الهيكلي في مجال ستقرار و تعميق برنامج اإلتنطلق من متابعة و  7009/1999
 .شروط النمو المستدام  تحضير

طالق لقد طرحت هذه الوثيقة مجموعة من التساؤالت الملحة المتعلقة بإعادة إو      
 :تمحورت في النقاط التالية الجهاز اإلقتصادي من جديد و 

اإلفترضات التي يتشكل من خاللها المنظور التنموي على أيُّ قراءة لألهداف و  -     
 .المدى المتوسط 

تفكير حول المفهوم الجديد للتخطيط الذي يشكل سندا للتوقعات على المدى  أيُّ  -     
 .المتوسط 

أي األشكال دة إنطالق الوثبة اإلقتصادية ، و أيُّ إستراتيجية مثلى تمكننا من إعا -     
 .التي تترك إنطباعاتها على اإلقتصاد الوطني في الفترة اإلنتقالية 

اإلجتماعي مساهمته في رسم خطوط هذه اإلستراتيجية  لقد برر المجلس اإلقتصاديو      
كذا يات الحالية لألزمة اإلقتصادية واإلجتماعية و بأن األمر يندرج في إطار الوعي بالتحد

غاالت جدية لدى النخبة خطورة الوضع اإلجتماعي الذي تعاني منه البالد مما شكل إنش
 إن هذه المساهمة تركز على مناقشـة المحاور ،على أعلى المستويات  المسئولةو الحاكمة 

معايير إختيـار محددات البرامج والخطط التي بواسطتها يمكن المتعلقـة بإستراتيجية النمـو و 
 .ة متكاملةأن تسمح لنا بصياغة إستراتيجية وطني

بهذا الصدد يرى المجلس اإلقتصادي اإلجتماعي أن صعوبة المشكالت يمكن حلها      
لهذه ِحدًَّة متنامية طاعات التي تعاني عجزا متراكما و التسوية البنيوية ألهم القفي سياق 

ة تشغيل المنظومة خاصة المرتبطة بإعادالمشكالت المتعددة األوجه واألشكال و 
ن البالد إستطاعت تجنب الصدمات يقـر المجلس اإلقتصادي اإلجتماعي بأو اإلقتصادية 

بعاد التهديدات و  يرجع ذلك حسب ما يرى إلى التمكُّن انت محدقة بها و المخاطر التي كو ا 
النقد ، إن الضُّعف الذي كان ازنات الكبرى في قطاعي المالية و من إعادة التصحيح للتو 
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النقـد كان نتيجة لضعف تاريخ الجزائر في مجال المالية و باديا في مرحلة معينة من 
اع المبادرة حسب هذا المجلس ترجال يمكن إسو  ، النمو اإلرادة في إعادة إطالق عملية

ذلك عبر الجبهات من خالل رسم هذه اإلستراتيجية و  تحقيق األهداف المتوخاة إالو 
 : التالية

تحسين األداء لك من خالل الرفع من نسب النمو و ذو  :إصالح المنظومة اإلقتصادية  -
 على البالدف نسـب المديونية في ميزان المدفوعات من أجـل دفع أقسـاط الدين لتخفي

تحسين اإلنتـاج اإلقتصادية ، و تخفيض مستـوى التضخم بما يوائـم مسـار العمليـة و 
الري ، وتهيئة قطاع الفالحة و : أهمها اإلنتاجية في القطاعات المحركـة لإلقتصاد و 

خاصة وتداعيات العولمة و  كـذا إقتصادها الوطنـي لمجابهـة التحديات اإلقتصاديةالجزائـر و 
خاصة التحفيز على اإلنخراط في المنظمة العالمية عالقات التجارية الخارجية و يل التسه

 . للتجارة 
ة اإلجتماعية ترقب ترى الوثيقة أن إصالح المنظوم :إصالح المنظومة اإلجتماعية  -

 : هما تحقيق هدفين و 
 .األكثـر حرمانا  خاصة منهمحسين الواقـع اإلجتماعي للسكان و ت -     
طلبات إعادة البنية يم نظام الحماية اإلجتماعية حتى تتوافق مع متتدع -     

 .اإلقتصادية
جتماعي للدولة حول مسائل الشغل هذا من خالل إعـادة التركيـز على الدور اإلو      

عـادة التوازن لقيـم العدالفئـات اإلجتماعية المحرومة ، و مساعـدة والتسيير اإلجتماعي و  الة ا 
مالية تقويم التوازنات الكـامل للحاجات األساسية للسكان و تحقيـق اإلشبـاع الاإلجتماعية و 

 .حماية القدرة الشرائية للمواطن لنظام التأمين اإلجتماعي و 
أكدت هذه الوثيقة على ضرورة  هذا الموضوعبخصوص   :ية تربو إصالح المنظومة ال -

عادة التكوين  وتحسين طرق ومناهجيدان ، إتمام إنجاز كل المنشآت المتعلقة بهذا الم وا 
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تحضير الشروط التأهيل البيداغوجي للمعلمين ، و تحسين نظم صياغة البرامج التعليمية و 
ين تحسترقيـة اللغـة األمازيغية ، و يم والتكوين فـي القطاع الخاص و الضروريـة لتأسيس التعل

عادة التواز شروط وظروف التكوين المهني و  اب جامعية خلق أقطو  ن للتكوين بالجامعاتا 
عطاء حيوية جديدة و  بعث الحياة في مؤسسات البحث العلمي على ذات التكوين الممتاز وا 

 .المستوى الوطني 

 :في الجزائر  لخطاب التنمية ةد المجتمعيابعاأل: ثانيا 
  : التنمية االجتماعّيةبعد  :البعد األول  -

التي تهدف إلى رفع كفاءة األفراد  لرئيسيةا هدافالمجتمع هي إحدى األ تنمية     
التي تهدف للوصول إلى  واألنشطة، خالل أنماط من الممارسات الجماعات في المجتمع و 

حالة يكون فيها المجتمع قد حقق ما يصبو إليه من نماء وتقدم ، في مجاالت عدة ؛ منها 
د افر األ ةبتنمي إذنتهتم فالتنمية اإلجتماعية ، اإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي وغيره 

، وتعتمد هذه  هي أداة تتحّقق بها رفاهية المجتمعف،  محّلّيةال اتهابيئو  اتمعتوتطوير المج
، وتعمل على  العمل والبناء لبشرية الموجودة وتحفيزها علىستثمار الطاقة اإاألداة على 
نتمين ، للحصول على أفراد مُ به مركز الخدمة المجتمعية والبيئة المحيطة ربط الفرد ب
   . ، وخادمين لها للبيئة المحلية

لقد درست فكرة التنمية اإلجتماعية ألول مرة ، بطريقة  : التنمية االجتماعّيةماهية  -1
، وكانت أول إنطالقة في دراسة  7019علمية ورسمية ؛ في هيئة األمم المتحدة عام 

التنمية اإلجتماعية على مستوى الدراسات السوسيولوجية المعاصرة إعتبارا من الدراسة 
وكان " تنمية المجتمع: "والموسومة بعنوان " F.Roop" "فليب روب"الشهيرة التي قام بها 

التنمية ، وقد ركز في دراسته هذه على بيان أوجه اإلختالف بين  7011ذلك العام 
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ر يتغي ةعمليبإعتبارها ية جتماعالتنمية اإل، وقد عرفت  (1)اإلجتماعية والتغير اإلجتماعي
جتماعية بغرض إشباع الحاجات اإل، جتماعي ووظائفه جتماعي تلحق بالبناء اإلإ

اع التقليدية من أجل لكافة األوضر يبمعنى أنها عملية تغي، للفرد والجماعة األساسية 
تشبع رغبات ، جتماعي جديد ينبثق عنه عالقات جديدة وقيم مستحدثة إإقامة بناء 

وال يتم ذلك إال عن طريق دفعة قوية ألحداث تغيرات ،  (2)وحاجات األفراد وتطلعاتهم
جتماع عمليات المستهدفة لخلق التقدم اإلتلك ال تمثل ، فهي كيفية وإلحداث التقدم المنشود

 ، على إسهام المجتمع المحلى والمشاركة الشعبيةمعتمدة ، قتصادي للمجتمع ككل واإل
بأنها تلك العملية التي من خاللها ينبغي مساعدة المجتمع المحلي على  كما عرفت أيضا

المدى الطويل أن يؤهل نفسه لتحقيق الرفاهية وسعادة أفراده ، في حين ينبغي على هؤالء 
ألهداف والخدمات التي يقدمها األفراد أن يكونوا على قدر كبير من الوعي واإلدراك با

    .(3)المجتمع
كما  ها سلسلة من العملّيات اإلداريةيمكن إعتبار جتماعية التنمية اإل يرى البعض أن     

حيث يرى أنها تحريك عملي مخطط لمجموعة من العمليات " عاطف غيث"يعتقد ذلك 
اإلجتماعية واإلقتصادية من خالل إيديولوجيا معينة ، لتحقيق التغيير المستهدف من أجل 

 فالتنمية اإلجتماعية تسعى،  (4)اإلنتقال من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب فيها
مكانتقود طاقات و ل ، وتحفيز جهود الدولة  إلى التفاعل واالستغالل األمثلالمجتمع ات ا 

يجاد روابط ، لها والقطاعات العامة التابعة  جتماعّية بينها وبين القطاع الخاّص إوا 
جتماعّية غيرات على النشاطات والمجاالت اإلخلق تقصد ، ويأتي ذلك ب والمواطنين

                                                           

  91، ص 7091دراسات في التنمية والتخطيط اإلجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  حسن إبراهيم ، -1
   .  19، ص 1997، القاهرة ،  1عالم والتنمية الشاملة ، دار الفجر للنشر، طاإل منير حجاب ، -2
،  9709 المنظور التنموي في الخدمة اإلجتماعية ، مكتب نهضة الشروق ، القاهرة ، ،عبد الهادي الجوهري  -3

   .11ص
 . 11، ص 7099،  مرجع سابقالتنمية اإلجتماعية ،  عبد الهادي محمد والي ، -4
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وزيادة قدراتهم على فهم مشاكلهم  والمواقف السائدة كالقيم والعادات والمعتقدات والنظم
، بالتركيز أساسا  (1)وحثهم على التعاون مع أعضاء المجتمع للوصول إلى حياة أفضل

على العدالة اإلجتماعية والتوزيع العادل للموارد ومحاولة إشراك المجتمع في قضايا التنمية 
شعارهم بأهميتها   .وا 

وضمن التعريفات السابقة ، يمكن  :اإلجتماعية التنمية في تصور إتجاهات  -2
 : (2)إستخالص ثالثة إتجاهات أساسية في تصور إختصاصات التنمية اإلجتماعية

إتجاه يحوصل عملية التنمية اإلجتماعية في مجرد تقديم الرعاية اإلجتماعية  -أ     
 .ألفراد المجتمع 

تتوازى مع تلك العمليات التي تتعلق إتجاه ثاني يرى أن التنمية اإلجتماعية هي  -ب     
بتقديم الخدمات اإلجتماعية التي تقدم في مجال التعليم والصحة واإلسكان والتدريب 

 .المهني واإلهتمام بالتنمية المحلية 
تجاه ثالث يرى التنمية اإلجتماعية عبارة عن عمليات تغير اإلجتماعي تلحق  -ج      وا 

 .   دف إشباع الحاجات اإلجتماعية لألفراد بالبناء اإلجتماعي ووظائفه ، به
لقد بدأ اإلهتمام بقضايا التنمية اإلجتماعية ، حينما  :أهمية التنمية اإلجتماعية  -3

شعرت الحكومات والمعنيين بتنمية المجتمع ، أن التنمية اإلقتصادية غير كافية في 
تحقيق الهدف من الرفاه اإلجتماعي ، حيث الحظوا أن أفراد المجتمع ظلوا يعانون من 

خدمات الصحية ، مما أدى حالة الفقر وظروف سكنية مزرية وسوء تغذية وتدني في ال
، لذا أصبحت التنمية  (3)ذلك إلى إعاقة تحقيق أهداف التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي

                                                           

دراسات في علم إجتماع التنمية ، دار المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،  عبد الرحيم تمام أبو كريشة ، -1
 . 111، ص 1991

في دراسات في المجتمع العربي ، تأليف نخبة من أساتذة  -قطاعات التنمية في المجتمع العربي ،فاروق العادلي  -2
 . 119، ص 7091، عّمان ،  7الجامعات العربية ، إتحاد الجامعات العربية ،  ط

  . 11المنظور التنموي في الخدمة اإلجتماعية ، مرجع سبق ذكره ، ص ،عبد الهادي الجوهري  -3
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ستمرارها ، وتوجه الطاقات البشرية  أكثر من ضرورة لدفع عجلة التنمية وضمان نجاحها وا 
 . (1)علةمن أجل تحقيق أهداف المجتمعات النامية فتحول اآلثار السلبية إلى قوة إيجابية فا

تحقيق الرفاهّية ألفراد جتماعية التنمية اإل ستهدفت : جتماعّيةأهداف التنمية اإل -4
  :(2)، ويمكن إستخالص جملة األهداف ، كالتالي تمع على الصعيد المادي والمعنويّ المج
في البناء المؤسسي للمجتمع ، وذلك لمقابلة التحفيز على التغّير المستّمر  -أ     

 .الحاجات اإلنسانية المتجددة ورفع مستوى المعيشة عند الناس 
توطيد أسمى المعاني والقيم وغرسها في نفوس و التعليم التربية و رفع مستويات  -ب     
لمهني وتوفير كل سبل اإلعداد العلمي وا ، جتماعّية لألفرادرتقاء باألوضاع اإلواإلناس ال

 . ، ليكونوا مواطنين صالحين في خدمة مجتمعهم ومد يد العون لهم 
نتشار التفكك اإلجتماعي هاضمن، من ت المجتمع كاللول جذرّية لمشخلق ح -ج       وا 

تعميق أواصر التماسك ومظاهر العنف اإلجتماعي ، وال يتم ذلك إال من خالل البطالة 
المتضررة في المجتمع والقضاء على الفراغ  اإلجتماعي ، ورعاية الفئات ستقرارواإل

للفئات البطالة وخاصة فئة اإلجتماعي والثقافي القاتل ، وتوفير فرص عمل حقيقية 
  .الشباب 
تطوير خدمات الصحة والعالج الطبي والوقاية من األمراض ، وذلك بتوفير  -د     

 . البنية التحتية التي تشمل المؤسسات اإلستشفائية والعالجية 
برامج اإلسكان واإلعمار وتحسين ظروف البيئة الحضرية المحيطة سواء دعم  -ه     

 . البيئة اإلجتماعية أو الفيزيقية 

                                                           

  .711، ص 7000، بيروت ،  7موسوعة علم اإلجتماع ، الدار العربية للموسوعات ، ط د الحسن ،إحسان محم -1
،  7000تقويم برامج المجتمعات الجديدة ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،  محمد سيد فهمي ، -2

  . 97،91ص
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معوقات التنمية تعني أن هناك إتجاها سلوكيا سلبيا  :جتماعية نمية اإلمعّوقات الت -5
يؤدي إلى حدوث إنحراف عن النموذج المثالي للتنمية المستهدفة ، والحؤول دون تحقيق 
األهداف التي تسعى إليها ، فمعوقات التنمية هي من األسباب التي تقف حاجزا أمام تقدم 

وائق التي تقف في وجه التنمية العجملة من  ، في هذا السياق يمكن ذكر (1)الشعوب
 :  (2)، التي يمكن إستخالصها في التاليجتماعية اإل

للتهديد من قبل معرض  جتمعمكيان الكما هو معروف أن  :ة إداري معوقات -أ     
،  المجتمعّية السائدة، والتي تعد األكثر بروزًا من بين الظواهر  ظاهرة الفساد اإلداري

التي تتطلع ، جتماعية ذ العمليات المتعلقة بالتنمية اإلمنع تحقيق وتنفي والتي تتجسد في
للتقدم اإلجتماعي  مدّمرةمثبطة و  ةاهر ظهذه ال عليه تعد، و  حكومات الدول إلى تنفيذها

 . برمته 
والتكامل بين شتى فتقار للتوازن اإلوتتمثل في حاالت :  معوقات تخطيطّية -ب     

غياب التعاون والتنسيق بين الجهات و  ، لتي تشتمل عليها الخطة التنموّيةالقطاعات ا
نخفاض ، وربما يرجع ذلك إلى إ ة وخاصة جهازي التخطيط والتنفيذالمختصة بعملية التنمي

أفراد المجتمع عن المشاركة في العملّية  إضافة لعدم تشجيع،  مستويات الوعي التخطيطي
، وفعال نجد في بعض الحاالت أن المخطط الذي يرسم خطط التغيير قد  لتنمويةا

يصطدم  بأفراد من المجتمع وسلوكهم الذي يعوقه عن تحقيق أنماط السلوك الذي يريد 
 .  (3)المخطط أن يسير وفقا عليها

                                                           

اإلتجاهات المعاصرة ، اإلستراتيجيات ، نماذج للمارسة ، دار  -تنمية المجتمع المحلي فى خاطر ،أحمد مصط -1
 . 91، ص 1999المعرفة الجامعية ، 

 , المكتب الجامعي الحديث ، دراسات في قضايا التنمية ومشكالت المجتمع - جتماعيةالتنمية اإل ، محمد شفيق -2
  .  01، ص 7001 اإلسكندرية ،

 . 91خاطر ، مرجع سابق ، صأحمد مصطفى  -3
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تكون لبعض العادات واألعراف اإلجتماعية دور في قد :  جتماعّيةإمعوقات  -ج     
 وأستغالل ، منها على سبيل المثال إجتماعّية المرتبطة بالتنمية اإل بعض البرامج فشل

مما يحول دون إتمام ، بين أطراف معينة في المجتمع  المصالحأو تنافس بعض تعارض 
 .مشاريع التنمية ووصولها لمستحقيها في المجتمع 

ة المجتمع بطبيع خاصة معرفةجتماعية تتطلب التنمية اإلإذ :  معّوقات ثقافية -د     
 ما يتالءم وطبيعة هذاعلى دراية ب ئضين في تنمية المجتمعاخحتى يكون الالثقافية ، 
 .وعاداته وسلوكياته الخاصة به المجتمع 

، ومدى قابليته لالنخراط  ويرتبط هذا النوع بالفرد نفسه:  معّوقات نفسّية -ه     
، ويعتمد ذلك على قبوله أو عدمه  بيئتهبالمشاريع والبرامج التنموية المستحدثة في 

 .  المتعّلق باألهمية والقيمة التي تمتلكها مشاريع التنمية وبرامجها
لقد طور دارسوا التنمية اإلجتماعية في األمم المتحدة  : التنمية االجتماعّية مبادئ -6

لتنمية مجموعة من المبادئ ، حيث تعد من أهم المبادئ التي ينصح بها عن التخطيط 
 : (1)المجتمعات المحلية ، ويمكن تلخيصها في التالي

 . يجب أن تصدر برامج التنمية اإلجتماعية عن الحاجات األساسية للمجتمع  -أ     
 .أن تقوم على أساس من التوازن في كافة المجاالت الوظيفية المختلفة  -ب    
يقاظ الوعي لديهم بأهمية  -ج     أن تعبر عن نمو إتجاهات أهالي المجتمع المحلي ، وا 

 .برامج التنمية المحلية 
أن تسعى برامج التنمية اإلجتماعية إلى زيادة فاعلية مشاركة المواطنين في  -د     

نجاحها   .شؤون المجتمع المحلي ، وجعلهم يساهمون في برامج التنمية وا 

                                                           

محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد ، دراسات في التنمية والتخطيط اإلجتماعي ، دار النهضة العربية ،  -1
 . 71، ص 7099
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إكتشاف وتشجيع وتدريب القيادات الشعبية المحلية ، ألن عملية التنمية ال يمكن  -ه     
أن تعتمد فقط على القيادات الوظيفية ، بحكم أن للقيادات الشعبية فاعلية أكبر ومعرفة 

 . بشؤون المجتمع المحلي 
إجتماعية غاية تنبني التنمية اإلجتماعية على عملية  : جتماعّيةعناصر التنمية اإل -7

ميز تيفي األهمية ، أال وهي عملية اإلنصاف اإلجتماعي ، لكون اإلنصاف اإلجتماعي 
تاحة سبل العمل وتوفير ، بين الجميع  تكافؤ الفرصمبدأ على  ؤكدكونه يب الوسائل وا 

من على  لزمتسكما ي، دون تمييز المادية واإلجتماعية ، لجميع الناس المحققة للمنافع 
م من تلك الفرص هأنفسفادة إمسؤولية المجتمع د افر أتحميل بيدهم تسيير الشأن العام 

تقليص دور الدولة التنبه إلى عدم التفريط أو اللجوء إلى مع هذا ، و المتاحة قدر اإلمكان 
بين الناس ،  العدالة فعيل دوروت األساسيةشبه حصري عن تأمين الحاجات  كمسئول

مية أن للتن اعتبار، ولذا يمكن ن السائرة في طريق النمو وبالخصوص في البلدا
  :جملها فيما يلي اإلجتماعية جملة من الناصر ن

التنمية اإلجتماعية أسلوبا للتغير اإلجتماعي  اعتبرت:  جتماعّيةالبنية اإلر ييتغ -أ     
، تسعى إلى إحداث تغييرات وظيفية على النسق اإلجتماعي المخطط في المجتمعات ، 

بالقدر الذي يمكنه من مجابهة تحديات البيئة وتحقيق أهدافه بإستغالل كل الطاقات 
، ويكون متالئما مع التحوالت اإلجتماعية التي تطرأ من حين آلخر على  (1)المتاحة فيه

المجتمع ، فالتنمية اإلجتماعية ترتبط إرتباطا وثيقا بالتغير من حيث إتجاهاته وشدته 
ل النظام اإلجتماعي وعمقه ، وبأهداف المجتمع النابعة من إيديولوجيته التي تصنع شك

، وهذا  (2)ل في تطلع واقعي مستند إلى إدارة إيجابيةوبمستوى الطموح المتمثواإلقتصادي 

                                                           

التغير اإلجتماعي والتنمية في الوطن العربي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  عادل مختار الهواري ، -1
   . 711، ص 7001

  . 71محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد ، مرجع سابق ، ص -2
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بغرض تهيئة شروط حتى يتمكن النظام اإلجتماعي من أداء دوره على أكمل وجه ، 
 . التحقق بأسباب الرفاهية اإلجتماعية بأسلوب منهجي ومنظم 

انب فالتنمية اإلجتماعية تهتم بضرورة اإللتزام من ج: تحقيق التوازن اإلجتماعي  -ب     
حتياجاتهم ، وذلك من خالل  (1)الدولة بمعنى التنمية مع اإلهتمام بمتطلبات المواطنين وا 

بناء أسس العدالة اإلجتماعية ، بما يعني العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين 
فيما يتعّلق المجتمع أفراد ض مستويات التباين فيما بين يتخفو  الجميع دون تمييز ،

وهذا ليتمكن كل الناس من وصول ، هم لتوزيعها بشكل عادل بين ، والسعي بالثروات
الخدمات اإلجتماعية إليهم دون عائق ، ليتمتعوا بالسوية بطيبات الحياة ، وأبرز هذه 

، صحة والعالج والوقاية من األمراضخدمة التربية والتعليم ، وخدمة ال: الخدمات مثال 
مل لهم ، فاإلنسان ذو الكفاية اإلنتاجية خدمة القوى العاملة من خالل توفير مناصب ع

المرتفعة الذي ينال قسطا من التعليم ويتمتع بصحة جيدة ويعيش في سكن مريح وتتوفر 
له الضمانات الكافية لحياة آمنة ، هو الذي يستطيع أن يساهم بإيجابية في بناء المجتمع 

    . (2)وتنميته
تركز التنمية اإلجتماعية على ضرورة اإلهتمام : وضع الخطط والبرامج  -ج     

بالتخطيط ، من خالل إعداد البرامج التنموية على المستوى الوطني ، وتبني سياسة 
متسقة وتجنيد مؤسسات فعالة وتعبئة كافة الموارد المحلية والوطنية ، وهذا يتطلب تبني 

مي ، ألن المجتمعات غير قادرة لوحدها على مواجهة خطة متوازنة على المستوى القو 
  .  (3)مشكالتها

                                                           

  .  797، ص مرجع سابقتقويم برامج المجتمعات الجديدة ،  محمد سيد فهمي ، -1
مدخل إسالمي ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية  –دراسات في التنمية اإلجتماعية  عبد الهادي الجوهري ، -2

  .  19، ص
،  1علم إجتماع التنمية ، دراسات في إجتماعيات العالم الثالث ، الهيئة المصرية للكتاب ، ط ، نبيل السمالوطي -3

   . 709، ص 7019اإلسكندرية ، 
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،  يةعاجتمعالقات اإلالعادة هيكلة جذرية في ، إ ةاإلجتماعي تنميةال عملية تطلبوت     
 : ، ويشمل ذلكوتمكين الجميع من اإلفادة من منافع األمة 

منظومة ستثمار في اإل التركيز علىالناس ، من خالل تقوية قدرات بم از تلاإل -أ     
 .والتحسين من مستواهم العلمي التعليم 
وبخاصة منظومة العمل الصحي وتوفير  جتماعية األساسيةتأمين الخدمات اإل -ب     

نشاء شبكات األمان اإلالعالج للجميع  ، لتحقيق حياة صحية  جتماعي الضرورية، وا 
 .أفضل للمواطنين 

، بغية بشكل مستمر أفضلخلق فرص عمل القوى العاملة ، و  تطوير مهارات -ج     
 .تحقيق تنمية بشرية سليمة ومثمرة ، من أجل النهوض اإلجتماعي 

وضع برامج ومخططات قوية لعملية اإلسكان ، بغية توفير حاجات الناس من  -د     
 .  السكن واإليواء 

الثروة والمنافع المادية بالعدل بين الناس ، حتى تتاح نفس الفرص توزيع  إعادة  -ه     
 .للجميع لإلفادة من خيرات البالد 

، ة اإلجتماعي نميةالتمؤشرات أساسية ، ضمن بعد  أربعومما سبق يمكن إستنتاج      
 : وهي 
 .منظومة التربية والتعليم  قيةمؤشر تر  -     
 . ةوالعالجي ةالصحي الخدمة طويرمؤشر ت -     
 . م الشغللعا قيةمؤشر تر  -     
 .اإلسكان عمليات تطوير مؤشر  -     

 هيتعتبر التنمية السياسية من المفاهيم الحديثة ، و  :ية سياسة الالتنمي :البعد الثاني  -
تنمية قدرات الجماهير على إدراك من يتمكن من خاللها  ، بحيث من أبعاد التنمية الشاملة

بوضوح ، وكذا تعبئة كل اإلمكانيات المتاحة لمواجهة هذه المشكالت بشكل مشكالتهم 
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بدراسة النظام السياسي من داخله ، بهتم التنمية السياسية  فإنهذا بعلمي وواقعي ، و 
، وفي ظل النظم  (1)وتستكمل دراسة التأثيرات السياسية للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

، أداء دورها ومهامها المنوطة بها ية السياسية والقادرة علىالسياسية ذات الفاعلية والشرع
تكون مثل هذه النظم متجه نحو نسق سياسي يستطيع مواجهة األعباء التي يمكن أن 

أن عملية التنمية السياسية " صمويل هنتغتون"، وفي هذا اإلطار يعتقد  (2)يتعرض لها
، تتضمن جملة من المتغيرات في مرادفة للتحديث السياسي ، فهي عنده متعددة الوجوه 

كل جوانب الحياة ، إذ يحدد أبرز مجاالت التحديث السياسي في التحضر والتصنيع 
والديمقراطية والثقافة والمشاركة المجتمعية ، ومعرفة اإلنسان بمقتضيات بيئته بغية تحسين 

من  مستويات حياته ، ومن ثم فالتحديث السياسي يتطلب تعبئة تجعل الناس يغيرون
تحديد مفهوم التنمية " لوسيان باي"، كما حاول  (3)قيمهم ومواقفهم لبناء مجتمع جديد

عملية تغيير إجتماعي متعدد الجوانب ، غايتها الوصول بالمجتمع : السياسية ، بقوله أنها 
بأن التنمية السياسية يمكن أن تكون كمطلب " باي"، كما يعتقد  (4)إلى مستويات من التقدم

تنمية في مجاالت اإلدارة والتنظيم وتكزن أيضا اإلقتصادية وللتحديث السياسي ،  للتنمية
وكتعبئة جماهيرية ، كما أنها تهدف لبناء نظام سياسي ديمقراطي مستقر يهدف للتغيير 

،  ومما سبق يمكن تحديد مفهوم التنمية السياسية بإعتبارها عملية  (5)الهادف والمنتظم
سياسية متعددة الغايات ، تستهدف ترسيخ فكرة المواطنة ، وتحقيق التكامل واإلستقرار 

                                                           

،  7دراسة نظرية ، منشورات جامعة قار يونس ، ط –التخلف والتحديث والتنمية السياسية  ، نداء مشطر صادق -1
  . 09،00، ص 7009بنغازي ، ليبيا ، 

  11، ص 7099، سنة  90التنمية السياسية في العالم الثالث ، مجلة الباحث العربي ، العدد ،يحيى عبد المتجلي  -2
التغير اإلجتماعي والتنمية السياسية في المجتمعات النامية ، المكتب الجامعي الحديث  ،حسين عبد الحميد رشوان  -3

 . 11، ص 7099، اإلسكندرية ، 
 . 797ق ، مرجع سابق ، صنداء مشطر صاد  -4
دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري  –ناصر محمد عارف ، نظريات التنمية السياسية المعاصرة  -5

 . 111، ص 7001، الرياض  1الدار العالمية للكتاب اإلسالمي ، ط اإلسالمي ،
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ضفاء الشرعية  داخل المجتمع ، وزيادة معدالت مشاركة الجماهير في الحياة السياسية ، وا 
 . (1)سة والتداول على السلطةعلى النظام الحاكم ، من حيث الممار 

  :مؤشرات التنمية السياسية  -1
التنمية السياسية كعملية مجتمعية تستهدف اإلرتقاء بحياة  اعتبارمما سبق ، يمكن      

األفراد لتمكينهم من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، كما تستهدف بناء مؤسسات 
ات هذا المجتمع ، حتى يتمكن النظام السياسي المجتمع وفقا لما يتناسب وحاجات ومتطلب

الداخلي تضمن له الشرعية والفاعلية واإلستقاللية على الصعيد ، بالتحلي بقدرات عالية 
، وعليه ال يمكن للتنمية السياسية أن تحقق أهدافها دون تضافر كافة الجهود  والخارجي

لخلق الظروف المالئمة إلنجاحها ، وعليه ينبغي ، الرسمية والشعبية من مؤسسات وأفراد 
 : (2)التنمية السياسية أن تتوافر فيها المؤشرات التالية على 
 الفردية حقوقالمبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص وضمان حرية التعبير وضمان  -أ     

 .والجماعية 
 .وجود مجتمع مدني فاعل يتمتع بقدر من الحرية واإلستقاللية  -ب     
حترام الرأي -ج       .توافر ثقافة سياسية مدنية ، تقوم على أساس التسامح والحوار وا 
وجود تعددية سياسية حقيقية ، تحقق مشاركة سياسية ديمقراطية وشفافة في صنع  -د     

 .القرار السياسي 
الس شعبية منتخبة تمثل اإلرادة الحقيقية للشعب ، تمارس صالحياتها وجود مج -ه     

 .الدستورية والرقابية ، تسهم في صنع السياسية العامة للدولة 

                                                           

   11، ص 7009الصحافة والتنمية السياسية ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  ،محمد سعد إبراهيم  -1
دراسة تحليلية ميدانية ، المجلة  –دور اإلذاعة والتلفاز األردني في التنمية السياسية  ،وليد عبد الهادي العويمر  -2

 . 19، ص 1971، سنة  7، العدد 9األردنية للعلوم اإلجتماعية ، المجلد
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وجود نظام سياسي قادر على التكيف مع المستجدات وقادر أيضا على تطوير  -و     
وقادر أيضا على ستيعاب التغييرات التي تطرأ على المجتمع ، إلمؤسساته المختلفة 

 .التوزيع العادل لثروات البالد على كافة أفراد المجتمع 

  :مقومات التنمية السياسية  -2
بما أن عملية التنمية السياسية الناجحة هي التي تخلق الظروف والشروط المالئمة      

 بناء النظام السياسي وتحديثه كي يحقق استهدفتللتطور الديمقراطي ، فإنها تكون قد 
نظاما ديمقراطيا ، بمعنى أن التنمية السياسية ستظل تعمل على التخلص من رواسب 
النظام القديم الذي سيبقى يؤثر سلبا في إتجاهات األفراد والمجتمع ، وحتى يتمكن النظام 
السياسي الجديد من التطبيق الفعلي للممارسة الديمقراطية ، يجب عليه التركيز على تبني 

 :لسياسية ، وهي مقومات التنمية ا
بمعنى إشراك جميع أفراد المجتمع في الحياة السياسية : المشاركة السياسية  -أ     

 .وتمكينهم من لعب دور واضع في العملية السياسية 
مشروعية "عبارة عن " سعد الدين إبراهيم"وهي كما يعرفها : التعددية السياسية  -ب     

يش والتعبير عن نفسها والمشاركة في القرار السياسي تعدد القوى السياسية وحقها في التعا
كمظهر من مظاهر الحداثة السياسية أو " محمد عابد الجابري"، ويراها  (1)"في مجتمعها

كمجال إجتماعي وفكري يمارس فيه الناس سياستهم بواسطة الحوار والنقد واإلعتراض ، 
يديولوجيات مختلفة ، تتنافس في بينها عن طريق  تفترض وجود أحزاب لها برامج وا 

 . (2)اإلنتخابات الحرة والنزيهة

                                                           

  . 19، ص 7091األحزاب السياسية في العالم الثالث ، عالم المعرفة ، الكويت ،  أسامة الغزالي حرب ، -1
حالة المغرب ، ندوة الفكر العربي ، عمان ،  –التعددية السياسية وأصولها وآفاق مستقبلها  ،محمد عابد الجابري  -2

  . 791، ص 7010
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ويعني ذلك عدم ترك الحكم في قبضة شخص : تداول السلمي على السلطة ال -ج     
واحد ، أي جعل الحكم في حالة تعاقب دوري بين القوى المتنافسة على السلطة ، حيث 
يقوم الحاكم بممارسة سلطته بتخويل الناخبين له وفق أحكام الدستور والتشريعات المعمول 

 .بها 
حترام حقوق اإل -د      ويقصد بها مجموعة اإلجراءات والتدابير التي : نسان حماية وا 

تتخذ من قبل الجهات المختصة في بلد ما ، ببيان مدى إلتزام سلطات هذا البلد بحقوق 
اإلنسان وكشف عن اإلنتهاكات المرتكبة بحقه ووضع اإلقتراحات لوقف هذه اإلنتهاكات 

حالتها على القضاء الوطني أو حتى الدولي إن إقتضى األ ، إن  (1)مر ،بغية الفصل فيهاوا 
، ترف بها جميع الدساتير في العالمحقوق اإلنسان تعد مسألة في غاية األهمية ، بحيث تع

وتعنى بها القوانين والتشريعات المتخصصة والضامنة لها ويعني ذلك توفير الوسائل 
 .    (2)هاواألساليب التي بواسطتها يمكن حماية هذه الحقوق والحريات من اإلعتداء علي

ت دخل في ، ية سياسالالتنمية ومن اإلعتبارات اآلنفة الذكر يمكن التأكيد على أن      
ضمن الممارسة السياسية ، ومشاركين فاعلين  اتها ، أن الناس يجب أن يكونواعتبار إ

مجرد فقط وليسوا المطلوب ،  جتماعيالتغيير اإلالتنمية المجتمعية و في عملية  فعليين
، إذ تغير من الواقع المعاش بصفة الئقة  ةهمة فعلياسدون م، مستفيدين يتلقون النتائـج 

، (3)تلك النشاطات واإلختيارات الواعية لدى الناس بالضرورة المشاركة السياسية تعنيأن 
، ضمن ما  الحرة بإرادتهمن يتمكن الناس من ممارسة الخيارات التي صاغوها ى أعنبم

                                                           

الواقع والخلفية السياسية ، مجلة الدراسات السياسية ،  –نسان في الجامعة العربية حماية حقوق اإل باسل يوسف ، -1
 . 779، ص 1991،  0العدد

،  7009،  1التعاقب على السلطة في الوطن العربي ، مجلة الدراسات اإلستراتيجية ، العدد ،حسن علوان البيج  -2
   . 711ص

3- Mark S.Boncheck, Thinking about Poltical Participation finding the right theoretical tool . office 

of United national Hight Commisioner for human Rights, Geneva, 1997 .par internet :www.Pin 

Library Pool- cog   

http://www.pin/
http://www.pin/
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يسمى باللعبة الديمقراطية والتي من أخص خصائصها ترك الناس يختارون ممثليهم بكل 
شفافية وحرية ، تعبيرا عن حقهم الطبيعي في إختيار من ينوبهم ويوصل إنشغاالتهم إلى 
المجالس الشعبية المنتخبة الممثل الحقيقي للشعب ، فالمشاركة السياسية الحقيقية هي حق 

، وهي أيضا هدف ووسيلة لغاية ، تتطلب وعيا ورغبة وقدرات تنظيمية ، وبيئة ومسئولية 
 .تمكن لها 

،  التنمية السياسيةمؤشرات أساسية ، ضمن بعد  ثالثومما سبق يمكن لنا إستنتاج      
 : يمكن إدراجها في التالي 

 .الحر  ختيار الديمقراطيوتعزيز اإل تدعيممؤشر  -     
 . الفاعلمدني المجتمع المؤشر  -     
 .المشاركة المجتمعية و  التمثيل الشعبيمؤشر  -     

نعني باإلستقرار اإلجتماعي نوع من التوازن  : اإلجتماعي تقرارساإل: البعد الثالث  -
المجتمعي الذي يعيشه الناس في وسطهم اإلجتماعي ، محققا أجواء من التراضي بين 

، بما يحقق الرفاهية بين جميع أطراف المجتمع الفاعلين فيه حكاما كانوا أو محكومين 
ا المسئولون في المجتمع التي ينبغي أن يلتزم بهالمسؤولية السياسية واألخالقية ف الجميع ،
في المجتمع التي هي الضامن لإلستقرار اإلجتماعي من جتماعية إقامة العدالة اإل تلزمهم
تجاوز مسببات و مواطن قصور المشاريع م الوعي بقتضي منهومن جهة أخرى ت، جهة 

ه توابثمقدرات البلد و ين في نفس الوقت مستحضر ، والتخلف اإلجتماعي  نتكاساإل
ال فإن النظام سيكون في مهب المعركة  الثقافي والروحي المجتمع وموروث التاريخية ، وا 

 .معرَّضا لهزات إجتماعية تأكل األخضر واليابس 

صمام آمان للمجتمع سواء في وجوده أو يمثالن اإلستقرار والتماسك اإلجتماعيين ف     
المجتمعات أكثر الذي يحقق هذا الهدف من  المجتمعكون يحيث بفي بنائه المؤسساتي ، 
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في كتابه " تنتنصمويل هنج"وفي هذا يذكر  تطورا ونماء من المجتمعات الغير مستقرة ،
أن المجتمعات المستقرة هي التي تتصف  (1)"النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة"

قيق إنجازاته والتي تنعكس على تقدم المجتمع وتح، باإلجماع والتواصل والمشروعية 
التنموية والحضارية ومواجهة كافة التحديات الخارجية والداخلية ، لذا فحالة اإلستقرار 
تعتبر الشرط األول لمواجهة تحرير المجتمع من التخلف بكل أشكاله ، حيث يستهدف من 

إلى البناء النفسي لإلنسان ويرتقي به إلى  (2)"مالك بن نبي"اإلستقرار كما يشير إلى ذلك 
البناء الروحي والمادي له ، لكي يتعامل مع العصر بكل تطلعاته ومتطلباته اإلجتماعية 

 .والسياسية والثقافية 

ولقد ذكر علماء اإلجتماع والمختصين في الدراسات اإلجتماعية عدة مفاهيم      
لإلستقرار اإلجتماعي ، ولعل أبرز هذه التعاريف الذي يرى أن اإلستقرار اإلجتماعي 

حالة الهدوء والسكينة التي تنتاب المجتمع وتجعله قادرا على تحقيق : عبارة عن 
التي يمر بها والتوازن اإلجتماعي بين القوى  لسلميةطموحاته وأهدافه ، نتيجة للحالة ا

، ويعرف اإلستقرار (3)واألحزاب والحركات السياسية واإلجتماعية والدينية في المجتمع
المجال الذي يستطيع فيه المجتمع أن يعمل ويتفاعل مع : اإلجتماعي أيضا بأنه 

المجتمع من أداء مهامه المجتمعات األخرى دون وجود أية معوقات داخلية أو تمنع هذا 
، (4)الملقاة على عاتقه تجاه النشاط اإلنساني والحضاري مع بقية المجتمعات في العالم

                                                           

، ترجمة سمية فلو عبود ، دار الساقي ، بيروت ،  النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة تن ،جتنصمويل هن -1
  .79، ص 7001سنة 

 4طدار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، دمشق ، ،  كتاب مالك بن نبي ، من أجل التغيير، أنظر في هذا  -2
  . 6992سنة ، 

3 -Firth Reymond William, Elements of Social organization. New York, Philosophical 

Library,1951,P127. 

4- Gerth Hans and C.Wright Mills , Character and social structure, the psychology of social 

institution, New York, Harcourt, Barace, 1953,P72 . 
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ويعد اإلستقرار السياسي جزء ال يتجزأ من اإلستقرار اإلجتماعي العام في المجتمع ، إال 
ن أن اإلستقرار السياسي يرتبط بإستقرار المؤسسات السياسية ، بما تنطوي عليه م

سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وما يتعلق بذلك من أحزاب وممارسات سياسية 
ومشاركة شعبية في العملية السياسية ، في حين نجد أن اإلستقرار اإلجتماعي يكتنف 

 . (1)البناء اإلجتماعي برمته ونظمه المؤسسية والسياسية واإلقتصادية على حد سواء

بمدلوله األخالقي والسياسي يمثل حالة التضامن والتماسك إن اإلستقرار اإلجتماعي      
داخل المجتمع الواحد في مختلف مؤسساته وبناءاته ، بحيث ينعكس فيه التماسك من 
خالل المواقف واألدوار والتأثيرات التي تقوم بها سلطة المجتمع ، كنها تمثل العنصر 

ي يستوجب عليها حماية كيان الرئيسي والحاسم في قيادة الدولة والمجتمع ، وبالتال
المجتمع من اإلندثار أو اإلنحالل ، وصيانة تاريخه الوطني حماية مصالحه والحفاظ 
يجابية  على تراثه الثقافي والقيمي ، وذلك من خالل بناء مؤسسات قوية ذات فاعلية وا 

عي تستطيع من خاللها تنظيم شؤون الدولة والمجتمع ، ومن ثم يتحقق اإلستقرار اإلجتما
، فدرجة التماسك السياسية واإلجتماعي عادة ما يعبر عنها من خالل درجة الترابط  (2)فيه

بين فئات المجتمع ، إذ أن قوة الجذب والترابط بين هذه الفئات تجعل من أعضاء 
نشداد تجاه بعضهم وبعض ، بحيث يؤدي ذلك التفاعل إلى  المجتمع في حالة تفاعل وا 

اعية اإليجابية ، التي تدعم بدورها صفوف المجتمع وتحافظ سلسلة من العالقات اإلجتم
 . (3)على درجة تماسكه وبالتالي إستقراره السياسي واإلجتماعي

                                                           

،  1092، بيروت ، سنة 6دار الطليعة للطباعة والنشر، ط إحسان محمد الحسن ، البناء اإلجتماعي والطبقة ، -1
 .27ص

 6912، سنة  مارسيل بريلو ، علم السياسة ، ترجمة محمد الرجاوي ، منشورات عويدات للنشر والطباعة ، بيروت -2
 . 77، ص

صيدا ، بيروت ، عبد الجليل الطاهر ، مسيرة المجتمع ، بحث في نظرية التقدم اإلجتماعي ، المكتبة العصرية ،  -3
  . 669، ص 1022سنة 
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 : نظريات في اإلستقرار اإلجتماعي  -1
بعض المفكرين والباحثين في العلوم اإلجتماعية والسياسية عن بعض تحدث      

التي تحظى بها بعض المجتمعات ، ويمكن النظريات التي فسرت عملية اإلستقرار 
 :إجمال هذه النظريات في نظريتين أساسيتين 

تنظر هذه النظرية إلى أن اإلستقرار في المجتمع من جهة  :النظرية السكونية  -     
التحدي واإلستجابة والعالقة بينهما ، أي أن هناك استجابة فعلية موازنة لطبيعة التحدي 

ر ، بحيث يستنفذ المجتمع طاقات كبيرة للتغلب على التحديات التي الذي يواجه اإلستقرا
تواجهه ، وبحسب هذه النظرية فإن اإلستجابة في هذه الحالة يكون منطلقها من مصدر 
واحد وهو الدولة ، في حين يمكن أن يكون التحدي متأت من مصادر عديدة ، داخلية 

الة والفساد اإلداري واإلنحرفات وخارجية ، فالداخلية مثل العجز اإلقتصادي والبط
اإلجتماعية ومعدالت الجريمة وغيرها ، أما التحديات الخارجية يمكن أن تكون من 
تدخالت بعض الدول الطامعة واألحداث الجسام والحروب وغيرها ، فاإلستقرار في ضوء 
هذه النظرية هو إستقرار مستكن ، وهو يتحقق عن طريق مواجهة التحديات أو الضغوط 
التي يتعرض لها المجتمع سواء من الداخل أو من الخارج وكيفية اإلستجابة لهذه 

 . (1)التحديات
وتتناول هذه النظرية مسألة اإلستقرار من الحركة بكامل  :النظرية الديناميكي  -     

مفاصلها ضمن تفاعالت المجتمع ومؤسساته ، بحيث تفسر اإلستقرار بالعمليات الكامنة 
في المجتمع ذاته ، والتي ُتحّول كل األحداث والتغيرات التي تهدد إستقرار المجتمع إلى 

قرار الديناميكي حسب هذه النظرية طاقات تحفظ هيكلة المجتمع ، ومن هنا فإن اإلست
يأتي من استباق المجتمع للتحديات والضغوط التي تواجهه ، من خالل تفاعل المؤسسات 

                                                           

وليام زارتمان ، بحث مقدم إلى ندوة األمة والدولة واإلندماج في الوطن العربي ، تحرير غسان سالمة ، مركز  -1
 . دراسات الوحدة العربية ، بيروت
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والوظائف واألدوار التي يؤديها هذا المجتمع بشكل إيجابي ، بحيث يتمكن من تكوين 
    . (1)التماسك اإلجتماعي الذي ينعكس على عملية اإلستقرار العام في المجتمع

 :مرتكزات اإلستقرار اإلجتماعي  -2
إن تحقيق اإلستقرار في أي مجتمع ال يتم إال وفق شروط معينة تكون كمرتكزات له      

نما تعمل كنسيج واحد متناغمة كل  ، وهذه المرتكزات ال يمكن أن تعمل بصورة منفردة وا 
 :المرتكزات كالتالي  ذهه أبرزو ، العناصر بعضها مع بعض دون إخالل 

أن السلطة السياسية في المجتمع بالسمات الشرعية والقانونية ، وذلك لما تعبر  -أ     
عنه سمة الشرعية عن حالة الرضا العام لعموم الناس ، بحكم أنها سلطة تكون منبثقة عن 

 .إرادة عامة لمكونات المجتمع وشرائحه 
ات المؤسسات السياسية التأكيد على ثبا النظام الدستوري وتعزيز قوة وفعالي -ب     

والدستورية واإللتزام بالضوابط الدستورية ، التي تعبر عن اإلرادة الشعبية في تحقيق 
 .األهداف والتطلعات ضمن األسس القانونية السائدة في المجتمع 

عدم تمركز السلطة في يد واحدة وعدم تجاوزها لممارسات السلطة القانونية  -ج     
ويستتبع ذلك إيمان سلطة المجتمع بضرورة التبادل السلمي للسلطة ،  ،والقواعد الدستورية 

 .كون ذلك يعبر عن الترجمة الحقيقية للممارسة الديمقراطية 
العمل على ضمان الحريات العامة وتحقيق العدالة اإلجتماعية والمساواة بين  -د     

والتأكيد على ثقافة  المجتمع ،كافة أفراد المجتمع ، وتشجيع الحوار السلمي بين مكونات 
، حتى يتم تقوية عوامل التجانس وتعزيز الروابط المصالحة والتضامن المجتمعي 

 .اإلجتماعية وتجسيد المواطنة واإلنتماء الواحد 

                                                           

 . 197، ص 1072ة ، سنجتماعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة إلإبراهيم مدكور ، معجم العلوم ا -1
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العمل على تحقيق األمن بكل أبعاده اإلجتماعية واإلقتصادية ، بإعتباره من  -هـ     
عاتق الدولة في المجتمع ، وعليه يستوجب بناء أجهزة المهام األساسية التي تلقى على 

ومؤسسات أمنية تكون قادرة على حفظ أمن المواطن وفي خدمته وخدمة المجتمع ، وفقا 
   . لسيادة القانون وتحقيق األمن الجماعي بصورة عامة 

أي  اسية الواجب توافرها فيمجموعة من العناصر والقدرات األس "ألموند فيربا"ويحدد      
 : (1)لضمان إستمراريته وبقائه ، وهذه العناصر يمكن إجمالها فيما يلي نظام
وهي مدى قدرة النظام على تعبئة الموارد البشرية والمادية : القدرة اإلستخراجية  -أ     

 .والمعنوية ، بغية تحقيق أهداف النظام 
بط سلوك األفراد وهي مدى قدرة النظام على تعبئة وض: القدرة التنظيمية  -ب     

 .الحصول على تأييد المواطنين له  والمجموعات داخل المجتمع ، بشكل يضمن له
وهي مدى قدرة النظام وكفاءته في توزيع وتخصيص الموارد : القدرة التوزيعية  -ج     

والخدمات بين األفراد والجماعات داخل المجتمع ، ومدى اإلتساق والتناسب بين ما يوفره 
حتياجات وما يتم اإلشباع منها من متطلبا  .ت وا 

وهي تشير إلى مدى كون المخرجات من سياسات وقرارات : القدرة اإلستجابية  -د     
لمطالب أفراد  انعكاسامتعلقة باألنشطة اإلستخراجية والتنظيمية والتوزيعية ، كانت 

 .   المجتمع 
متوقفة على هذه " ألموند فيربا"ى فشرعية النظام وقدرته على اإلستمرار والبقاء كما ير      

فرصة إستمراره وبقاءه ، وبالعكس كلما  ازدادتالقدرات ، فكلما كانت هذه القدرات قوية 
 حدوث التغيير ومن زعزعة أركان النظام ، لذا احتماالت ازدادتضعفت هذه القدرات 

                                                           

، كلية اإلقتصاد والعلوم  (غير منشورة)التحول الديمقراطي في الصين ، رسالة ماجستير  ،أحمد جمال عبد العظيم  -1
 .  11،11، ص 1991السياسية ، القاهرة ، 
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والمشاركة السياسية الحقة تدخالن في صميم عملية  جتماعياإل نصافمفهوم اإلف
 األسئلةجملة من على  ةابجعلى تأمين اإلباألساس عمل يي ذالاإلستقرار اإلجتماعي ، 

متى نحقق إستقرارنا : أبرز هذه األسئلة ، نفسه ومسئوليه التي يطرحها كل مجتمع على 
 اإلجتماعي ومن ثم تحقيق الرفاه اإلجتماعي المنشود ؟ 

مؤشرات أساسية ، ضمن بعد اإلستقرار  ثالثومما سبق يمكن لنا إستنتاج      
 : اإلجتماعي وهي 

 .حقيقية  دستوريةية و مؤسساتإصالحات مؤشر إقامة  -     
 . مؤشر التضامن والمصالحة الوطنية -     
 .مؤشر إفادة الجميع بمخرجات الرفاه اإلجتماعي  -     
حاجة مشروعة  في بالدنا ، والتي تعبر عنجتماعية تطرحها المسألة اإل ماضمن ف     

مختلف في و ة والسياسي ةواإلقتصادي ةاإلجتماعي تنميةتحقيق ما أصطلحنا عليه بعملية الل
والتي ،  الخ... والممارسة اإلنتخابية الحقة والسكن والشغل ية والصحية مستويات التعليمال

 المواطن ، كرامةمقومات التحقق بعتبار و المطالبة بالحق في اإلفي إطار عموما تدخل 
الذي تعبر عنه الطبقة السياسية اليوم ، وهو وضمانات المشاركة الكاملة في الشأن العام

التوق إلى أعلى معانيه في في يتجلى الذي الديمقراطي ، نتقال اإلبما تعارفت عليه بعملية 
المشاركة السياسية والحق في ولوج مراكز تفعيل مبدأ و  اليومية للمواطنين ،تحسين الحياة 

تخاذ  التأثير و   . القرارا 
ضمن  جزائري ،الناتج عن التحوالت العميقة للمجتمع الالمالحظ اليوم و التطور ف     

أن البناء الديمقراطي يظل محدود التأثير من  ألف مرةيؤكد ، تحوالت العالم من حولنا 
التي من أبرز مناطاتها العدالة واإلنصاف ، ألة االجتماعية دون حل دائم وعادل للمس

أن  أوللبالد ، لصرح المؤسساتي لبناء أدعى البعض أن هناك فمهما  اإلجتماعيين ،
نجاز و تشييد  هناك في عدالة  ختالالتإ، فإن المواطن الذي يعاني من لمشاريع الكبرى لا 
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هم اسفإنه سوف يظل غير م،  ةعيشمتفاوت الصارخ في مستويات الالومن توزيع ال
 . بالدنا ة القادرة على رفع التحديات المتعاظمة في دافعبالصورة المثلى في تشكل القوة ال

 :في الجزائر  السياسية األحزاب توجهاتقراءة في  : اثالث
مكن إعتبار المشهد السياسي في الجزائر منذ بدأت التعددية السياسية في أواخر ي     

وبداية التسعينات من القرن العشرين ، بأنه قد تلون بثالثة ألوان رئيسية من الثمانينات 
الديمقراطي ، ويبدو من  التيار اإلسالمي والتيارالتيار الوطني و : اإليديولوجية  التيارات

وقتها على بناء المشهد السياسي للدولة الجزائرية ن هار الظاهر أن النظام الجزائري قد 
على هذه األطياف السياسية الثالثة ، إال أن المشهد العام في الجزائر وقتها يبدو أنه كان 

، أو بنوع من الخوف الذي أبداه البعض من القادة  ممزوجا بنوع من اإلرتباك السياسي
أن  نحاول في هذه العجالةو هلل ، من أن تأخذ  األمور مجرى آخر لقدر ا، السياسيين 

ات التي الغايو الثالثة ،  تياراتهذه ال اتتميز به التيوالعقدية التوجهات الفكرية نستقرأ 
هذه كل تيار من إن كانت مبادئ  لنرىقوم عليه ، تواألساس القاعدي الذي إليها تهدف 

 ، وتعملفي خدمة القيم العليا للمجتمع الجزائري  يمكن أن تلتقي معاً تيارات السياسية ال
 لمضامينل يوتفعحقيقة خدمة لمشروع الدولة الوطنية ،  بإيجابية لتحقيق تشاركية سياسية

وعود الخالص من يتم  يمكن أن ماو ،  نسانيواإل جتماعيإلا ذات البعدديمقراطية الفضاء 
ائرية تعاني منها منذ الدولة الجز من المشكالت السياسية واإلقتصادية ، التي ما لبثت 

 : يمكن أن نوجزها فيما يليهذه القراءات اإلستقالل ، 
أنه  الخطاب السياسي واإليديولوجي لهذا التيار هو : الوطنيين قراءة في خطاب -1

أرتكز على منطق مجارات الواقع اإلقليمي والعالمي ، هذا الواقع بما يحتويه من تبلور في 
ونضج للنظريات العالمية السياسية منها واإلقتصادية ، مع عدم نسيان القيم القيم العالمية 

وهذا إنطالقا من أن درها من ديننا اإلسالمي الحنيف الجزائرية التي تستمد وال شكك مص
بجميع أبعادها التي أفرزها اإلستعمار وعانى منها المجتمع  الخالص من المشكالت
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ة كمرحلة أولى شامل تخطيطإال بعملية تحقق تيمكن أن ال الجزائري طيلة القرن والثلث ، 
إال أن العامل لسوق في التسعينات بداية اإلستقالل ، لتتحول فيما بعد إلى عملية إقتصاد ا

هذا للخروج من  اسبياًل وحيد "رحريتال"مفهوم تخذ من المهم لدى التيار الوطني هو أنه أ
وهو الحزب الوحيد الذي " جبهة التحرير الوطني"، وهو الشعار الذي أرتكزت عليه  المأزق

 .ظل منذ اإلستقالل وهو المهيمن على منظومة الحكم في الجزائر
 فقد قدرًا كبيرًا من فاعليته وحيويتهالتيار الوطني في الجزائر أن  إال أنه يمكن القول     

عن أداء  اعاجز بأسلوبه السياسي ت با بل أيضا، التي عهدناها عنه في مرحلة اإلستقالل 
ما يبدو ن أ:  قولنستدرك فنأن  ويمكن للمجتمع ، في الحياة العامة امؤثر  اوظيفي ادور 

اسية الخاطئة التي طبقها منذ للممارسات السي للتيار الوطني راجع باألساس اإخفاق
تينات وليس في محتوى المواثيق والدساتير التي صاغتها الدولة الجزائرية منذ الس

إلى اليوم ، بمعنى أن المشكلة في الجزائر تكمن في الممارسة والتطبيق ، اإلستقالل 
 .وليس في محتوى القوانين والتشريعات والمراسيم المنظمة للمجتمع الجزائري 

إذا كان خطاب الوطنيين أرتكز على منطق مجارات  : اإلسالميين قراءة في خطاب -2
فإن خطاب اإلسالميين  ونظريات عالمية ،الواقع اإلقليمي والعالمي بما يحويه من قيم 

جمال الدين "أرتكز على مقولة طالما رددها زعماء اإلصالح في العالم اإلسالمي ، منهم 
الطاهر بن "و" عبد الحميد بن باديس"في المشرق و" رشيد رضا"و" ومحمد عبدة "األفغاني
ال يصلح " مقولة في في المغرب العربي ، تمثلت هذه ال" عبد الكريم الخطابي"و" عاشور

حركة "عند " اإلسالم هو الحل" ، أو مقولة " حال هذه األمة إال بما صلح به أولها
 " .اإلخوان المسلمين

مية اإلســالمية فــي الجزائــر فــي أغلبيتهــا ، كبــاقي الحركــات اإلســالالحركــة  تتبنــ ولقــد     
المشـــاركة ، عبـــر ييـــر العمـــل الســـلمي والسياســـي منهجـــًا للتغ فـــي العـــالم العربـــي واإلســـالمي

 تعبـــر عـــن ظـــاهرة وهـــيالحكومـــة ، أو المشـــاركة فـــي  البرلمـــانيالمفضـــية للعمـــل السياســـية 
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التــي جماعــات الهــا عــن ا لتمييــز ،  اإلســالم السياســي فــي العديــد مــن الــدوائر ب طالمــا ســيمت
 سياســــيالال عمــــلجماعــــات التمييــــزا لهــــا عــــن أو  كســــبيل لعملهــــا وتحركهــــا ،العنــــف تبنــــت 

تغييــر مجتمعاتهــا عــن  إلــى تســعى، وهــي  التبليــغالــدعوة و  اتالصــوفية أو جماعــحركــات ك
إلسـالم اقـيم علـى فـي جميـع برامجهـا تتفـق و شتقاق أفكارهـا وبرامجهـا مـن اإلسـالم ، إطريق 

فهــي تريــد تحويــل إطــار  ،والصــلة الوثيقــة بــين مفاهيمــه وقيمــه األساســية والعــالم المعاصــر
المرجعيــة فــي الحيــاة العامــة إلــى مرجعيــة يكــون فيهــا اإلســالم قــوة رئيســية فــي تشــكيل هــذه 

الدعوة إلى اإلسالم الشـامل لكـل أوضـاع الكـون والمجتمـع والفـرد فهي تهدف إلى  ،(1)الحياة
ة حــوال البشــر عقيــدة وشــريعأجــامع لكــل أطــراف الحيــاة المهــيمن علــى كــل هــو اإلســالم ف، 

 . (2)وسلوكاً 
جملـة مـن تتميـز ب أنهـانالحـظ  ،في الجزائر  ةاإلسالمي عمل األحزابمن خالل تتبع و      

 : (3)ها فيما يليستخالصيمكن إالسمات 
 ،وات وآليـات العمـل السياسـي الرسـميمـن خـالل قنـ ، بالمشاركة السياسـية هاهتمامإ*      

، فــي الســلطة التنفيذيـــة المشـــاركة  وحتــى ،البرلمــان وفـــي المجــالس البلديــة فــي المشــاركة ك
 .والدفع بتحقيق أهدافها  حضورها السياسي في المجتمع تثبتوذلك ل
 ، جتهــاديالــدمج بــين الخطــاب العقائــدي وبــين الممارســة أو الســلوك البراغمــاتي اإل*      

ـــة تعايشـــها  صـــور مـــنو  ـــة و الممارســـات البراغماتي قبولهـــا و  ،مشـــاركتها فـــي الســـلطة التنفيذي

                                                           

دار المنار، عّمان  -1999-7099 -نجيب الغضبان ، التحول الديمقراطي والتحدي اإلسالمي في العالم العربي -1
 .00، ص1991، 
  791ريخ المعاصر ، دار الشروق ، صالمالمح العامة للفكر السياسي اإلسالمي في التا ،طارق البشري  -2
، في مجموعة مؤلفين ،  خصائصها ، أطوارها ، مستقبلها -الصحوة الدينية اإلسالمية ،مصطفى الفياللي  -1

المعاصرة في الوطن العربي ، سلسلة مكتبة المستقبالت العربية البديلة ، مركز دراسات الوحدة الحركات اإلسالمية 
 . 191، ص 7090، بيروت، ،  1العربية وجامعة األمم المتحدة ، ط
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القــوى وكقاســم مشــترك بينهــا وبــين كمرجعيــة سياســية " الديمقراطيــة الليبراليــة"تعايشــها مــع و 
 .خرى السياسية األ

التحـــديات  إزاء هـــاتنظيمة وصـــالب،  يةشـــعبالتعبئـــة الو البنـــاء التنظيمـــي  علـــى تهادر قـــ*      
ليســـت مجـــرد أنهـــا فـــي  وتظهـــر هـــذه القـــوة والصـــالبة،  التـــي واجهتهـــا منـــذ نشـــأتهاالصـــعبة 

نمــا إتشــكيل سياســي يهــدف إلــى  لــدين والثقافــة اقــراءة هــي حركــة تحــاول ســتالم الســلطة ، وا 
 ثـــم تجســـيد القـــيم الدينيـــة والحضـــارية فـــي الواقـــع اإلجتمـــاعي ، فـــي شـــكل أعمـــالوالمجتمـــع 

 . ةوسياس يةتربملموسة من سلوك و 
فـي التفكيـر وطريقـة  امنهجـلهـا  طالمـا أنمن الطبيعي أن تتطـور ، ف ذاتيال هاطور ت*      

، الـذي تهـدف إلـى تغييـره إلـى األحسـن، المشـهود في السلوك تالئم بين الهدف وبين الواقع 
مواكبــة مــع األحــوال الوطنيــة داخــل كــل قطــر و  الــذي تشــهده ملحــوظال تطــورال خاصــة مــعو 

 . المتغيرات اإلقليمية والدولية
ـــــة مـــــع األولويـــــات الق ةاإلســـــالمي الحركـــــاتتكيـــــف *       ة فظـــــاحمرغـــــم : الوطنيـــــة و طري

،  ســــتمرار تفاعلهــــا مــــع مشــــاكل وقضــــايا األمــــة العربيــــة اإلســــالميةا  و  اإلســــالمية الحركــــات
وهــذا مــا يمكــن ،  الــوطني والقطــري العمــلأولويــات  مــعتكيــف المالحــظ عنهــا أنهــا ســريعة ال

 ، حيـث 1111 سـنة وخاصـة بعـد حـرب الخلـيج الثانيـة فترة التسـعينات مع خاصةمالحظته 
التنميــة علــى برنــامج أولوياتهــا المحليــة مثــل قضــايا اإلصــالح السياســي و  أتنكفــنجــدها قــد إ

 قضــــايا الحريــــات العامــــةو ،  ، ومحاربــــة الفســــاد المــــالي واإلدارية جتماعيــــواإل ةقتصــــادياإل
 . من القضايا هاوالمشاركة السياسية وغير 

ـــديمقراطيو  : الرررديمقراطيين قرررراءة فررري خطررراب -3 ـــرتبط ال ـــر بمفهـــوم ي ـــدنا فـــي الجزائ ن عن
بإزاحــة دور الــدين مــن أي " فصــل الــدين عــن الدولــة"والــذي ينطلــق مــن مقولــة ، يــة العلمان

، أي أن دي ائـالحيـاد العقما يعرف عنـد الـبعض مـنهم بأو ب الشؤون العامة للمجتمع والدولة
هذا التيار ليس له مشاحة حسـب ظـاهر أقـوالهم فـي أن تمـارس شـعائرك الدينيـة بينـك وبـين 
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اهلل ، أما أن تدخل مفهوم الدين في السياسة أو السياسة في الدين ، فهو خلط عندهم يهـدم 
أســــس المجتمعــــات المعاصــــرة ، التــــي يعتقــــدون أن ســــر نجاحهــــا وتقــــدمها كــــان كــــامن فــــي 

الــديني والمــاورائي ، ومــن ثــم كــان خطــابهم ينــادي بتحقيــق قــيم التحــرر تحررهــا مــن هيمنــة 
 .والتشبع بروح القيم العالمية التي أنتجها عصر التنوير والنهضة العلمية في أوروبا 
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 :خالصة الفصل 
األكيد أن هناك عالقة وطيدة بين الممارسة السياسية والتنمية الوطني ألي مجتمع،      

السياسية الحقيقية والتي تتمثل باألساس في التعددية السياسية بحكم أن الممارسة 
على  اسية التي هي حق للفرد والجماعة ستجسيد للحريات األ، هي  والممارسة الديمقراطية

والوعي رتباطا وثيقا بالنضج السياسي إالتعددية السياسية والحقيقة ترتبط  ،حد سواء 
الختالف أن التعدد السياسي هو انعكاس لالجماهيري بقضاياها المصيرية ، وطالما 

ساسية حق من الحقوق األالعالم  حيث عد في كثير من دساتير  ،بين الناس الطبيعي 
 التعددية السياسية بمبدأ لإلنسان ، ولذا أصبح لزاما على أي نظام سياسي اإلعتراف

،  لى السلطةع الذي يقتضي بدوره اإلعتراف بحق ممارسة الديمقراطية وبمبدأ التداول ،
وبدون هذه المبادئ فال ممارسة سياسية في حق المجتمع وال تعددية سياسية ، وحتى 
يتحقق ما يعرف بالحكم الراشد ، ينبغي أن يقام نظام المجتمع على أسس من العدالة 

التنظيم القانوني لها ة الدولة على قاعدة س  س  واإلنصاف ، وال يكون ذلك إال من خالل مؤ  
ر وضع دستور توافقي يرضى عنه الجميع ، ووضع تشريعات وقوانين تسيّ من  ، بدءا

، وال يطغى فيه تنظيم مؤسسات الدولة بشكل سلس ومنظم ، ال يحيف فيه أحد على أحد 
    .سياسي أو إجتماعي عن تنظيم آخر 

مظهر من مظاهر التعدد اإلجتماعي والثقافي ألي  وه التعدد السياسيوطالما أن      
تشكيالت وتنظيمات وجود  ر عنيعبفرصة للت لتعددية السياسيةومن ثم تكون امجتمع ، 

،  في المجتمعسياسية الثقافية و القتصادية و اإلجتماعية و اإل ىقو التمثل سياسية مختلفة ، 
الشاملة  طنية والتنميةفي مقدمتها الوحدة الو  عديدةلتحقيق غايات وسيلة لتكون ك

خاضت نضاالت مريرة  هذه التنظيمات قدبعد أن تكون ، جتماعية والمتوازنة والعدالة اإل
كل إستثمار وذلك من خالل واألداء السياسية األفضل ،  ةلامن أجل الحرية والعد

،  وتجنده ي العامأا لكسب الر فيما بينهفي المجتمع ، لتتنافس والجماعات  يةدطاقات الفر ال
 هداف وبرامج وما تدعوأمن تنادي به  لي السلطة بقصد تحقيق ماإلوصول ا مبتغية بذلك

  .بناءة لصالح الجميع ليه من قيم إ
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 :تمهيد  -
بعد تطرقنا للجوانب النظرية في أطروحتنا هذه بالشرح والتحليل لمضامين      

نظرية ال المداخل ، حيث تكلمنا عنوما يتعلق بها من عناصر ذات الصلة  الموضوعات
 في الجزائر التجربة التنموية تطور، وعن  المفسرة لهانظرية التجاهات وأبرز اإل لتنميةل
ثم كان كالمنا عن الظاهرة  التي مرت بها ،مراحل أنماطها ، وكذا التغير  مالبساتو 

في الجزائر التي ظهرت وأبرز التيارات السياسية ، ومفهومها ا هوتطور  تهانشأالحزبية و 
وخاصة فيما الممارسة السياسية في الجزائر أبرز مظاهر و ، ودورها السياسي في المجتمع 

، التعددية السياسية والمشاركة الشعبية والتحول الديمقراطي المرتقب في الجزائر ب يتعلق
ليكون كالمنا في األخير عن إجتماعية الخطاب التنموي ، حيث ألمحنا في الكالم عن 

، لنركز فيما بعد على األبعاد المجتمعية لخطابات  البعد التصوري للتنمية في الجزائر
فإننا سنتطرق سياسي لدى األحزاب السياسية في الجزائر ، التنمية ومالمح الخطاب ال

اآلن إلى الجانب الميداني من هذه األطروحة ، مستهلين بالفصل الخامس والمتعلق 
للدراسة ، بداية من منهج الدراسة وأداتها والخصائص السيكومترية باإلجراءات المنهجية 

طار التحليل وعينة الدراسة ، وكذا  شبكة التحليل وما تتضمنه من فئات الخاصة بها ، وا 
   .ووحدات للتحليل ، وما يستلزم لذلك من جداول للتفريغ بغية التحليل والتفسير 

  :منهج الدراسة : أوال 
كما هو معروف أن طبيعة المنهج تكون من طبيعة الموضوع المدروس ، وطالما أن      

التي هو بصدد دراستها ، وهذا لكل بحث علمي منهجه الخاص ، يتالءم وطبيعة المشكلة 
إلنجاز البحث على الوجه األكمل واألدق ، ولذا يستلزم من الباحث اإللتزام قدر اإلمكان 

المنهجية الالزمة ، وذلك بهدف وصول العمل البحثي لألهداف المراد تحقيقها  تباإلجراءا
الدراسات المنهجية وهو نوع من  "المضمونتحليل "الدراسة على منهج هذه في ركز نسو . 
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خطابات التنمية التابعة لعينة ب ، والمتعلقةالتي تعنى بتحليل مضامين النصوص المختلفة 
 .للوصول للنتائج المرغوبة التحقق منها وذلك  بهذه الدراسة ،األحزاب المعنية 

جملة من التقنيات "كـهذا المنهج ر يعتب:  "تحليل المضمون" منهجبتعريف ال -
فهو ينصب على تحليل  ،المستخدمة في دراسة وتحليل محتوى مواد إعالمية متنوعة 

، ويراه  (1)"وتفسير مختلف أنواع اإلتصال المبثوث عبر أشكال مختلفة من الخطاب
العد اإلحصائي للمعاني التي تتضمنها المادة "بأنه عبارة عن " kaplan" "كابالن"

أسلوب يهدف إلى تبويب خصائص "أنه عبارة عن " Janis" "جانيس"ويعتقد ، " األساسية
" هولستي"، ويرى "ها المحلل بإعتباره باحثا علمياالمضمون في فئات ، وفقا لقواعد يحدد

"Holsti " عن بحث يسعى إلى إكتشاف عالقات إرتباطية بين الخصائص "بأنه عبارة
رف على هذه الخصائص بطريقة موضوعية المعبرة في أي مادة إتصالية عن طريق التع

أسلوب يهدف إلى الوصف الدقيق "فيعتقد بأنه "  H.D Lasswell" "الزويل"، أما " ومنهجية
" Kerlinger" "كيرلنجر"، بينما يراه " والمحايد لما يقال عن موضوع معين وفي وقت معين

ذلك فهو أداة للمالحظة عن أداة أساسية في عملية التحليل اإلعالمي ، وفوق "بأنه عبارة 
" باردين"في حين يعتقد ..." يمكن إستخدامها في تحليل مضمون المادة اإلتصالية 

"L.Bardin " منهجا تجريبيا ، يختلف شكل إستعماله بإختالف المجاالت العملية ، : "بأنه
مرنة  كما يختلف نوع التحليل والتفسير والتأويل بإختالف أنواع البحوث وأهدافها، فهو أداة

 . (2)" يكيفها الباحث ألغراضه العلمية ، وليس أداة جاهزة صالحة لكل إستخدام

، دو على تعريف منهج تحليل المضمونومما سبق يتضح لنا أن هناك خالف ظاهر يب   
فهناك من يعتبره منهجا وهناك من يعتبره أسلوبا من أساليب البحث ، والبعض اآلخر 
يعتبره أداة من أدوات جمع البيانات كالمالحظة والمقابلة وغيرها ، وربما يرجع سبب ذلك 

                                                           

   .1، ص 3991ر والطباعة ، المغرب ، تحليل المضمون ومنهجية البحث ، الشركة المغربية للنش أحمد أوزي ، -1
  . 33،31،  ص نفس المرجع -2



 اإلجراءات المنهجية                       الفصل الخامس                                                          
 

481 
 

حداثة إستخدام تحليل المضمون ، وقدرته وطبيعته المرنة ، التي تجعل كل باحث يكيفه 
 .   دافه مع طبيعة البحث وأه

تحليل المضمون ومنهجية  "في كتابه الموسوم " أحمد أوزي" أستخلصهذا وقد      
 : (1)جملة من الخصائص التي يتميز بها منهج تحليل المضمون ، كالتالي"  البحث
أنه كمحاولة يعني تفكيك وثيقة معينة إلى وحدات بها معاني ، فالمضمون يدل  -     

على مجموع العناصر الدالة ، التي يمكن النظر إليها سواء في معناها الظاهر الحرفي 
 .   وهو المضمون الظاهر ، أو النظر إليه في معناه المضمر وهو المضمون الكامن 

المعاني أو األفكار أو الموضوعات الواردة في نص  أنه كأداة تسعى إلى إحصاء -     
 .ما والقيام بتصنيفها في فئات 

أنه يقوم بالمقارنة بين الفئات المستخلصة في التحليل والتصنيف ، بقصد  -     
إستخالص المفاهيم والموضوعات ، التي تسجل حضورا هاما له داللة ، خالل عملية 

 .التأويل والتفسير لنتائج البحث 
أنه يقوم على إستخدام اإلستدالل اإلستنباطي للمعاني أو األفكار أو السمات  -     

 . بأسلوب موضوعي ومنهجي 
أنه عبارة عن أسلوب غير مباشر لمالحظة أو تتبع أو دراسة ظاهرة إجتماعية أو  -     

 .إلخ ، من خالل المادة اإلعالمية ...نفسية أو تربوية 
من خالل اإلجابة على جملة من األسئلة التي تم إعدادها  ويتم تحليل المضمون     

مسبقا ضمن إشكالية الموضوع المدروس ، حتى تساعدنا في توصيف محتوى المادة 
المدروسة بشكل يمكننا من إظهار العالقات والترابطات بين أجزاء وعناصر النص 

ل والكلمات والرموز هذه المناولة لتحليل المضمون تتم عبر التعرف على الجم. المدروس 
                                                           

  . 31،31، صالمرجع السابق  1-
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والصور ، وعبر كافة األساليب التعبيرية شكال ومضمونا ، على أن يتم ذلك بصفة 
 .  (1)منتظمة ووفق أسس منهجية ومعايير موضوعية

إال أن تطبيق منهج تحليل المضمون يتعرض لجملة من الصعاب ، من بينها      
كام ، وعليه تم وضع جملة من القواعد التأويالت الذاتية واإلنتقاء والتسرع في إصدار األح
 : (2)الضابطة التي تضمن قدرا من صحة النتائج ، وهي

بمعنى أن يضع الباحث لنفسه خطة واضحة المعالم وأن يسير وفقها : المنهجية  -أ     
ذها بدقة تامة ، بحيث تشتمل هذه الخطة شرحا كافيا لإلجراءات والخطوات ينفتم تحتى ي

العينة المالئمة للبحث ، وتحديد الفئات  واختيارالتي سيتبعها ، بداية من وضع الفروض 
 . الصدق والثبات واختبارووحدات القياس واإلحصاء 

وتقتضي إجراء البحث والدراسة على جميع جوانب : التعميم والشمولية  -ب     
الموضوع وعدم إهمال أو نسيان أي عنصر من عناصره ، كما تستخلص النتائج وفق 

 .  تؤطره نظرية معينة ومحددة منهجيا تسمح بإمكان التعميم  استدالل
ن توفره في جميع األبحاث إن الموضوعية شرط أساسي ال بد م: الموضوعية  -ج     

ال لما كان لنتائجها معنى علمي ، وتعني الموضوعية  المعطيات  اعتبارالعلمية ، وا 
لتجزئة إلى عناصر تخدم اإلعالمية كما لو كانت أشياء قابلة للدراسة والوصف والتحليل وا

  .هدف البحث 
شارة إلى قضيتين إال أنه ونحن بصدد إستخدام منهج تحليل المضمون ، علينا اإل     
 :أهمية بالغة  اذات
القياس شرط أساسي في تحليل المضمون  تتمثل في عملية القياس ، إذ يعتبر :األولى    

، وليس القياس سوى عملية بحث وتحليل ودراسة أو ما  "برلسون"كما يشير إلى ذلك 
                                                           

 11، ص 1002تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  رشدي طعيمة ، -1
  . 32أحمد أوزي ، مرجع سابق ، ص -2
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يسميه البعض بعملية الترميز ، وهو القراءة الدقيقة والمتأنية للنص وصياغته في فئات 
تجيب عن أسئلة البحث ، فالقياس هو الذي يميز تحليل المضمون عن القراءة العادية  

العملية التي بموجبها تتحول "نه الترميز بأ" هولستي"، هذا ويعرف  (1)للنصوص المختارة
،  (2)"المعطيات الخام إلى وحدات تسمح بالوصف الدقيق للخصائص المناسبة للتحليل

وتفيدنا عملية القياس التي تتم عبر الترميز بأنها تقوم بالربط بين الفروض التي يطرحها 
لتحليل إلى مادة البحث وبين المادة المحللة ، بحيث تمكننا هذه العملية من تحويل مادة ا

 .  مصاغة صياغة كمية وهو هدف تحليل المضمون ، وخاصة في حالة التحليل الكمي 
فالموضوعية في : وهي مسألة الموضوعية والصدق والثبات في التحليل  :الثانية و    

التحليل هو أن تكون الحقائق المتوصل إليها مستقلة عن المحلل ، وما يحقق ثبات 
اإلتفاق حولها ، بحيث تكون عملية ترميز الحقائق والمفاهيم المتعلقة التحليل هو توافر 

احث من الحصول على بمؤشرات الموضوع وفرضياته دقيقة ومعبرة فعال ، حتى يتمكن الب
هو يعني صالحية أداة القياس التي أختيرت فأما فيما يخص صدق التحليل ، نتائج دقيقة 

 .لقياس وترميز محتويات المادة المحللة 
إلى أربع أنواع من الصدق تم تحديدها من قبل الجمعية األمريكية " هولستي"ويشير      

 : (3)للدراسات النفسية ، وهي
ويتعلق هذا النوع من الصدق ، بإجراءات تحليل المضمون وفقا : صدق البناء  -أ     

شبكة التحليل  للقواعد المنهجية المعمول بها ، كتحديد إطار التحليل وعينة التحليل ووضع

                                                           

    . 72بق ، صاسالمرجع ال -1
 :نقال عن .  72أنظر في محمد أوزي ، المرجع السابق ، ص -2

Bernard Berelson : content analysis in communication reseqrch, Havnan publishing company, New 

york, 1971, p.135 

  .  57،58صمد أوزي ، مرجع سابق ، مح -3
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 اءعطيتمكن الباحث من إ حتى، إلخ ...متضمنة فئات التحليل والوحدات المندرجة تحتها 
 .  ات الموضوع ومؤشراتهتفسيرا لمتغير 

وهو الذي يمكننا من مقارنة النتائج المستخلصة بالواقع الذي : صدق المضمون  -ب     
 .يخالف هذه النتائج  تمت فيه الدراسة ، وما إذا كان هذا الواقع يؤكد أو

ونحتاج إلى هذا النوع من الصدق للتأكد من صحة نتائج : صدق التوافق  -ج     
البحث ، من خالل إستخدام معايير خارجية ، حتى نتمكن من خاللها من مطابقة النتائج 

 .المستخلصة وفقا لهذه المعايير 
يكون إلى نتائج معينة ، وفيه يتم قياس قدرة المحلل للوصول : صدق التنبؤ  -د     

       .    تعمميها على أبحاث أخرى تتناول ظواهر مشابهة  بإمكانه

وهو عبارة عن ذلك المجال الذي سوف يقوم الباحث من خالله  :إطار التحليل  :ا ثاني
بإجراء عملية التحليل ، وقد يكون اإلطار عبارة عن مجموعة من الخطابات أو مجموعة 

وسيكون إطار   .(1)الخ...من القصص أو الصحف أو البرامج التلفزيونية أو اإلذاعية 
تحليلنا هنا ، جملة الخطابات والنصوص التي أصدرتها األحزاب الثالثة موضوع الدراسة 
، والتي يمكن أن تشمل البرامج السياسية الخاصة بها ، والمقاالت والتصريحات الصحفية 

 .  والشروحات التي تأتي من طرف زعماء هذه األحزاب أو ممثليهم 

المعتد به في األصل ضمن الدراسات الميدانية هو تطبيق  من : الدراسةعينة  :ا ثالث
إجراءاتها على جميع مفردات المجتمع األصلي ، إال أنه من غير الممكن القيام بتحليل 
شامل لكل مفرداتها نظرا لصعوبة الوصول إليها من جهة ، ولقلة اإلمكانات المادية التي 

لما أن دراستنا ستركز على دراسة تخون الباحثين في إتمام مثل هكذا دراسات ، وطا
خطابات التنمية لألحزاب الجزائرية ، ومنه يصعب دراسة محتويات الخطابات أو 

                                                           

 . 97، ص 1008أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية ، مطبعة سيرتا ، قسنطينة ،  ،غربي علي  -1
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النصوص المتاحة لكل األحزاب في الجزائر، وعليه لجأ الباحث إلى عينة بحثه التي 
بإعتبار أننا تعمدنا إلختيار خطابات ثالثة أحزاب ، أختارها من نوع العينة القصدية 

، يمثل التيار الوطنيوالذي  "حزب جبهة التحرير الوطني": سياسية جزائرية فقط ، وهي 
ممثلة  "جبهة القوى اإلشتراكية"والتي تمثل التيار اإلسالمي ، ثم  "حركة مجتمع السلم"و
 .ن التيار الديمقراطي في الجزائر ع
 :وقد تم إختيار هذه األحزاب الثالث لإلعتبارات التالية      

 .لصعوبة أخذ كل األحزاب الموجودة على الساحة الوطنية  -أ     
بإعتبار قوة تمثيل هذه األحزاب الثالثة للتيارات السياسية المتعارف عليها في  -ب     

 .الجزائر ، سواء كان التيار الوطني أو اإلسالمي أو الديمقراطي 
ء ضمن الخارطة السياسية في بما برهنت به هذه األحزاب على قدرتها على البقا -ج     

الجزائر ، وللنتائج التي حققتها في مختلف اإلستحقاقات اإلنتخابية المختلفة ، مع مراعاة 
 . المعطى السياسي والتمثيلي للتيار الذي ينتسب إليه كل حزب 

تستخدم شبكة التحليل عادة في تصنيف وتحديد الفئات والوحدات  :التحليل  شبكة :ا بعار 
تحتها ، من خاللها يتم رصد وتسجيل البيانات والمعطيات ، بغية عد وقياس  المندرجة

، وهي عبارة عن خانات تجمع عدة عناصر ، تسمى بوحدات  وحدات وفئات التحليل
التسجيل أو القياس تجمع بينها صفات مشتركة ، وهي تحمل عنوانا أو إسما يغطي 

، وهي تعد أيضا كإطار لوضع الرموز الكمية لعينة  (1)مجموع الوحدات المتضمنة تحتها
، أو كخطوة نقوم من خاللها بتجزئة مضامين المادة اإلعالمية أو النص المراد  الوثائق

دراسته ، بتحويل الكل إلى أجزاء ذات خصائص أو مواصفات أو أوزان مشتركة ، بناءا 

                                                           

 . 87، صمرجع سابق أحمد أوزي ،  -1
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أكثر فئات المحتوى  ومنه توضحعلى محددات يتم وصفها واإلتفاق عليها مسبقا ، 
 .  (1)والوحدات المتضمنة فيها

 :والفائدة التي يمكن أن نجنيها من شبكة التحليل هي  -     
المادة نص بإعتبارها أداة للمالحظة الغير مباشرة تمكننا من تحليل مضمون  -أ    

 .جات صحيحة ذات صلة بفروض الدراسةلحصول على إستنتا، بغية االخاضعة للتحليل
 .أنها تساعدنا على بلورة المضمون ليتسنى وصفه وصفا كميا وكيفيا  -ب    
في شكل مصطلحات  المدروسةأنها تتناول الخصائص اللغوية والرمزية للمادة  -ج    

 .والمعبر عن فحوى المدلوالت المقصودة في الدراسة تخضع للضبط الدقيق ، ومفاهيم 
 .للتلخيص والمقارنة والقياس الكميدة قابلة أنها تسعى لتحويل المضمون إلى ما -د    

 : ةالتالي تتضمن العناصروشبكة التحليل هذه ينبغي أن      
تعد صياغة فئات التحليل نصف الطريق إلى فهم فحوى مضامين  :التحليل فئات  -1

الخطابات المدروسة ، والحقيقة ال توجد قوائم معدة سلفا لفئات التحليل ، بحيث يختار من 
ها الباحث فئاته ، ذلك ألن التصنيف الذي يقوم به كل باحث ، إنما يستمد قوامه بين

هتمامات  وطبيعته من المادة الخاضعة للتحليل ، وذلك نتيجة إلختالف أهداف البحث وا 
، وتعرف الفئات بأنها عبارة عن أجزاء  (2)حداكل باحث والتي تخص كل حالة على 
الخصائص أو األوزان ، وفي هذه المرحلة يبدأ أصغر تجتمع فيها وحدة الصفات أو 

الباحث بصياغة معايير التصنيف ، حتى ال تصبح الفئات المختارة مجرد مسميات أو 
، (3)عناوين دون دالالت تصنيفية ، بل تيسر على الباحث عملية التصنيف وتحديد الفئات

                                                           

،  3929تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  محمد عبد الحميد ، -1
  . 331ص
، القاهرة ،  3ط ،، دار الفجر للنشر والتوزيع أسس المناهج اإلجتماعية  ،بالقاسم سالطنية والجيالني حسان  -2

 .   79، ص 1031
 . 310، ص مرجع سابق محمد عبد الحميد ، -3
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لك أن نجاح أو فشل ، معنى ذ (1)"قيمة تحليل المضمون في فئاته"أن " برسلون"حيث يرى 
 .تحليل المضمون يكمن في إختيار وتحديد فئات التحليل 

والذي يتحكم في صياغة فئات التحليل هو نوع المضمون المحلل ومحتواه والهدف      
 فهي، منه ، ووضع فئات التحليل تعني في النهاية تصنيف المادة حسب مضمونها 

تحت كل ضمن خانة معية كل فئة تندرج بحيث ،  بمثابة خانات تتكون من عناصر عدة
هي في النهاية الفئات مجموعة من الوحدات والعناصر المدرجة التي  فئة من هذه

، وعادة ما تستخرج فئات التحليل إنطالقا من أحد المصادر  مؤشرات الموضوع البحوث
 : (2)التالية
تنبط من هذه أن يكون مصدر إنشاء الفئات فروض الدراسة نفسها ، حيث تس -أ     

 .الفروض التي تعتبر مرشدا للبحث وموجها له 
وفي حالة عدم توفر إمكانية صياغة فروض للبحث لظروف معينة ، يلجأ  -ب     

الباحث إلى إستخالص الفئات من خالل اإلطالع المباشر على مضمون النص المراد 
م بترميزها ، وجمعها دراسته في قراءة أولية أو مكررة ، بقصد تحديد الوحدات التي يقو 

  .تحت فئة أو فئات معينة 

وفي دراستنا هذه سيتم إتباع الطريقة األولى في إستخراج الفئات ، وذلك ضمن      
متطلبات في تحديد ، وبهذه المناسبة يجب أن ننتبه إلى مجموعة من الفروض هذا البحث 

أبجديات المنهجية في كتابة  "في كتابه الموسوم " علي غربي"حيث حدد فئات التحليل 
  :  (3)جملة من المتطلبات ، منها" الرسائل الجامعية

                                                           

   . 81، ص محمد أوزي ، مرجع سابق -1
  . 88،82، صنفس المرجع  -2
 .  98أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية ، مرجع سبق ذكره ، ص ،غربي علي  -3
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أن تكون الفئات محددة تحديدا واضحا ال لبس فيه ، بحيث تصبح في النهاية  -     
 .معبرة عن كل المادة محل التصنيف 

 .ة أن تكون جامعة مانعة ، بقدر اإلمكان ، بحيث يسهل إستخدامها مرة ثاني -     
أن تصنف فئات التحليل ، بحسب متطلبات الموضوع وفروضه ، وذلك لكي  -     

 . تكون هذه الفئات معبرة تعبيرا حقيقيا عن محتوى الموضوع المدروس 
 :(1)، من بينها روط أخرى في إختيار فئات التحليلمن ناحيته ش" محمد أوزي"ويرى      
أن تكون الفئات محددة ومضبوطة ضمن نطاق واحد ، بمعنى أن تنشأ الفئات  -أ     

 . بكيفية ال تسمح لعنصر بأن ينضوي سوى في فئة واحدة 
أن تكون متجانسة ، بمعنى أن تكون كل الوحدات الداللية موزعة في فئات لها  -ب     

 .قائمة تأخذ كل خصائص هذه الفئات 
مة ، بحيث يكون إختيار الفئات مالئما لمادة التحليل ، وأن تكون أن تكون مالئ -ج     

مستجيبة لإلطار النظري المتبنى في البحث ، أي أن تكون لها روابط مع أسئلة البحث 
البحث وتجيب على أسئلته األساسية وفروضه ، بحيث تعكس فئات التحليل أهداف 

   .المطروحة 
ثبات ، أي عدم اإلختالف في التصنيف والتحديد أن تتحقق فيها الموضوعية وال -د     

الدقيق لمختلف المتغيرات ، وهذا يعني أننا ال يمكن أن نصنف أي عنصر من عناصر 
المادة موضوع التحليل في فئة من فئات التحليل ، إال بعد التأكد من المؤشرات التي 

 . تجعله ينتمي إليها وليس لغيرها 

                                                           

 :، نقال عن  89،20، ص، مرجع سابق  منهجية البحث وتحليل المضمون أنظر محمد أوزي ، -1
 Laurence bardin : L'analyse de contenu et acte de parole, Encyclopédie universitaire, Edition 

universitaire,Paris. 1974 , p.122 . 
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ها ، ضمن شبكة قياسأو  هاتسجيلصغرى يتم  وهي وحدات :وحدات التحليل  -2
تدرج ضمن كل فئة ، تكون من صفة واحدة وعادة ما ، الدالالت والتيمات المعدة للتحليل 

عملية عد التي تحتاج إلى و  جزئية ،عناصر وحدات و  التحليل ، بحيث تشكلفئات  من
لى و وتقييس  ، وتتوزع  (1)، للخروج بالنتائج المرجوة من الدراسة المعالجة الكمية والكيفيةا 

وضوع أو الفكرة وحدة الموحدة الكلمة )حدات أساسية ، وهيوحدات التحليل على خمسة و 
  . (وحدة المفردة ، وحدة مقاييس المساحة أو الزمن، وحدة الشخصية و 

وخالل القيام بتحليل مضامين الخطابات التنموية  :وحدة الموضوع أو الفكرة  -3
لألحزاب الثالثة المعتمدة في دراستنا هذه ، فإننا سنعتمد في عملية التحليل والقراءة ومن 
ثم التبويب والتقسيم لفئات التحليل ووحداته على وحدة الموضوع أو الفكرة ، بإعتبار أن 

غوي الذي يتبناه أصحاب التحليل طبيعة موضوعنا هذا تقتضي منا عدم التقسيم الل
نما يتم التقسيم هنا حسب الفكرة والموضوع ، وعليه ستركز دراستنا هذه على  األدبي، وا 

آنفا ، وهو بعد السياق من النصوص المستقاة " ميشيل فوكو"البعد الثاني الذي أشار إليه 
العنصر الثاني من خطابات التنمية لألحزاب المعنية بالدراسة ، كما ستركز أيضا على 

وهو عنصر الميدان الخطابي من ضمن النصوص المستقاة " ميشيل فوكو"مما أشار إليه 
فشغلنا هنا هو البحث عن المعنى الدال من خطابات التنمية لألحزاب المعنية بالدراسة ، 

أن وحدة الموضوع أو الفكرة " ماري كريستين دونروك"وليس الشكل اللغوي ، ولذا ترى 
نما سيكولوجيةعبارة عن   . (2)وحدة المعنى ، طبيعتها ليست طبيعة لغوية وا 

ويمكن تعريف وحدة الموضوع أو الفكرة على أنها تمثل أكبر وأهم وحدات تحليل      
وحدة الموضوع بأنها عبارة عن فكرة مثبتة حول موضوع " برلسون"المضمون ، ويحدد 

مجموعة األفكار التي يدور حولها معين تتضمنها جملة أو عبارة مختصرة محددة تشتمل 
                                                           

 . 95بق ، صامرجع س ،غربي علي  -1
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 الموضوع في عدة مجاالت من تحليل المضمون ، كمجال، وتستخدم وحدة  (1)التحليل
اإلعالم والدعاية مثال ؛ وفي هذه الحالة يهتم تحليل المضمون بدراسة الشكل الذي تقدم 

     .(2)قيم والميولبه األفكار التي يناقشها الناس ، أو دراسة اإلتجاهات واآلراء والدوافع وال

بعد أن ينتهي الباحث من تحديد إطار التحليل والعينة وفئات  :جداول التفريغ  -4
، حيث يتم من خاللها وضع تبويبات للبيانات  التحليل ووحداته التي سيعتمدها في بحثه

 : (3)، يتطلب من الباحث إتباع الخطوات التاليةوالمعطيات المراد تحليلها 
 التي حددها الباحثفئات تبعا لل البياناتتصنيف م تحيث ي: تصنيف البيانات  -أ     

، والتيمات والمؤشرات جملة الدالالت ، تشمل في جداول التفريغ  خانات معينةضمن 
 .المرصودة المتعلقة بمحتوى النص المدروس  فاهدواألكذا القيم و 

ية وحدات التحليل بأسماء محددة أو حيث يقوم الباحث بتسم: عملية الترميز  -ب     
س الجمل والكلمات والعبارات والمؤشرات اقيب يعطيها رموزا للتعبير عنها ، وبما يسمح لنا

 . كميا ورمزيا
ربط وحدات بعملية ، يقوم الباحث  بعد تصنيف البيانات وترميزها: عملية الربط  -ج     

يل وفهم العالقات الترابطية بين وحدات بغية التمكن من ضبط التحل، التحليل فيما بينها 
 . وفئات التحليل المختلفة 

حيث يقوم الباحث بتفسير وتوضيح الدالالت النظرية : التفسير والمقارنة  -د     
 . للمضامين التي توصل إليها ومقارنتها بمفاهيم الدراسة وتساؤالتها وفروضها 

                                                           

  . 79، صالمرجع نفس  -1
  . 80المرجع نفسه ، ص -2
 . 303-300، صسابق  مرجع  ،غربي علي  -3
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من خالل إستنباط جملة من األفكار ذات العالقة ، وذلك : عملية اإلستنتاج  -ه     
 علىالحكم على فئة أو عادة ما يتم و  . هتلخيصو  النصتفسير بعد  وتحديد الفكرة العامة

 . الرقمية والكمية والرمزية ا، في ضوء أهميتهأو داللة  مؤشر

 :أداة التحليل  قياسضبط و  : ساخام
لتصنيف وتحديد كإطار لعتمدناها التي أ ت من ضبط شبكة التحليلوبقصد التثب     

، فإننا قمنا المختارة للدراسة  فئات التحليل والوحدات المندرجة فيها ، ضمن عينة الوثائق
 :بإتخاذ جملة من اإلجراءات الالزمة ، وهي كالتالي 

ستخدام وحدة الموضوع أو الفكرة تحديد شبكة التحليل في ضوء فرضيات الدراسة بإ -1  
تبرز من خالل مؤشرات الموضوع المستخرجة من ضمن متغيرات الموضوع والتي 

 .المبحوث 
القراءة المتأنية والمتكررة لمضامين البرامج السياسية لألحزاب الثالثة المعنية بالدراسة  -2  

  . المتعلقة بهذه األحزاب  ساسيةوكذا القوانين األ
دراسة مكثفة للكتب والمراجع ذات الصلة والتي تتكلم عن تحليل المحتوى ، والقيام  -3  

 . تحليل المضمون كأداة في البحث استخدمتبمراجعة بعض الرسائل الجامعية والتي 
في هذا و  رة في تطبيق أداة تحليل المضمون ،اإلستعانة ببعض األساتذة لهم خب -4  

المالحظات في إطار تحكيم شبكة التحليل جملة من بعض األساتذة علينا اإلطار أقترح 
 .القيمة والتي أخذت بأغلبها ، والبعض اآلخر كانت مقترحاته توجد ضمنيا في التحليل 

   : أحد األساتذة المحكمين أقترح علينا التالي      
التنمية في فئة  مؤشر مساعدة الفئات الهشة وترقية التضامن الوطنيضافة إ -     

 . اإلجتماعية
 . فئة اإلستقرار اإلجتماعيفي  مؤشر العدالة االجتماعيةضافة إ -     
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نفسها حتى يكون هناك  داخل األحزاب الديمقراطيةترقية الممارسة  مؤشرضافة إ -     
 .وذلك في فئة التنمية السياسية ، تداول على المناصب القيادية داخل األحزاب نفسها

المشار أن المؤشر : تكون من قبيل ،  إال أن كل المالحظات التي قدمها هذا األستاذ     
ما أنها تتطلب إستخدام منهج آخر أصال ضمن فئات التحليل المعتمدة ،  موجودإليه  وا 

 : فنجد مثال، من أجل المعالجة والدراسة وبكيفية أخرى 
التنمية في فئة  التضامن الوطنيمؤشر مساعدة الفئات الهشة وترقية إضافة  -أ     

اإلفادة من مخرجات متضمن في مؤشر هو  مؤشر مساعدة الفئات الهشة، ف اإلجتماعية
ضمن فئة اإلستقرار اإلجتماعي ، أما مؤشر ترقية التضامن الوطني فهو  الرفاه اإلجتماعي

 .ضمن فئة اإلستقرار اإلجتماعي موجود أصال 
، نالحظ أن هذا  فئة اإلستقرار اإلجتماعيفي  االجتماعيةمؤشر العدالة ضافة إ -ب     

، فال يمكن  اإلفادة من مخرجات الرفاه اإلجتماعيالمؤشر هو يوجد ضمنيا ضمن مؤشر 
 .تحقيق الرفاه اإلجتماعي في المجتمع إال من خالل التحقق من مبدأ العدالة اإلجتماعية 

 فهذا مؤشر:  داخل األحزاب نفسها مؤشر ترقية الممارسة الديمقراطيةإضافة  -ج     

دراسة من نوع آخر وبمنهجية أخرى ، فهي تحتاج إلى تطبيق منهج التتبع التاريخي  يتطلب
للكشف عن الممارسة السياسية الفعلية لكل حزب لمالحظة مدى تطبيقه للديمقراطية داخل 

  .تنظيمه السياسي 
، لكن  بالتنمية اإلقتصاديةأستاذ آخر أن أضيف فئة خاصة علينا كما أقترح      

إعتراضي عليه هو أن موضوع األطروحة حول األبعاد المجتمعية للخطاب التنموي في 
له أبعاده ومؤشراته  مجالبحكم أن اإلقتصاد هو وليس األبعاد اإلقتصادية ، فالجزائر ، 
ومن ثم ، جديد لألطروحة بأكملها  الدخول في طرحهو لذا سيكون التطرق إليه الخاصة به 

فإن جزء من المؤشرات هذا من جهة ، ومن جهة أخرى بذل مجهودات جديدة لتتم الدراسة 
اإلقتصادية هو متواجد ضمنيا في األبعاد المجتمعية التي أخذناها بالدراسة في هذه 

 . مثال  الرفاه اإلجتماعيمخرجات اإلستفادة من األطروحة ، كمؤشر 
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 :أقترح علينا أستاذ آخر المالحظات التالية كما      
 . (1)رقمالجدول تعتمد من و الجداول  أقترح أن تبنى )أ

، وذلك ألنها تجمع لنا ل الثالث األولى يجب أن تعتمد و ولكن ردي عليه هو أن الجدا    
هذه في برامج األحزاب ، ومن لألبعاد اإلجتماعية حصيلة مضامين الفقرات المتضمنة 

 .ل التي تأتي من بعدها و الحصيلة تجمع التكرارات والنسب ضمن الجدا

 :وقد إعتمدناه في دراستنا التالي بالشكل  (11)ى الجدول رقمنأقترح أن يب وقد )ب

 مؤشرات الموضوع
 االستقرار االجتماعي  التنمية السياسية  التنمية االجتماعية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
       حزب جبهة التحرير
       حركة مجتمع السلم

       اإلشتراكيةجبهة القوى 
       المجموع

 

وقد حزاب على هذا النحو أقترح أن تجمع شبكة التحليل كل األبعاد والمؤشرات واأل كما )ج
 :في دراستنا أيضا إعتمدناه 

 

 األبعاد 
 

 المؤشرات
 المجموع FFSحزب  HMSحزب  FLNحزب 
 نسبة تكرار نسبة تكرار  نسبة  تكرار  نسبة تكرار

 
 البعد األول

         1المؤشر
         2المؤشر 
         3المؤشر
         4المؤشر 

 
 البعد الثاني

         1المؤشر 
         2المؤشر 
         3المؤشر 

 
 البعد الثالث 

         1المؤشر 
         2المؤشر 
         3المؤشر 
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ولقد تمثلت مصدرية الوثائق المخصصة لتحليل مضامين  :مصادر المضامين ضبط  -5
الخطاب التنموي لهذه األحزاب الثالثة ، في البرنامج السياسي والقانون األساسي لكل حزب 

 :، وهي كالتالي بحسب كل حزب 
   حزب جبهة التحرير"وثائق: "  

 : تمثل في المحاور التالية تو  : (1)البرنامج السياسي -أ    
الماء والري ،  الفالحة :وعالج هذا المحور جوانب أبرزها  :قتصادي الجانب اإل -   

 التجارة،  السكن،  المنشآت القاعدية،  الطاقة والمناجم،  الصناعة،  والصيد البحري
 . النقلو  السياحة

التشغيل ،  األسرة والمرأة والشبابمسائل : وعالج هذا المحور  : جتماعيالجانب اإل -   
،  األجور والقدرة الشرائية ومستوى المعيشة،  الحماية االجتماعية والتضامن الوطني، 

 . الصحة،  الضمان االجتماعي
، التعليم العالي والبحث العلمي: وعالج هذا المحور القضايا :  الجانب الثقافي -   

 . الرياضة،  اإلعالم،  والهوية الوطنية والوازع الديني واألخالقيالثقافة 
وقد تم عالج قضايا السياسة الخارجية للدولة  : السياسة الخارجية والدفاع الوطني -   

 . الجزائرية ، كما حدد فيه إستراتيجية الدفاع الوطني
وقد ركزت في هذه الوثيقة على الفصل األول والثاني منها :  (2)يساسالقانون األ -ب    

 هذين الفصلين في ركزاو فقط ، ألن هذين الفصلين هو ما يعنينا في هذه الدراسة ، 
 :التالي

                                                           

، من  1030للحزب المنعقد سنة منبثق عن المؤتمر التاسع ال ،سياسي لحزب جبهة التحرير الوطني البرنامج ال -1
 :الموقع الرسمي للحزب ، على الرابط التالي 

http://www.pfln.org.dz/?page_id=723 

 

 : سمي للحزبالر الموقع ، على جبهة التحرير الوطني حزب هذا اإلطار في القانون األساسي لأنظر في  -2
http://www.pfln.org.dz/?page_id=831 

http://www.pfln.org.dz/?page_id=831
http://www.pfln.org.dz/?page_id=723
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 .وتمثل في مرجعيات الحزب وأسسه ومبادئه  :  الفصل األول 
   .الحزب  دافوتمثل في أه :الفصل الثاني 

  حركة مجتمع السلم"وثائق" :  
هذا البرنامج عن المؤتمر الخامس لهذه الحركة  انبثق : (1)البرنامج السياسي -أ    

 : ، وتمحور حول المواضيع التالية  1031وذلك في سنة 
 . ، المبادئ ، الثوابت، األهداف والوسائلالحركة مرجعيةوتركز حول  :الفصل األول
 .للحركة  التوجه السياسي العام وكان حول : الفصل الثاني
، وتمثل في جملة من  وجهات المحورية للبرنامج السياسيالتوكان حول  : الفصل الثالث

التوجهات  - التوجهات االقتصادية -التوجهات السياسية : المحاور الفرعية ، وهي 
توجهات السياسة  -التوجهات الثقافية  - التوجهات االجتماعية - التربوية والدعوية

 .  األمةقضايا ارجية و الخ
وقد ركزت في هذه الوثيقة فقط على الباب األول ، الذي  : (2)القانون األساسي -ب    

التي حددتها هذه  األهداف والوسائلو المبادئ المرجعية و : أشتمل على أهم المحاور التالية 
 .الحركة 

  جبهة القوى اإلشتراكية"وثائق: " 
أنبثقت هذه الوثيقة عن المؤتمر الخامس المنعقد سنة  : (1)البرنامج السياسي -أ    

بالجزائر ، وهو عبارة عن جملة من الرؤى والمقترحات التي قدمها هذا الحزب في  1031

                                                           

، من الموقع  1141المنبثق عن المؤتمر الخامس للحركة ، المنعقد سنة ،  البرنامج السياسي لحركة مجتمع السلم -1
 : الرسمي للحركة ، على الرابط التالي 

http://www.hmsalgeria.net/portal/politique_generale.html 
 

 :، على الرابط التالي "حمس"لحركة هذا اإلطار في القانون األساسي  أنظر في  -2
http://www.hmsalgeria.net/portal/statut.html  

 

http://www.hmsalgeria.net/portal/politique_generale.html
http://www.hmsalgeria.net/portal/statut.html
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إطار حركيته السياسية وتفاعله مع الواقع اإلجتماعي والسياسي في الجزائر ، ويمكن 
 : تحديد هذه الرؤى في التالي 

مجال العمل السياسي ، العمل اإلقتصادي : وتمثلت في  : يةستراتيجرؤيتها اإل -   
 . وفي مجال العالقات الدولية 

 قتصاديةيذ التنمية اإلتصميم وتنف: التالي هذه الرؤية تنبني  :رؤيتها اإلقتصادية  -   
 ةعميق اتإجراء إصالحواإلقليمي للبالد ،  التنظيم اإلداريجديدة في  صياغة طريقة

حماية اإلنتاج مع الحرص على تعزيز التكامل اإلقليمي ، وقوانينها ،  لدولةجهزة األ
 . الوطني والعمالة

ضمان الحصول على جميع الخدمات  :وتبنت فيها  :والثقافية ة جتماعيإلارؤيتها  -   
ضمان اإلجتماعية، و الفوارق من لتقليل واالعادل للثروة التوزيع ، جتماعية األساسية اإل

 توفير فرص العملالمحدود ، و جتماعي سر ذات الدخل اإلألالعيش لالحد األدنى من 
 أنشطة خلق وتسهيل ،للمواطن وبخاصة فئة الشباب  عمل فرص خلقللفئات الشبانية ، 

ضمان حصول ، يحقق  فعال تعليمي نظام إنشاءتمتص مشكالت البطالة ،  للدخل مدرة
ناجعة تعمل على  جتماعيةإ ةسياسوضع  التعليمفي مجال على الخدمات األساسية 

القضاء على التفكك اإلجتماعي واإلنحالل األخالقي وتضمن حياة كريمة لشرائح عريضة 
ية فعالة ، تفي بحاجات السكان من قطاع السكن ناسكتحقيق سياسة إمن المجتمع ، 

ر القدرات الهندسية مواد البناء وتطويل يةنتاجاإلقدرة ال، وزيادة والتجهيزات العمومية 
والتي ،  عتراف باألمازيغية كلغة رسميةاإلستمرار في النضال من أجل اإلوالمعمارية ، 

، وتشجيع  جعل التنوع الثقافي ثروة وطنية،  جزء ال يتجزأ من هويتنا وتراثنا الوطنيتعد ك
 . جميع مكوناته

                                                                                                                                                                             
1-Résolution économique et sociale du 5ème Congrès National du FFS , Publié 13 juillet 2013, à : 

http://www.ffs-dz.net/?cat=6 . 
 

http://www.ffs-dz.net/?p=2477
http://www.ffs-dz.net/?p=2477
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على تحقيق اإلجماع العمل : وتمثلت في النقاط التالية  :السياسية رؤيتها  -   
 لمبادئ وفقا،  جتماعيةوا   ديمقراطية ودولة ، الوطني االستقالل:  بخصوص ثالثية

 حترامإ،  السياسية التعدديةوترسيخ مبدأ  الديمقراطية إرساء أجل من الكفاح،  اإلسالم
 على ديالتأكللمواطنين ،  األساسية الحرياتالتحقق بو  القانون وسيادة المواطن كرامة

 قتصاديةاإل الخيارات فيالبناء ، وخاصة المشاركة  جتماعياإل والحوار المشاركة
 السياسي البناء إعادة العمل على، على المستوى الوطني أو المحلي ،  واالجتماعية

السياسي ، من خالل التأكيد على أسس   العنفالقضاء على مشكلة الظلم اإلجتماعي و و 
لديمقراطية ، تحقيق إجماع وتوافق وطني من خالل وضع العدالة اإلجتماعية والممارسة ا

مجلس تأسيسي ودستور قار ، يضمن الحقوق والمبادئ والعمل على تحقيق شرعية حقيقية 
قتصادي في ربوع البالد، العمل  لمؤسسات الدولة السياسية ، لضان إستقرار إجتماعي وا 

ا أو المحلية ، بغية مساهمة على تحقيق تمثيل حقيقي لإلنتخابات ، سواء التشريعية منه
المجالس الشعبية المنتخبة في التنمية الوطنية والمحلية ، دعم المجتمع المدني وتشجيعه 

دفع النظام على فتح مناقشات على المساهمة في تحقيق الوحدة الوطنية والسلم األهلي ، 
من بينها المصالحة الوطنية بين  وحقيقية حول العديد من القضايا الوطنية ، جادة

على المستوى السياسي  حقيقية إصالحات تنفيذاألطراف المتنازعة ، العمل على 
  .واإلقتصادي 

في هذه الوثيقة فقط على الديباجة ،  الباحث وقد ركز : (1)القانون األساسي -ب    
إلى الدعوة  :، من بينها  هأهدافو  همبادئمرجعية الحزب و : والتي تضمنت الحديث عن 

على قيم الهوية المتمثلة في  والحرص،  العدالة والتضامنو  المساواةو  المثل العليا للحرية
جبهة كما دعت .  وهي الضامنة للوحدة الوطنية األمازيغية ، اإلسالم، العربية والحداثة

                                                           

 : أنظر في هذا اإلطار القانون األساسي لجبهة القوى اإلشتراكية ، على الموقع الرسمي للحزب  -1
dz.net/?cat=6-http://www.ffs 

http://www.ffs-dz.net/?cat=6
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في  من أجل خدمة عمومية قوية في متناول الجميعفي هذه الديباجة القوى االشتراكية 
التعليم، الصحة، الحماية االجتماعية، الدفاع )وخاصة في حياة المواطن ز يعز تطار إ

الحرص على مصير العمال وتدعم نضالهم من أجل الرفاهية المادية ، و  (الوطني
الدفاع عن حقوق و شتراكية القيم العالمية للديمقراطية اإلإرساء ، كما دعت إلى  والمعنوية
حياد الدولة في هذا حرية المعتقد و  والتأكيد علىحظر جميع أشكال التمييز، و اإلنسان 

  . الشأن
، ية المعنية بالدراسةتم إعادة تحليل مضامين برامج األحزاب السياس في هذا اإلطار -6

تفاق بين التحليلين في كل بنود ومؤشرات أبعاد الدراسة  وكانت النتيجة أن هناك تطابق وا 
صدق في ثبات المعطيات التوافر اإلتفاق و أن هناك ليه يمكن القول ومتغيراتها ، وع

   . ةالمدروس اتالمستخرجة من مضامين الموضوع
 :خالصة الفصل 

قمنا في هذا الفصل بتقديم المنهج المستخدم في هذه الدراسة ، والذي يتمثل في منهج      
الخطاب ، وقد استخدمنا أداة غاية في األهمية أال وهي تحليل المضمون ، والتي 
ستساعدنا في تحليل مضامين النصوص المستقاة من خطابات األحزاب المعنية بالدراسة، 

 ىة على وحدة الموضوع كوحدة للتحليل ، وقد كان إختيارنا علوقد ركزنا في هذه الدراس
حزب جبهة التحرير : "عينة من األحزاب السياسية التي تنشط في الجزائر ، أال وهي 

، وحتى نتمكن من عملية التحليل  "جبهة القوى اإلشتراكية"و" حركة مجتمع السلم"و" الوطني
من فرضيات  انطالقا، هذه  تنادراسالتحليل المالئمة لموضوع  شبكة الالزمة قمنا ببناء
بغية الوصول إلى النتائج المبتغاة ، ،  قادموالتي سنطبقها في الفصل ال الدراسة ومؤشراتها

، مع ربطها بالجانب النظري والتراث  بعد أن نكون قد قمنا بقراءتها كميا وحللناها كيفيا
    . شرنا إليها بداية هذه الدراسة العلمي والدراسات السابقة التي أ
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 : تمهيد  -
الضبط  إلىفيها تعمد ، طريقة علمية  على دراسةال هذهفي  الباحث عتمدالقد      

فقا لمتطلبات وظائف العلم المتمثلة في الوصف و  منظم ،ال منهجيال ترتيبالو  الموضوعي
حبيسا يفترض منه أن ال يبقى فقط جتماعي اإلإذ العلم التنبؤ ، و  التفسيرو  التصنيفو 

يضعها تحت نظر الوصف والتفسير ، بل عليه المساهمة بتقديم توصياته و  لمرحلة
قضية تحويل منتجات لألسف تعد و ألنه ،  أصحاب القرار لتنفيذ ما خلص إليه من نتائج

من أبرز  جتماعية واالقتصادية للمجتمعجتماعي إلى واقع في السياسة اإلالعلم اإل
إلى وصف  في هذا الفصلالباحث سعى  ار، وفي هذا اإلطدول العالم الثالث  تمشكال
وهي بعد التنمية تفصيل مجموعة من األبعاد اإلجتماعية والمتمثلة في الموضوع ات متغير 

التي ينبغي أن تدخل التنمية السياسية وبعد اإلستقرار اإلجتماعي ، و بعد اإلجتماعية و 
والمفترض تجسيدها ضمن خطابات التنمية لدى ثالثة ضمن تطبيقات التنمية الوطنية 

أحزاب سياسية في الجزائر ، والتي اخترناها كنماذج لبقية األحزاب السياسية األخرى ، 
محاولين عرض وتحليل نتائج الدراسة ، بغية التوصل لإلجابة على تساؤالت الدراسة 

ة التي تقدمها هذه األحزاب يالتنمو  اتالخطابو  هذه األبعادالوثيقة بين تفسير العالقة و 
جتماعية في العوامل اإل أهمية ودوروذلك من خالل تفسير  ، ضمن برامجها السياسية

ثار التي لنخلص في النهاية للكشف عن النتائج واآل، المجتمعية تنمية تحقيق أهداف ال
دروس ع الميمكن أن نتنبأ بها من خالل التأكيد على العالقة المؤثر بين متغيري الموضو 

 .والوصول بنتائج مفيدة 
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 :عرض وتحليل وتفسير بيانات الدراسة : أوال 
جبهة التحرير برنامج خاص ب تنمية اإلجتماعيةفئة المؤشرات و معطيات  يوضح( 1)جدول رقم -

 :(1)الوطني
 المضامين         
 تكرارال الفقرات التحليل وحدات

 
 
 
 
 
 
 
 

ترقية منظومة التربية 
 والتعليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أحد الحقوق  مثللم يعد التعليم والتكوين مجرد مرفق عمومي ي -
، بل أصبح  األساسية أو يستهدف محو أمية أفراد وجماعات

 .النهضة الكاملة ألي مجتمع ة في تحقيق عيمّثل الوسيلة الناج
مّثل حجز الزاوية في بناء الشخصية الوطنية ت التربية والتعليم -

   .حة على قيم الحداثة وتقنيات العصر ولغاته وثقافاته ت، المتف
إعتبار المدرسة هي الخط األساسي لحماية عناصر الهوية  -

الحقيقي ، والحضن  لذات الحضارية والثقافية للمجتمعوا الوطنية
حترام ا  راطية والمواطنة وحقوق اإلنسان و إلشاعة ثقافة الديمق

  .القانون
التقنيات الحديثة للتربية من ضرورة تمكين المدرسة الجزائرية  -

التي تمكنها من أداء دورها في بناء المواطن المعتز ،  والتعليم
، المتمّسك بقيمه العقائدية وثوابته  المتفتح على عصره بإنتمائه
 .الوطنية 

، في حاجة إلى تقييم وتقويم منظومة التربية والتعليم تبقى  -
حتى ال تتحول مخرجات هذا القطاع إلى مجرد أرقام كمية غير 

ومتناقضة ، ، متنافرة الطموحات والتطلعات  متجانسة السلوكات
 .الفهم في معاني الوالء للوطن 

ضرورة ب،  العمل في إطار تطبيق إصالح المنظومة التربوية -
هتمام بالمعلمين واألساتذة من خالل تحسين أوضاعهم المهنية اإل

 .واالجتماعية 
إعادة النظر في التوجيه المدرسي في الطور الثاني مع  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، من  6202منبثق عن المؤتمر التاسع للحزب المنعقد سنة  ،البرنامج السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني  -1
 .سبق ذكره أنظر في هذا اإلطار أيضا ، القانون األساسي للحزب ، الموقع الرسمي للحزب ، و 
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ترقية منظومة التربية 
 والتعليم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يجاد المناخ الجاذب  ضمان التوازن بين المجاالت المعرفية وا 
 جتماعيةدون أي إهمال للفروع اإل ، نحو الفروع العملية والتقنية

 . ضمانا لتوازن المجتمع، 
من التكوين لتأدية مهامهم ورسالتهم  إطارات التعليم تمكين -

نفتاح يال في إطار التمسك باألصالة واإلالنبيلة في تكوين األج
 .على معطيات العصر 

تحديث أساليب منظومة التربية والتعليم والتكوين وتطوير  -
مناهجها ومخرجاتها صار عنصرا رئيسا ومحورا مركزيا في كل 

 .تخطيط شامل وفعال 
إعتبار مجانية التعليم وديمقراطية التعليم ركائز أساسية لتمكين  -

ووسيلة هامة لتحقيق كل الجزائريين من التمتع بهذا الحق ، 
 . طلوبة في سوق التشغيلالنوعية الم

العمل على وضع الضوابط القانونية والتنظيمية التي تسمح  -
 .للخواص من المشاركة في نشاط هذا القطاع 

ضرورة ترابط جهود اإلصالح في مختلف أطوار ومستويات  -
 .تثمين الكفاءات والمهارات ، و  التعليم والتكوين

ق إعداد الكتاب المدرسي شكال ومضمونا مراجعة شاملة لطر  -
مع مراعاة الجوانب النفسية للطفل وربط ذلك كله بالطموح 

 .   للمجتمعاالقتصادي واالجتماعي والثقافي 
تشجيع التمدرس التحضيري لمعرفة المواهب والميول منذ – 

 .البداية والعمل على رعايتها وتعهدها 
هني إلى طبيعته التكوين المتوفير الشروط الكفيلة بإعادة  -

الوسط مع إعطاء عناية خاصة للتدريب في  ، الحرفية والمهنية
  .حتياجات المؤسسات والمقاوالت إالمهني بغية ربط التشغيل ب

تعليم األساسي والتكوين المهني إيجاد جسور تواصل بين ال– 
ستيعاب أكبر عدد ممكن من التالميذ الذين ال تسمح لهم إل

 .مواصلة الدراسة في الطور الثانوي والجامعي قدراتهم ب
تكثيف الجهود لتعليم اللغات األجنبية مع تعزيز االهتمام  -

، والعمل باللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية للبالد 
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ترقية منظومة التربية 
  والتعليم

ستعمالها في مختلف مرافق الدولة ومناحي الحياة إعلى توسيع 
 .اليومية للمواطن

الجدي في إيجاد آليات الحماية الحضارية ضرورة التفكير  -
 .والثقافية لتماسك المجتمع 

توفير اإلمكانيات الضرورية المتجاوبة مع الهيكلة الجديدة  -
 . للتعليم العالي

كما ونوعا بواسطة دمج الجامعي هتمام بتحسين التأطير اإل– 
الكفاءات العلمية الوطنية المتواجدة في الخارج في العملية 

 . التعليمية والتكوينية والبحثية
عتبار ذلك يتنافى إفي التعليم العالي ب مراجعة مبدأ الجزأرة– 

 .وواقع حركية الكفاءات العلمية في العالم 
فاءات والخبرات الوطنية سن تشريعات وقوانين جاذبة للك– 

 .والدولية
ضرورة ربط الجامعة بالمحيط االقتصادي واالجتماعي للبالد – 

حتياجات التنمية إمن خالل عقد شراكة تأخذ في االعتبار 
 .وتطلعات المجتمع بصفة عامة 

 مشاريع البحث العلمي للتمويل ا اتمخصصرفع  التأكيد على -
تشجيع عملية المساهمة في تمويل التعليم العالي والبحث – 

 .الخواص والجماعات المحلية العلمي من 
تكثيف التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات الكبرى في – 

إستقدام أساتذة من المصف العالي للمساهمة  من خاللالعالم ، 
 في تحسين التأطير وضمان التالقح الضروري من أجل التفتح

 .على منجزات الحضارة 
تطوير الخدمة 
  الصحية والعالجية

 
 
 
 

إن إصالح المنظومة الصحية يقتضي تكثيف الجهود الهادفة  -
عطاء جدية  الى التحكم في التسيير وصيانة الهيكل والتجهيزات وا 
اكبر لمجاالت الصحة المدرسية واالهتمام بالمعوقين مع العمل 

 .االستفادة من الخدمات الصحية لكل المواطنين على ضمان 
ظومة الصحة إصالح منتكثيف الجهود الهادفة الى  يجب -

  . جتماعيمنظومة الضمان اإلو جتماعية العمومية والحماية اإل

00 
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تطوير الخدمة 
   الصحية والعالجية

الذي  األساسيالصحة القاعدية التي تمثل المرفق العام  إن -
عملية طنين تبقى يجسد الحق في التغطية الصحية لكافة الموا

، غير  تسييرها من صالحيات الدولةانجاز هياكلها وتجهيزها و 
ة تسييرها للتعاقد تخضع عملي أن، يجب  اإلستشفائيةالصحة  أن

ذلك إلرساء قواعد ، و  جتماعي والمستشفياتبين الضمان اإل
 .داءات المختلفة األتسيير حديثة يسهل بموجبها تقييم 

شيد النفقات والتحكم في جل تر أتعزيز الجهود المبذولة من  -
تحسين الخدمات ستشفائية المختلفة وكذا تسيير المرافق اإل
 .المقدمة للمواطنين

الصحية سواء في مجال األمراض المعدية   البرامج إن -

كما يجب أن  أكثر، يجب أن تدعم  المتنقلة أو غير المتنقلة
 . هتمام خاصإتحظى الوقاية ب

فيرى حزب جبهة  ، أما بخصوص الصحة المتخصصة -
التحرير الوطني إن مشاركة القطاع الخاص تعد أمرا ملحا 

 .السيما في جانبي التسيير والتمويل 
نجاز إستمرارية دور ومسؤولية الدولة في إالحرص على  -

 تسييرها على حساب ميزانية الدولة قاعات العالج مع تجهيزها و 
وتسيير العيادات نجاز وتجهيز إتثمين الجهود المبذولة في – 

المتعددة الخدمات العالجية وتشديد الرقابة على الهياكل التابعة 
 .للقطاع الصحي الوطني أو األجنبي 

جل ترشيد النفقات أالمبذولة من العمل على تعزيز الجهود  -
كذا تحسين المختلفة و  اإلستشفائيةالمرافق  التحكم في تسييرو 

 .الخدمات المقدمة للمواطنين 
ستمرارية دور الدولة في إنجاز وتجهيز المستشفيات الكبرى إ -

مع إعطاء األولوية للبرامج المسجلة من الهياكل ، الجامعية 
 . الصحية ودعمها بأخرى من أجل بلوغ مؤشرات الدولة المتقدمة

نتقال بالصناعة الدوائية إلى مستويات أعلى تعتمد ضرورة اإل–  
في ترقية الدواء مج واالستمرارية البحث الصيدالني واإلنتاج المند

، والعمل على ترقية الصناعات  ستهالكاا  الجنيس إنتاجا و 
 .ستقاللية ل بالبالد إلى مستوى معقول من اإلالصحية للوصو 
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  ترقية عالم الشغل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عة نسبيا يعد أمرا في أوساط الشباب مرتف ة البطالةإن بقاء نسب -
يقتضي العمل أكثر على إيجاد آليات جديدة ، مقلقا وخطيرا 

 .للتكفل بهذه المعضلة 
ن اعتماد المقاربة اإلقتصادية في حل مشكلة البطالة يعد إ -

أمرا حيويا ، غير أنه ال ينبغي في هذا الميدان تجاهل المقاربة 
 .الدولة اإلجتماعية مؤقتا كحل إنتظاري يستوجب تدخل 

تقتضي هذه المقاربة ترقية سياسة صارمة تتصدى للبطالة  -
ستحداث صيغ تضفي نجاعة أكبر إلحتواء  والبطالة المقنعة وا 

 .هذه المشكلة 
إستمرار تكييف التشريع في ميدان تحفيز اإلستثمار العمومي  -

والخاص لخلق مناصب الشغل ، وتسييره وتنظيمه وضبطه 
حترام قواعد العمل ف  .ي مفهومها الواسع وا 

يرى أن النجاح في محاربة البطالة يقتضي التركيز على  -
 :آليات التطبيق ذات األولوية ، ومنها 

  إعتبار القطاع الفالحي خزانا ال ينضب لإلستثمار
حتياطات اإلنتاج في كل النشاطات الفالحية وفي كل مناطق  وا 

 .البالد 
  العمومية في إعطاء األولوية إلى استثمار الموارد

 .القطاعات اإلنتاجية 
  تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
  إقحام التكوين المهني كشريك فعال إلنشاء المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة لتلبية ما تحتاجه من حرف ومهارات ، 
 .تكوينا ورسكلة تستدعيها عملية إنشاء المؤسسات 

  تشجيع اإلستثمار العمومي والخاص يشكل أحد الروافد
السيما في أوساط ، األساسية في التقليص من حجم البطالة 

 .الشباب المؤهل والحامل لشهادات عليا 
  التكفل بالعاطلين عن العمل بما يضمن حفظ كرامتهم

على مستوى شروط العيش والتأمين اإلجتماعي كمواطنين كاملي 
 .المواطنة 

08 
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 ترقية عالم الشغل 

 آلليات الضرورية للتحكم في التشغيل الموازي وضع ا
 .ومعالجته 

  ترقية الحوار مع المتعاملين اإلقتصاديين والشركاء
اإلجتماعيين على مستوى المؤسسات على وجه الخصوص من 
أجل خلق األجواء المساعدة على تنظيم العمل ودعم توسيع 

 .سوق العمل في الجزائر 
رة ى ظاهوالتشغيل الخفي والقضاء علمحاربة البطالة المقنعة  -

 . التحايل في تشغيل الشباب من قبل بعض أصحاب المقاوالت
إصالح المنظومة اإلحصائية المتعلقة بالتشغيل إلضفاء  -

 .    المزيد من الشفافية والوضوح عليها 
العمل على معرفة دقيقة لخارطة البطالين الجامعيين في كل  -

تشغيلهم بصفة دائمة ، خاصة في والية ووضع برنامج خاص ل
قطاعات الفالحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من 

 .الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم 
على حتمية اإلعتناء واإلهتمام أكثر حزب جبهة التحرير يلح  -

بالطبقة النشطة التي تبقى محدودة بالمقارنة مع عبئها في تحمل 
 .السكان غير النشطين من 

بقلق على مستوى الضمان اإلجتماعي أيضا يسجل  -
الطبقة الشغيلة في النشاطات الموازية ، التي أخذت أبعادا   نسبة

أصبحت تعيق التحكم في المعطيات المتعلقة بالشغل وتفرغ 
المعالجات اإلجتماعية ذات الصلة من محتواها اإلجتماعي 

 .والتضامني 
 
 
 
 
 
 
 

قتصادية إجتماعيا متزايدا وسلعة إيشكل السكن في بلدنا ثقال  -
 .جتماعي وعامال رئيسا لدعم التشغيل ضرورية لحفظ التوازن اإل

االجتماعي كوسيلة للحد من   ضرورة دعم إنجاز السكن -
واآلليات   الصيغ  تشجيع بقية، مع العمل على  المواطن  معاناة

اطن من الحصول األخرى المسخرة من قبل الدولة لتمكين المو 
 . على السكن الالئق

بصفة نهائية يبقى في مجال السكن إن القضاء على العجز  -

06 
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عمليات تطوير 

 اإلسكان
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تطوير عمليات 
 اإلسكان

 
 
 

 شفافيته ة التوزيع و التحكم في آجال اإلنجاز وعدال  مرهونا بمدى
ة من طرف الدولة اإلجراءات والتدابير المتخذالتشجيع على  -

لتسهيل القرض العقاري لمتوسطي الدخل من أجل الحصول 
 .من األعباء على ميزانية الدولة  على السكن والتخفيف

على جعل مخططات ومشاريع السكن والعمران   العمل -
حاضرا   متجاوبة مع االحتياجات التي يفرضها النمو الديمغرافي

 .ومستقبال 
تعزيز وسائل اإلنجاز العمومية والخاصة وعصرنتها وذلك من – 

 .خالل دعم الشراكة مع األجانب عن االقتضاء 

يجاد آليات جديدة –  تعزيز محاربة الفوضى العمرانية وا 
لمساهمة في لبإتمام إنجاز السكنات الفردية للمواطنين   كفيلة

 .السكن  ةحل مشكل
لسكن واقتناء أراض للبناء تحقيق شفافية أكبر لعملية توزيع ا– 

، وذلك بتعزيز دور الجماعات المحلية في هذه العملية  الفردي
يجاد آليات ، والعمل على تشجيع صيغ البيع باإليجار  وا 

 .لمساعدة الفئات المحدودة الدخل في الحصول على سكن 
تشجيع صيغة السكن الريفي للحفاظ على استقرار السكان مع – 

 .األساسية الضرورية توفير المرافق 
 .اإلنجاز والتوزيع والتسيير ضبط أكثر آلليات – 
مواصلة الجهود المبذولة من أجل القضاء على السكن الهش – 

 .والسكن القصديري وضرورة التفريق بينهما 
العمران لتكفل تجديد الطاقات والكفاءات ذات الخبرة في مجال – 

التوسع المطلوب  الدراسات المنسجمة معبإنجاز المخططات و 
في البناء والمراعاة النسق العمراني المتالئم مع أصالة المجتمع 

 .والحفاظ على القيم االجتماعية لألسرة الجزائرية 

 26  مجموع تكرار الفئة
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حركة مجتمع برنامج خاص ب تنمية اإلجتماعيةفئة المؤشرات و معطيات  يوضح( 2)جدول رقم -
 : (1)السلم

 المضامين         
 تكرارال الفقرات التحليل وحدات

 
 
 
 

 
ترقية منظومة التربية 

 والتعليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ترقية منظومة التربية 

الفرد المنتج   تطوير منظومة تربوية مناسبة للمساهمة في تكوين -
والمواطن الصالح واألسرة المستقرة والمجتمع المتماسك الحر الذي 

 . نهضة األمة  فييساهم 
إصالح المنظومة التربوية وترقيتها وفق الثوابت بما يمّكنها من  -

 . تخريج المواطن الصالح
 . المحافظة على مكسب مجانية التعليم -
 . التربية والتكوين المتخصص -
 .العلمي والثقافي  التشجيع على اإلبداع واإلبتكار -
 . والدراساتر اآلراء ستقصاءات العلمية وسباإل -
 . إشراك الجامعات والبحث العلمي في تحقيق التنمية -
تجسيد البعد الحضاري لإلسالم بتفعيل مكوناته ضمن منظومة  -

 . ثقافية للفرد واألسرة والمجتمع والدولة واألمة
 . الدفاع عن قيم الشعب وثوابته ومبادئه -
 . نشر الدعوة وترقية المجتمع -
ة اإلباحية األسرة والمدرسة والمجتمع ومحاربنشر الفضيلة في  -

 . نحاللوحماية المجتمع من اإل
العمل على إشاعة األخالق واآلداب اإلسالمية والقيم اإلنسانية  -

 . الفاضلة
نحراف والجريمة الجزائرية من التفكك والفقر واإل حماية األسرة -

وتفعيل دور مؤسسات التنشئة  ، اعيةالمنظمة وسائر اآلفات االجتم
 . جتماعيةاإل
 في المجتمع وبناء النخب وتحسين تكوينهم  توفير ظروف النبوغ -

08 

                                                           

، من الموقع  5012المنبثق عن المؤتمر الخامس للحركة ، المنعقد سنة  ،البرنامج السياسي لحركة مجتمع السلم  -1

 .مرجع سبق ذكره أنظر في هذا اإلطار أيضا ، القانون األساسي للحركة ، و الرسمي للحركة ،
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 . ، ونشر ثقافة المطالعة وتشجيع اإلعالم الهادف والتعليم
الحرص على تنمية وترقية التنوع الثقافي والحضاري في الجزائر  -

 . بما يخدم الوحدة الوطنية وينشط االبتكار واإلبداع
ستفادة منها بما ال يتعارض نفتاح على الثقافات العالمية واإلاإل -

 . مع هوية المجتمع
عتبارها رمزا إفاع عن اللغة العربية وترقيتها بستكمال مسار الدإ -

عي لرفع التجميد عن قانون تعميم ، والس من رموز السيادة
 . ستعمال اللغة العربية والعمل على جعلها لغة اإلدارة والتعليمإ
العمل على تحريرها من الهيمنة و  لغة وثقافة مازيغيةية األترق -
 . يديولوجية والحزبيةاإل

 

تطوير الخدمة 
  الصحية والعالجية

جتماعية مواصلة إصالح منظومة الصحة العمومية والحماية اإل -
 . جتماعيمنظومة الضمان اإلو 
 .المحافظة على مكسب مجانية الصحة وترقية خدماتها -

6 

 
 
 
  رقية عالم الشعلت

 . جعل اإلنسان هو محور التنمية وهدفها -
 . العمل على محاربة البطالة ودعم التشغيل -
  . تنمية الموارد البشرية -
 . التدريب والتأهيل القيادي -
 .  جتماعية والمحتاجينعة القوانين الناظمة للمنظومة اإلمراج -
 .للعاطلين عن العمل   جتماعيتوسيع منظومة الضمان اإل -
ثقافة قتصادي لدى الشباب وزرع قيمة العمل و اإل نشر الوعي -

 . ستثماراإلنتاج واإل
 . دعم الحريات النقابية والنضال العمالي -

8 

تطوير عمليات 
 اإلسكان

× 2 

 68   مجموع تكرار الفئة
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جبهة القوى برنامج خاص ب يةعاجتمتنمية اإلفئة المؤشرات و معطيات  يوضح( 3)جدول رقم -
 : (1) اإلشتراكية
 المضامين    
 تكرارال الفقرات التحليل وحدات

 
ترقية منظومة التربية 

 والتعليم

ضمان حصول على فعال ، يحقق   تعليمي نظام إنشاء -
 . التعليمفي مجال الخدمات األساسية 

عتراف باألمازيغية كلغة ستمرار في النضال من أجل اإلاإل -
 . جزء ال يتجزأ من هويتنا وتراثنا الوطنيتعد كوالتي ،  رسمية

 . ، وتشجيع جميع مكوناته جعل التنوع الثقافي ثروة وطنية -

3 

تطوير الخدمة 
 الصحية والعالجية 

 
ة يالصحبالرعاية  الخاصةضمان الحصول على الخدمات  -

 المجانية 
0 

 
 رقية عالم الشغلت

نضالهم من أجل الرفاهية م يالحرص على مصير العمال وتدع -
 . المادية والمعنوية

 للفئات البطالة وخاصة الشبانية منها وتسهيل توفير فرص العمل -
  .للدخل تمتص مشكالت البطالة  مدرة أنشطة خلق

6 

 
تطوير عمليات 

 اإلسكان

على السكن اإلجتماعي من خالل تحقيق ضمان الحصول  -
ية فعالة ، تفي بحاجات السكان من قطاع السكن ناسكسياسة إ

مواد البناء وتطوير ل يةنتاجاإلقدرة ال، وزيادة والتجهيزات العمومية 
 .والمعمارية القدرات الهندسية 

0 

 26  مجموع تكرار الفئة

والتي تعد أحد متغيرات " التنمية اإلجتماعية"ضمن هذه الفئة المدرجة تحت مسمى      
التي تهدف إلى  لرئيسيةا الركائزالمجتمع هي إحدى  بحكم أن تنمية الموضوع األساسية ،
وتوفر  التحقق بجملة األنشطةخالل من ، الجماعات في المجتمع رفع كفاءة األفراد و 

اد المجتمع ، أهمها التربية والتعليم ، خدمات الصحة والعالج ، الحاجات األساسية ألفر 
                                                           

1-Résolution économique et sociale du 5ème Congrès National du FFS , Publié 13 juillet 2013,  

 .للحزب ، مرجع سبق ذكره ساسي أنظر في هذا اإلطار أيضا ، القانون األ  
 

http://www.ffs-dz.net/?p=2477
http://www.ffs-dz.net/?p=2477
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وتوفير ما يلزم من حاجات السكن واإليواء ، وكذا تطوير عالم الشغل وتوفير مناصب 
حالة لوصول إلى العمل للفئات البطالة من المجتمع ، وخاصة فئة الشباب ، وهذا بغية ا

نماء وتقدم ، في مجاالت عدة ؛ منها يكون فيها المجتمع قد حقق ما يصبو إليه من 
د افر األ ةبتنمي إذنتهتم فالتنمية اإلجتماعية ، اإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي وغيره 

ويندرج ضمن ،  هي أداة تتحّقق بها رفاهية المجتمعف،  محّلّيةال اتهابيئو  اتمعتوتطوير المج
ترقية هذا المتغير جملة من المؤشرات ، خصصنا منا أربع مؤشرات أساسية ، وهي مؤشر 

، ومؤشر تطوير الخدمة الصحية والعالجية ، ومؤشر ترقية عالم  منظومة التربية والتعليم
 :الشغل ، ومؤشر تطوير عمليات اإلسكان ، وهي كما يلي 

م اليوم كلنا يعلـم ولـو القليل عن الجدل القائ :م ترقية منظومة التربية والتعليمؤشر  -1
الذي أمتد منذ سنوات ، هذه المنظومة التي أصبح يستاء حول المنظومة التربوية و 

 وليفالمربي مستاء واألستاذ مستاء و  لوضعيتها كل من له عالقة بها من قريب أو بعيد ،
ظومة التي تستنجد أهل لكن أين المغيث لهذه المنالتلميذ مستاء والكل مستاء ، و 

الذي يستغيث من قلة اإلمكانات  األستـاذ هـواإلختصاص وال مجيب ، لقـد أصبـح المعلم و 
لقد كثرت اإلضطرابات الخاصة كي يحفظ كرامته أمام تالميذه ، و نقص اإلحتياجات لو 

المربي ن المنح ، فإزاء هذا الوضع المتردي هل بإمكاتأخر الرواتب و لاع التربية نتيجة بقط
اإلجابة طبعا تكون دون شك سلبا التعليمية بكفاءة ؟ فستاذ أن يؤدي رسالته التربوية و األو 
 .الواقع اإلجتماعي يدعم ذلك و 

فكلما تبر من أرقى الحاجات اإلنسانية المعرفة تعجدال في أن الحاجة إلى التعليم و ال      
أطلق اإلقتصادي األمريكي  لقد، و  (1)زاد تحضر الدولة كلما زاد إلحاح هذه الحاجة

"Muchlup "المعلومات إسم صناعات ي تقوم بالتعليم ونشر األفكار و على القطاعات الت

                                                           

  . 622، ص، سنة 3891، بيروت  2على أبواب عصر جديد ، دار الشروق ، ط،  حازم البيبالوي -1
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ن العوامل والمقومات األساسية مكلها نشـر الثقافة تعـد ألن التعليم والتدريب و ،  (1)المعرفة
ذلك لما تتركه من واإلجتماعية ، و إلقتصادية الهامة التي يكون لها أثـر كبيـر فـي التنمية او 

عاب المعرفـة الفنيـة الحديثـة سرعـة إستيو الوعي والتحفيز علـى العمل  آثار إيجابية مثل خلق
لهذا يتطلب من الجزائر كبلد نام طموح و ، (2)اإلجتماعيةقيـق نـوع من المرونـة المهنية و تحو 

،  عليم وتوفير التمويل الالزمأن تولي أهمية قصوى بالجيل الجديد في جميع مراحل الت
مواجهة متطلبات الثورة التربوية بغية إنشاء الجيل القادر على وتطوير األساليب التعليمية و 

التكنولوجية المعاصرة ، إن اإلتحاد األوروبي مثال ينفق على الفرد الواحد في حقل العلمية و 
، دوالر 622ليابان ما يقارب دوالر بينما في ا 222في أمريكا دوالر، و  322البحث العلمي 

لصناعية أما في األلف من السكان بالنسبة للبلدان ا 80أما نسب العلماء الفنيين هي 
 . (3)في األلف من السكان 9الجزائر واحدة منها فال تتعدى هذه النسبة البلدان النامية و 

، لتوجهات اإلنسان وجهوده  انعكاسجوهرها إن عملية التنمية في الحقيقة هي في      
تنمية قدراته يجب أن تحتل المقام األول في إستراتيجية ك فإن كيفية تنشئة هذا اإلنسان و لذل

التنمية ، فالمجتمع الذي ال يستطيع تنمية اإلنسان فيه ، غير قادر في نهاية المطاف على 
محنا لظروف الحياة تنمية القضايا الكبرى في المجتمع ، إال أن الخطر كل الخطر إذا س

ركهم للمصير أن نتين هم ُعدَّة مستقبل البـالد ، و الذ، الصعبة أن تتحكم في الناشئة 
بين األخطبوط الثالثـي الخطير وهو الفقر والجهل نخلِّي بينهم و و ، المجهـول يعبث بهم 

شار لمظاهر المرض يفعل فعله فيهم فيوردهم المهالك ، إن ما نالحظه اليوم من إنتو 
ذا األخطبوط الدامي في أبنائنا األخالقي ما هي إال مخلفات ألذرع هإلنحراف اإلجتماعي و ا
حاالت فما ظاهرة التخلي عن الدراسة لدى األطفال إال تأكيدا على ذلك ، و ، شبابنا و 

                                                           

 .  629المرجع ، صنفس  -1
حسان حفظي  -2  .  042مرجع سبق ذكره ، ص  ،مريم أحمد مصطفى وا 
 .  63موسى الضرير ، مرجع سبق ذكره ، ص  -3
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هي ، تسلط شتى أنواع األمراض الموبوءة حرمان و الس اإلجتماعي والتشرد والضياع و البؤ 
درجة عوامل تعود بال فهيالمدرسي ، والتسرب تقف وراء حاالت اإلخفاق والعنف  حاالت

اإلفالت ل اطفاألهؤالء من  مما يجعل، ية السيئةالظروف الماداألولى للحياة اإلجتماعية و 
المدرسة التي رأى بفطرته البريئة أنهم قد أبخسوه حقه ، فيحاول جاهدا من قيد األسرة و 

فيؤدي به في آخر المطاف إلى اإلنخراط مع قرناء ي يعانيه التعويض على النقص الذ
المكانة  تشابهون في الظروف ، فيجـد ضمنهامكونا لنفسه عصابة من أطفال ي، السوء 

 . الالئقة التي أفتقدها حينما كان منخرطا في مجتمعه العادي
  : (1)منهاالتكوين التعليم و التربية بخصوص قضايا  لمتطلباتان جملة مهناك و      
عنصرا أساسيا من عناصر حرص الدولة على تنظيم مواردها البشرية بإعتبارها  -أ   

 .رفع مستوى كفايتها اإلنتاجية وذلك من خالل توجيهها وتكوينها و ، اإلنتاج 
 . اإلجتماعيةنجاح برامج التنمية اإلقتصادية و من ثم إستثمار هذه الطاقات في إو  -ب   
 التأهيل الذي يسمحد إلى اإلهتمام بنوعية التكوين و األخير بالبل هذا يؤدي فيو  -ج   

 .المعرفية الحاصلة بإستيعاب التطورات اإلقتصادية والتكنولوجية و 
التكوين اها من خـالل مستوى التعليم و بما أن القـوى المنتجة فـي المجتمع يتطـور مستو و      

ت مناسبة في قـدم لمجتمعه أن يحقق معدالبها ، فإنه يصبح لزامـا علـى أي بلـد يريـد الت
 :هما ين يكونون محققين لهدفين أثنين و المتدربزيادة قوى اإلنتاج والعمال المهرة و 

لحاصلة في العالم من مواكبة لكل التطورات اأن تكـون فـي مستوى التحديات و  -أ     
 .تقنـي تطور علمي ومعرفي و 

                                                           

سانية ، جامعة سياسة التشغيل في الجزائر ، مجلة العلوم اإلنسوسيولوجيا التكوين المهني و  ،سالطنية  مبالقاس -1
 .  068، ص  0998 سنة 02منتوري قسنطينة ، العدد
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طلب متواكبة مع التزايد السكاني الذي يتمة و تكون فـي مستوى تطلعات األأن  -ب     
 . اإلجتماعية ريك دواليب التنمية اإلقتصادية و تحالرفع من قدراته اإلنتاجية و 

بين قوة العمل المنتجة مع نمو السكان ؛ تتجلى  (1)إن أهمية تحقيق هذا التناسب     
خاصة ومنها الجزائر ، و ل التي تعيشها البلدان النامية حينما نعرف خطورة حاالت اإلختال

 .في معادلة نسبة النمو السكاني مع نسبة النمو اإلقتصادي 
  : (2)حتى يتم اإلستغالل األمثل لهذه الطاقات ينبغي معالجة المشكالت التاليةو      
عدم إستغالل الموارد ي تمثله إستمرارية ظاهرة الهدر و مشكلة التحدي الخطير الذ -أ     

 .الهدف منها البشرية في تحقيق 
 .المعرفية الحديثة ة عدم مواكبة التطورات العلمية والتقنية و مشكل -ب     
الهياكل الالزمة إلستيعاب كل الطاقات الحية ومشكلة عـدم توفر كل اإلمكانات و  -ج     
 .تأهيلها المجتمع لتنفيذها وتكوينها و  في
تكوين اإلطارات المكونة من أجل نقطة السابقة نلحظ أهمية توفير و على ضوء الو  -د     

اع في وتيرة التنمية لإلسر ، العاملين المهرة ات البالد من اإلطارات المسيرة و سد إحتياج
سالطنية بالقاسم في إحدى كتاباته /في هذا المقام أتذكر الطرح الذي قدمه دالشاملة ، و 
من خالل طرح ر عن سوسيولوجيا التكوين المهني وسياسة التشغيل بالجزائ حينما تكلم

؟ إذ أنه ما سياسة التشغيل كغاية مدى الربط بين التكوين كوسيلة و  ما: تساؤل وجيه مفاده 
بعيدة المدى تربط بين  وراءها إستراتيجيةمن عملية للتكوين والتدريب والتأهيل ؛ إال و 

بين مخرجات ما يعرف بمدخالت التعليم عامة والتكوين خاصة و  الوسائل ، أواألهداف و 

                                                           

 .  63، مرجع سبق ذكره ، ص  موسى الضرير -1
 .  069بالقاسم سالطنية ، مرجع سبق ذكره ، ص  -2
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غير هدر في  هذا العمل ، بمعنى وضع سياسة تنموية واضحة توظف طاقات األمة من
 . (1)المالية ، حتى يتم التحقق الكامل من ثمار التنمية الوطنيةاإلمكانات البشرية والمادية و 

مقارنة مع عقد من خالل في الجزائر يمكن أن نعبر أكثر على عمق هذه األزمة و      
 معالعالـي بما فيه التعليم التعليـم التربية و ة بالميزانيات المحـددة لقطـاع بعض األرقام المتعلق

إذ على ضوء ميزانية ،  لنالحظ أن الفارق شاسع بينهماالمجاهدين و والداخلية قطاع الدفاع 
 : (2)، كالتاليالقطاعات  هذهبالغ الميزانيات لحددت م 6206الدولة لسنة 

 : 2211يبين ميزانية قطاع الدفاع والداخلية والمجاهدين لسنة  :(4)الجدول رقم -
 ( :جزائري الوحدة بمليار دينار)

 المجموع المجاهدين الداخلية  الدفاع القطاع 
 0626 642 394 0008 المبلغ

 :  2211يبين ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي لسنة :  (5)الجدول رقم -
 ( : جزائريالوحدة بمليار دينار )

 المجموع التكوين المهني التعليم العالي التربية الوطنية  القطاع
 0024 48 302 642 المبلغ

في المجاهدين خلية و الداالدفاع و قطاع لقطاع األول المدرج ضمن بين ا النقارن مو       
بيـن القطاعات مليار دينار جزائـري و  0626: ـالتي قدرتها ميزانية الدولة ب( 4)الجدول رقم

، أال وهي خدمات (2)والمدرجة ضمن الجدول رقمباشرة األخرى التي تتعلق بالمجتمع م
: ـحيث قدرت ميزانيتها فقط بوالتكوين المهني ، العالي التعليم التربية والتعليم األساسي و 

 . خالل تلك المخصصاترق الشاسع من مليار دينار جزائري ، حيث يبرز لنا الفا 0024

                                                           

 .  032، ص السابق المرجع  -1
 02المتضمنة القانون رقم،   69/06/6202، المؤرخة في  66العدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية  -2

 .  6206، والمتعلق بقانون المالية لسنة  68/06/6202والمؤرخ في 
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إن الحالة الصحية للسكان تعد من أهم  : مؤشر تطوير الخدمة الصحية والعالجية -2
وأهم  (1)المؤشرات التي من خاللها نقيس المستوى المعيشي واإلجتماعي بصفة عامة

المتغيرات في هذا المؤشر هو نصيب الفرد من الرعايـة والخدمـات الصحية ، التي عادة ما 
بنسبة تعداد األطباء لمجموع السكان ، وتقاس هذه النسبة بطبيب لكل مجموعة تقاس 

محددة من السكان ونسبة اإلنفاق الحكومي على مجال الخدمات اإلستشفائية والصحية التي 
يمثلها نسبة مستوى إنجاز الهياكل الصحية كعدد المستشفيات ، وعدد اإلسرَّة اإلستشفائية 

 .لمجموع السكان 
ويعد ميدان الصحة العامة من الميادين التي برزت فيها النظرة اإلجتماعية إلى      

المريض ، تلك النظرة التي ال تغفل العوامل المجتمعية والنفسية ، فلقد مهدت التدابير 
إلـى الدراسات الصحيـة اإلجتماعية التي روعيت في مجال الصحة العامة ، وكذا البحوث و 

ماعي واإلرتقـاء بالمستـوى الثقافـي والتربوي لألفراد والجماعات ، النهـوض بالجانـب اإلجت
بإعتبار أن ذلك هو الضمان األكيـد لإلرتفاع بمستوى البيئـة حيث أن صحة البيئة أمر 
مجتمعي ، ولـذا فـإن الجهد الذي يبذل من أجلها يحتاج إلى إسهام الذين يعنيهم أمر 

ء اإلقتصاد واإلجتماع واألخصائيين في الطب وعلم المجتمع ، مـن القـادة والساسة وخبرا
 . (2)النفس والمربون وغيرهم

رتفاع معدالت الوفيات       إن سـوء الحالة الصحية وأخطار البيئة ورداءة المسكن وا 
نتشار األمراض المعدية ، كلها عوامل تؤدي إلى إنهيار الوضع العام لألفراد والمجتمعات  وا 

" نترثا كراه " لرسالة الدكتور  ات التنمية المجتمعية ،  لقد كان، ومن ثم في تردي عملي
إلى  0832وخالل الفترة من ه إلى إجتماعية الصحة العامة أبلغ األثر في لفت اإلنتبا 0830

                                                           

 .  064جهينة سلطان العيسى وآخرون ، مرجع سبق ذكره ، ص  -1
 .  22إلى 22، مرجع سبق ذكره ، ص حسين عبد الحميد أحمد رشوان -2
 



 عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة                                الفصل السادس            
 

555 
 

قامت لجنة خاصة بصياغة قانون متعلق بالفقراء في إنجلترا ، من أهم ما قامت به  0842
على النظرة اإلجتماعية للمرض ، وقد برز من ضمن هذه اللجنة هو وضعها لقاعدة تؤكد 

الذي أكد على أهمية العوامل اإلجتماعية وتأثيرها على " هوبن سادويك"هذه اللجنة الدكتور 
 .   (1)"الرعايـة الصحيـة

: عرفته بما يليولقـد أعادت منظمة الصحة العالمية تحديد مفهوم الصحة العامة و      
بعد ما كان سابقا يقتصر مفهوم الصحة " البدنية والنفسية الكاملة  حالة من اللياقة" بأنها 

دراسة  0964عام " Hinkle" "هينكل"ولقـد أجرى .  (2)"في خلو الجسم من المرض فقط 
حول تأثير العوامل الصحية على األفراد العاملين ، وركز في دراسته على كيفية تأثر 

ولقـد أجـرى هـذه العالقات الشخصية ماعي و الصحة بالمتغيرات التي تعتري الوسط اإلجت
عاما ، إستنتج منها أن العمال األصحاء يرتبطون  62عامل ولمدة  0322الدراسـة على 

بعملهم إرتباطا طيبا ، فهم يحبون عملهم ومقتنعون به ، ويقيمون عالقات طيبة مع أقرانهم 
، بعكس العمال المصابون بأمراض فهم يشعرون نحـو عملهم بنوع من الضيق ، وال 

الظروف البيئية والصحية ، ألنـه في ظـل  (3)يشعرون بسعادة نحو العمل الـذي يؤدونه
 .المترديـة ال يمكن لإلنسان تقديم مستوى مرتفـع من اإلنتاجية 

وأن تق المجتمع والدولة على السواء وتعـد صحة الناس مسؤولية مباشرة تقع على عا     
العوامل اإلجتماعية واإلقتصادية لها آثـار هامـة على الصحة والمرض ومن ثم نشأ في 

جتماعية لصحة األفراد والمجتمع علما خاصا سمي بالطب اإلجتماعي، مجال الرعاية اإل
مؤلفـا عن  0826ومن أبرز المهتمين بهذا النوع من الطب ، طبيب بلجيكي أصدر عام 

األحوال الصحيـة واإلجتماعيـة واإلقتصاديـة للشعب البلجيكي تناول فيه البيئة الجغرافية 
                                                           

  . 26، صالسابق  مرجعال  -1
 .  033، صنفس المرجع  -2
    . 252، ص هالمرجع نفس -3
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ث في التدابير اإلجتماعية التي يؤخـذ بها لعالج للمجتمع ودراسـة أسباب الوفيات والبح
 . (1)المشكالت الصحية والمرضيـة

وتعد الرعاية الصحية وتطويرها من أهم القضايا التي تؤرق الدول النامية ، نظرا لتلك      
األغلفة المالية الكبيرة المرصودة بخصوص هذا الشأن ، وبما أن الرعاية الصحية مسألة 

نسان اإلجتماعية والمهنية ، فإنها تصبح جزء ال يتجزأ من عملية التنمية لصيقة بحياة اإل
بحد ذاتها ، وبالتالي يصبح من الضروري على الدولـة مراعـاة هـذا الجانب بتوفير 
اإلمكانات والهياكل األساسية الصحية ، وتوفير األطباء والمختصين في مجال الخدمات 

ه الشروط ينبغي العمل وبشكل جاد على التنظيم الصحية ، وفي حالة توفر بعض من هـذ
الجيد لهذه المصالح ، حتى تكون في مستوى خدمـة المجتمع وتلبية حاجاتـه من الخدمات 
الصحية الضرورية ، وهذا بغرض تمكين المواطن من اإلستمرار في أداء دوره اإلجتماعي 

 .في التنمية الوطنية الشاملة 
الحقيقة عبارة عن توازن يحكم بين اإلنسان والوسط الذي إن الصحة العامة هي في      

يعيشه ، سواء من النواحي البدنية والتربوية والسلوكية والنفسية والصحية ، فسوء الحالة 
نتشار األمراض  رتفـاع معـدالت الوفيات وا  الصحية وأخطار البيئة المهنية ورداءة المسكن وا 

ضع العام لألفراد والمجتمعات ومن ثم تردي المعدية ، كلها عوامل تؤدي بإنهيار الو 
، إنه يصبح من الضروري تفعيل وتدعيم برامج الوقاية من  (2)عمليات التنمية المجتمعية

 .  (3)المخاطر المهنية وأمراضها ، وفي ذلك تدعيم لفعاليات التنمية بحد ذاتها
رة التـي تطبعـها التنميـة فالعالقـة بين التنمية والصحة تتضح من خـالل الفوائـد الكبي     

اإلقتصادية واإلجتماعية على الناحيـة الصحيةـ ، فجزء كبير من التقدم الصحي يعتمد على 

                                                           

   .  62مرجع سبق ذكره ، ص  ،سلوى عثمان الصديقي  -1
  . 22، ص السابق مرجع ال -2
 .  629مرجع سبق ذكره ، ص  ،حسين عبد الحميد أحمد رشوان  -3
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التحسن في الميدان اإلقتصادي والتعليمي واإلجتماعي ، ولكن في نفس الوقت فإن خطط 
ة التنمية التي تفتقر إلى أسس سليمة يمكن أن تؤدي إلى أخطار جسيمة على الحال

 . (1)الصحية
إن ضعف الجانب الصحي وسوء التغذية تكون كعوامل تؤدي بالضرورة إلى إنخفاض      

إنتاجية األفراد وفشل عملية التنمية ، ويمكن بعملية إحصائية بسيطة مالحظة الفارق بين 
حيث حددت  ما ينفق على قطاع الرعاية الصحية في الجزائر والقطاعات األخرى ،

 :    وهذا كما هو مبين في  (2)العامة للدولة الجزائرية الميزانيات التاليةالميزانية 
  (دج مليار)الوحدة  .2017ميزانية قطاع الدفاع والداخلية والمجاهدين لسنة  بيني(: 6)الجدول رقم -

 المجموع المجاهدين الداخلية الدفاع القطاع
 0626 642 394 0008 المبلغ

ميزانية قطاع الصحة والسكان والنشاط اإلجتماعي والعمل والضمان  يبين:  (1)الجدول رقم -
 (    جزائري الوحدة بمليار دينار): 2017اإلجتماعي والسكن والعمران لسنة 

 النشاط اإلجتماعي  الصحة والسكان القطاع
 والتضامن الوطني

 العمل والضمان 
 اإلجتماعي

 المجموع السكن والعمران

 266 06 020 62 389 المبلـغ
الدفاع ولنقـارن مع بعض ضمن الجـدولين أعاله بين القطاع األول والمتمثل في      
مليار دينار جزائري وبين  0626: ـالداخلية والمجاهدين التي قدرتها ميزانية الدولة بو 

القطاعات اإلجتماعية األخرى والتي تتعلق بالمجتمع مباشرة ، أال وهي خدمـات الصحـة 
 266: ـمـل والتأمين وخدمات السكن والعمران ، حيث قدرت ميزانيتها فقط بوالتضامن والع

مليار دينار جزائري ، حيث يبرز لنا الفارق الشاسع من خالل تلك المخصصات بين 
القطاعين األول متعلق بمسألة األمن والدفاع الوطنيين إضافة إلى قطاع المجاهدين ، 

                                                           

  . 28مرجع سبق ذكره ، ص  ،سلوى عثمان الصديقي  -1
المتضمنة لقانون المالية ،  69/06/6202المؤرخة في  66العدد العدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية -2

 .، مرجع سبق ذكره  6206لسنة 
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، بالمجتمع كالصحة والسكن والتضامن والعمل والثاني المتعلق بقطاعات ترتبط مباشرة 
فإن نسبة اإلنفاق على الصحة في  knoema Atlas"(1)" "أطلس كنيوما"وحسب موقع 

، وأن نصيب الفرد من  محليمن الناتج اإلجمالي ال %6.6هو فقط  6204لسنة الجزائر 
بينما دولة مثل السويد نجد أن لنفس السنة ، فقط في السنة دوالر  633اإلنفاق الصحي هو 

، أما نصيب  6204لسنة  %00.9نسبة اإلنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي هو 
أن نسبة  ألمانيابينما نجد في دوالر لنفس السنة ،  2.828ا فهو هالفرد من الصحة في

الفرد أما نصيب ،  6204لسنة  %00.3هو  الصحة من إجمالي الناتج المحلي اإلنفاق على
أما فرنسا فنجد أن نسبة اإلنفاق على  دوالر لنفس السنة ، 2.400ا فهو همن الصحة في

، أما نصيب الفرد من الصحة  6204لسنة  %00.2الصحة من إجمالي الناتج المحلي هو 
وبمقارنة هذه المعطيات مع بعضها نجد أن الجزائر  دوالر لنفس السنة ، 2.929ا فهو هفي

  .ال زالت متأخرة كثيرا في اإلنفاق على الصحة والعالج 
أهم  عتبارهاإبكبيرة ، أهمية ذات العوامل البشرية  تعد:  مؤشر ترقية عالم الشغل -3

أستخدمت هذه القوة في اإلصالح  الروافد في بناء نهضة إجتماعية إقتصادية ، إذا ما
هناك إتفاقا وليس البناء ، إذ أن البناء ، أما إذا ُأهملت فإنها ستصبح رافدا من روافد الهدم و 

عن طريقه في توجـه إليه عمليات التنمية ، على أن العنصر البشري هو محور اإلهتمام الـذ
فعملية التنمية هي في  ، (2)معت اإلجتماعية الشاملة في المجترايتتحقق أهداف التغيتتم و 

تنمية ن كيفية تنشئة هذا اإلنسان و جهوده ، لذلك فإجوهرها إنعكاس لتوجهات اإلنسان و 
 .قدراته يجب أن يحتل المقام األول في إستراتيجية التنمية 

إن المجتمع الذي ال يستطيع تنمية اإلنسان فيه ، فهو باألحرى غير قادر في نهاية      
التكوين نـا يكـون للمنظومـة التعليمية والتربوية و هتنمية أي شيء ذي بـال ، و اف على المط

                                                           

  http://ar.knoema.com/atlas: الدولي ، على الرابط التالي  "أطلس كنيوما"موقع  -1

 .  42، مرجع سبق ذكره ، ص،  مصطفى خاطرأحمد -2
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طالق مبادراته في الخلق  دور كبير في تنمية قدرات هذا اإلنسان ، وتقويم سلوكه وا 
أرست إال و األمم التي تحترم نفسها  ، إن كل اإلستراتيجيات الشاملة التي تضعها (1)اإلبداعو 

في أولى بنودها أهمية تنمية الموارد البشرية ، على أساس أنها أداة فعالة في تحسين أداء 
كفاءة المشروعات العامـة ، إن عـامل اإلستفادة من الموارد البشريـة يخلق بالطبع إمكانية و 

 . (2)حقيقية للتنميـة
ية ، بقدر ما ندرك خطورتها في التنمية الوطنالعوامل البشرية بالطبع أنه بقدر أهمية و      

 :          على هذه التنمية ، ويبرز ذلك خاصة في المظاهر التالية 
لد ، تعتبر الموارد البشرية دعامة النظام اإلقتصادي ألي ب  :دا  األضعف في  -أ     

أهمية خاصة بمواردها  - الجزائر من ضمنهاو  –تولي البلدان النامية من المفترض أن و 
جتماعية، لما لها من آثار سياسية و شرية الب قتصادية وا  العنصر اإلنساني ينبغي ف ،(3)ا 

هو الرأسمال الذي ينبغي صيانته أن اإلنسان و تنموية ـر إليه على أنه أساس كل عملية النظ
 . حمايته و 

الدينارات في ميدان التكوين من مليارات ال تخصصو والحقيقة قدمت الدولة مجهودات      
، تحسين كوادرها المسيرة ولجموع القـوى العاملـة بغية ورسكلة الفئات العمالية العريضة ، 

إال أن مستوى الكفاءة لمسيرينا ومستخدمينا في المؤسسات واإلدارات العامة ، تتسم في 
اتنا ، ربما ضعف األداء في مؤسسأسباب ما هي فاألغلب بنقص الكفاءة في التسيير ، 

 :   البعض يرجع سبب ذلك إلى العوامل التالية

                                                           

 .  98نحو إستراتيجية بديلة للتنمية الشاملة ، مرجع سبق ذكره ، ص  ،علي خليفة الكواري  -1
 .   66نفس المرجع  ، ص،  -2
التحديات  -المجتمع العربي،  آفاق المستقبلتمع العربي ، التحديات الراهنة و المج ،بالقاسم سالطنية وآخرون  -3

 .  002ص،  5000الجزائر ، منشورات جامعة قسنطينة ، سنة  -الراهنة وآفاق المستقبل 
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في برمجة مسار إدارة المشروعات لإلطار المسير نقص المشاركة الفعلية للعامل و  -     
 .وضع طرق التسيير لها و 

لقوانين المسيرة أي مجموعة النظم وا) لتسييريةادم مالءمـة الخيارات التنظيمية عـ -     
 .مع روح المجتمع المعني بالتنمية الشاملة ( المؤسسةو لجهاز اإلدارة 

التي من لمؤسسات الفكريـة والثقافيـة واإلعالمية والمهنية ، و ادور في ضعـف  -     
المفروض أن تؤدي دورا تعبويا لصالح الموارد البشرية ، الشيء الذي أدى بدوره إلى 

ى من اإلرادة الالزمة ألدنحال دون بلورة الحد امن ثم و ، رؤية المجتمع  ضعف في
ستئناف عملية التنمية لإلنطالق و   .ا 

)*حتى يكون كالمنا هذا له نوع من المصداقية ، فها هي إحدى الجمعيات المختصةو      
1

) 
ساتنا تحقيق مالءمة مخرجات مؤسار الجزائري ، و طعلقة بكفاءة اإلفي متابعة المسائل المت

صادي ، إذ نظمت اإلقتمؤسسات المجتمع المدني والمهني و مع واقع الجامعيـة التعليميـة و 
قـام ، " المؤسسات اإلقتصادية المدرسة و "منتدى وطني أول وتمحورت أشغاله حول موضوع 

التأطير والمختصين في التكوين و هـم من السادة األساتذة المناقشون في هـذه الندوة و 
توظيف  يةكيـفالعمل على ت في مؤسسات عمومية ، بمناقشة مسألة مهمة تمثل مسئوليو 

تقليص ظاهرة و ، المدارس الوطنية من المتخرجين من مختلف المعاهد و الجيوش الجـرارة 
على تكوينهم األموال  البطالة التي لم يسلم منها هؤالء الخريجين الذين خسرت الدولة

 ت ذات قيمـة علميـة داخل الوطنخاصة منهم الذين تحصلوا على شهاداالضخمة ، و 
 . وخارجه 
وخرج هذا المنتدى بتوصية مفادها أنه ينبغي ضمان توفير مناصب شغل لهؤالء      

الخريجين ، وتوقيف النزيف الحاصل في هجرة األدمغة الجزائرية ، التي ما فتئت تقدم 
                                                           

 .جمعية المعرفة "ٌتعرف هذه الجمعية بإسم  -*(
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للجامعات وألكبر المؤسسات الصناعية في الغرب من عطائها وعصارة أدمغتها بينما 
جة إليهم لتكوين طلبة جامعاتها ، وكذا تسيير مؤسساتها اإلقتصادية الجزائر في أمس الحا

 .     (1)والصناعية
جتماعية بل أداة  :البطالة  مشكلة -ب      إن العامل يعد بحق أداة بناء إقتصادية وا 

حضارية شاملة ، ألن اإلنسان هو الهدف والغاية والوسيلة في نفس الوقت ، وحينما ندرك 
ال فإننا نكون جناة  هذه المعنى فإننا ال يمكن أن نسمح ألنفسنا ببخس هذا العامل حقه ، وا 

أبنائه والعوائل التي هـو متكفل بها إنها مسألة  بحق المجتمع قاطبة ، سنكون جناة في حق
 .إحكام التوازن المجتمعي الذي هو في النهاية تحقيق األمن اإلجتماعي المطلوب 

" أكتياليتيكس"هناك تضارب بخصوص نسبة البطالة في الجزائر ، حيث حدد موقع و      
"actualitix"(2)  حسب ، بينما وب 5012في سنة  %11.22أن نسبة البطالة في الجزائر هي
في شهر  %10.2بلغت نسبة البطالة بالجزائر  ONS"(3)" "الديوان الوطني لإلحصائيات"

في  %0.2بزيادة نسبة خالل شهر أبريل من نفس السنة ،  %2.2، مقابل  5012سبتمبر 
حيث بلغ حجم السكان النشطين والذين يمثلون مجموع األشخاص ، أشهر فقط  02مدة 

مليون  15.112البالغين سن العمل القانوني بما فيهم من هم في وضعية بطالة ، حوالي 
مليون شخص في شهر أبريل  15.025، مقابل  5012سنة  شهر سبتمبر شخص وهذا في

أما أشهر فقط ،  2بطال لمدة  52.222بمقدار عدد البطالين  حيث زادمن نفس السنة ، 
من  في شهر سبتمبر مليون شخص 10.222بالنسبة لألشخاص المشتغلين فقد بلغ عددهم 

                                                           

العمل ، جريدة الشروق المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تفقد مصداقيتها ، مهندسون يبحثون عن  ،بن مختار. إ  -1
 .  22، ص 68/22/6223سنة الثالثة ، بتاريخ ال  828العدد  ،، الجزائر 

 : ، على الرابط التالي  أكتياليتيكسموقع  -2
https://ar.actualitix.com/country/dza/ar-statistics-presentation-algeria.php 

، نقال عن الديوان الوطني  1559، قراءة  32/13/2132الخبر أونالين ، ،  البطالة في الجزائر باألرقام -3
 :على الرابط التالي ،  32/10/2132الجزائر ، نظر إليه بتاريخ " ONS"لإلحصاءات 

http://www.elkhabar.com/press/article/117120/%D8%A 

 

http://www.elkhabar.com/press/article/117120/%D8%25A
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نقص حيث خص في شهر أبريل من نفس السنة ، مليون ش 10.222، مقابل  5012سنة 
وذلك من شهر أبريل ، أشهر فقط  2مدة في  شخص 20.222بمقدار  عدد المشتغلين

 22.000=  20.000+  25.000بمجموع الرقمين و ،  5012حتى شهر سبتمبر  5012
 ،مما يدلل على تنامي ظاهرة البطالة في الجزائر، أشهر فقط  02لمدة شخص بطال و 

 وخاصة أنفي فئة الشباب تتركز أكثر ما تتركز الجزائر في البطالة ولكن المشكل أن 
، حيث أشارت  معضلة بحق والذي يعدمن الكتلة السكانية بالجزائر  %62 م تفوقنسبته

في شهر  %52.2سنة  52و 12اإلحصائيات أنها قد بلغت في الفئة العمرية التي تتراوح بين 
في مدة ال  %5 في شهر أبريل من نفس السنة ، أي بزيادة %52.2، مقابل  5012سبتمبر 
 .أشهر  2تزيد عن 

عتبار مستوى التأهيل فيالحظ حسب نفس اإلحصائيات الصادرة عن وباألخذ بعين اإل     
الديوان الوطني لإلحصاءات أن إرتفاع مستوى البطالة مس بشكل رئيسي خريجي التعليم 

، حيث بلغ معدل البطالة في وسط حاملي شهادات التعليم العالي  5012وهذا لسنة العالي 
 %2.2بالنسبة لحاملي شهادات التكوين المهني ، وبنسبة  %12، مقارنة بـ 12.2%

أن نسبة وفي نفس السنة هذا وأشار نفس المصدر ،  (1)لألشخاص الغير حاملين للشهادات
، والذين يقبلون بمهن ال  %22.2البطالين الذين يقبلون بمهن أقل من كفاءاتهم المهنية تقدربـ

،  % %52.2الذين يقبلون بالمهن الشاقة تقدر بـو  %22.2تتوافق مع مؤهالتهم تقدر نسبتهم بـ
داراتنا مهددة بضعف األداء هذه النسب بحسب دلل مما ي ونقص على أن تكون مؤسساتنا وا 
 .دارات اإلمؤسسات و هذه ال مستخدميدى مستوى الكفاءة ل في

 إن اإلدارة هي المجال الذي يعول عليه في توفير :ضعف في األدا  اإلداري  -ج     
نجاز األعمالاألدوات الالزمة لت توفير الوسائل المالئمة من أجل الحصول على و  نفيذ وا 

                                                           

 .ابق المرجع الس -1
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إال أن واقع ،  رعاية الصالح العام من أجل ات الصائبةالمعلومات الالزمة التخاذ القرار 
هذا ربما راجع باألساس و ، مردوديته محدودة ري اليوم في الجزائر يعد ضعيفا و األداء اإلدا

ناها أنها عملية ، ألن التنمية كما عرف تسيير دواليبهاآليـة إدارية للتنمية و  لى فقدانإ
قوية منظمة تعرف  موجهة ، ألن التنمية الناجحة بحاجة ماسة إلى إدارةمجتمعية واعية و 

ل لكي يتم ذلك ينبغي بـذأهدافها جيدا وتضع اإلطار الذي يناسب المجتمع وواقعـه ، و 
يواجه التحديات ، بما يواكب التطورات الحاصلة و  ترقيتهادارة و جهـود كبيـرة إلصالح اإل

التي تهدد برامج التنمية في الجزائر ، فبقدر ما تكون التنمية مسألة إرادة مجتمع ؛ فهي 
لمسار المتابعة ، التي تقـوم بمهام المراقبـة و  قوانينهاأيضا مسألة إدارة قويـة بنظمها و 

المتابعة ا غاب دور اإلدارة في المراقبة و لتنموية ، فإذمدى تحقيق أهدافها االمشاريع و 
بأن تتردى أوضاعنا اإلجتماعية واإلقتصادية  الميدانية ؛ فإننا بذلك نكون قد سمحنا ألنفسنا

 .حتى السياسية و 
خاصة العالمات تـدل على هـذا الضعف والوهن المتعلق بإدارتنا و  هناك مجموعة منو      

 : على سبيل المثال ال الحصرفي هذه المرحة ، منها 
تتبنى نظرة إستراتيجية بعيدة المدى ، عدم وجود رؤية واضحة لسياسة إدارية  -أ     

 .لتحقيق أهداف اإلدارة من أجل التنمية الشاملة في الجزائر 
 .نقص كفاءة المسيرين  -     
 .عدم وجود صرامة في التسيير  -     
مجدية تحقق األهداف من التسيير اإلداري ، وتضبط عدم وجود نصوص فاعلة و  -     

 . ين بهاوالعاملالعالقة القائمة بين التسيير اإلداري 
في سياسة غياب تصور واضح بمعنى  :غياب نظام الحوافز المادية والمعنوية  -د     

 ابأي غينظومة التنمية الوطنية الشاملة المعنوية في مالحوافز المادية و  نظام الدولة تجاه
س إلـى تحفيز القـوى العاملة ، نحو الرفع من فلسفة خاصة لنظام حوافز يهدف باألسا
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 ،الغايات من وراء الجهد التنمويندماجها ، من أجل تحقيق األهداف و ا  فعاليتها وكفاءتها و 
جذرية لنظام الحوافز ، حتى منظومتنا التنموية تحتاج اليوم إلى مراجعة جادة و فـإن ولـهذا 

دارة األعمال يكون موا على أن تتضمن هذه المراجعة كبا مع النظم الحديثة في تسيير وا 
 :النقاط التالية 

بين المجهود الفردي للعامل والكادر أن تكون الحوافز قادرة على خلق الترابط  -     
 .بين مردوديتهم في إنجاز المهام المطلوب تحقيقها المسير من جهة ، و 

ض من مستويات الهـدر تخفسمح فعـال برفـع معدالت األداء و توضع حوافز مجديـة  -     
 . اإلمكانات المتاحةفـي الوقت و 

مواجهة قادرة على تعبئة جهود األفراد وتوجهها لخلق اإلمكانات و  أن تكون -     
 .التحديات 

المساواة كمعايير لوضع نظام الحوافز حتى قيم العدل و  أن ترسى هذه الحوافز على -     
 . األفرادجهود لقلب نظام الحوافز إلى عنصر مثبط ينال 
لسكن الالئق من العناصر المهمة واألساسية في إن ا : تطوير عمليات اإلسكانمؤشر  -4

المجتمع ، إذ يتعلق إستقرار اإلنسان بمصيره في تملكه للسكن فهو كما يقال حياة الفرد و 
مة في الحياة أو يشعر كإنسان له عزة وكرافبدونه ال يمكن أن يحس بمشاعره ‘ قبر الحياة‘

هـذا ن من بناء عش الحياة الزوجية ، و راحـة البـال ، فضال على أن يتمكباألمن والطمأنينة و 
من ثم نحو مسار فعاليته اإلجتماعية ، و بحد ذاته يشكل بؤرة توتر للمواطن تزيد في عرقلته 

تلف تعريفات مشكلة اإلسكان بإختالف وتخ .المهني ثير السلبي على أدائه اإلنتاجي و التأ
األولويـة التي تعطى لبعض عناصرها دون البعض اآلخر ، فقد ينظر إليها على أنها ندرة 
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مشكلة إرتفاع في قيمة اإليجار  البعض اآلخر ينظر إليها على أساس أنهاكن ، و هذا المس
 .  (1)هكبر أو صغر حجمخر يراها مشكلة مالءمة المسكن ونظافته و البعض اآلو 

اليوم   أرتقتوفير السكن كحاجة ملحة لإلنسان تستطيع القول بأن مسألة اإلسكان و نو      
ة هو إرتفاع الذي يزيد في تأزم هذه المشكلمشكلة إجتماعية ، و  توىالجزائر إلى مسفي 

بأثمان خيالية ، أخذ أشكاال من الغلو في السعر و  سعر األراضي الذيتكلفة مواد البناء و 
حيث يرى الكثير من المتتبعين اإلجتماعيين أن ، مما يزيد في تردي الوضع السكني 

سد فيها سـوء األحـوال السكنية واآليلـة للسقـوط المناطق المتخلفة هي تلك األمكنة التي تتج
لظروف الصحية الغيـر اوتفتقر إلى أعمال الصرف الصحي ، وتتسم باإلزدحام الشديد و 

األخالقي ، إن مسألة عالج ه من آثار على األمن اإلجتماعي و ما يترتب عنئمـة ، و مال
لة في مجال جزء ال يتجزأ من أمن السياسة العامة للدو  مشكلة المناطق السكنية المتخلفة

 .  (2)مقوم أساسي لهاالتنمية اإلجتماعية و 
ل التغير في يرجع إلى عوامالسلوك اإلنحرابأن الجريمة و " برجس"لمعنى يقول في هذا ا     

، كما يقول في هذا  (3)اإلضطرابات العقليةالسكاني والظروف السكنية والفقر واألمراض و 
أمرا حيويا في  أن المكان الـذي يسكن فيه الفرد يعد .Bryee "M"بريي .م "اإلطار أيضا

" يرى  اإلجتماعية ، كماثرا في صحته النفسية والجسدية و عامال مؤ تكوين شخصيته ، و 
كن أن من المتاعب األساسية التي تواجه ساكن المدينة هي ندرة المسا” Wood“" وود

المقبول بل تبين من بعض الدراسات أن هناك عالقـة وثيقة الصحية ذات المستوى الالئـق و 
المسكن يعتبر ، و أمراض معوية أخرى رداءة المسكن والتدرن والتيفؤود واإلسهال و بين 

اإلقتصادية مثل تكاليف الموقع  أو باألحرى محصلة مجموعة من العوامل مسألـة إقتصادية
                                                           

 . 96مرجع سبق ذكره ، ص ،حسين عبد الحميد أحمد رشوان  -1
 .  008و 006مرجع ، ص نفس ال -2
 .  33مرجع سبق ذكره ، ص ،صبحي الطويل نبيل  -3
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ام التوافق بين يخلق إنعدتعلق مشكلة السكن بموضوع الدخل و الصيانة ، كما توالبناء و 
  . (1)المستوى اإلقتصادي مشاكل جمة خاصة في البلدان المتخلفةالمستوى السكني و 

 الدور على مجملها في تعتمد اليوم ولحد لألسف تزال ال الجزائر في السكن سةسياو      
 حدة ديزابت ىدأ مما ، التوزيعو  التمويل ذلك في ابم والتسيير اإلنجاز في للدولة األساسي

 تحقيق في فشلها على الوقت مرور مع برهنت ، الحقيقة في السياسة هذه ، السكن   أزمة
 فلقد ، القطاع هذا في صرفت التي الباهظة المبالغ من بالرغم وذلك ، المنشودة األهداف
 يعرف أصبح ما إلى بعيد أمد منذ الميدان هذا في بذلت التي المجهودات كل تحولت

 السكان نمو معدل بتزايد األولى الوهلة منذ ذلك يفسر وقد ،”الجزائر في السكن بأزمة“
 إال ، المدن تجاهبإ الريفي النزوح تزايد إلى إضافة ، السكنات عدد في مماثل تزايد بدون
 الدولة قدرة عدم : منها أهمية تقل ال عوامل هناك أن نجد حيث ، فيه يدقق لو األمر أن

 أو اإلدارة بيروقراطية بسبب أو التسيير غياب بسبب إما ،األمور زمام في التحكم على
 الرئيسية المشاكل بين من باألساس العقار مشكلة غدت إذ ، الخ.… بالعقار المضاربة

  . السكن مشكلة حل أجل من الكافية ةالعناي توليها أن العمومية السلطات على يجب التي
 الجزائر أن برنامج السكن في والعمران والمدينة السكن وزيرأكد في هذا اإلطار      

،  والذي يحظى باألولوية في النفقات العمومية مستمر إلى غاية انتهائه بشكل كلي
،  7302سنة ة عبر التراب الوطني قبل نهاية ألف وحدة سكني 033زيد من أتسليم ب  وعدو 

لكنه  ،(2)امتصاص أزمة السكن والقضاء على السكن الهشوأن مصالحه تعمل على 

                                                           

 . 96إلى 92مرجع سبق ذكره ، ص ،حسين عبد الحميد أحمد رشوان  -1
 algerie.com-http://www.logement :على الرابط التالي من موقع السكن في الجزائر ،  -2
 

 

http://www.logement-algerie.com/
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كموعد إلنهاء هذه  8102، ثم ما لبث وأن حدد سنة  8102سرعان ما استدرك وأّجلها إلى 
 .، وهذا ما يدلل على صعوبة حل مشكلة السكن  (1)األزمة
رئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين الجزائريين، أن  "عبد الحميد بوداود"واعتبر      

ستراتيجية إما تعاني من مشكلة تنظيم وغياب  ال تعاني من أزمة سكن بقدر الجزائر
ستراتيجية واضحة المعالم فإن المشاكل المتعلقة إغياب  في ظلو ،  لقطاعاواضحة لضبط 
وأطلقت  السكنقطاع على التي خصصتها الدولة  ضخمةال موالاألرغم ، بالسكن لن تحل 

، لكن لألسف النتائج لم تظهر، وأشار إلى أنه منذ إنشاء وزارة  مختلف الصيغ السكنية
تمد أي منهم على رؤية ، لكن لألسف لم يع وزيرا 53تعاقب عليها  0211 سنةالسكن في 

 . (2)واضحة
ن ما يدل على أن المذكور آنفا ، أرئيس مجمع خبراء المهندسين المعماريين كما أكد      

مليون سكن شاغر  0.3، هو وجود  قطاع السكن يعاني من غياب اإلستراتيجية والتنظيم
 بإمكانها،  8112في البالد كشف عنها اإلحصاء العام للسكان لعام وغير مستغل 

لسكن في الجزائر، والدولة مطالبة بإجبار مالكي هذه من مشكلة اكبير  جزءامتصاص 
، ذكر إلى ذلك إضافة تحفيزات مشجعة ، السكنات على استغاللها أو تأجيرها لقاء 

نية أو ما زال في طور مليون مسكن تم تشييده إما بطريقة غير قانو  0.8أن هناك  "بوداود"
 ة إلجراء تحقيق شاملمقترحا للحكوم ه قدم أن علىوكشف البناء ،  ملغير مكتو اإلنجاز 

كامل بلديات الوطن ودواوين السكن عبر جميع بإشراك عن وضعية السكن في الجزائر ، و 

                                                           

، موقع  وزيرا وخصصت لها إمكانيات ضخمة 53تناوب عليها .... أزمة السكن في الجزائررفيق ، .أ  -1
 :، على الرابط التالي  02/10/8101: لموعد اليوم ، نظر فيه بتاريخ جريدة ا

https://elmaouid.com/regional/10939 

 .نفس المرجع  -2

https://elmaouid.com/regional/10939
https://elmaouid.com/regional/10939-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-35-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9
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لكن  للخروج بإحصائيات دقيقة حول حقيقة واقع السكن في البالد التراب الوطني ،
 . (1)السلطات لم ترد على طلبه

رئيس الجمعية الجزائرية لحماية المستهلك،  "مصطفى زبدي" في هذا اإلطار أوضح     
، لكن هناك بطئا وتأخرا كبيرين في المشاريع  األمور بدأت تتطور نحو حل أزمة السكنأن 

حتجاجات التي تلقتها الجمعية كانت في وذكر أن المشاكل واإل،  وعدم احترام آجال التسليم
وتوقع أن تتجه أزمة السكن في غضون ،  أخر آجال تسليم الوحداتالغالب تتعلق بت

،  نجاز والتسليم على ما هي عليه اآلن، إذا استمرت وتيرة اإل السنوات الثالث المقبلة للحل
رتفاع أسعار العقارات واإليجار، فهذه إستمرار إاستدرك موضحا أنه حاليا وفي ظل  لكنه

  .(2)واألزمة ما زالت مستمرةقرائن على أن الطلب ما زال قويا 
وعدد  طور اإلنجازتبين عدد السكنات في  (3)العموم هذه إحصائية وزارة السكنعلى و      

 :، والجدول أدناه يوضح ذلك  6206إلى غاية  6222ما بين  ةالمسلمالسكنات 
  : 6102لسنة يتضمن الوضعية السكنية في الجزائر ( : 8)الجدول رقم -

 نجازنسبــة اإل  مسلمةالالسكنات  في طور اإلنجازسكنات  السنـوات
6222/6206 6.698.499 0.230.208 22.23% 

 

سنوات لم يتم إنجاز إال  6حيث نالحظ من خالل هذه المعطيات أنه في ظرف      
من مشاريع السكنات التي تقررت في هذه الفترة ، وهذا يؤكد بطء عملية إنجاز  22.23%

 .هذا النوع من المشاريع ذات األهمية القصوى في حياة المواطن 

                                                           

  .السابق المرجع  -1
  .نفسه المرجع  -2
  :موقع وزارة السكن ، على الرابط التالي  -3

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/StatistiquesArabes.aspx 

 

 

 

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/StatistiquesArabes.aspx
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 يمكن لناللتكرارات والنسب المستخرجة منها ،  وضمن الجدول التالي والموضح     
بخصوص بعد التنمية نية بالدراسة مقارنة بين البرامج السياسية لألحزاب الثالثة المعال

 :اإلجتماعية ومؤشراتها ، وهو كما يلي
يبين تكرارات ونسب مضامين بعد التنمية اإلجتماعية بحسب مؤشراته لبرنامج األحزاب ( 9)جدول رقم
 :الثالثة 

 مؤشرات الموضوع
 تطوير منظومة 
 التربية والتعليم

 تطوير الخدمة 
 الصحية والعالجية

 الشغلتطوير عالم 
 تطوير عمليات

 اإلسكان
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %96.30 06 %24.69 08 %68.26 00 %22.36 62 حزب جبهة التحرير
 22 22 %68.26 28 %04.68 26 %38.32 08 حركة مجتمع السلم

 %26.29 20 %26.04 26 %26.02 20 %22.38 23 جبهة القوى اإلشتراكية
 %022 03 %022 68 %022 04 %022 46 المجموع

ولنتذكر جيدا أن الهدف من تحليل المضمون هو الوصول للتعرف على مدى تكرار      
الجمل والعبارات الدالة عن األبعاد والمؤشرات التي تدخل ضمن تساؤالت الدراسة 
ومؤشراتها ، بمعنى تكميم هذه المعطيات ، ثم الوصول بالنتيجة إلى منتهاها ، أي أن 

 . دنا على فهم الظاهرة محل الدراسة نصل إلى التحليل الكيفي ، الذي يساع
وفي هذا اإلطار وبغية تقييم مضامين ما تكلمت عنه األحزاب الذين هم محل دراستنا      

 (3)و(6)و(0)رقمالسالفة الذكر ل داو ضمن الجهذه ، ضمن برامجهم السياسية ، نجد و 
امج بالبر بعد التنمية اإلجتماعية الخاص لمحصل عليها ضمن ابالمعطيات  ةوالخاص
أعاله والذي قمنا من خالله بمقارنة بين هذه  (9)ومع الجدول رقم ،هذه األحزاب ل ةالسياسي

القراءات نالحظ بعد التنمية اإلجتماعية بحسب مؤشراته ،  البرامج ، ضمن نفس البعد أي
 :التالية 
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 نالحظ ما يلي  بالنسبة لمؤشر ترقية منظومة التربية والتعليم ،: 
جملة دالة على مضمون  62تضمن برنامجه على : جبهة التحرير الوطني حزب -أ     

، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد تحصل  هذا المؤشر
 . %22.36على نسبة 

التأكيد و  هاتنظيم نشاطإلى  "جبهة التحرير الوطني" ربما يعزز هذه النتيجة هو دعوةو      
حتى تتكيف مع التحوالت ، على ضرورة بعث الحيوية في تنظيمها وأساليب ومناهج عملها 

جتماعية قتصادية واإلوبالتالي تدعم دورها القيادي في تطوير سياسة التنمية اإل، السياسية 
      . (1)والثقافية في البالد

إلى تبني فكرة إصالح المنظومة التربوية " حزب جبهة التحرير الوطني"دعا وفي هذا      
دون التقليل من أهمية اإلنجازات التي حققتها  ،عالمية التجارب النفتاح على من خالل اإل، 

 ، على خالف أطراف سياسية  ستقاللاإل فترةالمدرسة الجزائرية خالل 
 . (2)"اإلرهاب"أخرى اتهمت المدرسة بأنها كانت سببا في بروز 

جملة دالة على مضمون هذا  08تضمن برنامجها على  :مجتمع السلم ركةح -ب     
، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، تكون هذه الحركة قد تحصلت  المؤشر

 . %38.32على نسبة 
حركة "نجد أن بوية ، ر المنظومة التالمماحكة السياسية بخصوص على صعيد هي و      

تتبنى مواقف معارضة لعمليات إصالح المنظومة التربوية بالطريقة التي  "مجتمع السلم
، وتطالب بضرورة الحفاظ على قيم المجتمع  طرحتها اللجنة الوطنية في تقريرها النهائي

 . (3)الجزائري المتمثلة أساسا في اإلسالم وضمان سيادة اللغة العربية
                                                           

 .0988نوفمبر  62 –التحرير الئحة العمل السياسي لجبهة -المؤتمر السادس ، حزب جبهة التحريري الوطني -1
 :رابط التالي على ال،  6226ريعيات تش فيرية امج األحزاب الجزائقراءة في بر  -2

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ 
  .السابق  مرجعال -3

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/
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جمل دالة على  23نامجها على تضمن بر (: FFS)جبهة القوى اإلشتراكية  -ج     
وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد  مضمون هذا المؤشر،
 . %22.38تحصل على نسبة 

، جتماعية األساسية ضمان الحصول على جميع الخدمات اإليدعو هذا الحزب إلى      
 . (1)اإلجتماعيوالسكن الرعاية الصحية المجانية والتعليم ك

ومن ثم وبحسب المعطيات أعاله نجد أن جبهة التحرير الوطني تكون قد تفوقت على      
 .في التأكيد على مضمون التربية والتعليم ( FFS)و( حمس)كل من حركة 

 نالحظ ما يلي  رقية الخدمة الصحية والعالجيةبالنسبة لمؤشر ت ،: 
جملة دالة على مضمون  00تضمن برنامجه على : حزب جبهة التحرير الوطني -أ     

، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد تحصل  هذا المؤشر
 . %68.26على نسبة 

جمل دالة على مضمون هذا  26تضمن برنامجها على : ركة مجتمع السلمح -ب     
المؤشر، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد تحصل على 

 .  %04.68نسبة 
تضمن برنامجها إال على جملة واحدة دالة على (: FFS)جبهة القوى اإلشتراكية  -ج     

ثة ، يكون هذا الحزب قد مضمون هذا المؤشر، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثال
 . %26.02تحصل على نسبة 

فحسب المعطيات أعاله نجد أن جبهة التحرير الوطني تكون قد تفوقت أيضا في هذا      
في التأكيد على مضمون المنظومة الصيحة ( FFS)و( حمس)المؤشر على كل من حركة 

 .والعالجية 

                                                           
1-Résolution économique et sociale du 5ème Congrès National du FFS , op.cit 

http://www.ffs-dz.net/?p=2477
http://www.ffs-dz.net/?p=2477
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 نالحظ ما يلي  طوير عالم الشغلبالنسبة لمؤشر ت ، : 
جملة دالة على مضمون  08تضمن برنامجه على :  حزب جبهة التحرير الوطني -أ     

، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد تحصل  هذا المؤشر
 . %24.69على نسبة 

جمل دالة على مضمون هذا  28تضمن برنامجها على : ركة مجتمع السلمح -ب     
المؤشر، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد تحصل على 

 .   %68.26نسبة 
جمل دالة على  26تضمن برنامجها على :  (FFS)جبهة القوى اإلشتراكية  -ج     

مضمون هذا المؤشر، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد 
 . %26.04تحصل على نسبة 

 خلق وتسهيل عمل للمواطن وبخاصة فئة الشباب ، فرص خلقينادي هذا الحزب ب     
 . (1)للدخل تمتص مشكالت البطالة مدرة أنشطة
ضا في هذا أعاله نجد أن جبهة التحرير الوطني تكون قد تفوقت أيفحسب المعطيات      

 في التأكيد على مضمون تطوير عالم الشغل ( FFS)و( حمس)المؤشر على كل من حركة
 نالحظ التالي  رقية عمليات اإلسكانبالنسبة لمؤشر ت ،  : 

جملة دالة على مضمون  06تضمن برنامجه على : حزب جبهة التحرير الوطني -أ     
هذا المؤشر ، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد تحصل 

 . %96.30على نسبة 
ضمن برنامجها على جمل دالة على مضمون هذا لم ي: حركة مجتمع السلم -ب     

 .  المؤشر

                                                           

1- op.cit . 
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دالة على  ة واحدةجملتضمن برنامجها على (: FFS)جبهة القوى اإلشتراكية  -ج     
مضمون هذا المؤشر، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد 

 . %26.29تحصل على نسبة 
في هذا  ةفوقدائما متحسب المعطيات أعاله نجد أن جبهة التحرير الوطني تكون وب     

يات لمع قيةون تر في التأكيد على مضم( FFS)و( حمس)المؤشر على كل من حركة 
 .   اإلسكان

حزب جبهة برنامج خاص ب تنمية السياسيةفئة المؤشرات و معطيات  يوضح( 12)جدول رقم -
 :التحرير الوطني 

 المضامين           
 التكرار الفقرات التحليل وحدات

الخيار التأكيد على 
 22 × الحر الديمقراطي

الدعوة لمجتمع مدني 
  فاعل

 .ثوابت المجتمع الفكر والتعبير في إطار قيم و حماية حرية  -
 المنظمةفي مراجعة التشريعات والقوانين  اإلسراعضرورة  -
 . اإلعالميةبما يخدم ويدعم التعددية  عالمإلا

26 

التمثيل  على تأكيدال
المشاركة و الشعبي 

 المجتمعية
× 22 

 26  مجموع تكرار الفئة
 

حركة مجتمع برنامج خاص ب ة السياسيةتنميال مؤشرات فئةو معطيات  يوضح( 11)جدول رقم -
 :السلم

 المضامين         
 التكرار الفقرات التحليل وحدات

 
 
 

 . منهج الشورى والخيار الديمقراطي -
النظام الجمهوري والتعددية السياسية في ظل التداول السلمي على  -

   . السلطة
8 
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التأكيد على الخيار 
 الديمقراطي

مجال التشريع والحياة العمل على طرح البدائل اإلسالمية في  -
نفتاح على باإل, التجارب الناجحة في العالم ستفادة من العامة واإل
 . البشرية اإلبداعات

ستحقاقا وطنيا يقوم ا  العملية السياسية توجها حضاريا و ر اعتبإ -
 .على مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بجدٍّ من أجل  عملال، و  في تطوير الفعل الديمقراطي ماسهاإل -
للخروج من األحادية والوصول   ترقية الحريات الفردية والجماعية

 . الى تمدين النظام السياسي
إعادة االعتبار للعمل الحزبي والفعل االنتخابي وبناء الثقة في  -

 . العملية السياسية
 . الديمقراطيةبالوسائل , التداول السلمي على السلطة -
وتشجيع  حترام اإلرادة الشعبيةا  نتخابات و محاربة تزوير اإل- 

 . المواطن على الدفاع عن خياراته
 
 
 

 
الدعوة لمجتمع مدني 

 فاعل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . وتطويره وتنميته وترقيتهالعمل على تحرير المجتمع المدني  -
النظام السياسي وتحقيق اإلصالح النضال من أجل تمدين  -

عتماد القانوني للجمعيات والنقابات رفع القيود عن اإل - .الشامل
، وتشجيع حرية المبادرة  وللحركة الجمعوية والمجتمع المدني

 . للمساهمة في تنمية المجتمع
تطوير الدولة والمجتمع وتنمية العمل الديمقراطي وخدمة  فاهدإس -

 . الوطن
الحق والقانون وتجذير الديمقراطية وتجسيد المعايير بناء دولة  -

 . الدولية للحكم الراشد
الوطنية واإلسالمية والديمقراطية ، وفق   بناء التكتالت السياسية -

 . مبادئ الحركة والمصلحة الوطنية الراجحة
 . الدفاع عن الحريات وحقوق اإلنسان والعالقة مع المجتمع المدني -
بإشراك الحركة  ، العنف في المجتمع الجزائريمعالجة مظاهر  -

 .الجمعوية 
والتحلي  اآلخرالفكر الحر والسلوك الديمقراطي وقبول  تنمية -

 . وتنمية روح التنافس على الخير، ختالف مع الغير بآداب اإل

06 
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الدعوة لمجتمع مدني 
 فاعل

ر، التي حماية المجتمع من حمالت التفكيك واإلنحالل والتنصي -
وحاجة المعوز بسبب الفقر والبطالة ،  تستغل حرمان وفقر الشعوب

 .والتهميش 
المجال السمعّي البصرّي،  دعم جهود التعددية اإلعالمية وتحرير -

 . وأخلقة الممارسة الصحفية واإلعالمية
دعم نضاالت الصحفيين والباحثين والنخب في تحصيل حقوقهم  -

 . المشروعة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

التأكيد على التمثيل 
المشاركة و  الشعبي

 المجتمعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التأكيد على التمثيل 

نتخابي وبناء الثقة في عتبار للعمل الحزبي والفعل اإلإعادة اإل -
 . العملية السياسية

 . تفعيل آليات الرقابة الرسمية والشعبية -
 . الحوار والمبادرات -
 . الحركةترقية المشاركة السياسية ضمن مبادئ  -
تزوير اإلرادة  ةقاوممالديمقراطية و  التأكيد علىت الحريات و يثبت -

 . الشعبية
 . ترسيخ ثقافة التعددية السياسية والنقابية واإلعالمية والمجتمعية -
 . ترقية العمل السياسي وأخلقته بما يخدم ثوابت األمة -
  . العامالمشاركة السياسية بكل أشكالها وفق توجهها السياسي  -
 . التحالفات والعالقات والتكتالت السياسية -
لبناء دولة الحق   عتبار المعارضة السياسية وظيفة أساسيةإ -

 .والقانون وتجذير الديمقراطية 
أن ينهض بالوطن بحسن التسيير والتدبير على الحزب الحاكم  -

وتحقيق التنمية من ، والعدالة وضمان الحرية وحماية المال العام 
خالل تطبيق برنامجه في مختلف القطاعات التي تغّطي جميع 

 . أقضية الحياة
أن يخدم الوطن من المعارض الحزب  كما أنه يستوجب على -

خالل مراقبة عمل الحكومة ومختلف المؤسسات التي يديرها الحزب 
الحاكم ومتابعة طرائق تسييرها ومالحقة الفساد والنضال من أجل 

 .ن الناس الحرية والمساواة بي
تعزيز دور المنتخب في المجالس الوطنية والمحلية وتوسيع  -

04 
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المشاركة و  الشعبي
 المجتمعية

صالحياته بما يضمن تجسيد البرامج وتوازن العالقة بينه وبين 
  .اإلدارة

 . وسائل االتصال واإلعالم والتعبئة الجماهيرية -
 34  مجموع تكرار الفئة

 

جبهة القوى برنامج خاص ب السياسيةتنمية فئة المؤشرات و معطيات  يوضح( 12)جدول رقم -
 :اإلشتراكية 

 المضامين        
 تكرارال الفقرات التحليل وحدات

 
التأكيد على الخيار 

  الديمقراطي
 

الوطني  ستقاللاإل:  العمل على تحقيق اإلجماع بخصوص ثالثية -
جتماعية ديمقراطية ودولة ،   .اإلسالم  لمبادئ ، وفقا وا 
  السياسية التعدديةوترسيخ مبدأ  الديمقراطية إرساء أجل من الكفاح -
 .التأكيد على أسس العدالة اإلجتماعية والممارسة الديمقراطية  -
  .األساسية للمواطنين  والتحقق بالحرياتالقانون  سيادةإحترام  -

4 

 
الدعوة لمجتمع 
 مدني فاعل

 

دعم المجتمع المدني وتشجيعه على المساهمة في تحقيق الوحدة  -
 .  الوطنية والسلم األهلي 

الدعوة إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان وقيم الديمقراطية ، ودعم  -
الجمعيات المعارضة والمدنية بغض النظر عن أيديولوجيتها 

 . الديمقراطية أو اإلسالمية 

6 

 
 
 

التأكيد على التمثيل 
المشاركة و الشعبي 

 المجتمعية

 القرارات المصيرية التي تعنيهم إتخاذ في  ة الشعبمشاركالدعوة ل -
وخاصة المشاركة البناء  اإلجتماعي والحوار المشاركة على التأكيد -
، على المستوى الوطني  واالجتماعية اإلقتصادية الخيارات في
  .المحلي و 
األساسية  والتحقق بالحرياتالقانون  وسيادة المواطن كرامة إحترام -

  .للمواطنين 
لعمل على تحقيق تمثيل حقيقي لإلنتخابات ، سواء التشريعية ا -

منها أو المحلية ، بغية مساهمة المجالس الشعبية المنتخبة في 
 .التنمية الوطنية والمحلية 

وتشجيع  محاربة تزوير االنتخابات واحترام اإلرادة الشعبية -
 . ع عن خياراتهالمواطن على الدفا

2 
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 00  مجموع تكرار الفئة
 

التنمية السياسية تعد من أبعاد التنمية الشاملة يتمكن كما قلنا في الفصول السابقة أن      
من خاللها تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكالتهم بوضوح ، وكذا تعبئة كل 

في ظل النظم لذا و وواقعي ، و اإلمكانيات المتاحة لمواجهة هذه المشكالت بشكل علمي 
السياسية ذات الفاعلية والشرعية السياسية والقادرة على أداء دورها ومهامها المنوطة بها ، 

تعرض لها أن ت مواجهة األعباء التي يمكن قادرة بالفعل علىتكون مثل هذه النظم 
اإلقتصادية وللتحديث يمكن أن تكون كمطلب للتنمية " باي"التنمية السياسية كما يعتقد ف

السياسي ، وكتنمية في مجاالت اإلدارة والتنظيم وكتعبئة جماهيرية ، كما أنها تهدف لبناء 
تستهدف فهي بالتأكيد ،  (1)نظام سياسي ديمقراطي مستقر يهدف للتغيير الهادف والمنتظم

كما تستهدف اإلرتقاء بحياة األفراد لتمكينهم من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ، 
بناء مؤسسات المجتمع وفقا لما يتناسب وحاجات ومتطلبات هذا المجتمع ، حتى يتمكن 
النظام السياسي بالتحلي بقدرات عالية تضمن له الشرعية والفاعلية واإلستقاللية على 
الصعيد الدولي ، وعليه ال يمكن للتنمية السياسية أن تحقق أهدافها دون تضافر كافة 

ية والشعبية من مؤسسات وأفراد لخلق الظروف المالئمة إلنجاحها ، وعليه الجهود الرسم
 : (2)أن تتوافر فيها المؤشرات التالية للتنمية السياسية ينبغي

ن عملية التنمية السياسية الناجحة هي التي تخلق إ : التأكيد على الخيار الديمقراطي -1
ها تكون قد إستهدفت بناء النظام نألالظروف والشروط المالئمة للتطور الديمقراطي ، 

السياسي وتحديثه كي يحقق نظاما ديمقراطيا ، بمعنى أن التنمية السياسية ستظل تعمل 

                                                           

دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري  –ناصر محمد عارف ، نظريات التنمية السياسية المعاصرة  -1
 . 636، ص 0994، الرياض  6الدار العالمية للكتاب اإلسالمي ، ط اإلسالمي ،

دراسة تحليلية ميدانية ،  –وليد عبد الهادي العويمر ، دور اإلذاعة والتلفاز األردني في التنمية السياسية  -2
 . 22، ص 6203، سنة  0، العدد 2المجلة األردنية للعلوم اإلجتماعية ، المجلد
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على التخلص من رواسب النظام القديم الذي سيبقى يؤثر سلبا في إتجاهات األفراد 
الحزبي ، بل إذ الديمقراطية لم تعد مجرد آلية إنتخابية أو مجرد إطار للتنافس والمجتمع ، 

غدت الديمقراطية في إحدى معانيها العميقة هي المشاركة في إتخاذ القرارات المصيرية 
وترى األمم المتحدة أن الديمقراطية هي ،  (1)ومراقبة تنفيذها والمحاسبة على نتائجها

تجسيد لتقرير المصير ، بحيث ينبغي أن تبنى على اإلرادة المعبرة عن تحرير الجميع ، 
خالل تيسير عبر توفير المعلومات وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين من 

حترام جميع حقوق اإلنسان ورغم تعدد آلياتها ، إال أن الديمقراطية تقوم ،  (2)الرابطات وا 
حترام مبدأ تداول السلطة سلميافي جوهرها على التعددية السياسية  ، والرقابة السياسية وا 

على حترام حقوق المواطنين وحرياتهم ، وعليه يصبح من المهم وتوفير الضمانان إل
التطبيق الفعلي ، أن تعمل على  الديمقراطية المنظومة السياسية التي إقتنعت بخيار

تتمثل هذه المقومات ، و  هذا الخيارالتركيز على تبني مقومات و للممارسة الديمقراطية ، 
 : في 
لسياسية شراك جميع أفراد المجتمع في الحياة ابمعنى إ: المشاركة السياسية  -أ     

 .في العملية السياسية  وتمكينهم من لعب دور واضح
مشروعية "عبارة عن " سعد الدين إبراهيم"وهي كما يعرفها : التعددية السياسية  -ب     

تعدد القوى السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في القرار السياسي 
كمظهر من مظاهر الحداثة السياسية أو " محمد عابد الجابري"، ويراها  (3)"مجتمعها في

كمجال إجتماعي وفكري يمارس فيه الناس سياستهم بواسطة الحوار والنقد واإلعتراض ، 

                                                           

،  6222سعد الدين إبراهيم ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  -1
   .  29ص

 . 19المذكرة التوجيهية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن الديمقراطية ، مرجع سابق ، ص -2
 .32، ص0986أسامة الغزالي حرب ، األحزاب السياسية في العالم الثالث ، عالم المعرفة ، الكويت ،  -3
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يديولوجيات مختلفة ، تتنافس في بينها عن طريق  تفترض وجود أحزاب لها برامج وا 
 . (1)اإلنتخابات الحرة والنزيهة

ويعني ذلك عدم ترك الحكم في قبضة شخص : التداول السلمي على السلطة  -ج     
واحد ، أي جعل الحكم في حالة تعاقب دوري بين القوى المتنافسة على السلطة ، حيث 
يقوم الحاكم بممارسة سلطته بتخويل الناخبين له وفق أحكام الدستور والتشريعات المعمول 

 .بها 
لها بنية وآليات ومؤسسات وممارسة سياسية تقوم على المشاركة الواسعة فالديمقراطية      

، فالديمقراطية هي (2)رعبر قنوات المؤسسات السياسية وعلى أساس من التنافس الح
لبناء حركة  انطالقعملية تطورية تعكس في الحقيقة حركة المجتمع السياسية ، هي نقطة 

ل نضالي ، ومن ثم فعلى النظام السياسي أن إجتماعية واسعة تنخرط فيها الجماهير بشك
يدرك أن الديمقراطية اليوم لم تعد خيارا فقط ، بل أصبحت أكثر من ضرورة بإعتبار أن 
المواطنة التي هي إحدى مقومات التنمية الشاملة ، يتحدد كيانها بجملة من الحقوق 

ن شاءوا والحريات الديمقراطية ، والتي في مقدمتها الحق في إختيار الحاكم ين ومراقبتهم وا 
 .    (3)عزلوهم

يعد وجود مجتمع مدني منظم نشط ومسئول  :مجتمع مدني فاعل  التأكيد على -2
ويعمل بحرية أمرا جوهريا بالنسبة للديمقراطية نفسها ، وهذا يفترض وجود دور فعال 
للمنظمات غير الحكومية وجماعات اإلصالح الديمقراطي وجماعات حقوق اإلنسان 

                                                           

حالة المغرب ، ندوة الفكر العربي ،  –محمد عابد الجابري ، التعددية السياسية وأصولها وآفاق مستقبلها  -1
  . 026، ص 0969عمان ، 

شكالية التعاقب على السلطة ، في ندوة حول لمسألة الديمقراطية في الوطن  -2 حسين علوان البيج ، الديمقراطية وا 
 . 022، ص 6226العربي ن مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

   . 094،092محمد عابد الجابري ، إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي ، مرجع سابق ، ص -3
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يعرف المجتمع المدني هذا و ،  (1)النقابات والجمعيات المهنيةوالحركات اإلجتماعية و 
شكل من أشكال التنظيم الذي يحشد ويجند جهود المجتمع وفعالياته ، فهو يمثل : بإعتباره 

تلك القوى المتواجدة في المجتمع ، على أن يسمح لها بالتعبير عن آراء مواطنيه 
يشير : أن مفهوم المجتمع المدني بأنه " سعد الدين إبراهيم"يرى وتوجهاتهم ورغباتهم ، و 

إلى مختلف التنظيمات التطوعية التي تنشأ بمقتضى اإلرادة الحرة ألعضائها بقصد حماية 
األحزاب السياسية والتنظيمات : مصالحهم والدفاع عنها ، ومنها على سبيل المثال 

لح والجمعيات األهلية والمنظمات الغير الثقافية واإلتحادات المهنية وجماعات المصا
مجموعة من الجمعيات التطوعية : ، ويعرف المجتمع المدني أيضا بإعتباره  (2)"حكومية

التي تتوسط العالقة بين المصالح القابلة للتعبئة من جهة ، وعمل المركز السياسي من 
كل المؤسسات التي تتيح لألفراد التمكين من : ، وهناك من عرفه بأنه  (3)جهة أخرى

 .  (4)الخيرات والمنافع العامة دون التدخل أو توسط الحكومة
ويعد المجتمع المدني أحد الفعاليات  المهمة في المجتمع ، لما له من قدرة على      

أثير واإلقناع ، إذا ما التجنيد وتمكنه من الوصول إلى تحقيق مستويات في مجالي الت
تع بقدر من الحرية واإلستقاللية ، فبحكم أن المجتمع المدني وثيق الصلة يتمسمح له أن 

بالقاعدة الشعبية للمجتمع ويكسب ثقتها ، ومن ثم فهو جدير بأن يمنح من طرف النظام 
لعب السياسي إمكانية لعب الدور المنوط به في تهيئة جميع شرائح المجتمع وتحفيزها ل

دورها في اإلنخراط في تنمية المجتمع والنهوض به ، فبقدر ما تتدعم قوى المجتمع المدني 
                                                           

 . 33مرجع سابق ، ص  رة التوجيهية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن الديمقراطية ،المذك -1

دراسة حالة األحزاب  –عبد النور ناجي ، دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر  -2
  .  31، ص 2112لسنة  5سطيف ، عدد، جامعة  اآلداب والعلوم اإلجتماعيةمجلة السياسية ، 

ميشيل كامو ، ثالث تساؤالت حول المنظور الديمقراطي في الوطن العربي ، في ندوة التحوالت الديمقراطية في  -3
  . 62، ص 0993الوطن العربي ، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، 

 0996دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ثناء فؤاد عبد اهلل ، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ، مركز  -4
   .  686، ص



 عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة                                الفصل السادس            
 

522 
 

ومؤسساته ، بقدر ما يسهم ذلك في تثبيت الديمقراطية كنظام للحكم ، فالمجتمع المدني 
 . (1)هو عبارة عن األرضية التي ترتكز عليها الممارسة الديمقراطية

 :  ولقد تأكدت أهمية مفهوم المجتمع المدني لعدت أسباب ، أبرزها      
 .الدور البارز الذي يؤديه المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق اإلنسان  -أ     
الرغبة لدى كثير من الناس في التقرب أكثر بمنظمات المجتمع المدني ،  -ب     

 .لوبة في كثير من األحيان للحصول على المزيد من الحقوق الضائعة والمس
الرغبة الجامحة من طرف العديد من شرائح المجتمع في ممارسة نوع من الرقابة  -ج     

على سلطة بعض الحكومات ، التي تحول عندها مفهوم السلطة في كثير من األحيان 
 . إلى نوع من التسلط والكف من حرية الكثير من فعاليات المجتمع المفيد 

وكال هذين المصطلحين :  على التمثيل الشعبي والمشاركة المجتمعيةالتأكيد  -3
حيث يغدو كل من التمثيل  يؤكدان على معنى المشاركة السياسية لجماهير الناس ،

الشعبي والمشاركة المجتمعية في الحياة السياسية هدفا أصيال وفي نفس الوقت وسيلة ، 
شاركة النشيطة للمواطنين في مختلف فهي هدف ألن الحياة الديمقراطية تقوم على الم

المجاالت ، وهي وسيلة ألن مجاالت المشاركة تتيح للمواطنين إدراك وتذوق أهمية 
 (2)ممارستها ، ومن ثم تتأصل فيهم عاداتها ومسالكها وتصبح جزءا من ثقافتهم وسلوكهم

را في الحياة فالمشاركة الشعبية تعني تلك العملية التي من خاللها يلعب فيها األفراد دو 
السياسية واإلجتماعية والمجتمعية ، ويكون لديهم الفرصة ألن يشاركوا في وضع األهداف 

نجاز تلك األهداف ،  (3)العامة لذلك المجتمع ، والقيام بأفضل الوسائل لتحقيق وا 
أن يكون المواطنين حاضرين ومشاركين : المشاركة الشعبية بالنسبة لألمم المتحدة هيو 

                                                           

أحمد شكري الصبيحي ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  -1
   . 662، ص 6222

  .004، ص 6220 إلهام عبد الحميد فرج ، التعليم ومستقبل المجتمع المدني ، مطبعة الجمهورية ، اإلسكندرية ، -2
   . 53، مرجع سابق ، ص اإلجتماعية الخدمة في التنموي المنظور عبد الهادي الجوهري ، -3
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ليات الحكم ، بما في ذلك المداوالت المتعلقة بالقرارات العامة ووضع في جميع عم
فاألمم المتحدة ولذا  (1)السياسيات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها ونتائج تلك السياسات

تقر بأهمية المشاركة الشعبية والمداوالت الجماعية والمساواة السياسية التمثيلية والشفافية 
 .(2)التي تسهل اإلتصال والخاضعة للمساءلة ،

المجتمعية ،  فحسب التعاريف السابقة يمكن القول أن التمثيل الشعبي والمشاركة     
في عملية  ضمن الممارسة السياسية ، ومشاركين فعليينفاعلين تقتضي أن يكون الناس 

مجرد مستفيدين يتلقون فقط وليسوا المطلوب ،  جتماعيالتغيير اإلالتنمية المجتمعية و 
، إذ أن المشاركة السياسية تعني بالضرورة تغير من واقعهم  ةهمة فعلياسالنتائـج دون م

ن يتمكن الناس من ممارسة ى أعنبم،  (3)تلك النشاطات واإلختيارات الواعية لدى الناس
، ضمن ما يسمى باللعبة الديمقراطية والتي من  الحرة بإرادتهمالخيارات التي صاغوها 

 :أخص خصائصها 
 .لدى شرائح كبيرة من المجتمع توسيع قاعدة المشاركة السياسية  -أ     
  .ه غرفتيالبرلمان ب عادل لكافة الشرائح المجتمعية داخلحقيقي و إيجاد تمثيل  -ب     
ترك الناس يختارون ممثليهم بكل شفافية وحرية ، تعبيرا عن حقهم الطبيعي في  -ج     

إختيار من ينوبهم ويوصل إنشغاالتهم إلى المجالس الشعبية المنتخبة الممثل الحقيقي 
للشعب ، إذ المشاركة السياسية الحقيقية هي حق ومسئولية ، تتطلب وعيا ورغبة وقدرات 

 .لها  تنظيمية ، وبيئة تمكن

                                                           

،  A/RES/2/02المذكرة التوجيهية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن الديمقراطية ، قرار الجمعية العامة تحت رقم  -1
 : ، على الرابط التالي  19نسخة إلكترونية ، ص

 

www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/SGGuidelines.pdf 
 . نفس المرجع والصفحة -2

3- Mark S.Boncheck, Thinking about Poltical Participation finding the right theoretical tool . office 

of United national Hight Commisioner for human Rights, Geneva, 1997 . Internet Source :www.Pin 

Library Pool- cog  . 

 

http://www.pin/
http://www.pin/
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يبين تكرارات ونسب مضامين بعد التنمية السياسية بحسب مؤشراته لبرنامج ( 13)جدول رقم -
 :األحزاب الثالثة 

 مؤشرات الموضوع
تعزيز الخيار 
 الديمقراطي

 الدعوة لمجتمع مدني فاعل
التأكيد على التمثيل 
الشعبي والمشاركة 

 المجتمعية
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %22 22 %06.22 26 %22 22 حزب جبهة التحرير

 %63.28 04 %62 06 %22.26 28 حركة مجتمع السلم
 %62.36 22 %06.22 26 %33.33 24 جبهة القوى اإلشتراكية

 %022 09 %022 02 %022 06 المجموع

محل ونفس الشيء وفي إطار تقييم مضامين ما تكلمت عنه هذه األحزاب الذين هم      
بالمعطيات  ةوالخاص (06)و(00)و(02)رقمأعاله ل داو ضمن الجدراستنا هذه ، نجد و 

، هذه األحزاب ل ةامج السياسيبعد التنمية السياسية والخاص بالبر لمحصل عليها ضمن ا
أعاله ، والذي قمنا من خالله بمقارنة بين هذه البرامج ، ضمن  (03)ومع الجدول رقم

 :القراءات التالية نالحظ ،  اية بحسب مؤشراتهساالسي نفس البعد أي بعد التنمية
  نالحظ التالي  تعزيز الخيار الديمقراطيبالنسبة لمؤشر ،:   

 . ليس هناك جملة دالة على مضمون هذا المؤشر: حزب جبهة التحرير الوطني -أ    
عرف حزب جبهة التحرير الوطني تطورا  نوعيا  منذ المؤتمر الرابع وفي الحقيقة      

، الذي يعتبر ميالدا  ثانيا  نقله من وضعيته كجهاز إلى مستوى تنظيم  0969في المنعقد 
، ويذهب البعض أن ذلك كان مبرمجا   يجمع معظم التيارات الموجودة في الساحة الوطنية

 والعادات المتراكمة خالل المدة ؤسسة التنفيذية، لكن غموض عالقته بالم منذ أمد طويل
جعلت مهامه كتنظيم سياسي متعدد التيارات أصعب من مهامه كجهاز حول ،  السابقة
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، عملت القوى  0988وبعد إنعقاد المؤتمر السادس للحزب سنة  إال أنه ، (1)السلطة
 : (2)اإلصالحية على تحقيق جملة من األهداف لعل أبرزها

تعميق الديمقراطية وتوسيعها في الحياة العامة، بإشراك جميع القوى الموجودة في  -     
 . ختيارات السياسيةالمجتمع من أجل تحديد اإل

وجعلها قوة تحول وتغيير حاسم تجند أغلبية القوى ، تنظيم جبهة التحرير الوطني  -     
 . السياسية الوطنية

ويبدو أن ، نخراط للقوى الوطنية إق أوسع تأصيل جبهة التحرير الوطني بتحقي -     
كان يهدف إلى سد ، إقرار تعدد الحساسيات والتيارات داخل جبهة التحرير الوطني 

 . الطريق كمرحلة أولى أمام المطالبة بالتعددية السياسية
ولقد كان بيان رئاسة الجمهورية حول التنظيم السياسي والعمل الديمقراطي في      

جبهة "أن تستوعب بالدرجة األولى واضحا ، حيث أكد  0988صدر عام الجزائر الذي 
 :( 3)جتماعية عن طريقالتحوالت الكبرى السياسية واإل"التحرير
 ، من خالل تحديدتحرير جبهة التحرير الوطني نهائيا  من نزعة الممارسة الفوقية  -     

قتصاد والمنظمات اإلأجهزة وفي ، المسؤوليات في جهاز الدولة وفي المجالس المنتخبة 
الجبهة يتقلدون المسؤوليات بحكم كفاءاتهم  والمهنية، وبالتالي يصبح مناضلو الجماهيرية

 . في المنافسات المفتوحة للجميع

                                                           

الجزائر ،  ، التنمية والديمقراطية في الجزائر والمنطقة العربية ، ديوان المطبوعات الجامعية ولد خليفة محمد العربي -1
 . 22، ص0990

2- Mohamed Taher Ben Saada , Le régime politique Algérienne, Entreprise national du livre,. Alger , 

1992,p69.  

، (0463)، الجزائر، العدد( جريدة المجاهد األسبوعي)، مشروع اإلصالحات السياسية بيان رئاسة الجمهورية حول -3
 .6، ص68/02/0988ليوم 
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، بحيث تقوم  التخلص من الهياكل الموازية للتنظيم اإلداري واإلقليمي للدولة -     
تنشيط والتنسيق قادرة على التكيف مع عمل والهياكل مرنة لل على" التحريرجبهة "

 . التحوالت السياسية
وهذا بتحررها نهائيا  من ، إعادة النظر في أسلوب عمل جبهة التحرير الوطني  -     

 . المشاركة في التسيير المباشر في جميع مستويات جهاز الدولة
ق دمقرطة تغيير دور جبهة التحرير الوطني إزاء المجالس المنتخبة عن طري -     

 . الحياة العمومية بعيدا  عن التسيير البيروقراطي للعمل السياسي
إعادة  السلطة الجزائرية ،اإلصالحات السياسية التي أخذت بها  تاستهدفوطبعا      

حداث تغيير منها إلمحاولة ، الديمقراطي  وفقا للتعاطي تشكيل المنظومة السياسية للبالد
للمجال " التحريرجبهة "حتكار إالجزائر، وذلك بإلغاء  فية الحكم مو نظمراديكالي في 

وقد أنهت اإلصالحات وصاية الجبهة على المنظمات الجماهيرية وألغت  ، (1)السياسي
، وأدت إلى  ت من تدخلها في شؤون الدولةقلصو ، من قانون الحزب  062العمل بالمادة 

تضم مختلف  "جبهة"وهذا بتحويل الحزب إلى ، دمقرطة ولو محدودة للحياة السياسية 
يعتبر اإلعالن عن تعدد التيارات داخل جبهة التحرير الوطني و  ،(2)الحساسيات والتوجهات

األمين العام " عبد الحميد مهري"، وقد أكد ذلك السيد  خطوة في طريق التعددية الحزبية
رد جبهة التحرير الوطني إن إعادة تجديد موا »: بقوله " لحزب جبهة التحرير"السابق 

،  الذي هو بطبيعته مفهوم ضيق من الناحية النظرية "حزب"يهدف إلى إخراج صيغة 
دامت هذه الطاقات  التي تهدف إلى تجميع كل طاقات البالد ما "الجبهة"ستبداله بصيغة ا  و 

  . (3)"تجتمع حول أهـداف وقواسم مشتركة

                                                           
1-Mohamed Taher Ben Saada, op. cit, p70. 

2-Kapil Arun , L’évolution du régime autoritaire en Algérie , Annuaire de l’Afrique de Nord, Paris: 

édition C.N.R.S, 1990,  p525. 

3-Mohamed Taher  Ben Saada, op.cit, p69. 
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ير ة التي إنبثقت عن حزب جبهة التحر السابق بمقارنة ما هو مقرر نظريا في اللوائحو      
تعزيز  مدى ضبابية مؤشرلنا تبين ي، ى غاية اليوم لوا   0969منذ المؤتمر الرابع سنة 

في المحافظة على التجنيد لهذا الحزب تتمثل المهمة األساسية حيث ،  الخيار الديمقراطي
عمل أو تنظيم يرمي إلى تحارب أي ل، لشعب لسيادة مستغلة مبدأ ال،  الشعبي وتوسيعه

ورد في الئحة السياسية  الغريب أنهو ،  إلرادة الشعبيةأو إحتكار لستحواذ على السلطة اإل
وهي تراهن على حيويتها ، جبهة التحرير الوطني ال ترفض أية تعددية حزبية  : العامة أن

المعتمدة ، ية ستجابة لمطامح الجماهير الشعببتكار والتكيف واإلوقدرتها على التجديد واإل
  . (1)ورصيدها التاريخي وصحة مبادئها على تجربتها

، وبمقارنتها  جمل دالة على مضمون هذا المؤشر 28بـ : ركة مجتمع السلمح -ب     
 . %22.26بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، تكون هذه الحركة قد تحصلت على نسبة 

جمل دالة على مضمون هذا المؤشر،  24بـ (: FFS)زب القوى اإلشتراكية ح -ج     
وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، تكون هذه الحركة قد تحصلت على نسبة 

33.33% . 
فحسب المعطيات أعاله نجد أن حركة مجتمع السلم تكون قد تفوقت على كل من      

مضمون مؤشر  وجبهة التحرير الوطني في التأكيد على( FFS)جبهة القوى اإلشتراكية
 . تعزيز الخيار الديمقراطي 

 
   

                                                           

، 0989، الجزائر  المؤامرة الكبرى أو إجهاض الثورة ، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، ، محمد العربي الزبيري -1
 .069ص
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  نالحظ التالي  فاعل الدعوة لمجتمع مدنيبالنسبة لمؤشر ،  : 
جملة دالة على مضمون  26تضمن برنامجه على : حزب جبهة التحرير الوطني -أ     

هذا المؤشر ، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، يكون هذا الحزب قد تحصل 
 . %06.22على نسبة 

جملة دالة على مضمون هذا  06 على اتضمن برنامجه: ركة مجتمع السلمح -ب     
، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، تكون هذه الحركة قد تحصلت  المؤشر

 . %62على نسبة 
جمل دالتين على  26 على اتضمن برنامجه(: FFS)زب القوى اإلشتراكية ح -ج     

، وبمقارنتها بمجموع التكرارات لألحزاب الثالثة ، تكون هذه الحركة  مضمون هذا المؤشر
 . %06.22بة قد تحصلت على نس

فبحسب المعطيات أعاله نجد أن حركة مجتمع السلم تكون قد تفوقت على كل من      
وجبهة التحرير الوطني في التأكيد على مضمون مؤشر ( FFS)جبهة القوى اإلشتراكية
 .الدعوة لمجتمع مدني 

  نالحظ ما  المشاركة الشعبيةبالنسبة لمؤشر التأكيد على التمثيل الشعبي و ،
 :  يلي

 .ليست هناك جملة دالة على مضمون هذا المؤشر: حزب جبهة التحرير الوطني -أ     
جمل دالة على مضمون هذا  04 على اتضمن برنامجه: ركة مجتمع السلمح -ب     

 . %63.28، تكون هذه الحركة قد تحصلت على نسبة  المؤشر
جمل دالتين على  26 على اتضمن برنامجه(: FFS)زب القوى اإلشتراكية ح -ج     

 . %62.36، تكون هذه الحركة قد تحصلت على نسبة  مضمون هذا المؤشر
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ودائما وبحسب المعطيات أعاله نجد أيضا أن حركة مجتمع السلم تفوقت على كل      
وجبهة التحرير الوطني في التأكيد على مضمون مؤشر ( FFS)من جبهة القوى اإلشتراكية

 .   التأكيد على التمثيل الشعبي والمشاركة المجتمعية 
مؤشرات فئة اإلستقرار اإلجتماعي خاص ببرنامج حزب جبهة و معطيات  يوضح( 14)جدول رقم -

 : التحرير الوطني
 المضامين         
 تكرارال الفقرات التحليل وحدات

اإلصالحات 
المؤسساتية 
  والدستورية

إن نظرة حزب جبهة التحرير الوطني إلى مسار اإلصالحات  -
الشاملة التي عرفتها البالد في السنوات القليلة الماضية والنتائج 

إصراره  اإليجابية المسجلة وكذا الصعوبات التي طرحتها تجعل
 . ستمرارإعلى مواصلتها يتزايد ب

20 

 
والمصالحة التضامن 

 الوطنية

 . جتماعييم الترابط والتكافل والتضامن اإلق التأكيد على– 
 ةدعو الضرورة الحفاظ على السلم اإلجتماعي من خالل  -

إلستمرارية دور الدولة في حماية الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 
األساسية للمواطن واإلستجابة لتطلعاته المشروعة في الحياة 

  .الكريمة

26 

 
 
 

 
اإلفادة من مخرجات 
 الرفاه اإلجتماعي

 
 
 
 
 
 

إن حزب جبهة التحرير الوطني حريص على إيجاد آليات  -
 .التكيف اإليجابي مع متغيرات المحيط اإلقتصادي العالمي 

نافسية قتصادية المبنية على حرية المبادرة التاإل ةعتماد المقاربإ -
 . ستثمارات وزيادة النمو المستدامإلى توسيع حجم اإل الهادفة

كفيل بتلبية الحاجيات المتكافئ قتصادي ضمان النمو اإل -
 .المجتمعية

يجاد آليات التكيف اإليجابي مع متغيرات إحرص على ال -
 . المحيط االقتصادي العالمي

هتمام بالمجاالت التي لها عالقة اإلو تعزيز ال علىد يكالتأ -
بالمستوى المعيشي للمواطن وربطه بالتنمية المستدامة في مختلف 

 . الميادين
مراعاة التكيف المطلوب بين اقتصاد السوق ومبدأ العدالة في  -

26 
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اإلفادة من مخرجات 
 الرفاه اإلجتماعي

 . توزيع الثروة بين الفئات والمناطق والجهات
ستفادة من التجارب ن التفتح على المحيط الخارجي واإلإ -

الناجحة في العالم بات أمرا ضروريا لتوفير شروط اإلقالع 
والذي ال يتأتى إال بالحفاظ على ، االقتصادي الشامل والمتوازن 

دور الدولة في تحريك عجلة التنمية المستدامة من خالل 
 .اعتمادها أسلوب الصرامة في الضبط والمراقبة 

 02  مجموع تكرار الفئة

حركة مجتمع برنامج خاص باإلجتماعي  ستقرارفئة اإلمؤشرات و معطيات  يوضح( 15)جدول رقم -
 :السلم

 المضامين          
 تكرارال الفقرات التحليل وحدات

 
 

اإلصالحات 
المؤسساتية 
 والدستورية

جتماعية ذات ستكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية اإلإ -
 . اإلسالميةالسيادة ضمن إطار المبادئ 

،  إصالح دستوري يؤسس للنظام البرلماني العمل على تحقيق -
 . بين السلطات ويضمن استقاللية القضاء يحقق الفصل

ل من أجل تمدين النظام السياسي وتحقيق اإلصالح عمال -
 .الشامل

 . ترقية العمل السياسي وأخلقته بما يخدم ثوابت األمة -
مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز ستقرار إالمساهمة في تحقيق  -

 . األزمات التي كادت أن تعصف بالبالد

22 

 
 
 
 
 

 
 
 

التضامن والمصالحة 

 . نهج السلمي الوسطي المعتدلالالحث على  -

والعمل على معالجة  بجميع أشكاله المادية والمعنويةنبذ العنف  -
 . أسبابه ومظاهره

في لّم شمل الجزائريين وتعاونهم بسط ثقافة الحوار واإلسهام  -
 . على ترجيح المصلحة العليا للوطن

دعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة وطّي ملف المأساة ال -
 .الوطنية

 . محاربة كل أنواع الظلم والبيروقراطية والتهميش -
 . ترسيخ ثقافة الحوار كقيمة حضارية لتحقيق التعايش والتواصل -

28 
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 الوطنية
 
 

 
 

 . والتكافل االجتماعي بين فئات المجتمعترقية التضامن  -
كوسيلة للتعبير أو  نبذ العنف بجميع أشكاله المادية والمعنوية  -

للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه والعمل على معالجة أسبابه 
 .ومظاهره

 
 
 
 
 

 
 

اإلفادة من مخرجات 
 الرفاه اإلجتماعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

وأولوية تقوم على مبدأ المشاركة ، قتصادية بديلة إعتماد رؤية إ -
  . الكافية لصناعة الثروة المتجددة  ستثمار وتسخير الموارداإل
، واعتماد التخطيط لدى  تحديد أولويات التنمية الوطنية -

 . وتفعيل آليات الرقابة الرسمية والشعبية المؤسسات
لتنمية الهياكل األساسية والمرافق العامة توجيه دور الدولة  -

وحماية القطاعات اإلستراتيجية وضمان التوازن التنموي لكل جهات 
الوطن الداخلية والحدودية والساحلية على حد سواء وتأمين حقوق 

 . األجيال المقبلة من الثروة
،  ّدخاري لدى المواطنقتصادية والوعي اإلتنمية الثقافة اإل -

يجاد أسال يب وآليات تعبئة مدخرات الجزائريين في الداخل وا 
شراكهم في التنمية  . والخارج وا 

قتصادية القيام بدوره في تحقيق النهضة اإلتمكين الشباب من  -
شراكه في صناعة القرار والثقافية واإل جتماعية والعلمية للجزائر، وا 

 . الوطني
 .الحكم الراشد مقومات ربط المسؤولية والمحاسبة والشفافية وكل  -
محاربة الفساد والعمل على توفير فرص الكسب المشروع  -

 . وحماية الثروات العامة وتأمين مستقبل األجيال
، وتحقيق  توفير الضمانات القانونية لضمان توزيع عادل لثروة -

التنمية الشاملة وفق الخصوصيات الجغرافية والطبيعية المتنوعة 
 .للوطن 

الغذائي والمائي والبيئي والطاقوي والتكنولوجي ضمان األمن  -
 .بتطوير ودعم برامج التنمية المستدامة

التكفل باالنشغاالت األساسية للمواطنين في المدينة والريف  -
 . والمناطق الداخلية والحدودية والصحراوية

06 
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اإلفادة من مخرجات 

 اإلجتماعيالرفاه 

نحراف والجريمة لفقر واإلحماية األسرة الجزائرية من التفكك وا -
وتفعيل دور مؤسسات التنشئة  ، جتماعيةاآلفات اإلالمنظمة وسائر 

 . جتماعيةاإل
ستقرار إاواة بما يكفل تكريس مبدأ العدالة االجتماعية والمس -

 . ستمراريتها  المجتمع و 
 62  مجموع تكرار الفئة

 

جبهة القوى برنامج خاص باإلجتماعي  ستقرارفئة اإلمؤشرات و معطيات  يوضح( 16)جدول رقم -
 : اإلشتراكية
 المضامين       
 تكرارال الفقرات التحليل وحدات

 
 

اإلصالحات 
المؤسساتية 
 والدستورية

تحقيق إجماع وتوافق وطني من خالل وضع مجلس تأسيسي  -
 . ودستور قار ، يضمن الحقوق والمبادئ 

المستوى على وقوانينها  لدولةجهزة األ ةعميق اتإجراء إصالح -
  .واإلقتصادي السياسي 

على المستوى السياسي حقيقية  إصالحاتالعمل على تحقيق  -
 .   واإلقتصادي

واإلقليمي للبالد  التنظيم اإلداري طريقة في وضع صياغة جديدة -
. 

24 

 
 

التضامن والمصالحة 
 الوطنية

 فتح مناقشات جادة وحقيقية حول العديد من القضايا الوطنية ، -
 .وقضايا السلم اإلجتماعي من بينها المصالحة الوطنية 

 االستقالل:  العمل على تحقيق اإلجماع بخصوص ثالثية -
جتماعية ديمقراطية ودولة الوطني ،   .اإلسالم  لمبادئ وفقا وا 

والقضاء على مشكلة الظلم  السياسي البناء إعادة العمل على -
 .اإلجتماعي والعنف  السياسي 

23 

 
 
 
 
 
 
 

 في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامةإستراتيجية رؤية بني ت -
 . وضع وتعزيز الرفاه البشريإلى هدف تي تال
من لتقليل ، بغية ا التوزيع العادل للثروة هو مسؤولية الدولة -

 .اإلجتماعية الفوارق 
قتصادي ال التقدم اإل، بحكم أن  إقامة دولة الرفاهية الحديثة -

02 
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اإلفادة من مخرجات 
  الرفاه اإلجتماعي

 

 . جتماعييمكن فصله عن التقدم اإل
بما يتوافق وطموحات قتصادية التنمية اإلخطط تصميم وتنفيذ  -
تخصيص الرشيد للموارد ودعم أفضل السمح بوبما ي لشعبا

 . مهحتياجاتويلبي إ لتطلعات السكان
أوسع في ي وتحقيق قتصادإلإلى تفعيل عمليات النشاط االدعوة  -

بالتوسع في عمليات اإلنتاج ما يسمح ب،  لتجارة الحرةمجال ا
المثمر ، لتحقيق مصالحنا ونرتقي بأهداف وطموحات لتصدير وا

 .الشعب المادية 
دارية أك - ،  لسلطات المحليةلر بإعطاء صالحيات مالية وا 
ضفاء الالمركزية وتمكين سلطة و  للصالح  قتصاديتخاذ القرار اإلإا 

 . العام 
إجتماعية ناجعة تعمل على القضاء على التفكك  وضع سياسة -

اإلجتماعي واإلنحالل األخالقي وتضمن حياة كريمة لشرائح 
 .عريضة من المجتمع 

كالرشوة  النطاق ، والواسع المنظم لقضاء على الفسادالعمل ل -
 .وغسيل األموال وما شابه 

جتماعي ألسر ذات الدخل اإلالعيش لضمان الحد األدنى من  -
 . كرامة المواطنوذلك حرصا على  المحدود

توعية من خالل برامج التنمية المستدامة ، و  الحفاظ على البيئة -
 .نحو المحافظة على بيئة نظيفة وصحية للجميع وتعبئة السكان 

 06  مجموع تكرار الفئة

من األبعاد المجتمعية التي ينبغي اإلستقصاء عنها والبحث فيها ، هو ما نعنيه      
حيث يشكل أحد أهم األهداف التي تسعى إليها كافة المجتمعات باإلستقرار اإلجتماعي ، 

اإلنسانية ، وذلك لما يشكله اإلستقرار من إنعكاسات إيجابية على جميع مناحي الحياة في 
من مقتضياته تحقيق ة واإلقتصادية والسياسية ، فاإلستقرار اإلجتماعي أبعادها اإلجتماعي

نوع من التوازن اإلجتماعي في الوسط الذي يعيشه الناس ، بحيث يحقق أجواء من 
التراضي بين جميع أطراف المجتمع الفاعلين فيه حكاما كانوا أو محكومين ، وأيضا بما 
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التحقق باإلستقرار اإلجتماعي سوف يعاني وفي حالة عدم ، يحقق الرفاهية بين الجميع 
المجتمع من حاالت اإلضطراب في نمط العالقات اإلجتماعية والسياسية ، وسوف تهدد 

، مما يتحتم على الدولة من حيث قيم المجتمع ونسيجه الداخلي وتربط مؤسساته 
في المجتمع ، التي جتماعية إقامة العدالة اإلاإللتزام ب ،السياسية واألخالقية  تهامسؤولي

مواطن الوعي ب اقتضي منهكما ت، هي الضامن الحقيقي لإلستقرار اإلجتماعي من جهة 
تجاوز مسببات من جهة أخرى ، ومن ثم  برامج الموجه لرفاهية المجتمعقصور ال

ه توابثمقدرات البلد و ين في نفس الوقت مستحضر ، والتخلف اإلجتماعي  نتكاساإل
ال فإن النظام سيكون في مهب المعركة ،  الثقافي والروحي تمعالمج التاريخية وموروث ، وا 

وبهذا يمثل اإلستقرار والتماسك  ات إجتماعية تأكل األخضر واليابس ،معرَّضا لهز 
اإلجتماعيين صمام آمان للمجتمع سواء في وجوده أو في بنائه المؤسساتي ، حيث عادة 

 . نماء من المجتمعات الغير مستقرةما تكون من مثل هذه المجتمعات األكثر تطورا و 
ويمكن إدراج أبرز المؤشرات تحقق معنى اإلستقرار اإلجتماعي في المجتمع ، وهي       

 :كما يلي 
إن الحديث عن مسألة اإلصالح الدستوري  :اإلصالحات المؤسساتية والدستورية  -1
ألن من شروط التحقق بالتوازن اإلجتماعي هو حديث في غاية األهمية ،  مؤسساتي ،وال

المطلوب هو وجود مؤسسات جيدة تحقق التوازن بين مطالب المجتمع العديدة ، ومن بين 
هذه المؤسسات نجد ، أن يكون هناك برلمان قوي يحضى بتمثيل حقيقي من الشعب ، 

، مجتمع وكذلك أن تكون هناك مؤسسات دستورية وقضائية قيمة تدير الشأن العام في ال
ذلك أن القيام بإصالحات مؤسساتية ودستورية حقيقية وعلى ضوء من العدالة اإلجتماعية 
يعكس قدرا أكبر من ناحية محاسبة النخبة الحاكمة ومساءلتها وصياغة آليات عملية 
رساء لقواعد تنظم العالقة بين الحاكم والمحكوم ، يتمتع الحاكم فيها  صنع القرار ، وا 

وبمقتضاها يلتزم هذا الحاكم بقواعد اللعبة الديمقراطية ، ويكون بمقدور بطاعة المحكوم 
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، ولقد تضمنت المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة تغيير الحكومات بالوسائل السلمية 
جملة بشأن توفير أجواء سياسية تحقق اإلستقرار اإلجتماعي للمجتمع  6222الصادرة لعام 
إيالء أهمية خاصة ببناء المؤسسات والقدرات ، :  ، من ضمن هذه المبادئمن المبادئ 

عطاء أهمية إلصالح نظام الحكم ولإلصالح القانوني واإلنتخابي واإلجتماعي  وا 
 . (1)واإلقتصادي

منذ عهد اإلنفتاح السياسي أواخر ثمانينات القرن العشرين الجزائر في هذا اإلطار و و      
َمْؤَسس ة الدولة على أسس من بغية ، والشعب الجزائر يطمح إلى هكذا إصالحات ، 

التي الزالت وق الشرعية الثورية والتاريخية مبادئ الشرعية الدستورية ، والخروج من ط
ه المطالب اإلصالحية لم يكتب لها هذ ال زالتو  لألسف ضاربة بأطنابها إلى يومنا هذا ،

ولم يستكمل وعيه أقلها إدعاء النظام أن الشعب لم ينضج  ، النجاح ألسباب متعددة
في  ة، إال أنه ال ننكر أن هناك إصالحات قامت بها الدولة الجزائري َبعدُ السياسي 

  .العشريات األخيرة ، لكن لألسف كانت في حدود اإلصالحات الشكلية 
، الذي ينبغي أن  إشكالية الدستورموضوع اإلصالح المؤسساتي بيرتبط  الحقيقةوفي      

يتضمن في بنوده ما يستجيب لمطالب الطبقة السياسية ، وأكثر من ذلك مطالب الشعب 
الجزائري ، في تحقيق آماله وطموحاته في العيش بكرامة متمتعا بالرفاه اإلجتماعي الذي 

يرتبط  يجب أن، ي أو الدستوري المؤسساتفي المجال  إصالح إن أي يصبوا إليه ،
سياسي حوار من خالل ،  هذه المطالب حتضانافي  ببالعمق المجتمعي وبدور الشع

في اإلصالحات الدستورية والسياسية  نبثقتاوقد . ية ر مصيقضايا الهذه الحول  بناء
وخاصة بعد الدولية برزت كنتيجة للتحوالت  ها ، حيثفي مرحلة دقيقة من تاريخ الجزائر

                                                           

  . 9و2المذكرة التوجيهية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن الديمقراطية ، مرجع سابق ، ص  -1
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طبقة سياسية والمتغيرات الوطنية المتمثلة في بروز ، من جهة سقوط المعسكر اإلشتراكي 
  .واعية لها مطالب أكيدة في التغيير السياسي من جهة أخرى 

اإلصالحات التي قام بها النظام الجزائري ، في حصيلة تقييم ب والحقيقة حينما نقوم     
، بما فيها اإلصالحات الدستورية أو ما يعرف  الدولة لمؤسساتية إطار المعالجة السياس
أكتوبر  2 الدستور الجزائري ، إبتداء من عهد اإلنفتاح بعد أحداث بالتعديالت التي شهدها

هذا األخير  6200وتعديل  6224ثم تعديل  0992وتعديل  0989وبالذات تعديل  ، 0988
، نجد أن كلها كانت تعديالت شكلية لربيع العربي با جاء على وقع تأثيرات ما عرف الذي

حقيقية لتغيير  انطالقة، الذي كان  0989في مضامينها ، ما عدا التعديل الدستوري لسنة 
ن  النظام السياسي الجزائري من نظام أحادي التوجه إلى نظام يتبنى التعددية السياسية ، وا 

الحثيثة والمقترحات التي قدمتها القوى وبالرغم من المطالب . لم يكتب لها اإلستمرارية 
النظام الجزائري لم إال أن  ،تحقيق إصالحات دستورية حقيقية السياسية في البالد في

أي كانت تعديالت حسب ما يدعي  ، وعمل على صياغة ما يراه مناسبا له يستمع إليها
خطاب  لىوربما يرجع السبب إ، هو بنفسه أن هذا ما سمحت به التوازنات السياسية 

أولوية الدولة الذي لم يكن يعير إهتمام للقوى السياسية من جهة ، وأنه كان يعطي 
 .عن اإلصالح السياسي من جهة أخرى  جتماعيقتصادي واإلصالح اإلاإل
وحيث تدعي فيه ، جزائري ُعّدل لعدد من المرات يمكن القول أنه لدينا دستور و      

تعديالت  الشعب وطموحات الطبقة السياسية ، إال أنهاالدولة أنها عدلته وفقا لمطالب 
 في تطبيقه وتفعيله وتأويله ت والزالت تتحكمتحكم، سياسية قديمة  ممارسة صيغت بروح

 الشرعية الدستورية احتراممبدأ مما جعل من بالشكل الذي يخدم فقط منظومة الحكم ، 
زائري وال الطبقة السياسية ، ال الشعب الج حلما لم ُيتحقق بمخرجاته ولم َيطال بعد

 للواقع السياسي ماماتجعل الحياة الدستورية مطابقة الطموحة ، بمعنى أننا لم نتحقق بعد ب
 لةسمو النظام السياسي على مؤسسة الدو أسبقية وأولوية  واإلجتماعي ، والزلنا لألسف مع
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فئوية على تطبيق وأسبقية المصالح ال أسبقية السياسي على الدستوريأي ،  نفسهوالدستور 
من ، مبدأ القانون فوق الجميع ، وكل ما قام به النظام أنه عالج مسألة اإلصالحات 

جتماعي أولوية قتصادي واإلاإلصالح اإل فيه يعتبر ساقه في مرحلة معينة خطابخالل 
قد تم إنجازها  وكأن مسألة اإلصالح السياسي والمؤسساتي والدستوري،  عمل أساسية

  . قتصاديأال وهو التحدي اإل، لتوجه إلى األهم ما بقي إال امكتمل البناء ، و  وأصبح
أن تحرص عليها كل المجتمعات التي تحترم نفسها  : التضامن والمصالحة الوطنية -2

اإلسالم كقيمة مثلى وعليا مجدها التضامن على قيمة التضامن في وسط الناس ، ف
التضامن يعبر مصطلح و ،  مترابط ومتحابو حرص على إقامة مجتمع متماسك و 
إيمانهم بأن كلَّ واحٍد  بمعنى،  بعضو إيمان األفراد بمسؤولية بعضهم  على:  جتماعياإل

شعور التضامن قيمة أخالقية و ف ، ، ومحمول بَتبعاته على أخيه منهم حامٌل لَتِبعات أخيه
صية من كانت له شخ ال يمكن أن يؤمن به ويتحّلى بخصاله إال، وواجب إنساني نبيل 

جتماعية ورباط بين األفراد إوهو عالقة ، جتماعي المرهف مفعمة باإلنسانية وبالحّس اإل
 . والمجموعات

يه يتم ففهو كسلوك إجتماعي ، والتآزر  التعاوننجد مثال  التضامن مشتمالتفمن      
بيد الطرف المعاونة والمآزرة واألخذ  ما ، بقصد شيءاالشتراك والمظاهرة على فعل 

ضمن شبكة التضامن  األضعف والذي هو في حاجة ماسة لمعاونة المجتمع له ، ويدخل
رباط بين األفراد والمجموعات يتم فيها تقديم العون بحكم أنه يمثل ،  جتماعّيةاإل اتعالقال

هذا العون  تستحق من الناس أو فئةص أو مجموعة أشخاص والمساعدة من ِقبل شخ
َلى اْْلِْثِم  َوَل َتَعاَوُنوا عَ  ۖ  َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى  ]: يقول عز وجل ، والمساعدة 

َمثُل المؤمنين في توادِّهم وتراُحِمهم  : ) ، وقال صلى اهلل عليه وسلم (1)[وَاْلُعْدوَانِ 

                                                           

  . 22سورة المائدة ، اآلية -1
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إذا اشتَكى منه عضٌو، تداَعى له سائُر الجسِد بالسَّهِر  الواحد ، ، َمثُل الجسدِ  وتعاُطِفهم
 . (1)(والُحمَّى
  :، من بينها  تترتب عليهما نتائج وثمار طيبة، وللتضامن والتعاون مظاهر      
بين األفراد ،  نتماء اإليجابي تعزيز مفهوم اإلو  تماسك المجتمعالسعي لتحقيق  -أ     

 . الهمم نشر الخير وتجديد الطاقة وبعثو 

 مندماجهإب ونيشعر  وجعلهم، م وطمأنينته مد وسعادتهافر راحة األالعمل على  -ب     
 .  مع أفراد المجتمع ملتحامها  و 

    . حتياجات الخاّصةوذوي اإل مساعدة الفئات الضعيفة كالفقراء والمساكين -ج     
 والفيضانات والحرائق، كالزالزل الطبيعية المساعدة على الحد من آثار الكوارث  -د     

 . ، وغير ذلك
اإلجتماعي مسألة غاية في شك أن الرفاه  ال : اإلفادة من مخرجات الرفاه اإلجتماعي -3

ومنها ما ، يعتمد على متغيرات كثيرة منها ما يعزى إلى عوامل طبيعية فهو  األهمية ،
تالزم هو  اإلجتماعيومن معاني الرفاه ،  ةسياسيو  ةجتماعيا  و  ةقتصاديإ يعزى إلى عوامل

،  معطياتها مع بعض من معينة وتتداخل إجتماعية قتصادية مع جوانبالجوانب اإلبعض 
جل مجتمع الرفاه من أ، وذلك جتماعية إمضامين بقتصادية إلهداف ااألق تحقتأن  بمعنى

 عن رفاه مواطنيها أفرادا  أو مسئولةالدولة فيه ، تكون  جتماعيإأو من أجل نظام 
جتماعي بين قتصادي واإلعلى مفهوم التكافل اإل يقومفالرفاه اإلجتماعي ،  جماعات

 .  مواطني الدولة الواحدة
، بحيث موضوعية بحتة علمية و أسس  ينبغي أن ينبني على، إذ الرفاه اإلجتماعي      

كل مخرجاته اإلقتصادية واإلجتماعية بشكل إيجابي ونافع لجموع المواطنين في  سعكي
 وفقالرفاه أن تضع خططها السياسية وبرامجها اإلقتصادية  فالمفترض على دولة، الدولة 

                                                           

   .في صحيح البخاري ومسلم  -1



 عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة                                الفصل السادس            
 

522 
 

قتصادية تقاس فيه النتائج اإل حيث،  جتماعية معتمدة سلفا  ومرغوب في تحقيقهاإأهداف 
وفق نموذج مثالي يقيس معتمدة جتماعية إ ريياعمنسجامها مع إالالحقة في ضوء 

  : من بينها معطيات الرفاه اإلجتماعي ،
تحسين المستوى ، و تحقيق أعلى قدر ممكن من النفع العام بجميع صوره  -أ     
 . كافةالمجتمع طراد ألفراد إشي بيالمع
شية يوتحقيق المساواة في الفرص المع،  إقامة حد من العدالة في توزيع الدخل -ب     

 . السيما في عمليات تشغيل اليد العاملة
قتصادية المتاحة، والحد نتقاء ما يناسبه من الخيارات اإلإضمان حرية الفرد في  -ج     
 . ستغالل بأنواعه المختلفةمن اإل
تحقيق شرط التنمية المستدامة ، منها اإلستغالل األمثل لمقدرات المجتمع المادية  -د     

 .  المحافظة على سالمة البيئة والحد من تلويثهاوالبشرية ، و 
اءة التحليلية أسفله للمعطيات التي تحصلنا علينا من وسوف نالحظ من خالل القر     

خالل جداول التفريغ والتي إستخلصنا منها المعطيات المتضمنة في برامج األحزاب 
الثالثة المعنية بهذه الدراسة ، مدى تطابق أو عدم تطابق مفاهيم ومعاني هذه المؤشرات 

بإعتباره الحزب الحاكم منذ  مع برامج هذه األحزاب ، وبخاصة جبهة التحرير الوطني ،
 . اإلستقالل واليزال 

امج األحزاب قرار اإلجتماعي بحسب مؤشراته لبر يبين تكرارات ونسب مضامين بعد اإلست( 11)جدول رقم
 :الثالثة 

 مؤشرات الموضوع

اإلصالحات 
المؤسساتية 
 والدستورية

 التضامن والمصالحة الوطنية
اإلفادة من مخرجات الرفاه 

 اإلجتماعي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %64.04 26 %02.38 26 %02 20 حزب جبهة التحرير
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 %40.38 06 %20.24 28 %22 22 حركة مجتمع السلم
 %34.48 02 %63.28 23 %42 24 جبهة القوى اإلشتراكية

 %022 69 %022 03 %022 02 المجموع

مضامين ما تكلمت عنه هذه األحزاب الذين هم محل ونفس الشيء وفي إطار تقييم      
بالمعطيات  ةوالخاص (02)و(02)و(04)رقمأعاله ل داو ضمن الجدراستنا هذه ، نجد و 

هذه األحزاب ل ةامج السياسيبعد اإلستقرار اإلجتماعي والخاص بالبر لمحصل عليها ضمن ا
بين هذه البرامج ، ضمن أعاله ، والذي قمنا من خالله بمقارنة  (06)ومع الجدول رقم، 

 :القراءات التالية نالحظ بحسب مؤشراته ،  نفس البعد أي بعد اإلستقرار اإلجتماعي
  نالحظ التالي  اإلصالحات المؤسساتية والدستوريةبالنسبة لمؤشر ،  : 

جملة دالة على مضمون  20 تضمن برنامجه على: حزب جبهة التحرير الوطني -أ     
 . %02، يكون هذا الحزب قد تحصل على نسبة  هذا المؤشر

جمل دالة على مضمون هذا  28 على اتضمن برنامجه: ركة مجتمع السلمح -ب     
 . %22، يكون هذا الحزب قد تحصل على نسبة  المؤشر
جمل دالة على  23 على اتضمن برنامجه(: FFS)زب القوى اإلشتراكية ح -ج     

 . %42، يكون هذا الحزب قد تحصل على نسبة  مضمون هذا المؤشر
وحسب المعطيات أعاله نجد أن حركة مجتمع السلم تكون أيضا قد تفوقت على كل      

وجبهة التحرير الوطني في التأكيد على مضمون مؤشر ( FFS)من جبهة القوى اإلشتراكية
 .  التضامن المصالحة الوطنية 

  نالحظ التالي المصالحة الوطنية و التضامن بالنسبة لمؤشر ،  : 
جملة دالة على مضمون  26 تضمن برنامجه على: حزب جبهة التحرير الوطني -أ     

 . %02.38، يكون هذا الحزب قد تحصل على نسبة  هذا المؤشر
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المواقف المعتدلة تساند " حزب جبهة التحرير الوطني" اإلطار نجد أنهذا في        
المصالحة "و" الوئام المدني"عتبر أن سياسة أو ، حيال أهم القضايا السياسية المطروحة 

، بدليل أن أعطت نتائج جيدة التي أدرجت في إطار معالجة األزمة الوطنية " الوطنية
وأن معالجة  ، وعادت إلى الحياة العاديةمقتنعة وضعت السالح  المسلحة العناصر
غتيال عتبار أن عمليات اإلإفي إطار قانون العقوبات بينبغي أن تتم " رهاباإل"ظاهرة 

 الجمهورية يمكن معالجتها في إطار قوانينالتي جرائم في الحقيقة منبع الهي ، والتفجير 
 . (1)السارية
جمل دالة على مضمون هذا  28 على اتضمن برنامجه: ركة مجتمع السلمح -ب     

 . %20.24، تكون هذه الحركة قد تحصلت على نسبة  المؤشر
ريق كطالحوار الخاص مبدأ في برنامجها  "حركة مجتمع السلم"تتبنى في هذا اإلطار      

ة العالقة ، فهي تسعى إلى تطبيق مسعى المصالحة الوطنية سياسياإلشكاالت ال حلل
 العملالحوار أمام الجميع و ترى أنه يجب أن تفتح قنوات وتحقيق السلم اإلجتماعي ، و 

   . (2)التكفل بالعائالت المتضررة من جراء المأساة الوطنيةعلى بصورة جدية 
جمل دالة على  23 على اتضمن برنامجه(: FFS)جبهة القوى اإلشتراكية  -ج     

 .  %63.28، يكون هذا الحزب قد تحصل على نسبة  مضمون هذا المؤشر
وحسب المعطيات أعاله نجد أن حركة مجتمع السلم تكون أيضا قد تفوقت على كل      

وجبهة التحرير الوطني في التأكيد على مضمون مؤشر ( FFS)من جبهة القوى اإلشتراكية
 .  التضامن والمصالحة الوطنية 

 

                                                           

 . مرجع سابق،  6226ريعيات في تشرية امج األحزاب الجزائقراءة في بر  -1
 . رجعمالنفس  -2
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  نالحظ التالي  اإلفادة بمخرجات الرفاه اإلجتماعيبالنسبة لمؤشر ،  : 
جملة دالة على مضمون  26 تضمن برنامجه على: حزب جبهة التحرير الوطني -أ     

 .  %64.04، يكون هذا الحزب قد تحصل على نسبة  هذا المؤشر
، " نعم لجزائر الرخاء والحداثة والتضامن"شعار  "جبهة التحرير الوطني" أختارت     

الكلفة مخاطر من  التنبيهت حاول، حيث قتصادي حذرة في تناولها للملف اإلأنها تبدو و 
، وفي التي ستكون على حساب الشرائح الضعيفة من المجتمع الجزائري ، جتماعية اإل

ت الفقيرة هذا اإلطار يؤكد برنامج الحزب ضرورة تكريس التضامن من خالل حماية الفئا
على ضمان مجانية التعليم  هتأكيد، وخاصة من خالل صة خصمن اآلثار السلبية للخ

 . (1)لشرائح المجتمع الواسعة والعالج
عبد العزيز "لحزب جبهة التحرير الوطني السابق أكد األمين العام وفي هذا اإلطار      
يملك في برنامجه جملة من اإلقتراحات تشمل في جانب منها مسألة  هأن حزب"، "بلخادم

ماد فقط على المحروقات التي هي ثروة ينبغي ال يمكن اإلعت" نه أمؤكدا " اإلستثمار 
وتحدث أيضا في هذا اإلطار على أهمية ، " قتصاد بديلإستغاللها من أجل إيجاد إ

هذا الخصوص إلى أن من بين بمشيرا ، ستغالل الطاقة الشمسية بما فيها إترشيد الطاقة 
بتأهيل "تلك المتعلقة اإلقتراحات التي تقدمها تشكيلته السياسية في برنامجها اإلقتصادي 

 . (2)"المؤسسات اإلقتصادية بشقيها العمومي والخاص
جمل دالة على مضمون هذا  06 على اتضمن برنامجه: ركة مجتمع السلمح -ب     

 . %40.38، تكون هذه الحركة قد تحصلت على نسبة  المؤشر

                                                           

 .السابق  مرجعال -1
( وكالة األنباء الجزائرية)مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني في حل األزمة اإلقتصادية ،  ،بلخادم عبد العزيز  -2

 :، على الرابط التالي 64/24/6206، ليوم 
http://www.djazairess.com/aps/244024 

 

http://www.djazairess.com/aps/244024
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جتماعية وحماية الفئات هتمام بالجوانب اإلضرورة اإلتؤكد هذه الحركة دائما على و      
، التي ربما تفضي قتصادية ليبرالية إتطبيق سياسة وتتحفظ هذه الحركة من ،  المحرومة

وضع ائح الواسعة من المجتمع ، شريطة أن تر إلى تغول القطاع الخاص على حساب الش
   . (1)لمحاربة الفساد والرشوةحقيقية آليات 
جمل دالة على  02 تضمن برنامجه على (:FFS)زب القوى اإلشتراكية ح -ج     

 .  %34.48، يكون هذا الحزب قد تحصل على نسبة  مضمون هذا المؤشر
تصميم وتنفيذ التنمية وحسب رؤية هذا الحزب اإلستراتيجية ، يرى من الجدير أن يتم      
تخصيص الرشيد للموارد ودعم السمح ب، وبما ي لشعببما يتوافق وطموحات اقتصادية اإل

ومشاركتهم في  ،عنها  ونعبر يحتياجات التي ، ويلبي اإل أفضل لتطلعات هؤالء السكان
لتقليل ، بغية االتوزيع العادل للثروة القرارات المصيرية التي تعنيهم  ، وكذلك ضمان  إتخاذ
  . (2)اإلجتماعيةالفوارق من 
ى كل من جبهة ودائما وبحسب هذه المعطيات نجد أن حركة مجتمع السلم متفوقة عل     

اإلفادة  وجبهة التحرير الوطني في التأكيد على مضمون مؤشر( FFS)القوى اإلشتراكية
 .  بمخرجات الرفاه اإلجتماعي 

 :لدراسة انتائج مناقشة :  نياثا
قراءة متأنية لمضامين هذه من خالل  في الرؤية حو وض لحد ما شبه عدمهناك      

فقط بإعادة صياغة نفس الخطاب  اكتفىبعض ال بل األحزاب ،هذه البرامج التي قدمتها 
يجد نفسه أمام حزب  ، مما جعل المتتبعاألخرى  باحز األ الذي تطرقت إليهالسياسي 

حقيقة مبدأ واحد عوض التعددية الحزبية ، فالتعددية الحزبية في الجزائر لم تعكس 
، هذه  الحزب الواحدأعادت تكريس منطق برنامج نجدها قد ، بقدر ما السياسية تعددية ال

                                                           

 .سابق رجع ، م 6226ريعيات في تشرية امج األحزاب الجزائقراءة في بر  -1
2-Résolution économique et sociale du 5ème Congrès National du FFS , op.cit 

http://www.ffs-dz.net/?p=2477
http://www.ffs-dz.net/?p=2477
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وطبعا اإلجابة من يصنع الواقع السياسي بالجزائر  بخصوص دفعنا إلى التساؤلت الحقيقة
النظام السياسي عامة والحزبي خاصة منذ الخاص بالطابع  يمكن التعرف عليها من خالل

 .اليوم غاية إلى  0990
 :الفرضيات الفرعية التحقق من  -
هناك عدم وضوح رؤية في بعد التنمية  :الفرعية األولى التحقق من نتائج الفرضية  -0

 . األحزاببرامج هذه  خطابات التنمية لدىفي  اإلجتماعية يتضمن
حزب جبهة أن  :، نالحظ ما يلي  لمؤشر ترقية منظومة التربية والتعليمبالنسبة      

( FFS)القوى اإلشتراكية  جبهةو ( حمس)على كل من حركة  التحرير الوطني يكون قد تفوق
جملة دالة على  62تضمن برنامجه على  في التأكيد على مضمون التربية والتعليم ، حيث

على  ركة مجتمع السلمح، في حين تضمن برنامج  %22.36نسبة بمضمون هذا المؤشر و 
جبهة القوى ، بينما تحصلت  %38.32نسبة وب جملة دالة على مضمون هذا المؤشر 08

 . %22.38نسبة وب جمل دالة على مضمون هذا المؤشر 23على  (FFS)اإلشتراكية 
أن حزب جبهة  :، نالحظ ما يلي  لمؤشر ترقية الخدمة الصحية والعالجيةبالنسبة      

( FFS)و( حمس)التحرير الوطني يكون قد تفوق أيضا في هذا المؤشر على كل من حركة 
 00تضمن برنامجه على  الصيحة والعالجية ، حيثفي التأكيد على مضمون المنظومة 
ركة ح، في حين تضمن برنامج  %68.26نسبة وب جملة دالة على مضمون هذا المؤشر

،  %04.68نسبة وب على مضمون هذا المؤشر تين دالتينجمل (26)على  إال مجتمع السلم
دالة على تضمن برنامجها إال على جملة واحدة ف (FFS)جبهة القوى اإلشتراكية أما 

 . %26.02نسبة وب مضمون هذا المؤشر
أن حزب جبهة التحرير الوطني  :، نالحظ ما يلي  لمؤشر تطوير عالم الشغلبالنسبة      

في التأكيد على ( FFS)و( حمس)يكون قد تفوق أيضا في هذا المؤشر على كل من حركة 
على مضمون هذا جملة دالة  08تضمن برنامجه على  مضمون تطوير عالم الشغل ، حيث
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جمل دالة  28تضمن برنامجها على ف ركة مجتمع السلمح، أما  %24.69نسبة وب المؤشر
القوى جبهة ، في حين تحصلت  %68.26نسبة وب على مضمون هذا المؤشر

 .%26.04نسبة وب جمل دالة على مضمون هذا المؤشر 26على  (FFS)اإلشتراكية
حزب جبهة التحرير أن  :، نالحظ التالي  اإلسكانلمؤشر ترقية عمليات بالنسبة      

في التأكيد ( FFS)و( حمس)في هذا المؤشر على كل من حركة  افوقدائما متكون الوطني ي
جملة دالة على  06تضمن برنامجه على  حيث يات اإلسكان ،لمع قيةعلى مضمون تر 

ضمن برنامجها على تلم يف حركة مجتمع السلم ، أما %96.30نسبة وبمضمون هذا المؤشر 
 (FFS)جبهة القوى اإلشتراكية بينما تضمن برنامج  ،جمل دالة على مضمون هذا المؤشر

 . %26.29 وبنسبة دالة على مضمون هذا المؤشر ة واحدةعلى جمل
منها تحقق ال تماألولى أن الفرضية  يمكن القول وبحسب المعطيات أعالهوبالنهاية      

خطابات في  رؤية في بعد التنمية اإلجتماعية يتضمن هناك عدم وضوح نأد يما يفب
وهذا ما تطابق مع إحدى النتائج التي توصلت إليها ،  األحزاببرامج هذه  التنمية لدى

كشفت بأن الفروق تظل دون داللة إحصائية بالنسبة للتكفل الدارسة األولى ، حيث 
 "الوطني حزب جبهة التحرير"فيما عدا  .بالمسألة اإلجتماعية بين مختلف البرامج الحزبية 

، الذي يبدو أنه متحقق بمقتضيات التنمية اإلجتماعية ، كما هو مالحظ من خالل 
مضامين برنامجه السياسي ، وذلك راجع ألن هذا الحزب هو الوحيد الذي يحكم منذ 

 عمحينما أقتسم السلطة ، ات من القرن العشرين نفيما عدا أواخر التسعياإلستقالل ، 
لديه تجربة " حزب جبهة التحرير الوطني"أن  ، حيث نجد" التجمع الوطني الديمقراطي"

أبعادها ومتطلباتها ، بحكم أنها تمس بحياة  بجميعثرية في التحقق من التنمية اإلجتماعية 
الدءوب على المواطن مباشرة ، فمقتضيات الحكم وسياسة المجتمع تقتضي حتما العمل 

من مأكل ومشرب ومن متطلبات التربية والتعليم والصحة ، المجتمع  توفير كل احتياجات
، وهذا ما أشرنا والعالج واإلسكان وتوفير مناصب شغل للفئات التي وصلت مرحلة العمل 
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 هدافالمجتمع هي إحدى األ تنمية أنعلى من هذه الدراسة  سابقةل الو إليه في الفص
، خالل الجماعات في المجتمع كفاءة األفراد و تهدف إلى رفع حيث بألي دولة ،  لرئيسيةا

حالة يكون فيها المجتمع قد حقق التي تهدف للوصول إلى  واألنشطةأنماط من الممارسات 
ما يصبو إليه من نماء وتقدم ، في مجاالت عدة ؛ منها اإلجتماعي والثقافي واإلقتصادي 

،  محّلّيةال اتهابيئو  اتمعتوير المجد وتطافر األ ةبتنمي إذنتهتم فالتنمية اإلجتماعية ، وغيره 
 ةعمليبإعتبارها ية جتماعالتنمية اإلحيث تعرف  ، هي أداة تتحّقق بها رفاهية المجتمعف
جتماعية بغرض إشباع الحاجات اإل، جتماعي ووظائفه جتماعي تلحق بالبناء اإلإير يتغ

اع التقليدية من أجل إقامة لكافة األوضر يبمعنى أنها عملية تغي، للفرد والجماعةاألساسية 
تشبع رغبات وحاجات ، جتماعي جديد ينبثق عنه عالقات جديدة وقيم مستحدثة إبناء 

 . األفراد وتطلعاتهم
هناك عدم وضوح رؤية في بعد التنمية  : ثانيةالتحقق من نتائج الفرضية الفرعية ال -6

 . األحزاببرامج هذه  خطابات التنمية لدىفي  السياسية يتضمن
بحسب أن حركة مجتمع السلم ، نالحظ  لمؤشر تعزيز الخيار الديمقراطيبالنسبة ف     

وجبهة التحرير ( FFS)تفوقت على كل من جبهة القوى اإلشتراكيةالمعطيات أعاله أنها 
الوطني في التأكيد على مضمون مؤشر تعزيز الخيار الديمقراطي ، حيث تضمن برنامج 

، في  %22.26وبنسبة  دالة على مضمون هذا المؤشر جمل 28حركة مجتمع السلم على 
جمل دالة على مضمون هذا  24على ( FFS)حين تحصلت جبهة القوى اإلشتراكية 

جملة دالة  في برنامجهليس ف حزب جبهة التحرير الوطني، أما  %33.33المؤشر وبنسبة 
 . على مضمون هذا المؤشر

بمقارنة ما هو مقرر نظريا في من هذه الدراسة ، و  قةابسل الو أشرت في الفص قدو      
لى  0969ر منذ المؤتمر الرابع سنة التي انبثقت عن حزب جبهة التحري ةسياياللوائح الس وا 
تتمثل المهمة حيث ،  تعزيز الخيار الديمقراطي مدى ضبابية مؤشرلنا تبين ي، غاية اليوم 
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سيادة مستغلة مبدأ ال،  الشعبي وتوسيعهفي المحافظة على التجنيد لهذا الحزب األساسية 
إلرادة ل احتكارأو ستحواذ على السلطة تحارب أي عمل أو تنظيم يرمي إلى اإلل، لشعب ل

جبهة التحرير الوطني ال  : ورد في الئحة السياسية العامة أن الغريب أنهو ،  الشعبية
بتكار التجديد واإلوهي تراهن على حيويتها وقدرتها على ، ترفض أية تعددية حزبية 

ورصيدها  المعتمدة على تجربتها، ستجابة لمطامح الجماهير الشعبية والتكيف واإل
  . (1)التاريخي وصحة مبادئها

 ، عملت القوى اإلصالحية 0988المؤتمر السادس للحزب سنة  انعقادوبعد  إال أنه     
 : (2)على تحقيق جملة من األهداف لعل أبرزها في حزب جبهة التحرير الوطني

 . تعميق الديمقراطية وتوسيعها في الحياة العامة -     
وجعلها قوة تحول وتغيير حاسم تجند أغلبية القوى ، تنظيم جبهة التحرير الوطني  -     

 . السياسية الوطنية
 .نخراط للقوى الوطنية إتأصيل جبهة التحرير الوطني بتحقيق أوسع  -     
 إال أنه في واقع الحال ال يزال هذا الخيار متعثرا ألسباب غير مفهومة ، ولم نرى بعدُ      

 .تطبيقا واضح المعالم لمبادئ الخيار الديمقراطي في واقع الممارسة السياسية 
حركة  دائما تفوقنالحظ فإننا ،  لمؤشر الدعوة لمجتمع مدني فاعل بالنسبةأما      

وجبهة التحرير الوطني في التأكيد ( FFS)مجتمع السلم على كل من جبهة القوى اإلشتراكية
 06 على تضمن برنامج هذه الحركةيث حعلى مضمون مؤشر الدعوة لمجتمع مدني ، 

حزب جبهة التحرير برنامجي  ماأ،  %62وبنسبة  جملة دالة على مضمون هذا المؤشر
على  تيندال تينجمل (26)على كل منهما تضمن ف( FFS)اإلشتراكية وجبهة القوى  الوطني

 . لكل منهما %06.22نسبة وبمضمون هذا المؤشر 
                                                           

 .069، صمرجع سابقالمؤامرة الكبرى أو إجهاض الثورة ،  ، محمد العربي الزبيري -1
2- Mohamed Taher Ben Saada , Le régime politique Algérienne,op.cit,p69.  
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 أيضا، نالحظ  مؤشر التأكيد على التمثيل الشعبي والمشاركة الشعبيةخصوص بو      
وجبهة التحرير ( FFS)أن حركة مجتمع السلم تفوقت على كل من جبهة القوى اإلشتراكية

 04 على ذه الحركةه تضمن برنامجمؤشر ، حيث هذا الالوطني بخصوص مضمون 
، في حين تضمن برنامج جبهة  %63.28وبنسبة  دالة على مضمون هذا المؤشر ةجمل

وبنسبة  دالتين على مضمون هذا المؤشر تينجمل (26) على (FFS)القوى اإلشتراكية 
جملة دالة على  فلم يدل برنامجه على الوطني حزب جبهة التحرير ، أما 62.36%

 .مضمون هذا المؤشر
أن ما يعني ب ، أنها قد تحققتالثانية الفرضية  بخصوصالقول وفي النهاية يمكن      

برامج  خطابات التنمية لدىفي  ية يتضمنساسيهناك عدم وضوح رؤية في بعد التنمية ال
مع رصد تفوق ملحوظ لحركة مجتمع السلم على باقي األحزاب األخرى  ، األحزابهذه 

المعنية بالدراسة ، من حيث بعد التنمية السياسية ومؤشراتها ، سواء من حيث التأكيد على 
خيار الممارسة الديمقراطية ، أو تدعيم أكبر للمجتمع المدني للقيام بدوره اإلجتماعي 

 . على المشاركة المجتمعية والتمثيل الشعبي والسياسي ، أو بخصوص مؤشر التأكيد 
غياب مشروع التي أكدت على ،  وهذا ما تطابقت في نتائجه بنتائج الدراسة الثالثة     

وطني واضح ، وغياب حوار وطني جاد يناقش أساسيات صياغة رؤية واضحة تعتمدها 
الدولة لحل المشكالت السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية وهذا ما يعبر على إخفاق الدولة 
طالق حرية  في تحقيق تنمية سياسية حقيقية ، تعمل على توسيع الممارسة السياسية وا 

المشاركة الشعبية ، وعلى رغم اإلصالحات التي قامت بها الدولة تشكيل األحزاب و 
ولم يحقق طموح الطبقة أن الوضع ال يزال يراوح مكانه  ، إال 1222الجزائرية منذ دستور 
وهذا أيضا ما أكدته نتائج الدراسة الرابعة من خالل مالحظتها  .السياسية وال الشعب 

ضعف المشاركة الشعبية في اإلنتخابات ، وتراجع في حصيلة النتائج المحققة من 
اإلنتخابات من طرف األحزاب وبخاصة اإلسالمية منها ، وكذا ضعف دور المجتمع 
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اب السياسية على نفسها فرصة المدني في الحياة السياسية واإلجتماعية ، مما فوتت األحز 
وهذا ما  .الديمقراطية سواء بإعتماد سياسة المغالبة أو بإتباع سياسة المسايرة لنظام الحكم 

أن الوضع السياسي في الجزائر ال يزال يعاني  حيث الحظت أكدته الدراسة الخامسة ،
في المساهمة  بعض اإلضطرابات البنيوية ، ومحدودية في دور وفعالية األحزاب السياسية

في الحياة السياسية ، مما أدى إلى حاالت من الريبة واليأس في أوساط الشعب من دور 
أغلب برامج األحزاب وأن األحزاب السياسية ومشاركتها الحقيقية في رسم السياسة العامة ، 

السياسية ما هي إال خطوط عريضة غير دقيقة ، حيث أنها لم تستطع تقديم مشروع 
النظام السياسي في الجزائر يقوم على  أن أما الدراسة السادسة فالحظت .مل مجتمع متكا

الحزب الواحد  واعتمادهيمنة السلطة التنفيذية في شخص الرئيس ، : ركيزتين ، هما 
أدى بإتساع  الجزائره تأن الصراع السياسي الذي شهدو  المهيمن على الحياة السياسية ،
أن عملية التحول والتغيير السياسي في الجزائر ، و  اعي ،الهوة بين النظام والواقع اإلجتم

من بينها أزمة الشرعية ، وأزمة الهوية الداخلي الذي أفرزته عدة أزمات فرضها الواقع 
وأزمة المشاركة السياسية ، هذا الواقع أفرز مجتمع مدني ضاغط طالب بمزيد من 

إال أن ، ي واإلقتصادي اإلصالحات السياسية والدستورية وتصحيح للوضع اإلجتماع
هيمنة مؤسسة : المالحظ على الحياة السياسية في الجزائر بروز مظاهر ، من بينها 

الرئاسة على كافة مناحي الحياة السياسية ، ضعف أداء البرلمان ومن ثم ضعف في دور 
األحزاب السياسية وعدم فاعليتها في رسم السياسية العامة للدولة ، أصبحت الحكومات 

كما كان لنتائج الدراسة السابعة تقارب أيضا  .المتعاقبة مجرد أداة في يد سلطة الرئيس 
 مفتقدا السياسي النظامبقاء  : منهات ، حظاالبدراستنا هذه والتي أكدت على جملة من الم

 التنظيمية المؤسسات غياب أو هشاشةو  الديمقراطيةة ربالتج حداثةو  المؤسسي لنضجل
وتهميش فئات واسعة ،  هامعدالت تدنيأو  السياسية المشاركةثقافة  يابغوأيضا  ، الفاعلة

 أزمةالعديد من األزمات ك ، هذا الوضع أدى إلى من المجتمع عن العمل السياسي العام
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 السياسية القوى استيعاب عن السياسية المؤسسات عجزو وأزمة الهوية  شرعيةال
 .  ومطالبها مصالحها عن التعبير من القوى مختلف تمكين وعدم ، جتماعيةواإل

عملية التنمية السياسية الناجحة هي التي أن  هذه الدراسة ضمن ثناياأشرت  عليهو      
 استهدفتنها تكون قد أل ،الديمقراطية الحرة  ةللممارستخلق الظروف والشروط المالئمة 

التطبيق ن التركيز على وأ حديثه كي يحقق نظاما ديمقراطيا ،بناء النظام السياسي وت
  : التي تتمثل في ، و  هذا الخيارتبني مقومات  يتطلبالفعلي للممارسة الديمقراطية ، 

لسياسية بمعنى إشراك جميع أفراد المجتمع في الحياة ا: المشاركة السياسية  -أ     
 .في العملية السياسية  وتمكينهم من لعب دور واضح

مشروعية تعدد القوى السياسية وحقها في التي تني و : التعددية السياسية  -ب     
 . التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في القرار السياسي في مجتمعها

ويعني ذلك عدم ترك الحكم في قبضة شخص : التداول السلمي على السلطة  -ج     
على ، أي جعل الحكم في حالة تعاقب دوري بين القوى المتنافسة أو حزب واحد واحد 

السلطة ، حيث يقوم الحاكم بممارسة سلطته بتخويل الناخبين له وفق أحكام الدستور 
  .والتشريعات المعمول بها 

تشجيع المجتمع المدني كأحد الفعاليات  كما يتضمن موضوع التنمية السياسية      
درة المهمة في المجتمع ، لممارسة دوره اإلجتماعي والسياسي المخول له ، لما له من ق

على التجنيد وتمكنه من الوصول إلى تحقيق مستويات في مجالي التأثير واإلقناع ، إذا 
تع بقدر من الحرية واإلستقاللية ، فبحكم أن المجتمع المدني وثيق يتمما سمح له أن 

الصلة بالقاعدة الشعبية للمجتمع ويكسب ثقتها ، ومن ثم فهو جدير بأن يمنح من طرف 
انية لعب الدور المنوط به في تهيئة جميع شرائح المجتمع وتحفيزها النظام السياسي إمك

  .للعب دورها في اإلنخراط في تنمية المجتمع والنهوض به  



 عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة                                الفصل السادس            
 

522 
 

كما يعد كل من التمثيل الشعبي والمشاركة المجتمعية في الحياة السياسية هدفا      
وم على المشاركة أصيال وفي نفس الوقت وسيلة ، فهو هدف ألن الحياة الديمقراطية تق

النشيطة للمواطنين في مختلف المجاالت ، وهي وسيلة ألن مجاالت المشاركة تتيح 
للمواطنين إدراك وتذوق أهمية ممارستها ، فالمشاركة الشعبية تعني تلك العملية التي من 
 خاللها يلعب فيها األفراد دورا في الحياة السياسية واإلجتماعية والمجتمعية ، ويكون لديهم

 . الفرصة ألن يشاركوا في وضع األهداف العامة لذلك المجتمع
ونحن إذ نؤكد على عدم وضوح الرؤية بخصوص بعد التنمية السياسية في برامج      

األحزاب السياسية المعنية بالدراسة ، ألن كل من حركة مجتمع السلم وجبهة القوى 
ة نفوذهما وتطبيق مضامين اإلشتراكية ، لم يتمكنا بعد من الوصول للسلطة لممارس

البرنامج السياسي الذي بحوزة كل منهما على أرض الواقع ، في حين كان ينتظر من 
حزب جهة التحرير الوطني والذي ال يزال منذ اإلستقالل في صميم سلطة النظام الجزائري 

  . ، العمل وبجدية في تحقيق هذا البعد المهم في حياة المواطن الجزائري 
 بالنسبةرؤية في الهناك عدم وضوح  : ثالثةمن نتائج الفرضية الفرعية ال التحقق -3
 . األحزاببرامج هذه  خطابات التنمية لدىفي  اإلجتماعي يتضمن ستقراربعد اإلل

أن حسب المعطيات ، نالحظ  اإلصالحات المؤسساتية والدستوريةلمؤشر بالنسبة ف     
وحزب ( FFS)من جبهة القوى اإلشتراكيةحركة مجتمع السلم تكون قد تفوقت على كل 

جبهة التحرير الوطني في التأكيد على مضمون مؤشر اإلصالحات المؤسساتية 
جمل دالة على مضمون هذا  28 على ذه الحركةه تضمن برنامجوالدستورية ، بحيث 

 23 على( FFS)تضمن برنامج جبهة القوى اإلشتراكية  ، في حين %22وبنسبة  المؤشر
حزب جبهة التحرير برنامج  ، أما %42وبنسبة  على مضمون هذا المؤشرجمل دالة 

نسبة وب جملة دالة على مضمون هذا المؤشر 20 علىإال تضمن برنامجه ي فلم الوطني
02% . 
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أن حركة مجتمع السلم ، نالحظ  المصالحة الوطنيةو التضامن لمؤشر بالنسبة أما      
وحزب جبهة التحرير الوطني في ( FFS)اإلشتراكيةتفوقت أيضا على كل من جبهة القوى 

تضمن برنامج حركة التأكيد على مضمون مؤشر التضامن والمصالحة الوطنية ، حيث 
، في حين  %20.24وبنسبة  جمل دالة على مضمون هذا المؤشر 28 على مجتمع السلم

هذا جمل دالة على مضمون  23 على( FFS)برنامج جبهة القوى اإلشتراكية  تضمن
 علىإال تضمن برنامجه ي مفل حزب جبهة التحرير الوطني ، أما %63.28وبنسبة  المؤشر

 . %02.38نسبة وب على مضمون هذا المؤشر تيندال تينجمل (26)
أن حركة مجتمع ، نالحظ  مؤشر اإلفادة بمخرجات الرفاه اإلجتماعيوفيما يخص      

وحزب جبهة التحرير ( FFS)اإلشتراكيةعلى كل من جبهة القوى أيضا السلم متفوقة 
اإلفادة بمخرجات الرفاه اإلجتماعي ، حيث  الوطني في التأكيد على مضمون مؤشر

، %40.38وبنسبة  جملة دالة على مضمون هذا المؤشر 06 علىركة حتضمن برنامج ال
جمل دالة على مضمون  02 على( FFS)في حين تضمن برنامج جبهة القوى اإلشتراكية 

 تضمن على فقد حزب جبهة التحرير الوطني، أما برنامج  %34.48وبنسبة  لمؤشرهذا ا
 .  %64.04نسبة وب جملة دالة على مضمون هذا المؤشر 26

أن ما يعني ، ب تم التحقق منهاقد  الثالثة القول أن الفرضيةنهاية يمكن وفي ال     
برامج  خطابات التنمية لدى ضمن ستقرار اإلجتماعيرؤية بعد اإل في هناك عدم وضوح

السياسية مع رصد تفوق ملحوظ لحركة مجتمع السلم على باقي األحزاب ،  األحزابهذه 
، سواء من حيث التأكيد على جملة اإلصالحات المؤسساتية والدستورية المعنية بالدراسة 

ه ، أو من حيث مسألة التضامن والمصالحة الوطنية أو بخصوص مؤشر اإلفادة من الرفا
 .اإلجتماعي 

من  انوععد يُ اإلستقرار اإلجتماعي عد ب ذلك وكما أشرت في الفصول السابقة أن     
التوازن المجتمعي الذي يعيشه الناس في وسطهم اإلجتماعي ، محققا أجواء من التراضي 
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بين جميع أطراف المجتمع الفاعلين فيه حكاما كانوا أو محكومين ، بما يحقق الرفاهية 
التي ينبغي أن يلتزم بها المسئولون في المسؤولية السياسية واألخالقية ف. بين الجميع 

في المجتمع التي هي الضامن لإلستقرار جتماعية إقامة العدالة اإل المجتمع تلزمهم
مواطن قصور المشاريع م الوعي بقتضي منهومن جهة أخرى ت، اإلجتماعي من جهة 

ال فإن النظام سيكون في مهب ، والتخلف اإلجتماعي  نتكاستجاوز مسببات اإلو  وا 
  .المعركة معرَّضا لهزات إجتماعية تأكل األخضر واليابس 

حتى  ، ةمؤسساتيوال ةالدستوري اتاإلصالحمن  ااإلستقرار اإلجتماعي يتطلب نوعو      
فمنذ عهد اإلنفتاح السياسي تضمن الدولة حالة من التراضي العام بين جموع السكان ، 

بغية ، ب الجزائر يطمح إلى هكذا إصالحاتأواخر ثمانينات القرن العشرين ، والشع
َمْؤَسس ة الدولة على أسس من مبادئ الشرعية الدستورية ، والخروج من طوق الشرعية 

 ال زالتلألسف و  الثورية والتاريخية ، التي الزالت لألسف ضاربة بأطنابها إلى يومنا هذا ،
 قامت ببعض أن الدولة بالرغم منو  ، عدبهذه المطالب اإلصالحية لم يكتب لها النجاح 

 .كانت في حدود اإلصالحات الشكلية  أنهاإال صالحات ، اإل
ونحن إذ نؤكد على عدم وضوح الرؤية بخصوص بعد اإلستقرار اإلجتماعي في      

برامج األحزاب السياسية المعنية بالدراسة ، ألن كل من حركة مجتمع السلم وجبهة القوى 
مضامين  اإلشتراكية ، لم يتمكنا بعد من الوصول للسلطة لممارسة نفوذهما وتطبيق

في حين كان ينتظر من حزب جهة البرامج السياسية التي بحوزتهما على أرض الواقع ، 
عمل أن ي، والحكم سلطة الالتحرير الوطني والذي ال يزال منذ اإلستقالل في صميم 
   .وبجدية في تحقيق هذا البعد المهم في حياة المواطن الجزائري 
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  :ة عامالفرضية ال نتائج -
نتائج الفرضيات الثالث ، يمكن القول  تحليلوبحسب النتائج المتحصل عليها ضمن      

األبعاد في  وضوح عدمهناك  ، بما يعني أن محققة أن الفرضية العامة لهذه الدراسة
، ممثلة في الجزائرالرئيسية المجتمعية ضمن خطابات التنمية عند األحزاب السياسية 

 ضمنو نالحظ  إذ،  "جبهة القوى اإلشتراكية"و" ة حمسحرك"و" جبهة التحرير"في 
أدناه والذي يشتمل على شبكة التحليل العامة بكل األبعاد المجتمعية ( 08)الجدول رقم

   : ومؤشراتها المستخرجة من مضامين برامج هذه األحزاب ، وذلك كما يلي 
 :األحزاب الثالث  يشتمل على شبكة التحليل بكل أبعادها ومؤشراتها لجميع( 11)جدول رقم -

 

 

 األبعاد 
 

 المؤشرات
 المجموع FFSحزب  HMSحزب  FLNحزب 
 نسبة تكرار نسبة تكرار  نسبة  تكرار  نسبة تكرار

 
 البعد األول

 %100 22 %02.22 02 %22.20 12 %22.25 52 0المؤشر

 %100 12 %02.12 01 %12.52 05 %22.22 11 6المؤشر 
 %100 52 %02.12 05 %52.22 02 %22.52 12 3المؤشر
 %100 12 %02.22 01 %00 00 %25.21 15 4المؤشر 

 
 البعد الثاني

 %100 15 %22.22 02 %22.22 02 %00 00 0المؤشر 
 %100 12 %15.20 05 %22 15 %15.20 05 6المؤشر 
 %100 12 %52.25 02 %22.22 12 %00 00 3المؤشر 

 
 البعد الثالث 

 %100 10 %20 02 %20 02 %10 01 0المؤشر 
 %100 12 %52.02 02 %21.22 02 %12.22 05 6المؤشر 
 %100 52 %22.22 10 %21.22 15 %52.12 02 3المؤشر 

 

بجميع مؤشراتها ،  بعد التنمية اإلجتماعيةبخصوص ضمن الشبكة أعاله و  نالحظ     
، سواء من حيث مضامين هذا البعد ثري أنه برنامج حزب جبهة التحرير الوطني ضمن 
مؤشر التربية والتعليم ، أو مؤشر الخدمة الصحية والعالجية ، أو مؤشر ترقية عالم في 
 لما نقارنه مع الحزبين اآلخرين شغل ، أو مؤشر تطوير برامج اإلسكان ، لا
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 : فنجد ما يلي  :التنمية اإلجتماعية : البعد األول  -1
حزب جبهة : ""نجد المعطيات التالية :  منظومة التربية والتعليمترقية مؤشر  -     

" حركة المجتمع السلم"في حين نجد  %22.25وبنسبة  تكرارا 52 متحصل على" التحرير
تكرارات  02" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %22.20وبنسبة  08تحصلت 
  . %02.22وبنسبة 
" حزب جبهة التحرير: ""نجد المعطيات التالية :  الصحيةالمنظومة تطوير مؤشر  -     

تحصلت " حركة المجتمع السلم"في حين نجد  %22.22وبنسبة  تكرارا 11 متحصل على
تكرارات وبنسبة  01" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %12.52وبنسبة  26

02.12% . 
" حزب جبهة التحرير: ""نجد المعطيات التالية :  الشغلترقية عالم مؤشر  -     

تحصلت " حركة المجتمع السلم"في حين نجد  %22.52وبنسبة  تكرارا 12 متحصل على
تكرارات وبنسبة  05" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %52.22وبنسبة  02

02.12% .  
" حزب جبهة التحرير: ""نجد المعطيات التالية :  اإلسكانتطوير برامج مؤشر  -     

تحصلت " حركة المجتمع السلم"في حين نجد  %25.21وبنسبة  تكرارا 15 متحصل على
 . %02.22تكرارات وبنسبة  01" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %00وبنسبة  00

أعاله نجد تفوق وبحسب ما هو موضح من معطيات في شبكة التحليل العامة      
بخصوص بعد التنمية اإلجتماعية ، وهذا راجع ربما إلى " حزب جبهة التحرير الوطني"لـ

جبهة "و" حركة مجتمع السلم"أنه حزب السلطة منذ اإلستقالل ، إال أن برامج كل من 
بخصوص هذا البعد أن هناك عدم وضح في الرؤية بالنسبة لكليهما ، " القوى اإلشتراكية

ع ذلك إلى أنهما لم يتمكنا بعد من الوصول للسلطة لممارسة نفوذهما وتطبيق وربما راج
 .مضامين البرنامج السياسي الذي بحوزة كل منهما على أرض الواقع 



 عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة                                الفصل السادس            
 

525 
 

 : فنجد ما يلي  :ية ساسيالتنمية ال:  ثانيالبعد ال -2
" رحزب جبهة التحري: ""نجد المعطيات التالية : مؤشر الخيار الديمقراطي  -      

 28تحصلت " حركة المجتمع السلم"في حين نجد  %00وبنسبة  تكرارا 00 متحصل على
 . %22.22تكرارات وبنسبة  02" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %22.22وبنسبة 
متحصل " حزب جبهة التحرير: ""نجد المعطيات التالية : مؤشر المجتمع المدني  -     
وبنسبة  15تحصلت " حركة المجتمع السلم"في حين نجد  %15.20وبنسبة  تكرارا 05 على
 . %15.20تكرارات وبنسبة  05" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  22%

حزب : ""نجد المعطيات التالية : مؤشر التمثيل الشعبي والمشاركة المجتمعية  -     
" حركة المجتمع السلم"د في حين نج %00وبنسبة  تكرارا 00 متحصل على" جبهة التحرير

تكرارات  02 على "جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %22.22وبنسبة  12تحصلت 
  . %52.25وبنسبة 
كما نؤكد وبحسب النتائج المستقاة من شبكة التحليل أعاله على عدم وضوح الرؤية      

في برامج األحزاب السياسية المعنية بالدراسة فمثال نجد  بعد التنمية السياسيةبخصوص 
لم تتحقق كلية بأي جملة دالة من مؤشر التأكيد على " حزب جبهة التحرير الوطني"أن 

أو مؤشر المشاركة المجتمعية والتمثيل الشعبي ، ما عدا مؤشر تدعيم  يالخيار الديمقراط
حركة مجتمع "أما بخصوص برنامجي  المجتمع المدني فكان هناك جملتين دالتين فقط ،

، قد تضمنا جمل دالة على التأكيد على بعد التنمية " جبهة القوى اإلشتراكية"و" السلم
السياسية ، إال أنه وطالما أنهما لم يتمكنا بعد من الوصول إلى السلطة لممارسة نفوذهما 

اقع ، يكون وتطبيق مضامين البرنامج السياسي الذي بحوزة كل منهما على أرض الو 
األمر سيان ، ألن المواطن يريد تطبيقا في الواقع وليس مجرد كلمات على الورق ، في 

والذي ال يزال منذ اإلستقالل في " حزب جبهة التحرير الوطني"حين كان ينتظر من 
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صميم سلطة النظام الجزائري ، العمل وبجدية في تحقيق هذا البعد المهم في حياة 
   . المواطن الجزائري 

 : فنجد ما يلي  : ستقرار اإلجتماعياإل:  ثالثالبعد ال -3
حزب : ""نجد المعطيات التالية :  اإلصالحات المؤسساتية والدستوريةمؤشر  -      

" حركة المجتمع السلم"في حين نجد  %10وبنسبة  تكرارا 01 متحصل على" جبهة التحرير
تكرارات وبنسبة  02" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %20وبنسبة  22تحصلت 

20% . 
حزب جبهة : ""نجد المعطيات التالية :  التضامن والمصالحة الوطنية مؤشر -     

" حركة المجتمع السلم"في حين نجد  %12.22وبنسبة  تكرارا 05 متحصل على" التحرير
تكرارات  02" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %21.22وبنسبة  02تحصلت 
 . %52.02وبنسبة 
حزب : ""نجد المعطيات التالية :  اإلفادة من مخرجات الرفاه اإلجتماعي مؤشر -     

حركة المجتمع "في حين نجد  %52.12وبنسبة  تكرارا 02 متحصل على" جبهة التحرير
تكرارات  10" جبهة القوى اإلشتراكية"، بينما تحصلت  %21.22وبنسبة  15تحصلت " السلم

 .  %22.22وبنسبة 
نؤكد على عدم ، تجعلنا  الشبكة أعالهنفس الشيء وبحسب النتائج المستقاة من      

في برامج األحزاب السياسية المعنية  بعد اإلستقرار اإلجتماعيوضوح الرؤية بخصوص 
وجبهة القوى اإلشتراكية ، لم يتمكنا بعد من  بالدراسة ، ألن كل من حركة مجتمع السلم

الوصول للسلطة لممارسة نفوذهما وتطبيق مضامين البرامج السياسية التي بحوزتهما على 
والذي ال يزال منذ  "حزب جهة التحرير الوطني"، في حين كان ينتظر من  أرض الواقع

اإلستقالل في صميم سلطة النظام الجزائري ، العمل وبجدية في تحقيق هذا البعد المهم 
  . في حياة المواطن الجزائري 
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أخرى ضمن المعطيات في الجدول لكن بصياغة  نفس النتائجويمكن إستخالص      
 : أدناه 

بعاد المجتمعية مفصلة ضمن يوضح المجموع العام لتكرارات ونسب األ( 19)جدول رقم -
 :برامج األحزاب الثالث 

 االستقرار االجتماعي  التنمية السياسية  التنمية االجتماعية األبعــاد     
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار ابـز األح

 %09.63 02 %24.62 26 %22.29 26 حزب جبهة التحرير
 %48.28 62 %66.34 34 %66.42 68 حركة مجتمع السلم

 %36.29 06 %63.42 00 %2.82 26 اإلشتراكيةجبهة القوى 

 %022 26 %022 46 %022 026 المجموع
 

يمكن لنا من قراءة أخرى ( 38)فمن خالل المعطيات المبينة ضمن الجدول رقم     
والمفصلة حسب كل بعد مقارنا بين  للمعطيات الخام المستنبطة من التكرارات العامة

 :وذلك كما يلي األحزاب الثالثة ، 
على النسبة األكبر من مجموع عدد  أستحوذ" جبهة التحرير الوطني حزب" -     

تكرار  312تكرارا من جملة  02تكرارات مضامين بعد التنمية اإلجتماعية ، حيث حصد 
 %22.29وذلك بنسبة ،  المدللة على هذا البعد ومؤشراته مجتمعة لتكرارات األحزاب الثالثة

 .من مجموع تكرارات األحزاب الثالثة 
 . %66.42تكرارا وبنسبة  29تحصلت على مجموع " حركة مجتمع السلم" -     
من  %2.82فقط وبنسبة  تتكرارا 12على تحصلت " جبهة القوى اإلشتراكية" -     

 . مجموع تكرارات األحزاب الثالثة 
 :أما بخصوص مضامين بعد التنمية السياسية فكانت النتائج كالتالي      
أستحوذت على النسبة األكبر من مجموع عدد تكرارات " حركة مجتمع السلم" -     

تكرارا  22من جملة تكرارا  12 همجموع مضامين بعد التنمية السياسية ، حيث حصدت ما
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 %66.34وبنسبة تكرارات األحزاب الثالثة المدللة على هذا البعد ومؤشراته ، من معة مجت
 .من مجموع تكرارات األحزاب الثالثة 

من مضامين هذا البعد تكرارا  33تحصلت على " جبهة القوى اإلشتراكية"بينما  -     
 . من مجموع تكرارات األحزاب الثالثة  %63.42وبنسبة 
من إال على تكرارين فقط " حزب جبهة التحرير الوطني"في حين لم تتحصل  -     

 .من مجموع تكرارات األحزاب الثالثة  %24.62، وذلك بنسبة مضامين هذا البعد 
 :وبخصوص مضامين بعد اإلستقرار اإلجتماعي فكانت النتائج كالتالي      
أستحوذت على النسبة األكبر من مجموع عدد " حركة مجتمع السلم"نجد أيضا أن  -     

من جملة  25تكرارات مضامين بعد اإلستقرار اإلجتماعي ، حيث حصدت ما مجموعه 
تكرارا مجتمعة لتكرارات األحزاب الثالثة المدللة على هذا البعد ومؤشراته ، وبنسبة  52

 .حزاب الثالثة من مجموع تكرارات األ 48.28%
من مضامين هذا البعد تكرارا  32تحصلت على " جبهة القوى اإلشتراكية"بينما  -     

 . من مجموع تكرارات األحزاب الثالثة  %36.29وبنسبة 
من مضامين تكرارات  31إال على " حزب جبهة التحرير الوطني"في حين تحصل  -     

 .من مجموع تكرارات األحزاب الثالثة  %24.62بنسبة و هذا البعد ، 
 : بصيغة أخرى ضمن معطيات الجدول أدناه النتائجإستخالص أيضا ويمكن      

األحزاب امج بر  جملة ضمن يوضح المجموع العام لتكرارات ونسب األبعاد المجتمعية( 22)جدول رقم -
 :الثالث 

 النسبة ات تكرار ال مضامين وحدات التحليل
 %39.30 69 التحرير الوطنيحزب جبهة 

 %43.68 86 حركة مجتمع السلم
 %06.40 32  جبهة القوى اإلشتراكية

 %022 620 مجموع ال
 



 عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة                                الفصل السادس            
 

522 
 

ونسب األبعاد  والذي يوضح المجموع العام لتكرارات فمن خالل الجدول أعاله     
النتائج يمكن لنا قراءة ، مجتمعة ألحزاب الثالثة مقارنة بين االمجتمعية جملة واحدة 

  :التالية
أستحوذت على النسبة األكبر من مجموع عدد تكرارات " حركة مجتمع السلم" -     

مجتمعة تكرار  213من جملة  اتكرار  92ت د، حيث حصككل مضامين األبعاد المجتمعية 
وذلك بنسبة ، عية ومؤشراتها مجتمالمدللة على األبعاد اللتكرارات األحزاب الثالثة 

وبنسبة تكرارا  28حصل على مجموع ت" حزب جبهة التحرير الوطني"، بينما  43.68%
 اتكرار  15على " جبهة القوى اإلشتراكية"في حين تحصلت  من هذه التكرارات 39.30%

 . من مجموع تكرارات األحزاب الثالثة  %06.40فقط وبنسبة 
 تؤكدأعاله تثبت و ( 62)ورقم( 09)ورقم( 08)من الجدولين رقمضوالنتائج المستخلصة      

وهي أن ( 06)إلى الجدول رقم (20)نفس النتائج العامة ضمن تحليل الجداول من رقم
أو باألحرى بالنسبة للتطبيق الفعلي لهذه األبعاد في الواقع اإلجتماعي ،  اهناك غموض

هناك نوع من الفصام بين الواقع اإلجتماعي المعاش والممارسة السياسية الفعلية لألحزاب 
ليسا إال " جبهة القوى اإلشتراكية"و" حركة مجتمع السلم"بإعتبار أن كل من الجزائرية ، 

حزبان من ضمن عدد من األحزاب الجزائرية التي لم تصل بعد إلى السلطة بشكل 
ا للشأن العام ، وتبرهن على ما وتسييرهمن ممارسة حقيقية تؤكد حضورهإحترافي وضم

 . ا في التنمية الوطنية متجربته
، مضامين البرامج الحزبية المعنية بهذه الدراسة للية يأو التقراءة الخالل  منعموما و و      

  : التالية ةيدفعنا نحو الخالصواقع النشاط السياسي لألحزاب في الجزائر ، إضافة لقراءة 
 . المهيمن والتسلطيالواحد نحو نظام الحزب في الجزائر ميل النظام الحزبي  -أ     



 عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة                                الفصل السادس            
 

522 
 

تعكس توزيع ، تكريس هندسة إنتخابية  أن السلطة في الجزائر تعمل على -ب     
في فاعلية  ليس لهاجعل هذه األحزاب بما ي،  الحصص أكثر مما تعكس إنتخابات فعلية

 .تحقق الهدف من وجودها ، بحيث الواقع 
 أن دون مساندة خلق بغرض لتعبئةا شكلفي الجزائر  السياسية المشاركة اتخاذ -ج     
 لحفاظباما أدى  واقع الناس ، في جريي بما اهتمام من نابعة حقيقية مشاركة عن تعبر
 .  اإلجتماعي والسياسي على ما هو عليه الوضع على
ومن ثم غياب مفهوم ،  السلطة على التداولما انعكس ذلك كله على مبدأ  -د     

وظيفية السلطة ودورها المهم والخطير في حياة المجتمع ، بإعتبار أن السلطة أداة رئيسية 
  .في التنمية الوطنية الشاملة 

غالبية الشعب عن  وعزوف جتماعياإل الحراك ضعفإلى ذلك كله أدى  -هـ     
 قبل من فعالة غير موسمية شكلية مشاركةالمشاركة السياسية ، وفي أحسن األحوال وقوع 

 أدوار تأدية بهدف االنتخابية العملية أثناء إال األحزاب تظهر ال حيث،  السياسيةى القو 
 . االنتخابي الريع على الحصول أو معينة
 وفي األخرى االجتماعي النشاط أوجه في المشاركة ضعفأيضا أدى إلى و  -و     

إيجابا إن  تؤثر المشاركة هذه مثل أن ذلك،  االجتماعية للحياة السياسية غير المجاالت
 .برمتها  السياسية والعملية السياسي النظامدعم  نحو األفراد اتجاهات فيوجدت 
 مع والبرامج والمواقف المبادئ بين التطابق غيابإلى  في النهايةما أدى  -ي     

 . والسياسي اإلداري لفسادل تفشيمن  صاحبها، مع ما  ةيلفعال السياسية الممارسات
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 : المقترحات -
 : ويمكن في األخير أن نقدم المقترحات التالية      
أن تتجند بكل أطيافها حاكمة ومحكومة ، على النخبة السياسية الجزائرية  -0     

 معن تعنته الجميعتنازل يمن خالله أن ، يمكن  السياسية نحو مشروع جديدوحساسياتها 
 .وينظروا للمصلحة العليا للبالد 

ار قر ، واإل القبول باآلخر في سياق العملية الديمقراطية يتوجب على الجميع -6     
ة جتماعيأحد من الحياة السياسية واإل ال يقوم على مبدأ إقصاء، نظام ديمقراطي منفتح ب

مصادر عمله السياسي من قيم وال يناهض على وجه التحديد نظاما  سياسيا  يستلهم 
 . المجتمع نفسه

بين الجميع ، من خالل مشروع مبني على توافقات  إال ياتأتيكون هذا مولن  -3     
يمكن أن من خالله حتى يتم وضع تصور جديد مشروع يبني البالد ويجمع وال يفرق ، 

 .مسارها من جديد نحو النهوض والتنمية الوطنية الحقيقية تأخذ الجزائر 
العمل على تحقيق أهداف التنمية اإلجتماعية ، وبالخصوص في مسألة التربية  -4     

والتعليم ، ودعم منظومة الخدمة الصحية ، وتوفير مناصب العمل الالزمة للفئات النشطة 
 . في المجتمع ، وكذا دعم برامج اإلسكان 

صالح  -5      السياسية والدستورية ، بما يخدم توجهات الطبقة  المؤسساتدعم وا 
 .السياسية ويحقق تطلعات الشعب 

والممارسة الديمقراطية الحقة في  السلطة على التداولاإليمان الفعلي بمبدأ  -2     
 . المجتمع 

ات اهتمام من نابعةطابعها الفعلي ، وأن تكون  السياسية المشاركةأن تأخذ  -2     
 .واقع ال في جريي بماالناس 
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وتفعيل دور األحزاب  جتماعياإل الحراكدعم فعاليات المجتمع المدني وتدعيم  -9     
 .السياسية بما يخدم األجندة اإلجتماعية 

 السياسية الممارسات مع والبرامج والمواقف المبادئ بين تطابقالحرص على ال -8     
 .الفعلية 

 المجاالت وفي األخرى االجتماعي النشاط أوجهمختلف  في المشاركةتشجيع  -31     
 اتجاهات فيإيجابا  تؤثر المشاركة هذه مثل نأل ذلك،  االجتماعية للحياة السياسية غير

 . السياسية العمليةتدعيم و  السياسي النظام نحو األفراد
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 :الخاتمة 
الصالح العام  في الحقيقةتستهدف  بلدالتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية ألي  ةسان سيإ     

هي األداة األساسية التي تلعب الدور بحكم أن الدولة فوترعى الشأن المجتمعي لعموم الناس ، 
في المجتمع من جهة  ينالبارز وتسهم إسهاما فعااًل في تأسيس وتوجيه الرعاية والرفاه اإلجتماعي

جراءات وتشريعات وبرامج  ، وبحكم أن السياسة اإلجتماعية واإلقتصادية تمثل عدة تدابير وا 
المجتمعية  جملة من األبعادتحقيق ينبغي أن يستهدف إلى ذلك فإن  مخططه من جهة ثانية ،

،  العامة ضمن ما يسمى بالعدالة اإلجتماعية والمساواة والحرية والمواطنة وتحسين نوعية الحياة
ليس أقلها التحقق من شروط التنمية اإلجتماعية بجميع مؤشراتها ، وخاصة التربية والتعليم 

لبرامج اإلسكان ، وأيضا التحقق من والرعاية الصحية والعالجية وترقية عالم الشغل وتطوير 
شروط التنمية السياسية بجميع مؤشراتها ، والمتمثلة على األقل في ممارسة ديمقراطية حرة 
وتدعيم لمجتمع مدني فاعل ومشاركة مجتمعية وتمثيل شعبي حقيقي، وذلك للتحقق من شروط 

صالح اإلستقرار اإلجتماعي المطلوب بجميع مؤشراته ، ليس أقلها العمل ع لى إنجاز وا 
لمؤسسات الدولة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية ، في إطار من أجواء المصالحة الوطنية 

  .والتضامن اإلجتماعي ، بهدف تحقيق حياة إجتماعية مستقرة وينعم الجميع بخيرات البالد 
الحزب وتفكير  إال أنه يجب التنويه في هذه الحالة أن أي منظومة سياسية تنطلق من عقلية     

أو أن تكون مستجيبة لتطلعات شرائحه  جتمعمعبر عن جميع تناقضات التأن  اال يمكنه، الواحد 
ال يعدو أن يكون سوى محاوالت لتغطية التصدعات اليوم ، الجزائر  في، وما يقع الواسعة 

ؤسساتي لتجد التعبير التعددي الم، عوض عرضها على المسرح السياسي والسياسية  اإلجتماعية
   مثلفلها ضمن المؤسسات الدستورية المخولة قانونا ،  الحقيقي
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في والسياسي النسق الحزبي من ، يجعل  ال يسمح إطالقا بممارسة ديمقراطية تمثيلية واقع اهكذ
 في  المدني حقها مارستفعلية بين سلطة لدور المزدوج للسلطة إذ أن ا،  موضعه الطبيعي

ة من جهة أخرى ، شكلي ةتعدديالمجتمع بوجه أحادي إنفرادي من جهة ، ودور يتيح مسحة 
واقع العمل ، إال أن  اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية الصعد عيعلى جم سلبيةن نتائجه و كت

على الجميع التسليم ف هاختيار ممثليإاإلرادة الشعبية إلى  اتجهتإذا ما بالديمقراطية يقتضي 
واإلقرار بذلك ؛ فهو خيار سياسي يجسد اإلختيار الحر للشعب لمن يمثله ، سواء في قيمه أو 

ا هي إال أداة في نظامه السياسي واإلجتماعي واإلقتصادي ، وهذا للتدليل على أن الديمقراطية م
ووسيلة إلدارة البالد وسياسة جموع الناس ، بما يحقق أهدافهم ويلبي حاجاتهم المادية 

 .  واإلجتماعية والثقافية وغيرها 
المشاركة السياسية ثقافة غياب  وربما يرجع ضعف الممارسة الديمقراطية في بالدنا إلى     

 بمفهومها الشامل ، وأيضا يدلل علىمية انخفاض مستويات التنى لع امؤشر  يعد فهذا الغياب
من و ، الديمقراطية توجب المشاركة السياسية ، بينما العمل بسلطة غير معبرة عن الرأي العام 

عن غياب مؤسسات المجتمع هي أحد أشكال التعبير  جزائرأزمة المشاركة السياسية في الف ثم
عن  السياسية المشاركةثقافة  غياب شك أن ، فال ة الحرةالديمقراطيالممارسة غياب المدني و 

مشكلة ال تعد ،  الحياة  السياسية ، وتهميش فئات واسعة من المجتمع عن العمل السياسي العام
حول دون قيام السياسة بدورها الحقيقي في ألنه ي،  يدرك الكثير منا تداعياتها ونتائجها الخطيرة

  . المجتمع
كيد التأ: ويمكن التدليل على ذلك بما استخالصناه من هذه الدراسة ، التي توصلت إلى      

على عدم وضوح الرؤية بخصوص األبعاد المجتمعية في برامج األحزاب السياسية المعنية 
بالدراسة ، سواء بخصوص بعد التنمية اإلجتماعية والمتمثلة في قضية التربية والتعليم أو 

   حزب جبهة التحرير"حية والعالجية وعالم الشغل وبرامج اإلسكان ، فيما عدا الخدمات الص
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ما أن هناك بحكم تجربته الثرية في السلطة التي مارسها وال يزال منذ اإلستقالل ، ك" الوطني
عدم وضوح في الرؤية بخصوص بعد التنمية السياسية ، سواء فيما يخص الممارسة الديمقراطية 

حركة "أو دعم للمجتمع المدني أو التأكيد على أهمية المشاركة والتمثيل الشعبيين ، فيما عدا 
هما السياسية ، اللتان ألحتا في مضامين برامج" جبهة القوى اإلشتراكية"ولحد ما " مجتمع السلم

على التأكيد على قيم ومبادئ المشاركة السياسية الحقة ، وبالنسبة لبعد اإلستقرار اإلجتماعي ، 
طالما أنه يرتبط كلية بما يتحقق من البعدين األولين وهما بعدا التنمية اإلجتماعية والتنمية 

م يصل المجتمع الجزائري السياسية ، فيمكن التأكيد على أن هذا البعد ال يزال يراوح مكانه ، ول
بعد إلى اإلشباع الكامل من قيمة السلم واإلستقرار اإلجتماعيين ، هذا إضافة إلى أنه وبحكم أن 
كل من حركة مجتمع السلم وجبهة القوى اإلشتراكية ، لم يتمكنا بعد من الوصول للسلطة 

ا على أرض الواقع ، لممارسة نفوذهما وتطبيق مضامين البرنامج السياسي الذي بحوزة كل منهم
والذي ال " حزب جهة التحرير الوطني"وبالتالي فاألمر في ذلك سيان ، إال أنه كان ينتظر من 

يزال منذ اإلستقالل في صميم سلطة النظام الجزائري ، العمل وبجدية في تحقيق هذه األبعاد 
  . وبقوة في حياة المواطن الجزائري 

حتكار هذه المعاناة التي نالحظها بخصوص المجتمع الجزائري ، ربما يرجع سببها إلى إ     
األمر  ، وحصره في حدود الوالء له فتوحللعمل السياسي الم للحياة السياسية ، ومنعه نظامال

من  ةغفر ماألحزاب والمنظمات السياسية إلى مؤسسات شبه رسمية تحويل الذي أدى إلى 
وقد أدى هذا إلى عزوف فئات واسعة من المجتمع عن ، تماعي والسياسي جمضمونها اإل

أنجر ،  أثر سلبًا على الحراك السياسي المثمر واإليجابي مما ،والمشاركة فيه  العمل السياسي
 :  عديدة ، منها  مظاهر عنه
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 .وعدم اإلكتراث من أي عملية سياسية ،  حباطتنامي الشعور باليأس واإل –أ     
 تصبحأبحيث ، الرسمية  ةالسلط التماهي مع حالة منتحّوَل العمل السياسي إلى  -ب     

 .مشاريعها السياسية  بيد السلطة تسوق لهااألحزاب والمؤسسات السياسية مجرد ذراع 
الفعالة في الحياة السياسية هي  مشاركةبحيث لم تعد ال ،تالشي ثقافة المواطنة  -ج     

نما أصبح  ، لدرجة أن العمل لمقتضيات السلطة الحاكمة هو المقصد  الوالءاألساس ، وا 
 .وشراء الذمم  جتماعيوالتفاخر اإل السياسي انتهى إلى نوع من البحث عن الوجاهة

، بسبب غياب ثقافة المشاركة السياسية والممارسة  لسلطةى العغياب التداول السلمي  -د     
 . الفعلية لمقتضيات العمل الديمقراطي الحر 

 . الصاعدة جتماعيةاإل القوى مطالب إلى الحاكمنظام ال استجابة عدم -هـ      

عبر هذه  المجتمع على يطرح ما وأن ، السلطة قبل من عالماإل وسائلإحتكار  -و     
بنوعية تأثر، فالمجتمع عادة ي السياسية السلطة لرغبات انعكاس هو إنماالوسائل   الرسالة ًً
 دور أداء عن عاجزة الموجهة اإلعالمية الرسالة تظل وبالتالي ،ه ل تلقينها المراد اإلعالمية

 .الوطنية الشاملة  التنمية بناء في يسهم حقيقي
بخاصة التنمية و  المجتمع في التنمية عجلة إدارة في المجتمع في قليلة فئة ستئثارإ -ي     
 . منها قتصاديةاإل

 .في المجتمع  الفاعلة التنظيمية المؤسسات غياب أو هشاشة -س     
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 :المصادر : أوال 
 .القرآن الكريم  -1

  .السنة النبوية الشريفة  -6
 :المراجع باللغة العربية : ثانيا 

I-  والموسوعات المعـاجم : 
أمين محمد عبد الوهاب ، محمد الصاوي : ، تحقيق4لسان العرب ،ج  ،إبن منظور -1
 . 7991عبيدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ال
،  7موسوعة علم اإلجتماع ، الدار العربية للموسوعات ، ط ، إحسان محمد الحسن -2

  . 7999 سنة بيروت ،
 . 7999، دار الدعوة ، تركيا  2إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، ط -3
، ية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة جتماعإلإبراهيم مدكور ، معجم العلوم ا -4

 . 1991سنة 
 2002اإلصدار الثالث ، لسنة  بريطانيا ،قاموس أكسفورد ، مطبعة جامعة أكسفورد ،  -1
. 
سنة  القاهرة ،  ، 4مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدولية ، ط -2

6004 . 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  اإلجتماع قاموس علم ،محمد عاطف غيث  -9

 . 1999اإلسكندرية 
سعيد علوش ، دار : عرض وتقديم وترجمة  ، معجم المصطلحات األدبية المعاصرة -9

 . 7991، بيروت ،  7، طالكتاب اللبناني 
 .  1929، معاجم دار الشروق ، الطبعة الخامسة ، بيروت  المعجم األبجدي -9

 . 1999، معاجم دار المشرق ، الطبعة الثانية ، بيروت  بجديالمنجد األ -10
موسوعة علم اإلجتماع ، المجلد األول ، ترجمة محمد الجوهري  ، مارشال جوردن -77

، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ،  731وآخرون ، المشروع القومي للترجمة ، العدد
2222 . 
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II-كتـــب ال  :  
دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها ، دار  –التنمية في عالم متغير  ، إبراهيم العيسوي -7

  .  2227، القاهرة ،  2، طالشروق 
قات ، المؤسسة الجامعية مفاهيم ومناهج وتطبي -التنمية في اإلسالم ، إبراهيم العسل -2

 . 7991للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
، دار األمة للطباعة  الحلاألزمة و  -المعضلة الجزائرية  ، أحمـد طالب اإلبراهيمي -3
 .  1992 ، الجزائر 1ط، التوزيع ة والنشر و الترجمو 
المقارنة ، ديوان  الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية ،األمين شريط  -4

 . 7999 المطبوعات الجامعية ، الجزائر،
اإلتجاهات المعاصرة ، اإلستراتيجيات  -تنمية المجتمع المحلي ،أحمد مصطفى خاطر  -5

 . 2222 سنة ، نماذج للمارسة ، دار المعرفة الجامعية ،
ر ، لبنان ، قضايا علم السياسة العام ، دار الطليعة للطباعة والنش ، أحمد فايز سعيد -1

7991 . 
مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ، مركز دراسات  ، أحمد شكري الصبيحي -1

 . 2222 سنة الوحدة العربية ، بيروت ،
، الجزائر ،  1، ط، دار البصائر  2الحركة الوطنية الجزائرية ، ج ، أبو القاسم سعد اهلل -9

 . 2229سنة 
عليم ومستقبل المجتمع المدني ، مطبعة الجمهورية ، الت ، إلهام عبد الحميد فرج -9

 . 2227، سنة اإلسكندرية 
 الجديدة الجامعة دار ، السياسية التنمية وغايات السياسي التخلف ، وهبان أحمد -72

 .2000 سنة  ، القاهرة ، للنشر
 كويت ،األحزاب السياسية في العالم الثالث ، عالم المعرفة ، ال ، أسامة الغزالي حرب -11
 . 7991 سنة
تحليل المضمون ومنهجية البحث ، الشركة المغربية للنشر والطباعة ،  ، أحمد أوزي -72

  . 7993 سنة المغرب ،
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جتماعي والطبقة ، دار الطليعة للطباعة والنشر، إحسان محمد الحسن ، البناء اإل -13
 . 1921، بيروت ، سنة 6ط

، جتماعية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة إلإبراهيم مدكور ، معجم العلوم ا -14
 . 1991سنة 
ترجمة علي مقلد ،  2القانون الدستوري والمؤسسات السياسة ، ج ، أندريه هوريو -71

 . 7999، لبنان ،   2، طة للنشر والتوزيع وآخرون ، األهلي
حسن : حكم األكثرية أم ضمانات األقلية ، ترجمة  -ما هي الديمقراطية ، أالن تورين -12

 . 7994 سنة قبيسي ، دار الساقي ، بيروت ،
 -آفاق المستقبل التحديات الراهنة و  -تمع العربيالمج آخرون ،و  بالقاسم سالطنية -19

 . 6000سنة ، ت جامعة قسنطينة الجزائر ، منشورا
أسس المناهج اإلجتماعية ، دار الفجر للنشر  ، بالقاسم سالطنية والجيالني حسان -79

 . 2272 سنة ، القاهرة ، 7، طوالتوزيع 
األحزاب السياسية والتحول الديمقراطي في اليمن ، مكتبة  ، بلقيس أحمد منصور -79

 . 2224 سنة مدبولي ، القاهرة ،
محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية ، المركز  -غليون ، إغتيال العقل هانر ب -60

 . 2221، سنة  4الثقافي العربي ، ط
الدولة ضد األمة ، مركز دراسات الوحدة  -، المحنة العربية  .......(، )...... -61

 . 6003بيروت ، سنة ،  3، ط العربية
ادية ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، حلب ، التنمية اإلقتص ،تيسير الرداوي  -22

 . 7991سوريا ، 
التغير والتنمية في القرن العشرين ، ترجمة عزة الخميسي ،  ،توماس باترسون  -23

 . 2221المشروع القومي للترجمة ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ، 
 دراسات العربي ، مركز الوطن في الديمقراطي التغيير آليات في ، اهلل عبد فؤاد ثناء -24

   . 1997 سنة ، العربية ، بيروت الوحدة
سوريا  ، 1، ط ، مطبعة األهاليعلم اجتماع التنمية  ،وآخرون  جهينة سلطان العيسى -61

1999  . 
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، ، دار الطليعة  مأزق االستدانة في العالم الثالث -التبعية االقتصادية  ،جورج قرم  -62
 .  1922بيروت ،  3ط
السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر نظرة عالمية ،  ،جابلاير إيه ألموند وجي بنجهام  -21

  .7999ترجمة هشام عبد اهلل وسمير عصار، األهلية للنشر والتوزيع ، لبنان ، 
دراسات في التنمية والتخطيط اإلجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ،  ،حسن إبراهيم  -29

 . 7994 سنة اإلسكندرية ،
 . 1923، بيروت   6ط، ، دار الشروق على أبواب عصر جديد  ، الببالويحازم  -69
لمجتمعات التغير اإلجتماعي والتنمية السياسية في ا ،حسين عبد الحميد أحمد رشوان  -32

 . 7999 سنة النامية ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،
تجربة الجزائر ،  –إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية ،خميس حزام والي  -31

 . 2227 سنة مركز الدراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
 ،اإلجتماعية صحية و مدخل في الصحة العامة والرعاية ال ، سلوى عثمان الصديقي -32

 . 1999سنة  ،اإلسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث 
دراسة في التشكيالت اإلجتماعية للرأسمالية  –التطور الالمتكافيء  ،سمير أمين  -33

 . 7992، بيروت  3، طترجمة برهان غليون ، دار الطليعة للطباعة والنشر  –المحيطة 
مشروع إستشراف مستقبل  -لدولة في الوطن العربيالمجتمع وا ،سعد الدين إبراهيم  -34

 . 7999 سنة ، بيروت ، 7، ط الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية
مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية ، بحوث ومناقشات  ، ...(...،...)... -31

ركز دراسات الوحدة العربية ، الندوة الفكرية حول أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ، م
   . 7991 سنة ، بيروت ، 2ط
المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ، دار قباء للطباعة والنشر  ، ......(،)........ -31

 .   2222 سنة والتوزيع ، القاهرة ،
 6، طدراسات الوحدة العربية  ، صور المستقبل العربي  ،وآخرون  سعد الدين إبراهيم -39
 . 1921يروت ، ب
الخلفيات السياسية واإلجتماعية  -الرياشي وآخرون ، األزمة الجزائرية  سليمان -38

 . 7991 سنة واإلقتصادية والثقافية مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،
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للطباعة والنشر والتوزيع ،  النظام السياسي الجزائري ، دار الهدى ، سعيد بوالشعير -39
  . 7992سنة 
إتجاهات نظرية ومنهجية حديثة ، تساهم  –ركة السياسية المشا ،صالح  رسامية خض -40

 . 2221في فهم العالم من حولنا ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 
تخاذاسة في المشار د -لبعد السياسي للجامعة واألمن البيئيا ، .....(،).... -41  ركة وا 

 . 7991 سنة ، القرار ، أكاديمية البحث للعلوم التكنولوجية ، القاهرة
 .7993القاهرة ، سنة صدمة الديمقراطية ، دار سينا للنشر،  ، صالح الدين حافظ -42
االقتصادي واقع السياسي و دراسة تحليلية لل -أزمة التنمية  ، صبحي محمد قنوص -43

  .  1999 ، سنة ، القاهرة 6ط ، ، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية لعالم الثالثلبلدان ا
التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين  –الموجة الثالثة  ،تون نجصمويل هنت -44

  اإلنمائية مركز ابن خلدون للدراسات، ناهد محمود عرنوش ،ترجمة عبد الوهاب علوب 
 . 7993 سنة ، القاهرة

، النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة ، ترجمة سمية عبود ،  .......(، ).......  -41
 .7993سنة  دار الساقي ، بيروت

المالمح العامة للفكر السياسي اإلسالمي في التاريخ المعاصر ، دار  ، طارق البشري -46
 . 7991، القاهرة ،  سنة  7، طالشروق 

محمد عيسى برهوم ، دار : علم إجتماع التنمية والتحديث ، ترجمة  ، دافيد هاريسون -41
 . 7999، عمان  7، طصفاء للنشر والتوزيع 

التنمية اإلجتماعية ، دار المعرفة و  التغييرقضايا  ،آخرون عادل مختار الهواري و  -42
 . 1992سنة ، الجامعية ، اإلسكندرية 

التغير اإلجتماعي والتنمية في الوطن العربي ، دار المعرفة  ،الهواري عادل مختار  -49
 . 7993 سنة الجامعية ، اإلسكندرية ،

العلمانية تحت المجهر ، دار الفكر المعاصر  ،عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة  -12
 . 2222 سنة ، بيروت ، 7، ط
دراسة مقارنة  –م السياسي الجزائري أساليب ممارسة السلطة في النظا ، عبد اهلل بوقفة -11
 . 2222 سنة الجزائر ،, دار هومة للنشر والطباعة  –
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ء الدين مدخل لدراسة قضية الديمقراطية في مصر، نقال عن عال ،عبد المنعم سعيد  -16
 نهضة الشرق ، القاهرة ، التطور الديمقراطي في مصر، قضايا ومناقشات ، مكتبة: هالل 
  . 7991 سنة
معجم المصطلحات السياسية ، مركز البحوث والدراسات  ،علي الدين هالل وآخرون  -53

 . 7994 سنة السياسية ، القاهرة ،
دخل لدراسة المفهومات األساسية ، م -التنمية اإلجتماعية  ، عبد الهادي محمد والي -54

 . 7999 سنة دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ،
نحو إستراتيجية بديلة للتنمية الشاملة ، مركز دراسات الوحدة  ، علي خليفة الكواري -55

 . 7991 سنة ، ، بيروت 7، طالعربية 
، المجلس  صاديةدور المشروعات العامـة في التنمية االقت ، .......(، ).......  -12

 . 1921 ، سنة اآلداب ، الكويتالوطنـي للثقافة والفنون و 
المسألة الديمقراطية في الوطن العربي ، مركز دراسات  ،علي خليفة كواري وآخرون  -11

   . 2222 سنة الوحدة العربية ، بيروت ،
-7912)التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني  ، عامر رخيلة -19

 . 7993 سنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،( 7992
قضايا التنمية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، المشكلة اإليديولوجية و  ، عبد اهلل شريط -19

 .  1921 ، سنةالجزائر
الجزائر بين ركود : في تقديمه لكتاب محمد شفيق مصباح  ، عبد الحميد مهري -12

 . Le Soir d'algerie  ،6009 ونهوض ، نشر جريدة
،  ، مكتبة اآلداب التطور السياسي والتحول الديمقراطي ،عبد الغفار رشاد القصمي  -61
 . 2221 سنة ، ، القاهرة 2ط
سياسات اإلنفتاح  -ديمقراطية من دون ديمقراطيين ، عبد الباقي الهرماسي وآخرون -12

 . 7991 سنة وحدة العربية ، بيروت ،في العالم العربي واإلسالمي ، مركز الدراسات ال
المنظور التنموي في الخدمة اإلجتماعية ، مكتب نهضة  ،عبد الهادي الجوهري  -36

    .7999 سنة الشروق ، القاهرة ،
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مكتبة مدخل إسالمي ،  –دراسات في التنمية اإلجتماعية  ، ......(، )......... -64
 . 7919النهضة الشرقية ، القاهرة ، سنة 

، دار الفجر  1ط، تنميـة المجتمع من التحديث إلى العولمة  ،آخرون علي غربي و  -21
 . 6003 ، سنة التوزيع ، القاهرةللنشر و 

، دراسات في علم إجتماع التنمية ، دار المكتب الجامعي عبد الرحيم تمام أبو كريشة  -11
 . 2223 سنة الحديث ، اإلسكندرية ،

أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية ، مطبعة سيرتا ،  ،غربي علي  -11
 . 2221 سنة قسنطينة ،

آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا األزمة ، ديوان المطبوعات  ،عمر صدوق  -19
 .7991، سنة  جامعية ، الجزائرال

دراسات في علم إجتماع التنمية ، دار المكتب الجامعي  ،عبد الرحيم تمام أبو كريشة  -19
 . 2223 سنة الحديث ، اإلسكندرية ،

عبد الجليل الطاهر ، مسيرة المجتمع ، بحث في نظرية التقدم اإلجتماعي ، المكتبة  -90
 . 1922العصرية ، صيدا ، بيروت ، سنة 

محمد زاهي : إطار نظري ، ترجمة  -السياسة المقارنة  ،غبرييل ألموند وبنجام بويل  -71
 . 7991، بن غازي ،  7، طبشير المغيربي ، منشورات جامعة قار يونس 

، الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين ، دار المعرفة  ، رابح لونيسي -72
 . 7999، سنة  ، الجزائر 7ط
السيمياء والتأويل ، ترجمة سعيد الغالمي ، المركز الثقافي ، بيروت  ،روبرت شولتر  -13
 ،7993 . 

 تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ، رشدي طعيمة -74
 . 2221 نةس
 ، ألعلى للثقافة، المجلس ا" ميشيل فوكو"مفهوم الخطاب في فلسفة  ،الزواوي بغورة  -11

 . 2222 سنة ،القاهرة 
،  1ط، النشر بية للدراسات و فلسفة لتنمية جديدة ، المؤسسة العر  ، فرانسوا بيرو -92

  . 1923، سنة بيروت 
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دراسة في التطور اإلقتصادي ، دار المستقبل ،  -التنمية لتخلف و ا ، فؤاد مرسي -99
 . القاهرة ، سنة النشر غير واضحة 

في دراسات في المجتمع  -قطاعات التنمية في المجتمع العربي ،فاروق العادلي  -19
، عّمان  7، طالعربي ، تأليف نخبة من أساتذة الجامعات العربية ، إتحاد الجامعات العربية 

 . 7991 نةس ،
ورسائل زمن التحوالت ، الشبكة العربية لألبحاث  -تحرير اإلسالم ،فهمي جدعان  -79

 . 2274، سنة  بيروت،  7طوالنشر، 
حسنين أحمد أمين ، مركز : نهاية التاريخ وخاتم البشر ، ترجمة  ،فرنسيس فوكوياما  -80

 . 7993 ، سنة األهرام للنشر والترجمة ، القاهرة
األساس في العلوم السياسية ، دار المجدالوي للنشر  ،أحمد سليمان الحمدان قحطان  -21

 . 6004 سنة ، عمان ، 1، طوالتوزيع 
،  دار  نقدية في علم إجتماع التنميةدراسة  -تغريب العالم الثالث  ، كمال التابعي -26

 .  1993 ، سنة ، القاهرة 1طالمعارف ، 
ة وأداء النظام السياسي ، مكتبة النهضة المصرية ، السياسية العام ،كمال المنوفي  -83

 . 1922 سنة القاهرة ،
التحول إلى إقتصاد السوق  تحقيق اإلستقرار و  الجزائر ؛ ،آخرون كريم النشاشيبي و  -24

 .  1992 ، سنة دراسة خاصة ، صندوق النقد الدولي ، واشنطن

، دار بد الصبور شاهين ، ترجمة عمر مسقاوي وع شروط  النهضة ، مالك بن نبي -21
 .  1929 ، سنة ، دمشق 4ط، الفكر 

 .  7919سنة  بين الرشاد والتيه ، دار الفكر ، دمشق ، ، .....(، )....  -91
دار الفكر  ، دار الفكر ، دمشق ، المسلم في عالم اإلقتصاد ، ، .....(، ).....  -87

  . 7991سنة  بيروت ،،  3طالمعاصر ، 
 4طدار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، ،  ، من أجل التغيير .......( ،...... ) -22
 .  6001دمشق ، سنة ، 

 . 7994 سنة ، بيروت ، 7، طالعلمانية واإلسالم ، دار الشروق  ،محمد قطب  -89
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 سنة ، بيروت ،2، ط، دار الشروق مذاهب فكرية معاصرة  ، .....( ، )...... -90
7991 .   
، دار القصبة للنشر ( 7912-7914)الثورة الجزائرية  –نصر بال ثمن  ،محمد عباس  -97
 . 2221 سنة ، الجزائر، 7، ط
تنمية ومشكالت المجتمع ، دراسات في قضايا ال -التنمية اإلجتماعية  ،محمد شفيق  -92

 . 7994 سنة اإلسكندرية ،, المكتب الجامعي الحديث 
محمد عاطف غيث ومحمد علي محمد ، دراسات في التنمية والتخطيط اإلجتماعي ،  -93

 . 7991 سنة دار النهضة العربية ،
توزيع الصحافة والتنمية السياسية ، دار الكتب العلمية للنشر وال ،محمد سعد إبراهيم  -94

 . 7999 سنة ، القاهرة ،
تقويم برامج المجتمعات الجديدة ، المكتب الجامعي الجديد ،  ،محمد سيد فهمي  -95

 . 7999 سنة اإلسكندرية ،
حسان حفظي -92 دار  - قضايا التنمية في الدول النامية ، مريم أحمد مصطفى وا 

 .  6001المعارف الجامعية ، اإلسكندرية ، السنة 
يمان عطية ناصفبد العزيز محمد ع -99 دراسات  -مية اإلقتصادية التن ، عجمية وا 

 . 6000 ، سنة التوزيع ، اإلسكندريةالدار الجامعية للنشر و  ،تطبيقية نظرية و 
المعهد العالمي للفكر اإلقتصادي  -التحدي االقتصادي اإلسالم و  ، محمد عمر شبرا -92

 . 1992 ، سنة ، عمان
، مركز دراسات الوحدة  7الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، ط ، محمد عابد الجابري -99

 . 7994 ستة العربية ، بيروت ،
 سنة صر، دار الطليعة ، بيروت ،الخطاب العربي المعا ، .......(، )........ -722

7992 . 
، ، دار المعارف علم االجتماع و قضايا التنمية في العالم الثالث  ، محمد الجوهري -101
 .  1992 ، سنة قاهرة، ال 1ط

، دار المعارف دراسات في األنثروبولوجيا الحضرية  ، محمد الجوهري وسعاد عثمان -106
  .  1991 ، سنةمصر،  1طالجامعية ، 



301 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمـة املصادر و املراجـع   قائمـة املصادر و املراجـع         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ، ديوان المطبوعات  ، محمد عبد الحميد -723
 . 7919 سنة الجامعية ، الجزائر ،

تحليل سوسيولوجي ألهم  -مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ،محمد سويدان  -724
 مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

 . 7994 سنة
،  7، ط، دار الفكرإشكاليات الخطاب العربي المعاصر  ،د عارف نصر محم -721

 . 2227 سنة دمشق ،
مؤسسة ال ، مالمح قرن وأصداء ألفية –العالم الجزائر و  ، محمد العربي ولد خليفة -102

 . 6001 ، سنةمنشورات ثالـة ، الجزائرالوطنية للفنون المطبعية و 
 سنة الجزائر ، ، المفروضة على الجزائر، دار األمة األزمة ، ... (.....، ....).... -721

7999 . 
، التنمية والديمقراطية في الجزائر والمنطقة العربية ، ديوان  .........(، )........ -108

 . 7997 سنة المطبوعات الجامعية الجزائر ،
 نةس ، الجزائر،7999 -7999الجزائر من فوق بركان حقائق وأوهام  ،محمد تمالت  -729

7999 . 
المؤامرة الكبرى أو إجهاض الثورة ، المؤسسة الوطنية  ،محمد العربي الزبيري  -110

 . 7999 سنة للطباعة والنشر، الجزائر ،
تحليل سوسيولوجي ألهم  –مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري ، محمد سويدي -777

،  7، طلجامعية يير في المجتمع لجزائري المعاصر ، ديوان المطبوعات امظاهر التغ
 . 7994، الجزائر
 خصائصها ، أطوارها ، مستقبلها -الصحوة الدينية اإلسالمية  ،مصطفى الفياللي  -772

، في مجموعة مؤلفين ، الحركات اإلسالمية المعاصرة في الوطن العربي ، سلسلة مكتبة 
،  2، طالمتحدة ية وجامعة األمم المستقبالت العربية البديلة ، مركز دراسات الوحدة العرب

  . 7999 سنة ، بيروت
 سنة ، القاهرة ، 3منير حجاب ، اإلعالم والتنمية الشاملة ، دار الفجر للنشر، ط -113
2227 . 
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، ترجمة محمد الرجاوي ، منشورات عويدات للنشر  مارسيل بريلو ، علم السياسة -114
 . 6012والطباعة ، بيروت ، سنة 

دراسة نقدية مقارنة في  –صر محمد عارف ، نظريات التنمية السياسية المعاصرة ن -115
، الرياض ،  2، طضوء المنظور الحضاري اإلسالمي ، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي 

 . 7994 سنة
نظرية التنمية السياسية المعاصرة ، المعهد العالمي للفكر  ، .....( ،)...... -116

   . 7992 سنةاإلسالمي ، فرجينيا ، 
دراسة نظرية ،  –التخلف والتحديث والتنمية السياسية  ،نداء مشطر صادق  -117

 .  7999 سنة ، بنغازي ، ليبيا ، 7، طمنشورات جامعة قار يونس 
األحزاب السياسية في العالم المعاصر ، دار الفكر العربي  ، نبيلة عبد الحليم كامل 118-

 . 7992 سنة ، مصر،
علم إجتماع التنمية ، دراسات في إجتماعيات العالم الثالث ،  ،نبيل السمالوطي  -779

  . 7919 سنة ، اإلسكندرية ، 2، طالهيئة المصرية للكتاب 
 -سالمي في العالم العربينجيب الغضبان ، التحول الديمقراطي والتحدي اإل -120
 . 2222 سنة دار المنار، عّمان ، -7992-2222

، مركز  7992-7921 –األحزاب المصرية من الداخل ،وحيد عبد المجيد  -161
 . 7993 سنة المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ، القاهرة ،

ندماج في الوطن العربي ، وليام زارتمان ، بحث مقدم إلى ندوة األمة والدولة واإل -722
 . تحرير غسان سالمة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت

الحريات العامة في األنظمة السياسية المعاصرة ، منشأة : يوسف أحمد كشاكش  -723
 . 7991 سنة المعارف ، مصر ،
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III-  ( :غير منشورة)جامعية رسائل  
المسألة اإلجتماعية في برامج األحزاب السياسية في الجزائر ، دراسة  ،الجمعي النوي  -1

عة منتوري في علم إجتماع التنمية ، جامغير منشورة سياسية ، أطروحة دكتوراه  -سوسيو
 .  2229/2272، قسنطينة ، 

دراسة حالة النظام  –التحول الديمقراطي في النظم السياسية العربية  ،مصطفى بلعور  -6
فرع  –في العلوم السياسيةغير منشورة ، أطروحة دكتوراه  2229-7999السياسي الجزائري 

، كلية العلوم السياسية واإلعالم ، جامعة بن  2229/2272التنظيم السياسي واإلداري ، 
  .  زائريوسف بن خدة ، الج

 الجماعات الصغيرة في التنظيم ، دراسة إمبيريقية لمعرفة أثر ، الجيالني حسان -3
أطروحة دكتوراه في علم اإلجتماع ، جامعة الفاتح   - الجماعات الصغيرة في التنظيم

 . 1999الجماهيرية العربية الليبية 
ت ألقيت ث ، محاضراالفرضيات األساسية لنظرية التحدياألصول و  ،دبلة عبد العالي  -4

ستير ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، السنة الجامعية على طلبة السنة أولى ماج
6001/6006 . 

ت ألقيت على طلبة ، محاضرا نظرية التنميةالتنظير السوسيولوجي و  ، علي غربـي -1
 . 6001/6006ستير ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، السنة الجامعية السنة أولى ماج

ستير ، ماجتحليل الخطاب في الدراسات اإلعالمية ، رسالة  ،ء جبار صنكور صفا -6
 . 7991جامعة بغداد ، 

التحوالت الديمقراطية وشرعية النظام السياسي في مصر،  ،حسن محمد سالمة السيد  -1
 7991 سنة رسالة ماجستير ، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،

، رسالة  7999-7992التحول الديمقراطي في المغرب ،حسن دياب  أميرة إبراهيم -9
 .   2222 سنة ماجستير ، معهد اإلقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ،

التحول الديمقراطي في الصين ، رسالة ماجستير ، كلية  ، أحمد جمال عبد العظيم -9
 . 2223 سنة اإلقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة ،

حلقة الجزائر نموذجا ،  -أزمة المشاركة السياسية في البلدان النامية  ،صخر المحمد  -10
 . 2277-2272بحثية ، كلية العلوم السياسية ، جامعة دمشق ، سوريا ، 
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IV- وات ندال:  
حالة المغرب ،  –التعددية السياسية وأصولها وآفاق مستقبلها  ، محمد عابد الجابري -1

 .  7919 سنة ندوة الفكر العربي ، عمان ،
الديمقراطية وتجربة الحزب الواحد في الوطن العربي ، بحث مقدم  ،مصطفى الفياللي  -2

، من تنظيم مركز دراسات " عربيأزمة الديمقراطية في الوطن ال"للندوة الفكرية بعنوان 
 . 7991 سنة ، بيروت ، 2، طالوحدة العربية 

الديمقراطية داخل األحزاب الوطنية وفيما بينها ، بحث مقدم  ،إسماعيل صبري عبد اهلل  -3
، من تنظيم مركز دراسات " أزمة الديمقراطية في الوطن العربي"للندوة الفكرية بعنوان 

 . 7991يروت ، ب،  2، ط الوحدة العربية
مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث ، بحوث ومناقشات  ،علي الدين هالل  -4

الندوة الفكرية حول أزمة الديمقراطية في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
 . 7991 سنة ، بيروت ، 2ط
ربة الجزائرية ، في ندوة التج -التجارب الديمقراطية في الوطن العربي ،أحمد يوسف  -5

،  6014يونيو  4،  46إشكالية الديمقراطية في الوطن العربي ، مجلة عالم الفكر ، المجلد
 . المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت

شكالية التعاقب على السلطة ، في ندوة حول لمسألة  ، حسين علوان البيج -1 الديمقراطية وا 
 . 2222 سنة بيروت ، ي ن مركز دراسات الوحدة العربية ،طن العربالديمقراطية في الو 

ثالث تساؤالت حول المنظور الديمقراطي في الوطن العربي ، في ندوة  ، ميشيل كامو -7
 التحوالت الديمقراطية في الوطن العربي ، القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية ،

 . 7993 سنة
 
 
  

  

  



309 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمـة املصادر و املراجـع   قائمـة املصادر و املراجـع         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

V   –  دارية وثائق رسمية و  :ا 
  :الرسمية للجمهورية الجزائرية  الجرائد -
،   29/72/2271، المؤرخة في  11الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  -1

   2271، والمتعلق بقانون المالية لسنة  29/72/2271رخ في والمؤ  71المتضمنة القانون رقم
، تتضمن  11/01/6016، مؤرخة في  6الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد -6

 . ، والمتعلق باألحزاب السياسية  16/01/6016مؤرخ في  16/04القانون العضوي رقم
 ضمن، مت 60/09/6003مؤرخة في  43العدد ، لجمهورية الجزائريةلالجريدة الرسمية  -3

 .المنافسة واألسعار ب متعلق 19/09/6003مؤرخ في  03/03األمر رقم
، المتعلقة  61/16/6006مؤرخة في  22العدد ، لجمهورية الجزائريةلالجريـدة الرسمية  -4

 .      6003لسنة  64/16/6006المؤرخ في  06/11رقم بقانون المالية 
 ضمن، مت66/06/1991مؤرخة في  09، العدد مهورية الجزائريةلجلالجريدة الرسمية  -1

  . المنافسة واألسعار متعلق ب 61/06/1991الصادر بتاريخ  91/02األمر رقم
األمر ، والمتضمنة  21/29/7994مؤرخة في  49الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد -2

 .العمومية  متعلق بخوصصة المؤسسات 21/29/7991المؤرخ في  22/91
، تتضمن  62/04/1993المؤرخة في  62العدد ، لجمهورية الجزائريةلالجريدة الرسمية  -9

، متعلق بالمخطط الوطني واآلفاق على  64/04/1993مؤرخ في  93/09مرسوم تشريعي رقم
 .  1999إلى غاية  1993المدى المتوسط والتوازنات اإلقتصادية الكلية من سنة 

قانون تتضمن ،  7992لسنة  74العدد  :لجمهورية الجزائرية لة الجريدة الرسمي -8
 .والمتعلق باإلعالم  23/24/7992 المؤرخ في 92/21رقم
، تتضمن 27/23/7999مؤرخة في 29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد -9

 الدستوربنشر نص تعديل  ة، متعلق 29/22/7999مؤرخ في 99/79المرسوم الرئاسي رقم
، تتضمن  21/21/7999مؤرخة في 21الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية ، عدد -72

 . ، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي21/21/7999مؤرخ في 99/77القانون رقم
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،  13/01/1922العدد الثاني مؤرخة في ،  لجمهورية الجزائريةللجريدة الرسمية ا -11
تضمن القانون التوجيهي  للمؤسسات والم 16/01/1922مؤرخ في 22/01تتضمن القانون رقم

  . العمومية اإلقتصادية 
الصادر في  92/242مرسوم تنفيذي رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  -72
 .متعلق بإعادة هيكلة الشركات الوطنية  74/72/7992
،  7917ديسمبر  37، مؤرخة في  17العدد:  لجمهورية الجزائريةلالجريدة الرسمية  -73

   .متعلق بإنشاء الجمعيات  3/72/7917المؤرخ في  17/19المرسوم رقمتتضمن 
، وألغي هذا القانون  7913بتاريخ  2العدد:  لجمهورية الجزائريةلالجريدة الرسمية  -74

 . 12العدد، الجريدة الرسمية  21/21/7913المؤرخ في  13/29بواسطة األمر
، والمتعلقة ببرنامج دعم اإلنعاش  11/11/6001التعليمة الرئاسية المؤرخة في  -11

 .  اإلقتصادي 
 :وثائق إدارية تقارير و  -
صاد السوق ، الدورة الثامنة مشروع دراسة حول تسيير المالية المحلية في منظور إقت  -1

 . 6001عشر للمجلس اإلقتصادي اإلجتماعي المنعقد سنة 
الئحة العمل السياسي  -المؤتمر السادس: حزب جبهة التحريري الوطني  -2

 . 7999نوفمبر  21 –التحرير لجبهة
-VI    دوريات مجــالت و: 

مجلة المستقبل العربي ، ندوة التعددية في الوطن العربي ،  ،إبراهيم توفيق حسنين  -1
 . ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 7991، فيفري  91العدد 

، مجلة المستقبل العربي، بيروت  الفقراء بين التنظيم والسياسة والصراع ،إسماعيل قيرة  -6
 . 1999 ، سنة 641، العدد

،  4لباحث ، العدد، مجلة ا 2224 -7912التجربة الحزبية في الجزائر  ،أحمد سويقات  -3
 . ، جامعة ورقلة 2221

مجلة سياسة التشغيل في الجزائر ، سوسيولوجيا التكوين المهني و  ،بالقاسم سالطنية  -4
 .جامعة منتوري ، قسنطينة  1992سنة  10العلوم اإلنسانية ، العدد 
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الواقع والخلفية السياسية ،  –حماية حقوق اإلنسان في الجامعة العربية  ، باسل يوسف -1
 . 2222 سنة ، 9مجلة الدراسات السياسية ، العدد

التعاقب على السلطة في الوطن العربي ، مجلة الدراسات  ،حسن علوان البيج  -1
  . 7999 سنة ، 4اإلستراتيجية ، العدد

 العربي ، مجلة المستقبل الوطن في السياسية المشاركة أزمة ،معوض  اهلل عبد جالل -1
 .1983 سبتمبر 55 العدد السادسة ، السنة بيروت ، العربي ،

تحليل الخطاب الروائي وأبعاده النصية ، مجلة الفكر العربي المعاصر ،  ،سعد يقطين  -9
 . 7999،  49بيروت ، العدد

مناقشة نظرية ، مجلة المستقبل  -التبعية والتبعية الثقافية  ،لخالق عبد اهلل عبد ا -9
 . 7991 ، السنة الثامنة،  93العربي ، بيروت ، العدد

كم الرشيد في حفي تحقيق الالمجتمع المدني منظمات دور  ،عبد النور ناجي  -10
، جامعة  إلجتماعيةاآلداب والعلوم ادراسة حالة األحزاب السياسية ، مجلة  –الجزائر

   . 6009لسنة  1سطيف ، عدد
اإلنتقال إلى التعددية السياسية ، مجلة المستقبل العربي ،  ،رغيد كاضم الصالح  -77

 .  7993، ديسمبر  711العدد
 –نحو علم إجتماع لما بعد التعددية السياسية في الجزائر ،الطاهر اإلبراهيمي  -72

،  2221، نوفمبر 72، مجلة العلوم اإلنسانية ، العددرؤية تحليلية -الدواعي واإلمكان
 .  بسكرة –جامعة محمد خيضر 

نظرية التبعية وتفسير تخلف اإلقتصاديات العربية ، مجلة  ،محمد السيد سعيد  -73
 . 7994المستقبل العربي ، بيروت ، العدد السادس 

،  217ي ، العددإلى أين ؟ ، مجلة المستقبل العرب... الجزائر  ،محمد ميلي  -74
 . ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت 2227سبتمبر

مالحظات نقدية حول دراسة الخطاب السياسي ، مجلة المنار ،  ،محمد عبد العليم  -71
   . 7991، باريس ،  1العدد

جتماعية للمسألة السكانية في الدول العربيةمقاربة إقتصادية و  ، موسى الضرير -12 ،  ا 
 .، جامعة منتوري قسنطينة  1992سنة  10لوم اإلنسانية ، العدد مجلة الع



316 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمـة املصادر و املراجـع   قائمـة املصادر و املراجـع         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

األبعاد اإلجتماعية لإلقتصاد الجزائري ، مجلة العلوم اإلجتماعية ،  ،ناصر يوسف  -19
 .  7991بيع ، ، شهر ر  7العدد
المكونات والصراعات والمسارات ،  -األزمة السياسية في الجزائر ،نبيل عبد الفتاح  -18

 . 7992، أفريل  729مجلة السياسة الدولية العدد
 –دور اإلذاعة والتلفاز األردني في التنمية السياسية  ،وليد عبد الهادي العويمر  -79

، سنة  7، العدد 1دنية للعلوم اإلجتماعية ، المجلددراسة تحليلية ميدانية ، المجلة األر 
2273 . 

التنمية السياسية في العالم الثالث ، مجلة الباحث العربي ،  ،يحيى عبد المتجلي  -20
 . 7991، سنة  29العدد

-VII  الجرائـــــد: 
، تتضمن  1، ص29/72/7999، الجزائر ، يوم ( 7413)المجاهد األسبوعي، العدد -1

العناصر الرئيسية من مشروع اإلصالحات  سة الجمهورية الذي يحتوي علىبيان رئا
 . السياسية

بشير ،  72/22/2229 بتاريخ ، 2137:العددالجزائر ، ،  جريدة الشروق اليومي -2
 . هل هو الحل األمثل: تجميد المشاريع الكبرى في البالد : مصيطفى

خطاب حول  تتضمن،  27/72/7991 بتاريخ 4379 جريدة النصر ، الجزائر، العدد -3
 . الشاذلي بن جديد السابق لرئيسلإستقاللية المؤسسات العمومية ، 

بيان رئاسة تتضمن  ، 29/72/7999، الجزائر ، يوم 7413المجاهد األسبوعي، العدد -4
 . 1، ص مشروع اإلصالحات السياسية حول: الجمهورية 

إ إ ، ،   22232223//2121//2929السنة الثالثة ، بتاريخ السنة الثالثة ، بتاريخ   929929، الجزائر ، العدد ، الجزائر ، العدد اليومي اليومي جريدة الشروق جريدة الشروق   --11
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تفقد مصداقيتها ، مهندسون يبحثون عن المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تفقد مصداقيتها ، مهندسون يبحثون عن : : بن مختاربن مختار. . 

    ..العمل العمل 
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 : األجنبية اللغة بالمراجع : ثانيا 
I-Les Livers : 

1- Abed Charef: Octobre dossier , édition Laphomic , Alger , 1989 . 

2- Jean Charlot : les partis politiques, 2 édition, Paris , Armand colin, 1971. 

3- Abdelkader Yefsh : La question du pouvoir en Algerie , édition ENAP , 

Algérie , 1990. 

4- David L.Sills : International Encyclopidie of the Social Sciences, the 

Macmillan company and the free press, New York . Collier Macmillan 

Publishers, VL,11 , London, Reprinted, 1972.  

5- Guy Hermet et autres : Dictionnaire de la science politique et des institutions 

politiques, Paris, Armand colin,1994 . 

6- Jean Baudouin : Introduction a science politique , 3 édition, Paris, Dalloz, 

1992 . 

7-Gerth Hans and C.Wright Mills , Character and social structure, the 

psychology of social institution, New York, Harcourt, Barace, 1953. 

8- Firth Reymond William, Elements of Social organization. New York, 

Philosophil Library,1951 

9- Ramdane Redjala : L' opposition en Algérie, depuis 1962 le PRS – CNDR, 

le FFS, Algérie, édition rahma, 1991. 

10-Mohamed Taher Ben Saada : Le régime politique Algérienne, Alger , 

Entreprise national du livre, 1992. 

11- Lahouari Addi: L'Algerie et la democratie , pouvoir et crise du poletique en 

Algerie contemporaire, la déouverte, Paris, 1994 . 

12-Kapil Arun : L’évolution du régime autoritaire en Algérie , Annuaire de 

l’Afrique de Nord, Paris: édition C.N.R.S, 1990. 

13-Robert Pinkney: Democracy in the Third World, New York, Lynner Rienner 

Publisher,1996. 

14- Mark S.Boncheck : Thinking about Poltical Participation finding the right 

theoretical tool . Internet Source :WWW.Pin Library Pool- cog  . office of 

United national Hight Commisioner for human Rights, Geneva, 1997 .  

15-O'Donnelle Guillermo, Philippe Schmitter and Laurence Whitehead , 

Transition from authoritarian rule, Prospects Democracy, Baltimore Johns 

Hopkns University Press ,1986. 

16- W.W.(ROSTOW) : Les Etapes de la croissance économique ; Eddition Le 

Point . Paris  1969 . 

II- Dictioneur : 

1- Le petit Larousse Illustré, 2004,paris, France: édition Larousse,2003. 
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  :عبر اإلنترنيت مراجع  -
  : ابط التاليعبر الر  معجم المعاني ، -1

http://www.almaany.com/links.php?language=arabic&ad= 
المذكرة التوجيهية لألمين العام لألمم المتحدة بشأن الديمقراطية ، قرار الجمعية العامة  -2

 : ، نسخة إلكترونية ،على الرابط التالي  A/RES/9/26تحت رقم 
 

www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/SGGuidelines.pdf 
الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلية في الجزائر، نقال عن  ،بومدين طاشمة  -3

 :التالي  الرابط

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f23/topic-t197.htm 

لتحول الديمقراطي في الجزائر، عن موقــع مجلة اإلسالم ا ،خيري عبد الرزاق جاسم  4-
 : ، على الرابط التالي 73والديمقراطية العدد

http://www.demoislam.com/modules.php?name=News&file=article&sid=491 

شكالية التنمية ، على الرابط التالي  ، حسن بن إبراهيم الهنداوي -5  :التعليم وا 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&C

hapterId=7&BookId=298&CatId=201&startno 
 : التنمية من منظور إسالمي ، على الرابط التالي  ،سائد أبو بهاء  -1

/2008/07/23/140076.htmlhttps://pulpit.alwatanvoice.com/articles 

نسخة ،   02رؤية ميدانية ، ص -التحول الديمقراطي في الجزائر ،عبد الرزاق مقري  -9
 :على الرابط التالي  pdfإليكترونية بصيغة 

boulemkahel.yolasite.com/resources/التحول الديمقراطي في الجزائر 

 :على الرابط التالي مأزق التنمية في الجزائر ،: دعاس عميور صالح  -9
chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_6.pdf-www.univ 

 :مفهوم الخطاب كوسيلة إتصالية ، على الرابط التالي  ، محمد ناصر الخوالدة -9
2005-11-http://www.shroq2.com,10 

  :، على الرابط التالي  2222قراءة في برامج األحزاب الجزائرية في تشريعيات  -10
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/ 

 :مفهوم التنمية ، إعادة اإلعتبار لإلنسان، على الرابط التالي ، محمد نصر عارف -77
.APwww.ISLAMONLINE.NET/IOARABIC/DAWALIA//MAFAHEEM.A 

 
 

http://www.shroq2.com,10-11-2005/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&ChapterId=7&BookId=298&CatId=201&startno
http://www.islamonline.net/IOARABIC/DAWALIA/MAFAHEEM.A.AP
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=7&ChapterId=7&BookId=298&CatId=201&startno
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2008/07/23/140076.html
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/
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،  ماذا بقي من العمل الحزبي في الجزائر بعد عشرين سنة من إقراره ،محمد تامالت  -12
، على الرابط  بالملتقى العربي البريطاني في لندن 2229أكتوبر  23مداخلة ألقيت في 

 :التالي 
php?option=com_content&view=article&id=833http://www.hoggar.org/index. 

على : المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر ،مسلم بابا عربي  -13
 html110http://www.ulum.nl/c. :الرابط التالي 

اآلليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر والعالم  ، ميالط عبد الحفيظ -14
  :العربي، نقال عن
t1108.htm-f4/topic-tada.net/montadahttp://sciencesjuridiques.ahlamon 

المنبثق عن المؤتمر التاسع للحزب  ،البرنامج السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني  -71
 :الموقع الرسمي للحزب، من الموقع الرسمي للحزب ، على 2272المنعقد سنة 

http://www.pfln.org.dz/?page_id=723 

 :القانون األساسي لحزب جبهة التحرير الوطني ، على الموقع الرسمي للحزب  -16
http://www.pfln.org.dz/?page_id=831  

المنبثق عن المؤتمر الخامس للحركة ، المنعقد : البرنامج السياسي لحركة مجتمع السلم  -17

 :  ى الموقع الرسمي للحركة، من الموقع الرسمي للحركة ، عل 6013سنة 
http://www.hmsalgeria.net/portal/politique_generale.html 

 : موقع الرسمي للحركة، على ال"حمس"القانون األساسي لحركة  -18
http://www.hmsalgeria.net/portal/statut.html  

19-Résolution économique et sociale du 5ème Congrès National du FFS , 

Publié 13 juillet 2013, à : http://www.ffs-dz.net/?cat=6 . 

القانون األساسي لجبهة القوى اإلشتراكية ، على الموقع الرسمي أنظر في هذا اإلطار  -79
 dz.net/?cat=6-http://www.ffs: للحزب 

مقترحات حزب جبهة التحرير الوطني في حل األزمة : بلخادم ز عبد العزي -22
 :، على الرابط التالي  24/24/2272، ليوم ( وكالة األنباء الجزائرية)اإلقتصادية ، 

http://www.djazairess.com/aps/244024 

األفالن مستعد للمساهمة بفعالية في مسار تدعيم الديمقراطية ،   : .......(،)...... -27
 :على الرابط التالي . 21/21/2277ائر ، ليوم ، الجز ( جريدة المساء)

http://www.djazairess.com/aps/244024 

 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/montada-f4/topic-t1108.htm
http://www.djazairess.com/aps/244024
http://www.ffs-dz.net/?p=2477
http://www.pfln.org.dz/?page_id=723
http://www.hmsalgeria.net/portal/statut.html
http://www.ffs-dz.net/?p=2477
http://www.ffs-dz.net/?cat=6
http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=833
http://www.hmsalgeria.net/portal/politique_generale.html
http://www.pfln.org.dz/?page_id=831
http://www.ulum.nl/c110.html
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 : المعتمدة في هذه الدراسة  شبكة التحليل نماذج -
لقد صغنا نموذجا مناسبا لهذه الدراسة لشبكة التحليل ، وفقا لما قمنا بشرحه سابقا، بحيث      

قمنا بتصنيف فئات التحليل مرتبة كعناوين رئيسية ، وهي مستخرجة من فرضيات الموضوع ، 
ويندرج تحت كل فئة جدوال به خانات ، خانة خاصة بوحدة التحليل ، حيث استخرجنا وحدات 

من مؤشرات الموضوع ، ثم خانة خصصت لمضامين الموضوع والمحددة ضمن فقرات  التحليل
بتكرارات النص الخاضع للتحليل ، والخانة األخيرة حددت للتكرارات ، تليها جداول خاصة 

هي تتمثل في و ، مضامين األبعاد اإلجتماعية بحسب مؤشراتها لبرنامج األحزاب الثالثة ونسب 
 : األشكال التالية 

 :جدول نموذجي خاص بفئة التنمية اإلجتماعية ومؤشراتها لكل حزب  -1
 المضامين                            

 وحدات التحليل    
 التكرارات الفقرات

   ترقية منظومة التربية والتعليم
   تطوير الخدمة الصحية والعالجية  

   ترقية عالم الشغل 
   تطوير عمليات اإلسكان

   المجموع
 

 :ومؤشراتها لكل حزب  السياسية تنميةفئة الجدول نموذجي خاص ب -2
 المضامين                                   

 وحدات التحليل    
 التكرارات الفقرات

   التأكيد على الخيار الديمقراطي الحر
   الدعوة لمجتمع مدني فاعل

   المجتمعيةالتأكيد على التمثيل الشعبي والمشاركة 
   المجموع
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 : ومؤشراته لكل حزب اإلجتماعي ستقرارفئة اإلجدول نموذجي خاص ب -3
 المضامين                        

 التحليل وحدات     
  اتتكرار ال الفقرات

   اإلصالحات المؤسساتية والدستورية
   التضامن والمصالحة الوطنية

   اإلفادة من مخرجات الرفاه اإلجتماعي 
   المجموع

 

جدول نموذجي يبين تكرارات ونسب مضامين بعد التنمية اإلجتماعية بحسب مؤشراته لبرنامج  -4
  :األحزاب الثالثة 

 مؤشرات ال
 تطوير منظومة 
 التربية والتعليم

 تطوير الخدمة 
 الصحية والعالجية

 تطوير عالم 
 الشغل

 تطوير عمليات 
 اإلسكان

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األحــزاب
         التحريرحزب جبهة 

         حركة مجتمع السلم
         جبهة القوى اإلشتراكية

         المجموع
 

جدول نموذجي يبين تكرارات ونسب مضامين بعد التنمية السياسية بحسب مؤشراته لبرنامج األحزاب  -5
 :الثالثة

                 
 المؤشـرات           

تعزيز الخيار 
 الديمقراطي

الدعوة لمجتمع 
 مدني فاعل

التأكيد على 
التمثيل الشعبي 

والمشاركة 
 المجتمعية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األحــزاب
       حزب جبهة التحرير
       حركة مجتمع السلم

       اإلشتراكيةجبهة القوى 
       المجموع
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جدول نموذجي يبين تكرارات ونسب مضامين بعد اإلستقرار اإلجتماعي بحسب مؤشراته لبرنامج  -6
 :األحزاب الثالثة

                   
 المؤشـرات         

اإلصالحات 
المؤسساتية 
 والدستورية

التضامن 
والمصالحة 

 الوطنية

اإلفادة من مخرجات 
 الرفاه اإلجتماعي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار األحــزاب
       حزب جبهة التحرير
       حركة مجتمع السلم

       اإلشتراكيةجبهة القوى 
       المجموع

 
 

 :األحزاب الثالث  جدول نموذجي يشتمل على شبكة التحليل بكل أبعادها ومؤشراتها لجميع -7 
 

 األبعاد 
 

 المؤشرات
 المجموع FFSحزب  HMSحزب  FLNحزب 
 نسبة تكرار نسبة تكرار  نسبة  تكرار  نسبة تكرار

 
البعد 
 األول

         1المؤشر

         2المؤشر 
         3المؤشر
         4المؤشر 

 
البعد 
 الثاني

         1المؤشر 
         2المؤشر 
         3المؤشر 

 
البعد 

 الثالث 

         1المؤشر 
         2المؤشر 
         3المؤشر 
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 مفصلة المتضمنة في جدول نموذجي يوضح المجموع العام لتكرارات ونسب األبعاد المجتمعية -8
 :األحزاب الثالث امج بر 

 مؤشرات الموضوع
 االستقرار االجتماعي التنمية السياسية التنمية االجتماعية

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
       حزب جبهة التحرير
       حركة مجتمع السلم

       اإلشتراكيةجبهة القوى 
       المجموع

 

امج جملة المتضمنة في بر  جدول نموذجي يوضح المجموع العام لتكرارات ونسب األبعاد المجتمعية -9
 : األحزاب الثالث 

 النسبة ات تكرار ال مضامين األبعاد المجتمعية 
   حزب جبهة التحرير الوطني

   حركة مجتمع السلم

    جبهة القوى اإلشتراكية

   مجموع ال
 

 :لشبكة التحليل قائمة بأسماء أساتذة محكمين  -

 الجامعة والتخصص الشهادة سم واللقباإل
 جامعة الطارف دكتور في علم اإلجتماع تريكي حسان
 الوادي -جامعة الشهيد حمة لخضر  التربيةدكتور في علوم  بالطاهر النوي
 // دكتور في علم اإلجتماع لوحيدي فوزي
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 لمدخ

إذا كان البرنامج العام لحزب جبهة التحرير الوطني المصادق عليه من قبل المؤتمر      
بالجزائر العاصمة قد استوعب  2335فيفري  31جانفي و 31و 33الثامن المنعقد أيام 

ن على المناضلين والمناضالت التمسك بها والدفاع عنها لتبقى ياألهداف الكبرى التي يتع
رسالة الحزب متواصلة وإشعاعها متجددا، فإن الرؤية الواقعية والعصرية التي ميزت 

صورة تعاطي الحزب مع رهانات وإكراهات المحيط الدولي وتأثيراته المختلفة أبرزت ب
 جلية قدرته على االستقراء الواعي لحقائق الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي للبالد

. 

ينبغي التذكير في هذا السياق بأن النقاش العميق لمحاور هذا المشروع المندرج في و     
إطار اإلثراءات المرحلية لمشاريع المؤتمر التاسع قد اعتمد في تصوراته لآلفاق 

لمستقبلية على ما أثمره التطبيق الميداني لمضمون ومحتوى البرنامج واألهداف ا
االنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتبنى والمزكى من 
 طرف الحزب، وكذا نتائج المخططات والبرامج اإلنمائية المختلفة الجاري تنفيذها ميدانيا

. 

أهمية إعطاء التوضيحات الضرورية والمطلوبة حيث أوضحت هذه المناقشات      
لبعض المفاهيم التي ميزت أدبيات حزب جبهة التحرير الوطني على امتداد المراحل 
المتعاقبة، وهي المفاهيم التي شكلت وتشكل نقطة االرتكاز المحوري في جهود مناضلي 

 . ومناضالت الحزب في مختلف المواقع التمثيلية والتنفيذية على حد سواء

غماتية إن كانت قد تراجعت مع دئيا أن المفاهيم اإليديولوجية الوينبغي التأكيد مبد     
نهاية القرن الماضي فاسحة المجال لمعالم سوق عالمية واحدة، تحكمها التنافسية غير 
المتوازية بين الشعوب والدول فإن العولمة الزاحفة التي ال تعترف بالحدود تفرض على 

مناضالت ضرورة الوعي بالتحديات والرهانات الواجب عليهم مواجهتها المناضلين وال
 . بفعالية واقتدار

إن اعتماد اقتصاد السوق في معالجة االختالالت الناجمة عن التسيير اإلداري      
لالقتصاد الوطني إذا كان قد ولد غبنا مرحليا لدى بعض الفئات االجتماعية الهشة، فإنه 

البالد في التحكم في معدالت التضخم وقيمة صرف العملة وأوجد أدى إلى تعزيز قدرة 
 اإلنتاجيةاقتناعا واضحا بأهمية المنافسة في زيادة المردودية للمؤسسات الوطنية 

 . والخدماتية

ورغم إدراك حزب جبهة التحرير الوطني لطبيعة المشكالت االجتماعية والمعيشية      
نهج في تسيير االقتصاد الوطني السيما لدى الفئات الصعبة المترتبة على اعتماد هذا ال

المحدودة الدخل، فإن رؤيته لمعالجة اآلثار االجتماعية المتولدة عن هذا النهج تبقى 
منحازة لضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية بين الفئات والجهات والمناطق، شريطة 

صادية المبنية على حرية المبادرة أن يكون هذا التوزيع نابعا من اعتماد المقاربات االقت
مناصب  وإيجادالتنافسية الهادفة إلى توسيع حجم االستثمارات وزيادة النمو المستدام، 

قادرة على االمتصاص التدريجي لليد العاملة الوافدة لسوق الشغل، السيما  شغل جديدة
 . منها المؤهلة فنيا وتكنولوجيا
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إن حزب جبهة التحرير الوطني الذي خضم هذه المتغيرات حريصا على ايجاد آليات      
التكيف اإليجابي مع متغيرات المحيط االقتصادي العالمي، يبقى متفهما ومدركا لضرورة 
الحفاظ على السلم االجتماعي من خالل دعوته الستمرارية دور الدولة في حماية الحقوق 

ساسية للمواطن واالستجابة لتطلعاته المشروعة في الحياة االقتصادية واالجتماعية األ
 . الكريمة

وإذا كانت المراحل المتعاقبة في مسيرة التنمية الوطنية، بانتصاراتها وإخفاقاتها، قد      
في تصور الحلول للمشكالت  ةلتحرير الوطني قدرة فائقة ومتميزأكسبت حزب جبهة ا

لبالد، فإن الظرف االقتصادي الراهن المتسم على االقتصادية واالجتماعية والثقافية ل
المستوى الداخلي بوفرة في احتياطيات الصرف وتحرر البالد من ضغط المديونية 
الخارجية والداخلية، والمتميز على المستوى الدولي بالتأثيرات السلبية لألزمة المالية 

ترشيد لهذه النتائج مع العالمية، إن كان يدفع إلى حتمية البحث عن شروط المالئمة وال
معطيات السوق الدولية المتسمة بتزايد التوجه نحو عولمة شاملة لالقتصاد إنتاجا 
وتسويقا، فإنه يستدعي تحليال يقظا وقراءة واعية للمؤشرات الكلية والجزئية لالقتصاد 

العمومي واالستهالك دون  اإلنفاقالوطني بعيدا عن سياسة التوجه نحو الزيادة في حجم 
 .  التفكير في اآلليات الكفيلة بتحقيق تقدم وتطور في اإلنتاج وتحسين نوعيته

إن الوفرة المالية المتأتية عن عائدات المحروقات على أهميتها في الظرف الراهن في      
تحريك المشاريع الكبرى للتنمية وما ينجم عنها من امتصاص للبطالة وزيادة في 

ى مؤقتة وزائلة وال ينبغي االعتماد عليها أو االطمئنان لها االستهالك للسلع والخدمات تبق
 . في رسم مستقبل البالد واألجيال

ومن هنا فإن قناعة حزب جبهة التحرير الوطني وجهوده المتواصلة من أجل بناء      
زيادة على اعتماد قانون السوق وحرية المبادرة، التفكير في  يقتضياقتصاد وطني قوي 

إخضاع المؤسسات العمومية والخاصة إلى مبدأ الربح والخسارة مع وضع القوانين 
والتشريعات الضابطة لذلك ومراعاة التكيف المطلوب بين اقتصاد السوق ومبدأ العدالة 

 . في توزيع الثروة بين الفئات والمناطق والجهات

إن نظرة حزب جبهة التحرير الوطني إلى مسار اإلصالحات الشاملة التي عرفتها      
التي  الصعوباتالبالد في السنوات القليلة الماضية والنتائج اإليجابية المسجلة وكذا 

طرحتها تجعل إصراره على مواصلتها يتزايد باستمرار، كما أن التفتح على المحيط 
الناجحة في العالم بات أمرا ضروريا لتوفير شروط  الخارجي واالستفادة من التجارب

يتأتى تحقيقه مرحليا إال بالحفاظ على  اإلقالع االقتصادي الشامل والمتوازن والذي ال
دور الدولة في تحريك عجلة التنمية المستدامة من خالل اعتمادها أسلوب الصرامة في 

 . مهمة التسيير الضبط والمراقبة وتنازلها لفائدة المؤسسة اإلنتاجية عن

وضمن هذا السياق تأتي اإلثراءات الجديدة لبرنامج عمله المقترح على المؤتمر التاسع      
الذي سيضفي بالتأكيد المزيد من التكييف والتعميق واإليضاح ألهدافه، حتى يكون في 

طلعات مستوى المسؤولية التي يتحملها إزاء التاريخ أوال وبناء الدولة ثانيا واالستجابة لت
 . المواطن ثالثا
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اية نلوطني حتمية تعزيز االهتمام والعومن أجل هذه الغاية يؤكد حزب جبهة التحرير ا     
المجاالت التي لها عالقة مباشرة بالمستوى المعيشي للمواطن وربطه بالتنمية المستدامة ب

 . في مختلف الميادين

  يالجانب االقتصاد: أوال      

 : الفالحة     -1 

تشكل الفالحة والتغذية المحور الرئيسي للحوار الوطني والدولي في السنوات        
المقبلة، ونظرا لإلشكالية الديمغرافية والغذائية والتجارية والبيئية لهذه المسألة، فإن حزب 
جبهة التحرير الوطني يرى أن حل هذه اإلشكالية يجب أن يتم بعيدا عن الظرفية مع 

مجهودات المبذولة في قطاع الفالحة إلدماجه في العملية الشاملة العمل على دعم ال
 .  للتطور االقتصادي واالجتماعي، بغية ترقية عالم الريف والتقليل من التبعية الغذائية

تداد محرير الوطني لقطاع الفالحة على اإن المكانة التي أوالها حزب جبهة الت     
المراحل وفي ضوء التغيرات التي عرفها تنظيما وتسييرا، تحديثا وتمويال، قد مكنت من 

ت التي اتحقيق نتائج ملموسة، غير أن ما يؤكده الواقع المعيش المستخلص من اإلصالح
عرفها القطاع تقتضي الدعوة الملحة للتكفل بجملة من القضايا التي تسمح بتأهيل أكبر 

ساهم ايجابيا في دفع عجلة النمو وتوسيع االستثمارات وتطوير وترقية لقطاع الفالحة لي
    : عالم الريف، وتتلخص هذه القضايا في

اد الصيغ الكفيلة اإلسراع في حل مشكل العقار الفالحي وأراضي العرش وإيج –     
 .تغالل كل األراضي الفالحية وتفادي تفتيتها واستصالح مساحات جديدةإسبالتحفيز على 

العمل على تشجيع استغالل األرض وفق مقتضى االقتصاد وإتاحة الفرصة  –     
دين الجزائريين من حق االمتياز، التنازل عن هذا الحق مع ايجاد الضوابط يللمستف

التشريعية والقانونية التي تضمن بقاء ملكية الدولة لألرض، وترقية مختلف الصيغ 
 . لرعويةلتمويل النشاطات الفالحية بما فيها ا

العمل على تشجيع المبادرة الخاصة لالستثمار في هذا القطاع وتوفير شروط  –     
 . التأمين الضروري لحماية المنتجات الفالحية ذات الطابع االستراتيجي

دعم أكثر لجهود تنمية الفالحة الصحراوية خاصة في المناطق المؤهلة لذلك  –     
باعتبارها تمثل وسيلة استقرار للسكان في هذه المناطق واالهتمام بالفالحة الجبلية 

 . ومصدر ثروة ال ينضب

 .الفالحية وضبط سوقها المنتجاتدعم هياكل التخزين والتبريد، بما يضمن حماية  –     

أحواض التميز  بإنشاءضرورة إعادة تنظيم القطاع الفالحي بالشكل الذي يسمح  –     
 . كاأللبان والحبوب واللحوم وترقية الصحة الحيوانية والنباتية

التأكيد على ضرورة وضع آليات ضبط ورقابة من طرف الدولة وفق المقاربات  –     
 . االقتصادية وقانون السوق لمختلف األنشطة اإلنتاجية في عالم الفالحة
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حين وإنتاجهم وتسهيل الحصول على الحماية الفحية في التعزيز دور التأمينات الف –     
 . القروض للفالحين

تشجيع عملية مسح األراضي الفالحية وغيرها لتشكل دعامة أساسية في إنجاز  –     
 . مخطط تنظيم اإلقليم والتهيئة العمرانية

 : الماء والري والصيد البحري     -2     

إن األهمية التي يمثلها الماء كعنصر حيوي واستراتيجي في حياة الشعوب والدول قد      
كبرى تمثلت  بمشاريع 1999أملت ضرورة العناية به من طرف الدولة، حيث حظي منذ 

ء الشروب إلى التجمعات االم وإيصالعلى الخصوص في بناء السدود وتجهيزات الري 
 . السكانية والذي سجل تحسنا ملموسا

وإذ يثمن حزب جبهة التحرير الوطني النتائج الهامة المسجلة في هذا القطاع، فإنه      
 : يؤكد على

ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مجال تجديد شبكات النقل والتوزيع للقضاء –       
 . على ظاهرة تسرب وضياع المياه

ى منابع متعددة إلى المناطق دعم برامج تحويل المياه من المناطق التي تتوفر عل–       
 . والتجمعات السكانية التي تعاني نقصا في تساقط األمطار وفقرا في المنابع الجوفية

مواصلة إنجاز محطات تحلية المياه لسد العجز من هذه المادة الحيوية واألساسية –       
 . لحياة السكان

 . تغاللها في الصناعة والفالحةدعم عملية تطهير المياه العديمة وضمان إعادة اس–       

التعامل مع المياه بقيمتها االقتصادية لضمان عقلنة استغاللها، بما ال يتعارض مع   –    
 . دعم الدولة عند االقتضاء للنشاطات المنتجة

 . ضمان الحفاظ على الثروة السمكية  –     

 .وإعطاء شفافية أكثر في عملية التنظيم عصرنة الوسائل والتجهيزات الصيدية –     

 . دعم زراعة البرمائيات وحماية الثروة المرجانية –     

 : الصناعة     -3

إن مسيرة التصنيع في الجزائر الذي يعتمد قاعدة صناعية ثقيلة كان من المفروض أن      
تستوفي قواعدها في نهاية السبعينات لتليها مرحلة الصناعات التحويلية لكنها بترت دون 
التمكن من استكمالها أوال و االنتقال بها إلى المرحلة األخيرة ثانيا، ولهذا يرى حزب 

 . ي واجب استكمال هذا التصورجبهة التحرير الوطن

إن المعاينة الفاحصة للنسيج الصناعي بشقيه العمومي والخاص والدور الذي يلعبه في      
توفير حاجيات السوق الوطنية من الموارد المصنعة ووسائل االنجاز واإلنتاج 
 واالستجابة لما يتطلبه تطوير وتحديث القطاع الفالحي، تقتضي التركيز على العناصر

 : التالية
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 . إعادة بناء وتأهيل النسيج الصناعي الذي تتوفر عليه البالد         –     

العمل أكثر على تحسين شروط االستثمار بوضع تشريعات تحفيزية بإمكانها أن          –     
تمثل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين الخواص الوطنيين واألجانب السيما في ما 

الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تتيح فرص عمل جديدة والحد من يتعلق بالمؤسسات 
حجم البطالة مع اهتمام خاص بالصناعة الثقيلة وتشجيع إنشاء المقاوالت الكبرى في هذا 

 . الميدان

تنظيم اليقظة التكنولوجية والذكاء االقتصادي وترقية مساهمات المؤسسات          –     
ة للتموقع ضمن منتقال إلى مرحلة متقدالتي تضمن اإل، الجزائرية في الهندسة الصناعية 

 . التنافس العالمي في هذا الميدان

اكتساب الخبرة تعزيز جهود الشراكة بين المتعاملين الوطنيين واألجانب بغية          –     
 . والتكنولوجيات الحديثة في التسيير واإلنتاج وتقاسم المخاطر

واالتصال الحديثة في عمليتي  اإلعالموسائل  إدخالتثمين وتعزيز جهود          –     
 . التسيير واإلنتاج ومراقبة حركية السوق باالعتماد على أسلوب التسيير باألهداف

صناعية ترتكز  إستراتيجيةالعمل على توفير الشروط الضرورية الكفيلة بإيجاد          –     
على مبدأ تطوير الفروع المتخصصة وإنشاء أقطاب صناعية كبرى مع الحرص على 

بمبدأ التوازن بين الجهات والمناطق، واعتبار النمو المستدام وسيلة فعالة  اإلخاللعدم 
 . وناجعة في تطوير وتحديث القطاع

تشجيع الصناعات التحويلية باعتبارها مصدرا لتلبية حاجيات المواطن ورافدا          –     
 . ومصدر إلنشاء مناصب شغل جديدة يحيويا لتطوير القطاع الفالح

الحرص على إنجاز دراسات متخصصة لتحديد المؤسسات االقتصادية الكبرى          –     
 . القابلة إلعادة التأهيل

العمل على خلق مؤسسات صناعية في مجال الصناعات البتروكيمياوية، باعتبار          –     
أن الجزائر تملك قدرات كبيرة في هذا الميدان غير مستغلة بعقالنية ودون ذلك ال يمكن 

 . سد الفراغ الذي ظل قائما وال مبرر له

لة لكون االستثمارات في هذا تعزيز دور القطاع العام في مجال الصناعات الثقي         –     
القطاع ذات أحجام كبرى وال يمكن للقطاع الخاص الوطني بحكم إمكانياته الحالية 

 . المحدودة أن يقوم بهذه المهمة لزمن طويل

السعي إلى خلق أقطاب االمتياز الصناعي، بما فيها صناعة المعرفة، القادرة          –     
 . البشرية الوطنية المتواجدة داخل الوطن وخارجهعلى استقطاب واستغالل القدرات 

  : المناجمالطاقة و     -4

مؤقتة وزائلة والتنمية الوطنية في الظرف المناجم يمثل ثروةاعتبارا لكون الطاقة و     
الراهن تعتمد في تحقيق أهدافها على عائداته، فإن االهتمام بالعناصر التالية بات تأمرا 

 : ملحا ويتمثل في
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تمسك حزب جبهة التحرير الوطني بممارسة الدولة وحدها دون سواها السيادة          –     
بشأن البحث والتنقيب واستغالل ونقل وتسويق المحروقات، وال يمكن في أي حال من 
األحوال التنازل عن هذه السيادة بما في ذلك الشراكة التي تحتفظ فيها الدولة بالهيمنة 

 . الواضحة

الحفاظ على حق األجيال القادمة من هذه الثروة بإعطائها أهمية متميزة في          –     
 . حركية التنمية المستدامة إنتاجا وتمويال

تشجيع الدراسات المتخصصة في مجال المحروقات وما تعلق منها على وجه          –     
والحرص على التحديد التحديد باالستخدام األمثل لتكنولوجيات االستكشاف واالسترجاع 

 . الدقيق لمستوى االحتياط وكيفيات استغاللها والبحث عن بدائل جديدة للطاقة

عقلنة استهالك أنواع المحروقات لفائدة الحفاظ على البيئة من خالل تكثيف          –     
نشاطات البحث في ميادين الطاقة النووية السليمة والطاقات المتجددة النظيفة األخرى 

 . لطاقة الهوائية والشمسيةكا

العمل على ربط النسبة القليلة المتبقية من السكنات بشبكة الكهرباء في اآلجال          –     
لى مختلف المناطق بنسب أعلى ومتساوية إنظورة وكذا إيصال الغاز الطبيعي القريبة الم

 . اإلمكانياتيراعى فيها ما يمكن تجنيده من 

ضرورة تشجيع البحث من أجل المعرفة الحقيقية للخريطة المنجمية الوطنية          –     
 . وتقديرات احتياطاتها واستغالل ما هو متوفر بصورة عقالنية

 : المنشآت القاعدية     -5

شرطا   حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر المنشآت القاعدية  إن برنامج     
للتنمية االقتصادية ويدرج في هذا السياق المشاريع الكبرى في كل القطاعات   رئيسا

شق الطرقات بمختلف أنواعها، بناء وتحديث شبكة السكة الحديدية ومدها إلى كل : مثل
مناطق الجنوب، تحديث المطارات والموانئ، بناء السدود وتوسيع شبكة توزيع المياه، 

رتيزية بأنواعها المختلفة وتمكين المواطن من النفاذ تعزيز شبكات األلياف البصرية واله
 . مع سهر على جودة خدماتها و ضبط أسعارها  لها بسهولة و أمان،

وإذ يثمن المجهودات المبذولة والنتائج المحققة في هذا المجال من خالل تنفيذ      
ن تطور ، فإنه يسجل بارتياح ما تحقق م2333البرامج التنموية المتتالية منذ سنة 

ملموس في مجال الربط بشبكة األنترنت سوء بالنسبة للمؤسسات أو المواطنين وكذا 
االستفادة من خدمات الهاتف النقال والربط بحواسيب واستكمال أحسبة كل الخدمات 
البريدية والمالية، فإنه يولي عناية خاصة لتقليص الفجوة الرقمية بين الجزائر والدول 

لتضيق الفجوة الرقمية بين المواطنين في مختلف   س االهتمامالمتقدمة كما يعطي نف
 . المناطق

 : وفي هذا السياق يؤكد     

ضرورة دعم كل هذه المشاريع الحيوية لتسهم بشكل ملموس في تعزيز القدرات          –     
الوطنية واالستجابة لحاجيات المواطنين المتنامية وتوفير عوامل االستقرار للسكان في 
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وتمكين المستثمرين الوطنيين واألجانب من غرس مشاريعهم في المناطق   مناطقهم،
 . الداخلية للوطن

التأكيد على ضرورة تعزيز المتابعة والمراقبة لهذه المشاريع واحترام آجال          –     
 . إنجازها

 : السكن -6

اقتصادية ضرورية لحفظ التوازن يشكل السكن في بلدنا ثقال اجتماعيا متزايدا وسلعة      
 . االجتماعي وعامال رئيسا لدعم التشغيل

ومن هذا المنطلق فإن حزب جبهة التحرير الوطني يبقى مقتنعا بضرورة دعم إنجاز      
المواطن، مع العمل على تشجيع   االجتماعي كوسيلة للحد من معاناة  السكن

الدولة لتمكين المواطن من الحصول  واآلليات األخرى المسخرة من قبل  الصيغ  بقية
على السكن الالئق، وإذ يثمن في هذا اإلطار اإلجراءات والتدابير المتخذة من طرف 
الدولة لتسهيل القرض العقاري لمتوسطي الدخل من أجل الحصول على السكن والتخفيف 

امج برن  لذلك على ميزانية الدولة، فإنه يؤكد بأن مشروع المليون سكن الذي تضمنه
الجمهورية للمخطط الخماسي الثاني هو نفس العدد المحقق في المخطط   فخامة رئيس

فإن القضاء على العجز بصفة   األول إذا كان يخفف من الضغط المسجل في هذا الميدان
 . التحكم في آجال اإلنجاز وعدالة التوزيع و شفافيته  نهائية يبقى مرهونا بمدى

لوطني، من منطلق حرصه على تمكين المواطن من إن حزب جبهة التحرير ا     
 : الحصول على سكن الئق، يؤكد على ما يلي

على جعل مخططات ومشاريع السكن والعمران متجاوبة مع االحتياجات   العمل         –     
 . حاضرا ومستقبال  التي يفرضها النمو الديمغرافي

تعزيز وسائل اإلنجاز العمومية والخاصة وعصرنتها وذلك من خالل دعم          –     
 . الشراكة مع األجانب عن االقتضاء

تحقيق شفافية أكبر لعملية توزيع السكن واقتناء أراض للبناء الفردي، وذلك          –     
جار بتعزيز دور الجماعات المحلية في هذه العملية والعمل على تشجيع صيغ البيع باإلي

 . وإيجاد آليات لمساعدة الفئات المحدودة الدخل في الحصول على سكن

تشجيع صيغة السكن الريفي للحفاظ على استقرار السكان مع توفير المرافق          –     
 . األساسية الضرورية

 . ضبط أكثر آلليات واإلنجاز والتوزيع والتسيير         –     

الجهود المبذولة من أجل القضاء على السكن الهش والسكن القصديري مواصلة          –     
 . و ضرورة التفريق بينهما

العمران لتكفل بإنجاز تجديد الطاقات والكفاءات ذات الخبرة في مجال          –     
الدراسات المنسجمة مع التوسع المطلوب في البناء والمراعاة النسق المخططات و

 . ع أصالة المجتمع والحفاظ على القيم االجتماعية لألسرة الجزائريةالعمراني المتالئم م
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المالكين في عملية الصيانة   تحديد واجباتتعزيز محاربة الفوضى العمرانية و         –     
بإتمام إنجاز السكنات الفردية للمواطنين و البحث عن صيغ   وإيجاد آليات جديدة كفيلة

ميسورين منهم على بناء سكناتهم لتخفيف العبء على تنظيمية قادرة على تمكين ال
 . ميزانية الدولة والمساهمة بذلك في محل مشكل السكن

 : التجارة -7
إن مفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمية للتجارة وتوقيعها على اتفاق          –     

ال ينبغي أن ينظر الشراكة مع االتحاد األوروبي وما ينجم عنهما من قواعد تعامل جديدة 
إليها من زاوية تحرير المبادرة فقط بل إنه في فهم حزب جبهة التحرير الوطني يشكل 
منطلقا لعودة مؤسسات الدولة لممارسة وظائفها الطبيعية في ميدان الضبط والتنظيم 
والمراقبة وبذلك يتم الفصل بين مسؤولية الدولة وبقية المتعاملين في هذا الميدان، إذ أن 

 تعامالت التجاريةال  قةكفيلة بحماية حقوق المستهلك وأخلسوق المنضبطة هي واحدها الال
. 

 . دعم المنتجات ذات االستهالك الواسع         –     

تنظيم السوق الداخلية واعتماد آليات للتحكم أكثر في نوعية السلع الخدمات          –     
 . القطاعوأسعارها الذي يعد شرطا للنهوض بهذا 

 : السياحة -8

رغم الحديث المتزايد عن أهمية السياحة في الجزائر، فإن المنتوج السياحي الوطني      
ما يزال غير قادر على المنافسة اإلقليمية والدولية، ويرى حزب جبهة التحرير الوطني 

ظي تجاوزها بمجرد االهتمام اللفبأن أسباب هذه الوضعية عديدة ومتشابكة، وال يمكن 
للبالد   هذا القطاع في دعم حركية النمو االقتصادي  حيويةوترديد أهمية و

خلق مناصب شغل جديدة للشباب بالخصوص، مداخيل من العملة الصعبة وال  ستقطابإو
 : بل ينبغي للنهوض بهذا القطاع االهتمام بالدرجة األولى بما يلي

ضرورة وضع التشريعات القانونية الكفيلة بتنازل الدولة عن الوظيفية التسييرية       –     
بهذا القطاع لفائدة القطاع الخاص الوطني واألجنبي، مع وضع آليات رقابة صارمة تحد 

 . من التجاوزات المسجلة على مستوى المناطق السياحية

الوطني في األسواق دعم تعزيز سوق اإلشهار للمنتوج السياحي       –     
 . واإلقليمية على الخصوص  العالمية

تشجيع االستثمار الوطني واألجنبي في هذا القطاع عن طريق رفع القيود       –     
البيروقراطية في مجال الحصول على العقار وتقديم التسهيالت البنكية الجاذبة 

 . الرقابةلالستثمارات مع حفظ حق الدولة في التنظيم والضبط و 

وإذا يقر حزب جبهة التحرير الوطني بمكانة وأهمية وإسهام قطاع السياحة في الناتج      
الوطني الخام، فإنه في الوقت نفسه يؤكد على عامل الذهنيات الغير مهيأة للتساوق مع 

 : متطلبات السائح المحلي واألجنبي، ولذلك يرى ضرورة العمل على
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لجالية الجزائرية المهاجرة للتعريف باإلمكانيات السياحية ضرورة تجنيد ا      –     
الوطنية وذلك من خالل تحفيزها على زيارة البالد على األقل مرتين في السنة واتخاذ 

 . اإلجراءات الضرورية لبلوغ ذلك

االعتماد على السياحة الداخلية كبديل مرحلي ومؤقت، تدعمه السياحة الخارجية       –     
 . مستقبال

االستغالل العقالني للتنوع الطبيعي الذي تتوفر عنه البالد وإعطاء عناية خاصة       –     
 . لشروط االستقبال الجيد السيما على مستوى الهياكل والخدمات المتقدمة

االهتمام بتكوين وتأهيل العنصر البشري الذي يشكل العامل الحاسم في تحقيق       –     
 . للمنتوج السياحي الوطنيالرواج المطلوب 

 : النقل -1  

لتطور االقتصاد الوطني ووسيلة مثلى   يعد النقل بمختلف أنواعه الشريان الحيوي    
لتحقيق الرقي االجتماعي، ومن هذا التحديد يرى حزب جبهة التحرير الوطني بأن 

 : النهوض بهذا القطاع يقتضي التركيز على ما يلي

اإلسراع في استكمال إنجاز مختلف المشاريع المسجلة في برنامج فخامة رئيس            –    
 . الجمهورية وملحقاتها الحيوية مع احترام آجال اإلنجاز والتحكم في التكاليف

العمل على عصرنة قطاع السك الحديدية كهربة وسرعة وخدمات وجعله            –     
 . سائل النقلوسيلة النقل التنافسية األولى من بين و

والعمل على إعادة تشكيل األساطيل   دعم النقل الجوي ما بين المدن الكبرى،           –     
 . الجوية والبحرية الوطنية، بما فيها النقل البحري ما بين المدن الساحلية

ضبط تدخل الخواص في مجال النقل بمختلف وسائطه وتحيين دفاتر الشروط            –    
 . ة بذلك، السيما بالنسبة لنوعية الخدمات المقدمة وأثمانها وتوقيتهاالخاص

الحرص على ضمان سالمة المستعملين وحقوقيهم وتفعيل وسائل الرقابة            –     
التقنية للمركبات التابعة للقطاع العام والخاص، بما يساهم في التقليص من حوادث 

 . المرور

 .اومة في تأمين النقل للمواطن في كل األوقات واأليام والمناسباتضمان المد           –     

دعم وترقية النقل الحضري العمومي بتوسيعه إلى مختلف مقرات الواليات            –     
الكبرى وإلزام الجماعات المحلية بتوفير مرافق الخدمات الالئقة   والتجمعات السكانية

 . وتزايد السكانوفق لمخططات التوسع العمراني 

تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع احتراما لقواعد المنافسة وصونا            –     
 .   لألمن وحقوق المستعملين والمستثمرين

االستمرار في مد طرق جديدة بمختلف أنواعها، حسب حاجيات االقتصاد            –     
 . والمواطنين
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االهتمام أكثر بصيانة الطرق وهياكل النقل القاعدية بما يضمن الحفاظ على            –     
 . وسائل النقل ومردودية استعمالها

إلزام المستثمرين العموميين والخواص بالصيانة الدورية لعتاد النقل وتجديده            –     
 . عند االقتضاء وفق لمقاييس السالمة على الطرقات

 . عادة النظر في لجان النقل على مستوى الواليات تركيبة وتنظيما عمالإ           –     
 

 الجانب االجتماعي: ثانيا 

 جتماعية لحزب جبهة التحرير الوطني على خمسة محاور أساسيةترتكز السياسة اإل     
الوطني ، األسرة، التشغيل ومكافحة البطالة، الحماية االجتماعية والتضامن : وهي 

 . جتماعيجتماعية وترقية الحوار اإلاآلفات اإلمحاربة 

 : األسرة والمرأة والشباب      .1

،  ندماج في المجتمعلمدرسة األولى التي تعد النشء لإلقناعة منه بأن األسرة هي ا     
فإن حزب جبهة التحرير الوطني يولي أهمية خاصة لرعاية األسرة عموما واألم والطفل 

تبعا لذلك بضرورة تسخير اإلمكانات الضرورية لتحقيق هذا ، ويوصي  بصفة خاصة
 . الهدف

، فإن حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر  عتبارا لكون األسرة هي عماد المجتمعإو     
، لذلك يوصي  العناية بالطفل عناية بأجيال الغد التي يتوقف عليها مستقبل البالد

 ، وتوفير الشروط الموضوعية لها، الكفيلة بتجسيد هذه العناية  عتماداتاإلبتخصيص 
 . واإلسالمية للمجتمع ها كامال في حماية القيم الوطنيةضطالع بدورلتتمكن من اإل

عليه بمثابة االنطالقة الجادة لتحقيق  أدخلتيعتبر قانون األسرة والتعديالت التي      
لما حققته المرأة من مكتسبات داخل المجتمع في  إدراكهورغم  . الترقية المنشودة للمرأة

يادين في الم أكثر، فإن ترقيتها لتتواجد  الدراسة وفي العمل وفي ممارسة حقها السياسي
 . األجيالمتجددة بتجديد األخرى، تبقى مهمة دائمة و

على  األسرةهتمام على واجب الدولة في مساعدة ويؤكد الحزب في سياق هذا اإل     
حماية الشباب من ظاهرة المخدرات والجريمة االلكترونية والتنصير، وكذا التكفل 

 . باألرامل واليتامى والنساء والمطلقات

ن الحزب يوصي بتثمين هذا إف، وأمهاتهم  أبائهمنحو  األبناءعتبارا لواجبات إو     
، دون إعفاء المجتمع والدولة من مهمة التكفل بالمسنين اللذين يفتقدون الى  الواجب
التي تجعل ، لمختلف األسباب مع الحفاظ على العادات والتقاليد الحميدة  األبناءرعاية 

، األسرة متماسكة بين األصول والفروع ومرتكزة على قيم الدين اإلسالمي الحنيف 
في البرامج المدرسية والتذكير بها في كل وسائل  وذلك من خالل إدخال هذا المفهوم

وتنظيم ملتقيات وأيام دراسية بهذا الخصوص باإلشتراك الواسع لعنصر ، اإلعالم 
ندماج ظ للمواطنين المهمشين حقهم في اإللذلك يوصي بتكييف التشريع بما يحف . الشباب

 . الحنيف اإلسالميا في المجتمع وحفظ كرامتهم بما ال يتعارض مع مبادئ وضوابط دينن



 

333 
 

في هذا السياق يوصي حزب جبهة التحرير الوطني بالعمل على تجسيد التعديالت      
قتصادية بما يليق ومكانتها ة المرأة في الحياة السياسية واإلالدستورية المتعلقة بمشارك

 . دورها في المجتمعو

 : الشغل -0

تحسن مؤشرات التشغيل وتقليص حجم  رتياحإيسجل حزب جبهة التحرير الوطني ب     
، ، وإذ كانت البطالة نتيجة الجهود واآلليات المتخذة من طرف الدولة قد تقلصت  البطالة

فإن بقاء نسبتها في أوساط الشباب مرتفعة نسبيا يعد أمرا مقلقا وخطيرا ويقتضي العمل 
 . أكثر على إيجاد آليات جديدة للتكفل بهذه المعضلة

مشكلة قتصادية في حل ير الوطني أن اعتماد المقاربة اإلجبهة التحر ويرى حزب     
جتماعية ي هذا الميدان تجاهل المقاربة اإلغير أنه ال ينبغي ف، البطالة يعد أمرا حيويا 

 . نتظاري يستوجب تدخل الدولةإمؤقتا كحل 

ها التشغيل، قتصادي هو الكفيل بتلبية الحاجيات المجتمعية بما فيإن ضمان النمو اإل     
 : يلي وفي هذا السياق يؤكد حزب جبهة التحرير الوطني على ما

 األساسيةيشكل أحد الروافد  أنستثمار العمومي والخاص الذي بإمكانه تشجيع اإل –     
الشباب المؤهل  أوساط، السيما في  لجهود الدولة في مجال التقليص من حجم البطالة

 . والحامل لشهادات عليا

محاربة البطالة المقنعة والتشغيل الخفي والقضاء على ظاهرة التحايل في تشغيل  –     
 . صحاب المقاوالتأالشباب من قبل بعض 

ستثمار العمومي والخاص في مجال الصناعات المختلفة الغذائية تعزيز اإل –    
 أماموإتاحة الفرصة ، لعالقتها بالتطوير وتنمية القطاع الفالحي  ، بالخصوص

وتلقين الشباب الوافد على سوق  ، مؤسسات الوطنية الكبرى للنشاط في هذا الميدانال
 . الشغل ثقافة المقاولة

غيل إلضفاء المزيد من الشفافية المتعلقة بالتش اإلحصائيةإصالح المنظومة  –     
 .      الوضوح عليهاو

 . جتماعيإقتصادي وإسن التقاعد وفق منظور  إشكاليةضرورة معالجة  –     

ووضع ، العمل على معرفة دقيقة لخارطة البطالين الجامعيين في كل والية  –     
خاصة في قطاعات الفالحة والصناعات الصغيرة ، برنامج خاص لتشغيلهم بصفة دائمة 

 . والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم

شغيل المتأتي عن الحجم يثمن التحسن العام في التإن حزب جبهة التحرير الوطني إذ      
عتناء ، فإنه يبقى يلح على حتمية اإل1999ستثمارات التي تحققت منذ سنة الكبير لإل

هتمام أكثر بالطبقة النشطة التي تبقى محدودة بالمقارنة مع عبئها في تحمل غير واإل
 . النشطين من السكان
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الطبقة الشغيلة في النشاطات   جتماعي نسبةاإل ا يسجل بقلق على مستوى الضمانكم     
تعيق التحكم في المعطيات المتعلقة بالشغل وتفرغ  أصبحتالتي أخذت أبعادا  ، الموازية

 . التضامنيجتماعي وات الصلة من محتواها اإلجتماعية ذلمعالجات اإلا

قتصادي اإلثار التحسن آمتداد إجبهة التحرير الوطني متفائال في وإذ يبقى حزب      
 إتباع، فإنه يسجل حتمية  قتصادي خارج المحروقاتستمرار النمو اإلإالملحوظ و

السلبية على مسيرة التنمية  أثارهاتقليص فعالة للقضاء على هذه المعضلة و سياسات
  . ستقرار المجتمعإو

ن حزب جبهة التحرير الوطني يؤمن بإدراج هذه السياسة ضمن مسعى تنموي إلذا ف     
ندماج جتماعي ويسهل اإلستقرار السياسي واإلام على النحو الذي يدعم عوامل اإلمستد

 . قتصاد العالميالجديدة التي طرأت على اإل اآللياتضمن 

البطالة المقنعة قية سياسة صارمة تتصدى للبطالة وتقتضي هذه المقاربة ترو     
 . حتواء هذه المشكلةستحداث صيغ تضفي نجاعة أكبر إلإو

متصاص بطالة الفئات المختلفة من نتقالية المتخذة إلقتصادية اإلوإذا كانت اآلليات اإل     
، فإن حزب جبهة التحرير  يجابياتلة النشطة بالخصوص ال تخلو من اإلاليد العام

قتصاد إذا مقتنع أن التمويل الموازناتي لإل ، فإنه إذ يثمنها ويسعى إلى توسيعها الوطني
قتصادي المحض أصبح ، فإن العودة إلى التمويل اإل نتقاليةإرحلة في م كان ال مفر منه

، ويرى أن النجاح في محاربة البطالة يقتضي التركيز على  يفرض نفسه بصفة ملحة
 : ، ومنها آليات التطبيق ذات األولوية

كل  نتاج فيحتياطات اإلإستثمار والقطاع الفالحي خزانا ال ينضب لإلعتبار إ         –     

 . النشاطات الفالحية وفي كل مناطق البالد

 . نتاجيةالموارد العمومية في القطاعات اإلإعطاء األولوية إلى استثمار    –     

 . تشجيع وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة         –     

إقحام التكوين المهني كشريك فعال إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة         –     

 تكوينا ورسكلة تستدعيها عملية إنشاء المؤسسات، لتلبية ما تحتاجه من حرف ومهارات 
. 

ستثمار العمومي والخاص لخلق ز اإلستمرار تكييف التشريع في ميدان تحفيإ         –     

 .حترام قواعد العمل في مفهومها الواسعإوتنظيمه وضبطه ووتسييره ، مناصب الشغل 

لى مستوى شروط العيش التكفل بالعاطلين عن العمل بما يضمن حفظ كرامتهم ع        –     
 . جتماعي كمواطنين كاملي المواطنةوالتأمين اإل

 . وضع اآلليات الضرورية للتحكم في التشغيل الموازي ومعالجته        –     

جتماعيين على مستوى قتصاديين والشركاء اإلترقية الحوار مع المتعاملين اإل         –     

من أجل خلق األجواء المساعدة على تنظيم العمل ، المؤسسات على وجه الخصوص 
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ودعم توسيع سوق العمل في الجزائر التي ستتطور بالتساوق ، ورفع اإلنتاجية والتنافسية 
 . قتصادية العالميةوالتنافسية اإلقتصاد السوق إمع 

 : التضامن الوطنيجتماعية واإل  الحماية-  0

نشغال كبير إكونها مثار ، جتماعية لوضعية المالية لنظام الحماية اإلرغم هشاشة ا     
قتصادية وبسبب ضعف ف قاعدتها المالية في الدائرة اإلبسبب ضع، في المستقبل 

منه بمشارب سياسته في ن حزب جبهة التحرير الوطني، وإيمانا إ، ف أداءاتها التسييرية
مقومات المتجذرة في المجتمع الجزائري و التي تعود إلى القيم، جتماعية الحماية اإل

لفة خالل مراحل التشييد الوطني وأحكام وثورة التحرير والبرامج المخت  الحركة الوطنية
عتماد مفهوم العدالة إصفة صريحة التي تكرس ب، ستقالل دساتير البالد منذ اإل

عية أداة لتمكين جتمانه يعتبر الحماية اإلإ، ف جتماعية في توزيع الثروة الوطنيةاإل
، ستفادة من خيرات التنمية عن طريق إعادة توزيع مداخيل الدولة المواطنين من اإل

لح فافية لصاجتماعية تضمن فيها النجاعة والشإحسب صيغ مختلفة في شكل تحويالت 
 . الهشةالفئات المحرومة و

الوطني، ال تعني  جتماعية الحقيقية في مفهوم حزب جبهة التحريرإن الحماية اإل     
،  قتصاد فحسبتوزيع الدخل الوطني أو في سير اإلفي  إختالالتن متصحيح ما ترتب 

ت عتماد سياساإالعمل على توظيف آليات وظاهرة وبل تتعداه إلى التصدي ألسباب هذه ال
 . تصاد الوطنيقواقعية تراعي تطلعات المجتمع وقدرات اإل

عن طريق ، لذلك فان حزب جبهة التحرير الوطني يعطي األهمية لمحاربة الفقر      
 . المهني للفئات الهشة بالخصوص جتماعيتفضيل اإلدماج اإل

 كما أن الحزب يحث على ترقية التضامن الوطني مع ضرورة وضع آليات شفافة،     
 . لذلك تأخذ كل األشكال الممكنة في ذلك قنوات الزكاة والتبرعات المختلفة

، يرى حزب جبهة التحرير الوطني  جتماعيةان الفعالية في تطبيق الحماية اإلولضم     
والمادية يجب  ضرورة تنظيم الهياكل المتعلقة بذلك وتنسيقها ودعمها بالوسائل البشرية

 . فعاليتهاأن تحقق نجاعتها و

جتماعية المتمثلة خصوصا في تشرد المسننين واألمهات العازبات إن الظاهرة اإل     
،  ، تكفال خاصا يستدعي في منظور حزب جبهة التحرير الوطني، والفتيات المشردات 

تفرض على السلطات العمومية التكفل ، نظرا لكون الواقع المعيش أفرز أوضاعا صعبة 
 . الدولةبهؤالء في هياكل تسيرها 

اء بعض العجز في مجال الحماية أن بق، يعتبر حزب جبهة التحرير الوطني      
هي ناتجة أساسا عن ، جتماعية والتضامن الوطني رغم الجهود الكبيرة المبذولة اإل

، علما أن الظاهرة ال يمكن سوى الحد من  يجب العمل على تداركها  مختلفة، إختالالت
يعد أقصر الطرق للتقليص من ، مهنيا جتماعيا وإة إدماجا ينالمع ، فإدماج الفئات أبعادها

جتماعية إالعمل هو أول المرتكزات لحماية  نأ، ولذلك يبقى مقتنعا ب حجم هذه الظاهرة
 . العمل على تفادي ظهورها أصالفعالة و
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 : مستوى المعيشةاألجور والقدرة الشرائية و - 4

اإلجراءات المتخذة لمعالجة ملف األجور و يبقى يثمن حزب جبهة التحرير الوطني      
يلح على ضرورة العمل على مواصلة تحسين األجور بما يضمن مواءمتها مع مقتضيات 
الحياة الكريمة للمواطنين، كما يتبنى انشغاالت عديمي الدخل و يعمل على إيجاد الصيغ 

 . خل ثابتالكفيلة بتمكينها من أسباب العيش إلى غاية توفرها على مصادر د

يوصى بضرورة مواصلة الجهود المبذولة للعناية بفئة المجاهدين وأبناء الشهداء و      
ذوي الحقوق لتمكينهم من متطلبات الحياة الكريمة واالستفادة بكل ما تتطلبه مكانتهم 

 . المتميزة و بما يفي بتقدير األمة لهم

يؤكد ضرورة إيجاد اآلليات الكفيلة بربط مسالة األجور بمستوى النمو، مع مراعاة      
االنشغاالت االجتماعية وتحسين القدرة الشرائية ومستوى المعيشة للمواطنين، مع العمل 
على إعادة االعتبار إلى الكفاءة وسلم القيم والتحكم في مشكلة األجور الخفية لعالقتها 

 . خالل بحقوق العامل صحيا واجتماعيابالتهرب الجبائي واإل

وإذ يقر حزب جبهة التحرير الوطني بوضعية االختالل المسجل بين األسر والجهات      
والمناطق، فإنه يلح على أهمية تعزيز الجهود المبذولة من طرف الدولة في ميادين النقل 

ب وتمكين المواطن واإلطعام المدرسيين والتغطية الصحية وإيصال المياه الصالحة للشر
 . االتصاليثة لإلعالم ومن النفاذ للتكنولوجيات الحد

 : الضمان االجتماعي     -5

يعد هذا الميدان مجاال حيويا للتعبير عن الحماية الصحية واالستفادة من الخدمات      
ولذلك يرى حزب جبهة التحرير الوطني ضرورة مواصلة الجهود المبذولة   اإلستشفائية

 : من أجل تطويره وعصرنته بما في ذلك تغطية األداءات، وفي هذا السياق يوصى بـ

حديثة وتعميم بطاقة دعم وتثمين ما تحقق في مجال استعمال التكنولوجيات ال         –     
 . لمراقبة النفقات و ترشيدهاتحيين النصوص القانونية المؤمن لهم و

معالجة العمل غير الشرعي والبحث عن مصادر تمويل جديدة والحفاظ على      –    
 . التوازنات المالية للصندوق مع اإلسراع في تطبيق النظام التعاقدي مع المستشفيات

ات يثمن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتأسيس الصندوق الوطني الحتياط         –     
من الجباية البترولية لتمويله ضمانا لديمومة منظمة  % 2التقاعد و تخصيص نسبة 

 . الحالية أسسهاالضمان االجتماعي على مبادئها و 

 : الصحة   -6

إن إصالح المنظومة الصحية الذي سجل تطورا نوعيا خالل السنوات القليلة      
الصحية القاعدية يقتضي تكثيف الماضية من خالل الفصل بين المستشفيات و الوحدات 

الجهود الهادفة الى التحكم في التسيير وصيانة الهيكل والتجهيزات وإعطاء جدية اكبر 
لمجاالت الصحة المدرسية واالهتمام بالمعوقين مع العمل على ضمان االستفادة من 

 . الخدمات الصحية لكل المواطنين
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الذي يجسد الحق في التغطية  األساسيالصحة القاعدية التي تمثل المرفق العام  أن     
صالحيات تسييرها من كلها وتجهيزها والصحية لكافة المواطنين تبقى عملية انجاز هيا

تجهيزاتها إلى تعود كذلك عملية إنجاز هياكلها وستشفائية التي الصحة اإل أنالدولة، غير 
الضمان االجتماعي والمستشفيات، تخضع عملية تسييرها للتعاقد بين  أنالدولة، يجب 

 .داءات المختلفةيير حديثة يسهل بموجبها تقييم األذلك إلرساء قواعد تسو

أما بخصوص الصحة المتخصصة، فيرى حزب جبهة التحرير الوطني إن مشاركة      
 . التمويلتسيير وملحا السيما في جانبي ال أمراالقطاع الخاص الوطني بها تعد 

الصحية سواء في مجال األمراض المعدية المتنقلة أو غير المتنقلة،   البرامج أن         –     
 . كما يجب أن تحظى الوقاية باهتمام خاص أكثريجب أن تدعم 

العمل على تعزيز الجهود المبذولة من اجل ترشيد النفقات و التحكم في تسيير          –     
 . كذا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنينالمختلفة و اإلستشفائيةالمرافق 

الحرص على استمرارية دور ومسؤولية الدولة في انجاز قاعات العالج مع          –     
 . تجهيزها و تسييرها على حساب ميزانية الدولة

تعددة الخدمات دات المتثمين الجهود المبذولة في انجاز وتجهيز وتسيير العيا         –     
 . و األجنبيأتشديد الرقابة على الهياكل التابعة للقطاع الصحي الوطني العالجية و

استمرارية دور الدولة في إنجاز وتجهيز المستشفيات الكبرى الجامعية مع          –     
إعطاء األولوية للبرامج المسجلة من الهياكل الصحية ودعمها بأخرى من أجل بلوغ 

 . 2338كما هي مبرمجة في  2323مؤشرات الدولة المتقدمة في آفاق 

ويات أعلى تعتمد البحث الصيدالني ضرورة االنتقال بالصناعة الدوائية إلى مست         –     
واإلنتاج المندمج واالستمرارية في ترقية الدواء الجنيس إنتاجا واستهالكا، والعمل على 

 . ترقية الصناعات الصحية للوصول بالبالد إلى مستوى معقول من االستقاللية

تلفة أو عن البحث عن مصادر أخرى للتمويل السيما عن طريق التأمينات المخ         –     
 . طريق عائدات الجباية على الصناعات الملوثة

 

 : الجانب الثقافي: الثاث

 : التربية والتعليم والتكوين-  9

لم يعد التعليم والتكوين بأطواره ومراحله المختلفة في عصرنا مجرد مرفق عمومي      
 أصبحيجسد أحد الحقوق األساسية للمواطن، أو يستهدف محو أمية أفراد وجماعات، بل 

 . يمّثل الوسيلة الناجحة في تحقيق النهضة الكاملة ألي مجتمع

رجاتها ختكوين وتطوير مناهجها ومإن تحديث أساليب منظومة التربية والتعليم وال     
 . صار عنصرا رئيسا ومحورا مركزيا في كل تخطيط شامل وفعال

لقد عرفت عولمة االقتصاد على الدول والمجتمعات أنماطا سلوكية واجتماعية      
أصبحت تهدد عناصر هويتها الثقافية وكينونتها الحضارية، والجزائر بحكم موقعها 

خي الحافل ومظاهر المقاومة لكل إشكال االستالب األجنبي الجغرافي وسجلها التاري
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ليست بمنأى عن هذه األخطار، ولعل ظاهرة اإلرهاب المقيت وذهنية األنانية والفردانية 
التي صارت تميز سلوك بعض الفئات االجتماعية ببالدنا السيما منها الشباب، يدفع كل 

حماية الحضارية والثقافية لتماسك ذلك إلى ضرورة التفكير الجدي في إيجاد آليات ال
 . المجتمع

وفي هذا المنظور يرى حزب جبهة التحرير الوطني، عالوة على ما يوليه من أهمية      
لألسرة كخلية أساسية في حماية عناصر الهوية الوطنية والذات الحضارية والثقافية 

ته عل ايجابيا مع قيم المجتمع وعقيدللمجتمع، إن المجال الخصب إلبراز الفرد المتفا
، هو مجال التربية والتكوين حيث يمّثل حجز الزاوية في بناء الشخصية  وتاريخه ولسانه

حة على قيم الحداثة وتقنيات العصر ولغاته تالوطنية الرافضة لكل جمود أو تطرف، المتف
 . وثقافاته

بية والتكوين على أهميتها، تبقى إن الجهود التي بذلت منذ االستقالل في قطاع التر     
في حاجة إلى تقييم وتقويم حتى ال تتحول مخرجات هذا القطاع إلى مجرد أرقام كمية 
غير متجانسة السلوكات، متنافرة الطموحات والتطلعات ومتناقضة الفهم في معاني الوالء 

 . للوطن

ة التعليم التي ويسجل حزب جبهة التحرير الوطني في هذا الخصوص بأن ديمقراطي     
تبقى ثابتا أساسيا من ثوابته ال يجب أن تتخذ ذريعة لتفسير جوانب االنحراف والقصور 

 : في المنظومة التربوية ولذلك يوصي بـ

ضرورة تمكين المدرسة الجزائرية من الوسائل التربوية والبيداغوجية الحديثة  –     
التي تمكنها من أداء دورها في بناء المواطن المعتز بإنتمائه، المتفتح على عصره، 

 . المتمّسك بقيمه العقائدية وثوابته الوطنية

ية، والحضن إعتبار المدرسة هي الخط األساسي لحماية عناصر الهوية الوطن –     
 . الحقيقي إلشاعة ثقافة الديمقراطية والمواطنة وحقوق اإلنسان واحترام القانون

تكثيف الجهود لتعليم اللغات األجنبية مع تعزيز االهتمام باللغة العربية باعتبارها  –     
اللغة الوطنية والرسمية للبالد، والعمل على توسيع استعمالها في مختلف مرافق الدولة 

 . حي الحياة اليومية للمواطنومنا

ضرورة ترابط جهود اإلصالح في مختلف أطوار ومستويات التعليم والتكوين،  –     
والعمل بصورة أساسية وجوهرية على تمكين التالميذ والطالب من التحكم في لغة 

 . االتصال الحديثة

اسية لتمكين كل إعتبار مجانية التعليم وعمومية وديمقراطية التعليم ركائز أس –     
الجزائريين من التمتع بهذا الحق ووسيلة هامة لتحقيق النوعية المطلوبة في سوق 
التشغيل، مع العمل على وضع الضوابط القانونية والتنظيمية التي تسمح للخواص من 

 . المشاركة في نشاط هذا القطاع

االهتمام العمل في إطار تطبيق إصالح المنظومة التربوية، على ضرورة  –     
بالمعلمين واألساتذة من خالل تحسين أوضاعهم المهنية واالجتماعية وتمكينهم من 



 

333 
 

التكوين لتأدية مهامهم ورسالتهم النبيلة في تكوين األجيال في إطار التمسك باألصالة 
 . واالنفتاح على معطيات العصر

يعود أساسا إلى  لقد أثبت الواقع بأن ضعف التكوين في الطورين الثانوي والجامعي     
الهشاشة التي يتمّيز بها في المرحلة األساسية الناجمة على االرتجال وقصور الرؤية في 
معالجة القضايا التربوية في هذا الطور، وكذا اإلهمال الذي يعاني منه المعلم، وعليه فإن 

ير حزب جبهة التحرير الوطني يجدد التأكيد على تمسكه بديمقراطية ومجانية التعليم غ
أنه يدعو أن ال يّتخذ من هذا المكسب ذريعة لتبرير ضعف المستوى واالنغالق على 
الذات، ويرى بأن الحكم على مخرجات المنظومة التربوية بالفشل مجاف للحقيقة، بدليل 
ما تتوفّر عليه البالد من طاقات وكفاءات مؤهلة في مختلف التخصصات تتحمل مسؤولية 

وطني وكذا استقطابها من طرف المستثمرين األجانب في تسيير دواليب االقتصاد ال
 . الجزائر وخارجها

ويبدو ومن خالل جوانب القصور المسّجلة في إعداد البرامج وتنظيم االمتحانات      
والمسابقات بأن األمر أصبح يمّثل خطرا حقيقيا على األجيال، ولذلك فإن حزب جبهة 

الذات الحضارية والتاريخية والثقافية للمجتمع التحرير الوطني ووعيا منه بأن تحصين 
 : يتطلّب إشراك األسرة والمحيط، فإنه يؤكد على ما يلي

عالوة على ضمنية االهتمام بالمعلم مهنيا واجتماعيا، وتشديد رقابة الدولة على      –     

المساهمين في النشاط التربوي والمدرسي من الخواص، وكذا تمكين المدرسة من 
يات الحديثة للتربية والتعليم، والتقييم على ما أثمرته ثورة انفجار المعلومات التقن

 : واالبتكارات فإن األولويات التي ينبغي أن تخص باالهتمام هي

مراجعة شاملة لطرائق إعداد الكتاب المدرسي شكال ومضمونا مع مراعاة      –     

االقتصادي واالجتماعي والثقافي الجوانب النفسية للطفل وربط ذلك كله بالطموح 
 . للمجتمع

 . والتالميذ األطفالتثمين الكفاءات والمهارات والتمييز بين      –     

تشجيع التمدرس التحضيري لمعرفة المواهب والميول منذ البداية والعمل على      –     

 . رعايتها وتعهدها

ر الثاني مع ضمان التوازن بين إعادة النظر في التوجيه المدرسي في الطو     –     

المجاالت المعرفية وإيجاد المناخ الجاذب نحو الفروع العملية والتقنية، دون أي إهمال 
 . ، ضمانا لتوازن المجتمع للفروع االجتماعية

جسور تواصل بين التعليم األساسي والتكوين المهني الستيعاب أكبر عدد  إيجاد     –     

ممكن من التالميذ الذين ال تسمح لهم قدراتهم بمواصلة الدراسة في الطور الثانوي 
 . والجامعي
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توفير الشروط الكفيلة بإعادة التكوين المهني إلى طبيعته الحرفية والمهنية،      –     

عناية  إعطاءلشهادات مع التعليم العالي مع التكوين والتأهيل وا واألبعاد عن ازدواجية
 .خاصة للتدريب في الوسط المهني بغية ربط التشغيل باحتياجات المؤسسات والمقاوالت

 : التعليم العالي والبحث العلمي-0

يسجل حزب جبهة التحرير الوطني بارتياح كبير التوسيع الهام في انجاز المرافق      
بأن تثمين هذه االنجازات يقتضي  ، ويرى والهياكل البيداغوجية والخدماتيه لهذا القطاع

 : عطاء خاصة للمجاالت التاليةإ

توفير اإلمكانيات الضرورية المتجاوبة مع الهيكلة الجديدة للتعليم العالي المتمثلة      –     

 . (دكتوراه –ماستر  –ليسانس )في ثالثة أطوار 

االهتمام بتحسين التأطير كما ونوعا بواسطة دمج الكفاءات العلمية الوطنية      –     

المتواجدة في الخارج في العملية التعليمية والتكوينية والبحثية، وذلك من خالل وضع 
 . شبكة اتصاالت بينها وبين جامعات الوطن

تكثيف التعاون والتبادل مع الجامعات الكبرى في العالم، والعمل على استقدام      –     

أساتذة من المصف العالي للمساهمة في تحسين التأطير وضمان التالقح الضروري من 
 . أجل التفتح

مراجعة مبدأ الجزأرة في التعليم العالي باعتبار ذلك يتنافى وواقع حركية      –     

 . في العالمالكفاءات العلمية 

 . سن تشريعات وقوانين جاذبة للكفاءات والخبرات الوطنية والدولية     –     

اعتماد الصرامة في رقابة المتعاملين الخواص في هذا القطاع مع ابقاء مسؤولية      –     

 . الدولة في تحديد محتوى برامج التكوين واعتماد الشهادات

حيط االقتصادي واالجتماعي للبالد من خالل عقد ضرورة ربط الجامعة بالم     –    

شراكة تأخذ في االعتبار محتويات التكوين وعالقاتها باحتياجات المقاوالت والمؤسسات 
 . واحتياجات التنمية وتطلعات المجتمع بصفة عامة

تشجيع عملية المساهمة في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي من الخواص      –     

 . ات المحليةوالجماع

إعطاء مبدأ التسيير باألهداف محتواه الحقيقي وتمكين المسّيرين من استقاللية      –     

أكثر في تحديد أبواب إنفاق الميزانية السنوية واعتبار النتائج المحققة معيارا أساسيا في 
تستدعي الترقية والتثبيت في المنصب، أو اإلعفاء من المهمة والعقاب في الحاالت التي 

 . ذلك

 . مراجعة جذرية لنظام الخدمات الجامعية     –     
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آليات أكثر وضوحا ومقروئية في عملية التنسيق بين وحدات ومراكز  إيجاد     –     

 . البحث العلمي على المستوى الوطني

من الناتج الوطني الخام المخصصة لتمويل  %1اإلسراع في تجسيد نسبة      –     

 . البحث العلميمشاريع 

 : الثقافة، الهوية والوازع الديني والخلقي -0

إن نظرة حزب جبهة التحرير الوطني لهذا الجانب في أبعاده الثقافية والتاريخية      
والحضارية، تعد رغم التراكمات السلبية التي نجمت عن اإلهمال المتعمد أو المفروض 

الثقافة من اهتمام وعناية باعتبارها الوعاء الذي استقراء واعيا لما ينبغي أن تحظى به 
يستمد منه المجتمع عوامل حصانته الذاتية متمثلة على الخصوص في الحفاظ على هويته 

 . المتميزة

غير أن تخلي النخب الوطنية عن دورها في النهوض بهذا الجانب نتج عنه ظواهر      
 . دا لمستقبل األجيالسلبية كثيرة أفرزت ثقافيا واجتماعيا مخيفا ومهد

ولعل ظاهرة اإلرهاب المقيت وسلوك الفردانية الذين أصبحا يطبعان حياة األسر،      
والدعوة إلى االحتماء بالماضي بكل ما فيه من سلبيات وايجابيات، والنظر إلى الواقع 
 بعين الكارثية يعد أهم مظاهر القصور في االهتمام بهذا الجانب، ولهذا يرى حزب جبهة

التحرير الوطني أن االنخراط الواعي والتعاطي االيجابي مع متغيرات عصر العولمة، 
 : واقتصاد المعرفة، يستلزم إعطاء األولوية للقضايا الرئيسية التالية

تعليم من اإلسالمية على كافة أطوار ومراحل التعميم وتعميق التربية الوطنية و         –     
معامال هاما في كل  تدريس مادة التاريخ الثقافي للبالد إعطاءالتحضيري الى الجامعي و

 . المسابقاتاالمتحانات و

قيم الترابط والتكافل والتضامن االجتماعي،  إبرازتشجيع البحوث الهادفة الى          –     
 . ورصد جوائز معتبرة ألصحابها

توسيع دائرة اإلهتمام بالموروث الثقافي وربطه باحتياجات الحاضر والمستقبل          –     
وسائط من خالل تكثيف البحوث العلمية والملتقيات المتخصصة واستخدام تقنيات 

 . تبليغها لألجيالاالتصال الحديث في نشرها و

م و المعرفة في العمل على تثمين أكبر للجهود التي بذلت في مجال نشر التعلي         –     
نية الهادفة لحماية حرية الفكر التشريعية والقانو المنظومةتعزيز المجتمع و أوساط

 . ثوابت المجتمعقيم و التعبير في إطارو

القانون للمساهمة في عملية  إطارعطاء القطاع الخاص حق المبادرة في إ         –     
وتعزيز دور الدولة في انجاز المنشات  واإلبداعيةالتحديث و التطور للمنشات الثقافية 

 . ( المسرح، السينما، الكتاب) الثقافية 
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 :اإلعالم -4

نظرا لألهمية القصوى التي يحتلها اإلعالم واالتصال في التوجيه والتثقيف والترفيه      
 أفرادو التعبئة، فانه بات من الضروري تعزيز دوره في صيانة القيم المشتركة بين 

وحق الصحفي في الوصول الى  اإلعالمالمجتمع، وحتى ال يتخذ حق المواطن في 
 . مصادر الخبر، ذريعة لتبرير القذف وتحقير كل إنجاز

 : يدعو حزب جبهة التحرير الوطني الى     

لنشاط هذا المرفق بما  المنظمةفي مراجعة التشريعات والقوانين  اإلسراعضرورة          –  
والقاري و  اإلقليميمثاال يقتدى به في المحيط  وأصبحت اإلعالميةيخدم ويدعم التعددية 

 . الدولي

االهتمام أكثر بعملية التكوين المخصص للعاملين في هذا القطاع وتمكينهم من          –     
 . ثاالتصال الحديو اإلعالملتقنيات  األمثلالقدرة على االستخدام 

والنشر الى انشغاالت   الجواري وإعطاء مساحة اكبر في البث  اإلعالمتعزيز          –     
 . المواطن

 : الرياضة          -5

إن حزب جبهة التحرير الوطني يثمن المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في      
وتنشيط الحياة الرياضية السيما في الوسط المدرسي والجامعي ويسجل بارتياح ما  تأطير

تم توفيره من انجازات ومنشات رياضية في مختلف جهات الوطن ويوصي 
 . لهذا القطاع األمثلالقانونية والتنظيمية للتسيير  اآللياتاستكمال وضع   بضرورة

 : السياسة الخارجية و الدفاع الوطني: رابعا 

إن السياسة الخارجية وسياسة الدفاع الوطني التي ترتكز على مبادئ وقيم ثورة      
، والتي تأخذ بعين االعتبار تحوالت المجتمع 1954التحرير الوطني المجيدة ألول نوفمبر

الجزائري والعالقات الدولية، ينبغي عليها العمل من أجل حماية المصالح الوطنية على 
 . متلكات الدولة الجزائرية بالخارجومنها م األمثلالنحو 

 : و يجب أن تهدف محاور تحركها إلى     

السعي إلى إعادة بعث اتحاد المغرب العربي واإلسراع في إنشاء وحدة          –     
 . اقتصادية مغاربية

إعادة لتأسيس إطارها جام ودعم العمل العربي المشترك والسعي إلى تحقيق انس         –     
 . ومؤسساتها

اية إقامة دولته كاملة االستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى غ         –     
 . لبنان أراضيها المحتلةالسيادة وعاصمتها القدس الشريف واسترجاع سوريا و

 .التعاون االقتصاديي بصفته إطارا للتشاور السياسي وتعميق الحوار المتوسط         –     

واإلتحاد ( NEPAD)ترقية إنجاز أهداف السلم واألمن والتنمية وإدماج النيباد          –     
 . اإلفريقي
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دعم جهود األمم المتحدة من أجل إتمام مسار تحرير الشعوب من االستعمار          –     
 . بممارسة الشعوب حقوقها في تقرير مصيرها

السهر على التطبيق الجيد التفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي والعمل على          –     
 . التي تربط بالدنا مع الخارج األشكالتنمية كاملة للعالقات المتعددة 

استكمال مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية لنجاح االندماج في          –     
 . االقتصاد العالمي

ضمان متابعة دائمة ومنسقة وتقييم منتظم لتطبيق الشراكات االستراتيجية          –     
المبرمة مع العديد من الدول وبالخصوص في المجاالت االقتصادية، والسهر على إبرام 

 . شراكات جديدة

دعم قدرات جهازنا الدبلوماسي والقنصلي من أجل ترقية مصالحنا االقتصادية          –     
 . والتجارية

تح على استكمال عصرنة الجيش الوطني الشعبي بفضل استمرار حرفيته والتف         –     
 . األطلسيبالخصوص الحلف الجيوش واألحالف األخرى و

تنشيط العالقات مع كل األحزاب الشقيقة والصديقة إلى جانب إعطاء ديناميكية          –     
    .      أكبر للدبلوماسية البرلمانية
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                        حركة مجتمع السلم          

 المؤتمر الخامس
 الَبرَنامج الِسَياِسي

 الديباجة
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

الجزائر أرض اإلسالم، وبلد من بلدان المغرب العربي الكبير، ينتمي إلى العالم 
واإلسالمي، وقد تفاعل عبر العصور ـ أخذا وعطاء ـ مع ثقافات وحضارات  العربي

عديدة، وكان له دور ريادي في إفريقيا والمحيط المتوسطي وفي تطورات المنظومة 
 . الدولية عبر األزمنة

، المتمثلة في  زائري شعب مسلم وّحدته مكونات هويته األساسيةوالشعب الج     
عبر النضاالت التاريخية  إنصهرت هذه المكونات.  اإلسالم والعروبة واألمازيغية

شّكلت بتنوعها وتكاملها قوة الشعب الجزائري وأسس نهضته وأصول ثوابته , المتتالية 
فارتباط هذا الشعب . زمن الشدائدشعبه في   التي يقوم عليها بنيانه، ويحتمي بها

مقاومة ه هو الذي مّكنه من صد الحمالت و بإسالمه، واعتزازه بانتمائه الحضاري وبتاريخ
 .االحتالل ومن تجاوز كل التحّديات واألزمات التي تعاقبت عليه بعد االستقالل

لشعبية فضل الثورات القد تمّكن الشعب الجزائري من استرجاع سيادته واستقالله ب     
المباركة، بعد كفاح مرير وتضحيات جسيمة قّدم زكاتها  4591ثورة نوفمبرالمتعاقبة و 

غير أن النخبة التي حكمت البالد بعد االستقالل باسم . مليون ونصف مليون شهيد
الشرعية التاريخية الثورية، لم تفلح في إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات 

إطار المبادئ اإلسالمية كما نص على ذلك بيان أول نوفمبر، كما لم تثّمن السيادة في 
أصالة األمة وطموح الشعب في تحقيق التنمية بسبب الخيارات السياسية واالقتصادية 

وفرضتها على الشعب دون استشارته، سواء   الخاطئة التي انتهجتها األنظمة المتعاقبة
 .دى ذلك إلى إخفاقات كثيرة على أصعدة متعددةقبل التعددية السياسية أو بعدها، فأ
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إن حركة مجتمع السلم، التي ولدت من رحم الشعب الجزائري ومعاناته، ساهمت      
منذ السنوات األولى لبناء الدولة الجزائرية في الدفاع عن خيارات الشعب وتوجهات 

طار منهج األّمة، وقد فعلت ذلك من منطلق وعيها العميق بطبيعة المرحلة، في إ
الوسطية واالعتدال وباالعتماد على مرجعيتها اإلسالمية المشتركة بين جميع 

وقد ساهمت بنضالها الطويل، عبر رجالها ومؤسساتها وخياراتها   .الجزائريين
اإلستراتيجية، في دحض المخططات المهددة لوحدة الوطن، وتصّدت بكل شجاعة لدعاة 

جهة أو اللغة، أو باستغالل السلطة والرغبة في البقاء الفتنة والتقسيم، باسم الدين أو ال
 .فيها، فقدمت في سبيل ذلك قوافل من الشهداء من خيرة رجالها ونسائها

كما تمّكنت الحركة عبر منهجها السلمي القائم على المشاركة السياسية والمجتمعية      
الحوار واإلسهام في لّم الشاملة، وبتقديم سلسلة من المبادرات السياسية، من بسط ثقافة 
ومن أهم ما تميزت به . شمل الجزائريين وتعاونهم على ترجيح المصلحة العليا للوطن

في هذا اإلطار دعوتها المبكرة والدائمة إلى المصالحة الوطنية الشاملة بغرض إنهاء 
المرحلة االنتقالية وطّي ملف المأساة الوطنية، والمساهمة في تحقيق استقرار مؤسسات 

كما عملت على الدفاع . الدولة الجزائرية وتجاوز األزمات التي كادت أن تعصف بالبالد
عن ثوابت األمة في مواقع متقدمة ووقفت جدارا منيعا ضد كل محاوالت التالعب بها، 

 .ودعت إلى التطوير والتحسين واالحترافية في مختلف المنظومات والبرامج والسياسات
ر مؤسساتها المختلفة في تطوير الفعل الديمقراطي، وعملت لقد أسهمت الحركة عب     

 إلىللخروج من األحادية والوصول   بجدٍّ من أجل ترقية الحريات الفردية والجماعية
تمدين النظام السياسي، فتبلور لديها رصيد من التجربة شّكل إضافة مهمة في الممارسة 

ال تتجدد لتحقيق آمالها وطموحاتها السياسية، وّفرت من خالله لألمة فرصة كبيرة ال تز 
بشكل مرحلي ومن غير استعجال وال مصادمة للسنن، مع مراعاة موازين القوى المحلية 

 .والدولية
كراهات دولية تتميز       وتأتي المرحلة الراهنة في ظل أوضاع وطنية متحركة، وا 

عالميا، وفي سياق  مستمر للضعف بهيمنة الدول الكبرى اقتصاديا وعسكريا وماليا وا 
والتفرق والتخلف في دول العالم الثالث عموما والدول العربية واإلسالمية على وجه 
الخصوص في مقابل يقظة شعبية عربية استطاعت أن تزيل عددا من الديكتاتوريات وأن 
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تتحرر من قيود االستبداد وأن تكّرس اختيارات سياسية واجتماعية جديدة لم تتوقف 
 نتهشتهاإبة التي أحاطت بها، والفتن التي رغم كل الظروف الصع . ومتفاعالتها إلى الي

، ال تزال الحركة تواصل عملها الرسالي انطالقا من منهجها التربوي السياسي الحضاري 
رحمه اهلل، وضّحى من أجله  بناه مؤسسها الشيخ محفوظ النحناحالذي  المتميز
الذبيح محمد بوسليماني، ورسخه وطّوره  الشيخ  من الشهداء األبرار، على رأسهم  العديد

أبناؤها وبناتها بنضالهم وعطائهم وصبرهم وثباتهم على منهج أساسه الوسطية واالعتدال 
واحترام اآلخر، وقيم الشورى والديمقراطية والحرية والمواطنة، والحفاظ على كينونة الدولة 

كنتم " ستوى قوله تعالى ومقوماتها وثوابت األمة وهويتها، والنهوض بها لتكون في م
آل   "تؤمنون باهلل ون بالمعروف وتنهون عن المنكر و خير أّمة أخرجت للناس تأمر 

 .441عمران 
 

 الفصل األول
 

 المرجعية، المبادئ ، الثوابت، األهداف والوسائل
 : المرجعية: أوال

 :تنطلق حركة مجتمع السلم من مرجعيات محددة ومعلومة هي
 .اإلسالم  -  
 .4591بيان أول نوفمبر  -  
 .الدستور الجزائري و قوانين الجمهورية -  
تراث الحركة الوطنية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وتجارب الحركات  -  

نجازات حضارية  .اإلصالحية، وما وصل إليه الفكر اإلنساني من قيم وا 
 .الرصيد الفكري والسياسي والتاريخي لحركة مجتمع السلم -  
 :المبادئ والثوابت: انيثا
 :ويقوم عملها على أساس المبادئ والثوابت اآلتية 
 .عقيدة وشريعة اإلسالم  -  
 .الوحدة الوطنية ترابا وشعبا وتراثا  -  
 .االنتماء الحضاري اإلسالمي و العربي واألمازيغي  -  
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 .النظام الجمهوري والتعددية السياسية في ظل التداول السلمي على السلطة  -  
 .الحرية وحقوق اإلنسان   -  
 تكافؤ الفرص في ظل المواطنة الكاملةالعدالة و    -  
 .مبدأ الشورى والخيار الديمقراطي  -  
 .المنهج السلمي الوسطي المعتدل   -  
 .فافية وكل مقومات الحكم الراشدبالمحاسبة والش  المسؤولية  ربط  -  
 .احترام اآلخر وحسن الجوار ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها   -  

 :األهداف العامة: ثالثا
انطالقا من مرجعيتها، وباالرتكاز على مبادئها وثوابتها، تعمل الحركة على تحقيق      

 :األهداف التالية
 .درا أساسيا للتشريع في الجزائراعتماد مبادئ الشريعة اإلسالمية مص -   
الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة ضمن إطار "استكمال بناء  -   

 .4591كما نّص عليها بيان أول نوفمبر " المبادئ اإلسالمية
الدفاع عن قيم الشعب وثوابته ومبادئه، ومحاربة كل أنواع الظلم والبيروقراطية  -   

 .والتهميش
 نشر الدعوة وترقية المجتمع -   
العمل من أجل استئناف مسار التعريب ورفع التجميد عن قانون تعميم استعمال  -   

 .اللغة العربية
 اإليديولوجيةوالعمل على تحريرها من الهيمنة ’ لغة وثقافة  األمازيغيةترقية  -   

 .والحزبية
 .األمة ترقية العمل السياسي وأخلقته بما يخدم ثوابت -   
 . الدفاع عن حقوق اإلنسان وكرامة المواطن -   
 .النضال من أجل تمدين النظام السياسي وتحقيق اإلصالح الشامل -   
ويحقق ’العمل على تحقيق اإلصالح الدستوري الذي يؤسس للنظام البرلماني  -   

 .الفصل بين السلطات ويضمن استقاللية القضاء
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الفرد المنتج والمواطن الصالح   مناسبة للمساهمة في تكوينتطوير منظومة تربوية  -   
 .نهضة األمة  واألسرة المستقرة والمجتمع المتماسك الحر الذي يساهم في

 .تمكين المرأة من أداء دورها الحضاري بما يخدم األسرة والمجتمع والوطن -   
 .بلورة رؤية اقتصادية بديلة -   
ى توفير فرص الكسب المشروع و حماية الثروات محاربة الفساد و العمل عل -   

 .العامة وتأمين مستقبل األجيال
 .استكمال مسار المصالحة الوطنية -   

محاربة تزوير االنتخابات واحترام اإلرادة الشعبية، وتشجيع المواطن على الدفاع  -   
 . عن خياراته

 .الثقة في العملية السياسية إعادة االعتبار للعمل الحزبي والفعل االنتخابي وبناء -   
 .العمل على تحرير المجتمع المدني وترقيتة وتطويره وتنميته -   
دعم جهود التعددية اإلعالمية وتحرير المجال السمعّي البصرّي، وأخلقة الممارسة  -   

 .الصحفية واإلعالمية
 دعم نضاالت الصحفيين والباحثين والنخب في تحصيل حقوقهم المشروعة -   
 .دعم وتطوير العالقات الخارجية الثنائية والمتعددة األطراف -   
فلسطين ومناهضة التطبيع، ودعم القضايا العربية واإلسالمية، والقضايا   نصرة -   

 .اإلنسانية العادلة
 .دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها بعيدا عن التدخل األجنبي -   
 .بية والنضال العمالي دعم التعددية النقا -   

 : الوسائل: رابعا
 : ولتحقيق أهدافها تعتمد الحركة على الوسائل التالية

 .المشاركة السياسية بكل أشكالها وفق توجهها السياسي العام -   
 .التحالفات والعالقات والتكتالت السياسية -   
 .الرقابة الشعبية -   
 .الحوار والمبادرات -   
 .تصال واإلعالم والتعبئة الجماهيريةوسائل اال -   
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 .التربية والتكوين المتخصص -   
 .التدريب والتأهيل القيادي -   
 .تنمية الموارد البشرية -   
 .الدعوة واإلرشاد -   
 . الدفاع عن الحريات وحقوق اإلنسان والعالقة مع المجتمع المدني -   
 .التضامن الوطني -   
 .والمعرفيالنشاط الفكري  -   
 .االستقصاءات العلمية وسبور اآلراء والدراسات -   

  الفصل الثاني
 التوجه السياسي العام

 رؤية إصالحية... الجزائر المنشودة 
حركة سياسية شعبية إصالحية شاملة، تعتمد على منهج  حركة مجتمع السلم      

ع، وتشارك في العملية تغييري سلمي وسطي معتدل، يستهدف بناء الفرد واألسرة والمجتم
السياسية من أجل استكمال بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات السيادة في 

 بالوسائل الديمقراطية, إطار المبادئ اإلسالمية، من خالل التداول السلمي على السلطة
وم على تعتبر الحركة ممارسة العملية السياسية توجها حضاريا واستحقاقا وطنيا يقو  .

كنتم خير ))مبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر به اهلل تعالى في قوله 
، وقد ((أّمة ُأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل

اعتمدته الحركة منذ نشأتها، فعارضت السلطة في فترة الحزب الواحد، وشاركت في 
ية والوطنية والحكومات والمؤسسات في مرحلة المأساة االنتخابات والمجالس المحلّ 

الوطنية، وقّررت في مرحلة أخرى عدم المشاركة في الحكومة مع المشاركة في المجالس 
المنتخبة، وهي في كل ذلك تعمل في إطار إستراتيجية المشاركة السياسية بمفهومها 

لعام في كل مستوياته و بكل المجتمعي الواسع والشامل، التي تعني المشاركة في الشأن ا
ترى و .  ية العمل الديمقراطي وخدمة الوطنأنواعه، هدفها تطوير الدولة والمجتمع وتنم

الحركة أن معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة، تتحكم فيه نتائج 
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العملية السياسية والظروف المحيطة بها، والحركة في كل الحاالت تتصرف ضمن 
قاتها ومبادئها وتقدير المصالح والمفاسد، في إطار استقاللية قرارها وتمّيز مواقفها منطل

 .وما تقّدره مؤسساتها التنفيذية وتقرره هيئاتها الشورية
الحركة من هذا المنطلق ترى أن الحزب الذي يكون في الحكومة نتيجة فوزه في و      

التسيير والتدبير والعدالة وضمان  انتخابات نزيهة ونظيفة عليه أن ينهض بالوطن بحسن
الحرية وحماية المال العام وتحقيق التنمية من خالل تطبيق برنامجه في مختلف 
القطاعات التي تغّطي جميع أقضية الحياة، والمطلوب من الحزب الذي يكون في 
المعارضة أن يخدم الوطن من خالل مراقبة عمل الحكومة ومختلف المؤسسات التي 

جل الحرية زب الحاكم ومتابعة طرائق تسييرها ومالحقة الفساد والنضال من أيديرها الح
كشف عدم جدوى البرامج واإلجراءات والقرارات والقوانين التي والمساواة بين الناس و 

وقد تتحالف األحزاب عند األزمات أو . تصدرها األغلبية إذا لم تكن خادمة للصالح العام
ريحة لم يحصل عليها أّي حزب بمفرده في االنتخابات، بغرض تحقيق أغلبية برلمانية م

فيكون ذلك في إطار التشارك الشفاف والعادل حول البرامج والرجال وتحّمل المسؤولية 
فمعارضة الحكومة أو المشاركة فيها كالهما، . المشتركة في حالة النجاح أو اإلخفاق

اسية الجادة، وجزء ال يتجزأ من بهذا المعنى، خيار من خيارات إستراتيجية المشاركة السي
وظيفة بناء دولة الحق والقانون وتجذير الديمقراطية وتجسيد المعايير الدولية للحكم 
الراشد، الذي أساسه إرادة الشعب ، وشفافية االقتراع ، وسيادة القانون، والمواطنة القائمة 

 .على الحق والواجب
 

  الفصل الثالث
 السياسيالتوجهات المحورية للبرنامج 

في إطار المرجعية والمبادئ والثوابت واألهداف والوسائل المذكورة في الفصل      
،  سي المنصوص عليه في الفصل الثانيوعلى أساس التوجه العام للخط السيا، األول 

تعمل الحركة على تجسيد برنامجها السياسي الذي ينص على التوجهات المحورية 
 :التالية
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 :السياسية التوجهات : أوال
العمل على طرح البدائل اإلسالمية في مجال التشريع والحياة العامة واالستفادة من  -   

 .بداعات البشريةباالنفتاح على اإل, حة في العالم التجارب الناج
ترقية المشاركة السياسية ضمن مبادئ الحركة، وفي إطار استقاللية قرارها وتمّيز  -   

 .ساتها و تقرره هيئاتها الشوريةمواقفها وما تقّدره مؤس
ترسيخ ثقافة التعددية السياسية والنقابية واإلعالمية والمجتمعية ، واعتبار  -   

 .لبناء دولة الحق والقانون وتجذير الديمقراطية   المعارضة السياسية وظيفة أساسية
 .تمدين النظام السياسي بما يحقق الديمقراطية وسيادة القانون -   
نضال من أجل إصالح سياسي ودستوري يؤّسس لميالد النظام البرلماني ويحدد ال -   

الُعهد ويفصل بين السلطات ويضمن استقاللية القضاء ويثبت الحريات و الديمقراطية 
 .واستعمال المال السياسي’ ويجّرم الفساد ويقاوم تزوير اإلرادة الشعبية 

مية والديمقراطية ، وفق مبادئ الحركة الوطنية واإلسال  بناء التكتالت السياسية -   
 .والمصلحة الوطنية الراجحة

تعزيز دور المنتخب في المجالس الوطنية والمحلية وتوسيع صالحياته بما يضمن  -   
 .تجسيد البرامج وتوازن العالقة بينه وبين اإلدارة

ول إلى الحكم كوسيلة للتعبير أو للوص نبذ العنف بجميع أشكاله المادية والمعنوية  -   
 .أو البقاء فيه والعمل على معالجة أسبابه ومظاهره

 .ترسيخ ثقافة الحوار كقيمة حضارية لتحقيق التعايش والتواصل -   
توفير الضمانات القانونية لضمان توزيع عادل لثروة، وتحقيق التنمية الشاملة وفق  -   

 .الخصوصيات الجغرافية والطبيعية المتنوعة للوطن 
استكمال مسار الدفاع عن اللغة العربية وترقيتها باعتبارها رمزا من رموز السيادة،  -   

والسعي لرفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية والعمل على جعلها لغة 
 .اإلدارة والتعليم

تمكين الشباب من القيام بدوره في تحقيق النهضة االقتصادية والثقافية  -   
شراكه في صناعة القرار الوطني واالجتماعية  .والعلمية للجزائر، وا 
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ترقية دور المرأة وتوسيع مشاركتها في العمل السياسي واالجتماعي واالقتصادي  -   
 .في إطار تكاملي متوازن بما يحقق التنمية واالستقرار

تحديث وعصرنة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي ومختلف األجهزة األمنية من  -   
تحقيق االحترافية، ووضع أسس تكنولوجية لصناعة حربية متطورة ومناسبة أجل 

 .لمتطلبات ضمان األمن القومي للجزائر
مراجعة قانون الخدمة الوطنية لتمكين الجيش الوطني الشعبي من االستغالل  -   

 .األمثل للموارد البشرية وتقليص مدة الخدمة الوطنية
 :التوجهات االقتصادية: ثانيا
اعتماد رؤية اقتصادية بديلة تقوم على منهج المشاركة وأولوية االستثمار وتسخير  -   

 .الكافية لصناعة الثروة المتجددة، وجعل اإلنسان هو محور التنمية وهدفها  الموارد
 .وضع ريوع المحروقات في خدمة الرؤية االقتصادية -   
 . بناء نسيج اقتصادي منتج للقيمة المضافة خارج المحروقات -   
 .االستهالكي واالستثماري والخيري: تشجيع اإلنفاق بمكوناته الثالثة -   
اعتماد نظام الصيرفة اإلسالمية في المنظومة البنكية، وتعديل قانون القرض والنقد  -   

 .لهذا الغرض
من أين لك هذا؟ والعمل : ال، وتطبيق قاعدةمحاربة الفساد المالي وتبييض األمو  -   

 .على توفير فرص الكسب المشروع، واسترجاع األموال المختلسة
، واعتماد التخطيط لدى المؤسسات، وتفعيل آليات  تحديد أولويات التنمية الوطنية -   

 .الرقابة الرسمية والشعبية
وتنميته في إطار األولويات  عقلنة استخدام المال العامات العمومية و ترشيد النفق -   

 .المرسومة
إصالح النظام الضريبي والجمركي ومحاربة كّل أشكال االحتكار والمضاربة  -   

 .عادة النظر في الجباية المحلية ا  و ، والتهّرب الضريبي
برام الصفقات العمومية -     .اعتماد الشفافية في منح وا 
وتشجيع اإلنتاج الوطني، ومحاربة التضخم العمل على رفع قيمة العملة الوطنية،  -   

 .وتحقيق التنمية المستدامة
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 . ثقافة اإلنتاج واالستثماردي لدى الشباب وزرع قيمة العمل و نشر الوعي االقتصا -   
 .إشراك الجامعات والبحث العلمي في تحقيق التنمية -   
 .ةصياغة مقاربة واقعية وفاعلة وصارمة لمعالجة السوق الموازي -   
توجيه دور الدولة لتنمية الهياكل األساسية والمرافق العامة وحماية القطاعات  -   

اإلستراتيجية وضمان التوازن التنموي لكل جهات الوطن الداخلية والحدودية والساحلية 
 .على حد سواء وتأمين حقوق األجيال المقبلة من الثروة

عتباره مكسبا وطنيا، وتشجيع القطاع المحافظة على القطاع العام اإلستراتيجي با -   
حداث توازن بينهما  .الخاص المنتج وترقية دورهما، وا 

وضع آليات تضمن تنويع الصادرات وتشجيع االستثمار خارج المحروقات  -   
 .بالنهوض بالقطاع الفالحي والصناعي والسياحي والصيد البحري

الشراكة برفع الحواجز  إطارتحسين مناخ االستثمار الوطني واألجنبي في  -   
البيروقراطية وتطوير القوانين الناظمة للشراكة، ومعالجة إشكالية العّقار الصناعي 

 .والفالحي
 .نشر ثقافة الوقف باسترجاعه وتنميته وتفعيل نظامه -   
إنشاء مؤسسة مالية مستقلة للزكاة تساهم في حل مشكلة الفقر وتشارك في مشاريع  -   

 .التنمية الوطنية
يجاد أساليب وآليات  -    تنمية الثقافة االقتصادية والوعي االّدخاري لدى المواطن، وا 

شراكهم في التنمية  .تعبئة مدخرات الجزائريين في الداخل والخارج وا 
ضمان األمن الغذائي والمائي والبيئي والطاقوي والتكنولوجي بتطوير ودعم برامج  -   

 .التنمية المستدامة
اعدة الشراكة والتعاون بين دول المغرب العربي والدول العربية واإلفريقية توسيع ق -   
 . المتعدد األطراف، وترقية مجاالت التعاون الثنائي و  اإلسالميةو 
 .االستغالل العقالني للثروات الباطنية -   
 راضي الصحراوية والمياه الجوفيةالستغالل األ إستراتيجيةوضع  -   
 .استقرار المنظومة القانونية في مجال االقتصادالعمل على  -   
 



 

333 
 

 التوجهات التربوية والدعوية: ثالثا
 نشر الفكر الوسطي المعتدل في أوساط المجتمع والسيما الناشئة -   
ير عناصر الهوية وتجذ’ وتعميق انتمائها الحضاري  ’االهتمام باألسرة الجزائرية  -   

 .(يغيةواألماز اإلسالم والعربية ) الوطنية 
إصالح المنظومة التربوية وترقيتها وفق الثوابت بما يمّكنها من تخريج المواطن  -   

 .الصالح
تفعيل دور المسجد وتمكينه من القيام بأدواره الدينية والمجتمعية ورفع التجريم عن  -   

 .وتحريره من الضغوطات االدارية’ اإلمام بسبب آرائه ومواقفه
 .معالجة مظاهر العنف في المجتمع الجزائري،بإشراك الحركة الجمعوية  -   
والتحلي بآداب االختالف مع الفكر الحر والسلوك الديمقراطي وقبول االخر  تنمية -   

 وتنمية روح التنافس على الخير، الغير
حماية المجتمع من حمالت التفكيك واإلنحالل والتنصير، التي تستغل حرمان  -   

 .وحاجة المعوز بسبب الفقر والبطالة والتهميش .الشعوب وفقر
نشر الفضيلة في األسرة والمدرسة والمجتمع ومحاربة اإلباحية وحماية المجتمع من  -   

 .االنحالل
 التوجهات االجتماعية: رابعا

 . العمل على إشاعة األخالق واآلداب اإلسالمية والقيم اإلنسانية الفاضلة -   
باالنشغاالت األساسية للمواطنين في المدينة والريف والمناطق الداخلية التكفل  -   

 . والحدودية والصحراوية
، وسائر  حماية األسرة الجزائرية من التفكك والفقر واالنحراف والجريمة المنظمة -   

 . وتفعيل دور مؤسسات التنشئة االجتماعية’ .اآلفات االجتماعية
 . االجتماعي بين فئات المجتمع ترقية التضامن والتكافل -   
مواصلة إصالح منظومة الصحة العمومية والحماية االجتماعية والتضامن الوطني  -   

، والمحافظة على مكسب  جتماعيومنظومة الضمان اإل والتكافل واإلرشاد االجتماعي
 . مجانية التعليم والصحة وترقية خدماتها
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للجمعيات والنقابات وللحركة الجمعوية والمجتمع رفع القيود عن االعتماد القانوني  -   
 .المدني، وتشجيع حرية المبادرة للمساهمة في تنمية المجتمع

ترقية دور المرأة في رعاية المجتمع وتحصين األسرة من التفكك، والتكفل بالفئات  -   
 .النسوية الهشة

دماجهم في حماية األمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الحاجات الخاصة  -    وا 
 مراجعة القوانين الناظمة للمنظومة االجتماعية والمحتاجين.) المجتمع

 .للعاطلين عن العمل   توسيع منظومة الضمان االجتماعي -   
 .تكريس مبدأ العدالة االجتماعية والمساواة بما يكفل استقرار المجتمع واستمراريته -   
 .روح المسؤولية في المجتمعمجابهة السلبية والالمباالة وانعدام  -   
 .معالجة مظاهر اليأس في أوساط الشباب باشراك المؤسسات االجتماعية -   
 .العمل على محاربة البطالة ودعم التشغيل -   
 .االهتمام بالتراث الثقافي والذاكرة التاريخية -   

 :التوجهات الثقافية : اخامس
كوناته ضمن منظومة ثقافية للفرد واألسرة تجسيد البعد الحضاري لإلسالم بتفعيل م -   

 .والمجتمع والدولة واألمة
تحسين تكوينهم، ونشر ثقافة لمجتمع وبناء النخب و في ا  توفير ظروف النبوغ -   

 .المطالعة وتشجيع اإلعالم الهادف
الحرص على تنمية وترقية التنوع الثقافي والحضاري في الجزائر بما يخدم الوحدة  -   

 .وينشط االبتكار واإلبداع الوطنية
 .االنفتاح على الثقافات العالمية واالستفادة منها بما ال يتعارض مع هوية المجتمع -   
تشجيع اإلبداع واالبتكار العلمي والثقافي، وصناعة السينما االحترافية الخادمة  -   

 .للفضيلة والمسرح الهادف والفن األصيل
الرياضية والثقافية باالستعانة بأهل االختصاص والتأسيس ترشيد استغالل الهياكل  -   

 .للمدارس المتخصصة
 .اعتماد الكفاءة في انتقاء المواهب الرياضية والثقافية بعيدا عن اإلقصاء والتهميش -   
 .تشجيع الرياضة المدرسية والجوارية -   
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 :توجهات السياسة الخارجية و قضايا األمة: اسادس
 ومطالبته باالعتراف واالعتذار والتعويض,عمار الفرنسي تجريم االست -   
تفعيل اتحاد المغرب العربي ، من خالل التبادالت التجارية البينية والعالقات  -   
والفن   بين األحزاب والمجتمع المدني ورجال الفكر والثقافة واإلعالم واألعمال  ما

 .والشباب والرياضة
رة الكبرى، وبحث سبل زيادة حجم التبادالت التجارية تنشيط المنطقة العربية الح -   

 .وفق مقاربة جديدة .واالقتصادية
تشجيع التنسيق والتعاون جنوب جنوب في المجاالت االقتصادية والثقافية وغيرها  -   

 .من المجاالت الحيوية وخاصة منطقة الساحل
اإلسالمي في إطار منظمة تعزيز المبادالت االقتصادية والتجارية مع بلدان العالم  -   

 .التعاون اإلسالمي 
 .مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله -   
دعم ونصرة القضية الفلسطينية والتعريف بها بكل الوسائل المتاحة، ونشر ثقافة  -   

المقاومة وكسر الحصار، ودعم حق العودة واسترجاع كافة الحقوق المسلوبة وحماية 
 .تهويدالقدس من ال

التمييز بين ظاهرة اإلرهاب وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة المحتل  -   
 . لتحرير أوطانها

تشجيع مقاربة تعدد األقطاب الدولية بما يضمن صيانة سيادة األوطان ويحقق  -   
 .العدالة في مؤسسات التحكيم الدولي والمنظمات الدولية

الحضاري وتقنين الجهود المدنية الدولية بما يخدم  العمل على تثمين برامج الحوار -   
 .الحقوق والحريات ويرّقي التواصل بين األمم

 .دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار حكامها ورفض التدخل األجنبي -   
 .توثيق صلة الجالية الجزائرية بقيم وثوابت األمة وتحصين األجيال القادمة   
تعزيز العالقة مع األحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية عبر العالم بما  -   

 . يساهم في تقوية أواصر التعاون الثقافي والسياسي وتبادل الخبرات
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ألبناء الحركة في أوساط  الي الحزبي والجمعوي والخيريتفعيل العمل النض -   
 .الجالية

في المشروع التنموي للبالد بكل الوسائل العمل على إسهام الجالية الجزائرية  -   
 .المتاحة و المشروعة 

 .سالمية في العالمدعم الحركات اإل -   
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Résolution économique et sociale 

 du 5ème Congrès National du FFS 

13 juillet 2013 

 

 

Publié dans le site : http://www.ffs-dz.net/?cat=6 

  

Réaliser les Objectifs du Développement Durable 

Introduction 

En préambule, il y’a lieu de rappeler que la raison d’être du FFS est de réaliser, 

pacifiquement, les aspirations politiques, économiques et sociales de la population, en 

ayant toujours à cœur la préservation, en toutes circonstances, de l’unité et de la 

souveraineté nationales. 

 Le combat du FFS, depuis sa création en 1963 à ce jour, s’est focalisé sur le terrain 

politique, en luttant, dans le prolongement de la Déclaration du 1
er

 Novembre et de la 

Plateforme de la Soummam,  pour l’exercice du droit des Algériens à 

l’autodétermination avec l’élection d’une Assemblée constituante, l’édification d’un 

Etat de droit, l’instauration de la démocratie, le respect des libertés individuelles et 

collectives. 

 Si le Parti accorde ainsi la priorité au combat politique, pour que les citoyens 

choisissent démocratiquement leurs institutions et leurs dirigeants, dans des scrutins 

libres et transparents, c’est parce qu’il considère que le développement économique 

et le progrès social dépendent fondamentalement des institutions et de la volonté 

politique des dirigeants. 

 Ce combat politique, pour que les citoyens aient et exercent tous leurs droits, est 

toujours d’actualité. Le FFS l’a conduit et continuera à le conduire dans les 

http://www.ffs-dz.net/?p=2477
http://www.ffs-dz.net/?p=2477
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institutions, à travers ses élus, et sur le terrain aux côtés de la population, avec ses 

militants et les mouvements associatifs indépendants et tous ceux qui partagent les 

idéaux, auxquels notre Président Hocine AIT AHMED  a voué toute sa vie. 

Le contexte 

Pour comprendre l’économique et le social dans notre pays, il faudrait analyser 

d’abord le contexte dans lequel nous évoluons. 

Sur le plan international, la crise financière structurelle et durable qui frappe les 

pays développés membres de l’OCDE notamment l’Europe et les Etats 

Unis  fortement endettés, les a amenés à repenser leur stratégie pour capter les 

matières premières, notamment énergétiques, et ouvrir de nouveaux marchés à leurs 

produits face à la concurrence des pays émergents Brésil, Russie, Inde et Chine, 

(BRIC). A cet effet, ils agissent sur trois fronts: 

- Economique en prônant la liberté totale des échanges, permettant à leurs firmes 

d’exporter leurs biens et services dans les pays en développement, comme le nôtre, 

sans contrepartie sachant que la réciprocité est inapplicable par manque de produits à 

vendre  ou du fait des protectionnismes tarifaires ou non tarifaires plus ou moins 

déguisés qu’ils ont mis en place à dessein. 

- Politique, en prônant la défense des droits de l’homme et de la démocratie dans les 

pays hostiles à leur stratégie d’expansion capitaliste, en apportant leur soutien aux 

oppositions et aux sociétés civiles en vue de changer les régimes et d’amener au 

pouvoir des personnels favorables  à leurs intérêts, qu’importe leur idéologie 

démocratique, islamiste ou autre. Par ailleurs, ils apportent en même temps et sans se 

contredire leur appui aux dictatures qui s’engagent à sauvegarder ces mêmes intérêts. 

- Militaire, en prônant l’intervention armée, avec ou sans la caution des Nations 

Unies, et/ou des organisations politiques régionales, pour chasser les pouvoirs en 

place qui n’ont pas pu ou su préserver la stabilité du régime et de ce fait constituent 

une menace pour leurs intérêts ou ceux de leurs alliés, dans la région. 

Sur le plan régional, cette mondialisation prédatrice a trouvé un terrain favorable 

dans le monde arabe et se développe dans tous les pays recelant des ressources 

naturelles abondantes ou disposant d’une position stratégique en Afrique, en Asie et 

en Amérique Latine, sur terre comme sur les océans. Nous  ne citerons pas de pays en 
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particulier, mais, ce qui se passe  à nos frontières, nous concerne et ne peut nous 

laisser indifférents car notre intégrité territoriale ainsi que notre souveraineté 

nationale, se trouvent visées pour ne pas dire menacées. 

Notre vision  de l’économie et  du social  

Cette vision s’inscrit dans le cadre de la réalisation des « Objectifs du Développement 

Durable » adoptés par les Nations Unies à la conférence Rio+20 de 2012. Ces 

objectifs placent la promotion du bien être humain au cœur de toute stratégie de 

développement, laquelle doit intégrer de façon systémique les dimensions 

économiques, sociales, environnementales et culturelles. Cette stratégie repose sur 

une planification à moyen et long terme et sur une économie sociale de marché. 

Les lignes de force de cette stratégie sont les suivantes: 

A- Sur le plan économique 

1- Concevoir et mettre en œuvre un développement économique, avec et pour la 

population 

Le développement conçu de bas en haut à partir des besoins exprimés par les 

populations et leur participation au niveau de chaque territoire, permettrait une 

allocation rationnelle des ressources et une meilleure prise en charge des aspirations 

de ces populations. 

Cette approche territoriale du développement implique des changements dans 

l’organisation administrative du pays, avec la création de régions économiques dotées 

de moyens conséquents et spécifiques, en fonction de la géographie et des 

potentialités de chaque territoire. Elle impliquera également une gestion rationnelle de 

l’espace et du foncier industriel qui incitera, en premier lieu, les investisseurs 

créateurs de richesses et d’emplois. 

2-Décentraliser et autonomiser le pouvoir de décision économique 

A cet effet, il faudra engager une profonde réforme de l’Etat, pour donner plus de 

pouvoirs administratifs et financiers aux collectivités locales. Ceci nécessitera une 

révision  appropriée de la fiscalité, en particulier, et de la politique des finances 

publiques, en général. 

Une charte de l’Entreprise publique et privée doit pouvoir soustraire ces entités 

économiques de la culture rentière et du dictat bureaucratique et libérer les initiatives 
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sur le plan national et international. L’objectif est de favoriser la création 

d’entreprises dans le secteur productif par les jeunes diplômés en quête d’emploi, 

grâce à des programmes, dans chaque wilaya, de formation et d’accompagnement à 

l’entreprenariat lesquels viendront remplacer le dispositif actuel de l’emploi des 

jeunes. 

3- Soustraire les secteurs stratégiques à l’appropriation par le capital étranger  

A ce sujet non seulement la vigilance s’impose, mais il faudra prendre des 

engagements fermes et les réaliser, coûte que coûte, selon les  axes stratégiques 

suivants : 

* Développer l’exploration minière par les moyens nationaux et limiter la production 

à la consommation énergétique du pays, aux besoins de transformation en produits 

dérivés et au financement de l’économie, en évitant de prendre de nouveaux 

engagements à l’exportation plus que nécessaires. Car, garder nos ressources dans le 

sous sol est plus sécurisant et plus profitable pour les générations actuelles et futures 

que de les extraire pour les transformer en réserves de change dormantes, perdant de 

leur valeur et  bénéficiant aux banques étrangères. 

* Promouvoir les énergies renouvelables, notamment le solaire, le nucléaire civil ainsi 

que l’industrie des dérivés du pétrole 

* Disposer d’une position dominante dans tous  les secteurs stratégiques dont dépend 

le développement  économique du pays. 

*Eviter, à tout prix, l’appropriation des ressources du sous sol par les intérêts 

étrangers. Il faudra notamment, s’interdire de confier l’exploration des gisements de 

gaz de schiste à des firmes étrangères, car ce type de contrat implique l’appropriation 

et l’exploitation des gisements par ces firmes. En d’autres termes, si la prospection 

des gaz s’avère nécessaire, il faudra le faire par les moyens nationaux en procédant à 

cet effet à l’acquisition de la technologie appropriée. Dans tous les cas, la production 

des gaz de schiste ne se fera pas en l’absence d’une technologie qui garantisse la 

préservation des nappes phréatiques et de l’environnement. 
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4-Réduire notre dépendance économique en visant à satisfaire les besoins 

primaires de la population par la production nationale 

En d’autres termes, il faudrait diversifier l’appareil de production et l’orienter vers la 

substitution des importations et la promotion d’exportations hors hydrocarbures. Des 

actions urgentes s’imposent, en particulier : 

     -  sur le plan alimentaire, en mettant tout en œuvre pour réaliser une autosuffisance 

en céréales à travers une politique agricole efficace (notamment l’aquaculture, 

l’agroalimentaire, la pêche et l’élevage) 

     -  sur le plan du logement, en renforçant les capacités de production de matériaux 

de construction et en développant les capacités d’engineering et de réalisation 

publiques et privées. 

5-Favoriser l’intégration régionale dans le cadre des complémentarités existantes 

comme première étape à une insertion dans l’économie mondiale. Quant à l’adhésion 

à l’OMC, elle doit s’inscrire dans le cadre d’une ouverture progressive et contrôlée de 

l’économie, sauvegardant la production nationale et l’emploi, tout en s’ouvrant, à 

court terme, dans un cadre régional, notamment, l’Union Maghrébine et l’Union 

Africaine. 

B- Sur le plan social 

1- Assurer l’accès, de tous, aux services sociaux de base par l’instauration d’un Etat 

social moderne. 

Le progrès économique est indissociable du progrès social. La création de richesses 

est du ressort de l’Entreprise publique et privée, la juste répartition de ces richesses 

relève de la responsabilité de l’Etat. Cette juste répartition doit veiller à la réduction 

des disparités et permettre l’accès de tous aux services sociaux de base. A cet effet, 

il faudra combler le retard pris dans la construction des infrastructures sociales 

permettant à la population, dont les besoins croissent avec la démographie, d’accéder 

à ces services, tels que l’eau, l’électricité et  revoir impérativement la politique 

nationale du logement. 

2- Garantir un revenu social minimum aux familles sans ressources 

Pour instaurer et garantir au mieux le progrès social, des mécanismes forts connus 

des économistes, existent : gratuité des soins et de l’éducation, subvention des 
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produits de première nécessité, allocation d’un revenu social minimum aux 

personnes vulnérables et aux familles sans ressources, crédits bonifiés pour accéder à 

des logements sociaux. Il est plus que nécessaire de passer de la solidarité par 

l’assistanat à la solidarité active. 

3- Respecter la dignité du citoyen 

Mais plus fondamentalement, c’est le respect de la dignité du citoyen qui est le 

véritable enjeu, en ne faisant pas de lui un assisté, mais un citoyen responsable 

protégé par les lois( code de travail, convention collectives…etc), qu’il faudra garantir 

par la création d’emplois, la facilitation de création d’activités génératrices de 

revenus, et surtout en le faisant participer aux choix économiques et sociaux le 

concernant au niveau de l’entreprise  et au niveau de sa commune en tant que citoyen, 

et ce, en constitutionnalisant au besoin les mécanismes de participation et de dialogue 

social. 

C- Sur  le plan environnemental 

Le développement, pour qu’il soit durable implique à la fois la croissance de 

l’économie, le progrès social et la préservation de l’environnement. 

1-Sensibiliser et mobiliser la population, les écoles et les acteurs concernés à tous 

les niveaux 

La sauvegarde de l’environnement est l’affaire de tous. 

2- Concevoir et mettre en œuvre un programme au niveau national et local 

La sauvegarde de l’environnement exige l’adoption d’un programme à court, moyen 

et long terme, en visant notamment l’assainissement, l’aménagement des espaces 

verts, l’efficacité énergétique et l’adaptation aux changements climatiques. 

D- Sur le plan culturel 

1-Poursuivre le combat pour la reconnaissance de Tamazight comme langue 

officielle 

La culture et la langue qui la véhicule sont parties intégrantes du développement 

durable. C’est le cas de la culture et de la langue Tamazight.  Leur préservation et leur 

enrichissement nécessitent des moyens conséquents que seule une reconnaissance, à 
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part entière, dans la Constitution et par les institutions comme langue nationale et 

officielle, garantira. 

Le FFS a lutté et continuera de lutter pour l’instauration de la démocratie et d’un Etat 

de droit à même de favoriser la réalisation de cet objectif. 

En même temps, il dénoncera toute action visant à marginaliser, folkloriser, ghettoïser 

une culture et une langue millénaires, qui sont partie intégrante de notre identité et du 

patrimoine national. 

2- Faire de la diversité culturelle une richesse nationale, en favorisant toutes ses 

composantes. 

Résolution politique   

 du 5ème Congrès du FFS 

14 juillet 2013 

 

 

Publié dans le site : http://www.ffs-dz.net/?cat=6 

 

     L’histoire contemporaine de l’Algérie montre à l’évidence que l’appel de 

Novembre et les résolutions du Congrès de la Soummam, avaient défini les termes 

d’un consensus national fondamental et fondateur. 

     Ce consensus s’est organisé autour du triptyque : indépendance nationale, Etat 

démocratique et social dans le cadre des principes de l’Islam, construction du 

Maghreb démocratique. Il a permis la concrétisation de l’indépendance et l’élection 

d’une Assemblée Constituante. 

     La recomposition politique, violente, opérée à l’occasion de la crise de l’été 62, a 

brisé ce consensus et a permis la mise en place d’un système politique autoritaire qui 

perdure jusqu’à nos jours. 

     Aujourd’hui, le statu quo politique, l’instabilité constitutionnelle, la crise morale, 

la crise économique et les injustices sociales trouvent leurs sources respectives dans 

l’absence d’un consensus national, dans le pays. 

Le statu quo politique  

     La récurrence des révisions constitutionnelles vise à maintenir le rapport de force 

nu, afin de perpétuer le statu quo politique, d’infléchir les équilibres et les options 

politiques internes et, surtout, de conserver la légitimité internationale des équipes 

dirigeantes qui prennent le pouvoir. 

http://www.ffs-dz.net/?p=2482
http://www.ffs-dz.net/?p=2482
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     Le but fondamental du statu quo politique est de maintenir la prééminence d’une 

institution de l’Etat sur les autres, tout en décrédibilisant et en délégitimant ces 

dernières. La relation, entre le civil et le militaire, dans le pays, est garante de ce statu 

quo. 

     Nous devons relever aussi que l’absence manifeste d’un projet politique et 

économique clair, porté par la société et par un Etat de Droit, fait le bonheur 

d’oligarchies possédantes et de forces diverses qui instrumentalisent les archaïsmes. 

Certaines sont directement connectées sur la grande corruption et la grande 

criminalité ; leur nuisance est démultipliée par la conjoncture internationale au point 

de menacer dangereusement l’intégrité et l’avenir de l’Algérie, Etat, Nation et 

Société. 

     La première conséquence est le désintérêt et la démobilisation incontestables de la 

population, lesquels s’expriment par une abstention massive et manifeste lors des 

différents scrutins. 

     Les élections qui se déroulent à intervalles réguliers dans le pays,  ne peuvent pas 

mener à de vraies alternances ; ni à plus forte raison, à une alternative démocratique. 

     Seconde conséquence, cette population amputée de sa citoyenneté, est acculée à 

l’émeute, cantonnée et contenue dans des revendications sectorielles. 

     Les Algériennes et les Algériens sont conscients, aujourd’hui, que le statu quo 

politique est intenable et qu’en tous cas, il ne peut se concevoir dans les termes que le 

pouvoir cherche à imposer. 

 La crise morale 

     De larges franges de la population ont perdu repères, valeurs et sens civique. Les 

Algériennes et les Algériens n’ont pas confiance dans la justice de leur pays. Ils ne 

croient plus à l’égalité des chances et à l’ascension sociale par le mérite. Devant les 

passes droits et une corruption systémique et généralisée, le travail et l’éducation ne 

sont plus perçus comme des moyens émancipateurs. 

La crise économique  

    L’Algérie, à ce jour, n’a pas réussi sa transition d’une économie administrée et 

centralisée, vers une économie sociale de marché. Elle n’a pas réussi à passer d’une 

économie rentière, dépendante et mono exportatrice, vers une économie diversifiée 

capable, au moins, de satisfaire les besoins nationaux. Elle n’a pas pu amorcer une 

dynamique de développement économique et social, malgré l’exploitation, voire la 

surexploitation des hydrocarbures ; qui n’a profité ni à l’agriculture, ni à l’industrie. 

Les perspectives de changement  

     L’enjeu principal, aujourd’hui, pour trouver une issue à la crise nationale et 

préserver l’avenir pour toutes les Algériennes et tous les Algériens, est la 

reconstruction d’un consensus national fondamental qui pourrait s’organiser autour de 

la démocratie politique, de la citoyenneté, du développement économique et de 
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l’équité sociale. Concrètement, il s’agit du respect des pluralismes politique, 

linguistique,  syndical, et des libertés fondamentales pour permettre 

l’autodétermination individuelle de chaque Algérienne et Algérien et 

l’autodétermination collective du peuple algérien. 

     La pensée politique, le projet et la stratégie du FFS, depuis sa fondation, visaient à 

atteindre cet objectif. 

     Il est temps que Tamazight soit constitutionnalisée langue nationale et officielle. 

Que le respect des droits de l’Homme s’enracine dans la société et les institutions, 

afin qu’ils deviennent une réalité incontestable dans la vie des Algériennes et 

des  Algériens. 

     Il est temps que l’Algérie respecte ses engagements énoncés dans les Chartes et 

Conventions internationales garantissant les droits et les libertés (droit de l’homme, 

libertés syndicales, liberté d’expression, …etc). 

     Il est temps que le sacrifice des martyrs du FFS, pour la démocratie, soit reconnu 

par l’Etat Algérien et que les anciens militants de 1963 puissent bénéficier de tous 

leurs droits. 

     Aujourd’hui, il ne s’agit pas de verser dans la dramatisation, mais tout le monde, à 

l’intérieur comme à l’extérieur du pays, estime que le bilan n’incite pas à l’optimisme. 

Les Algériennes et les Algériens sont face à un vrai dilemme. 

     Est-il besoin de souligner les limites et les dangers d’un changement par la 

violence ? Cette voie, pour le pays, ne favorise pas une évolution vers la démocratie. 

Elle a donné, pour trop longtemps, un coup d’arrêt à l’ouverture politique tentée après 

octobre 88. Les radicalismes autonomistes ou djihadistes, ne profitent qu’au pouvoir 

en place, et à tous ceux qui allument des contrefeux pour éviter toute avancée 

démocratique. 

     En tout état de cause, le prix, politique et humain, voire économique, à payer, est 

exorbitant. 

     Dans un contexte national difficile, le changement pacifique trouve, lui aussi, ses 

limites : La société est soumise à des transformations rapides et brutales, alors que les 

inégalités et les injustices sociales s’accroissent de façon explosive. L’espace 

contestataire est hétérogène et faiblement organisé, alors que les mesures 

démagogiques, destinées à acheter la paix sociale, ne répondent pas aux vrais 

problèmes. 

     La fermeture politique, la non-reconnaissance des pluralismes et les restrictions 

des libertés, expliquent, en grande partie, l’échec de la société politique et de la 

société civile. 

     Nous ne pouvons ni ignorer, ni sous estimer, ni éluder une conjoncture de grands 

bouleversements internationaux, marquée par des comportements brutaux de la part 

des puissances colonialistes. Craignant leur déclassement, celles-ci mettent davantage 

la pression sur les pouvoirs et les sociétés, pour que s’y dégagent des forces prêtes à 
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se soumettre aux injonctions extérieures ; au mépris des intérêts bien compris du pays 

et de sa population. 

     Une raison supplémentaire pour rassurer le pouvoir et lui permettre de refuser 

toute discussion et toute négociation sérieuse. Il n’y a aucune volonté politique pour 

mener de vraies réformes qui amèneraient un rapprochement des positions et 

ouvriraient le champ des discussions et des négociations. 

     La vérité est que les réformes actuelles, menées au pas de charge et sanctionnées 

par un vote contestable dans des assemblées disqualifiées, sont rejetées par l’immense 

majorité de la population. 

     Et pourtant, l’espoir est toujours là : les Algériennes et les Algériens continuent, 

dans leur immense majorité, de rejeter les extrémismes et les dérives autoritaires et, 

ils attachent un grand prix à la paix civile et à l’unité nationale.  Les nouvelles 

dynamiques populaires, nées de la chute des dictatures dans les pays voisins, incitent, 

elles aussi, à l’optimisme. 

     Fait remarquable, la mobilisation et l’engagement des femmes dans les 

mouvements populaires, ont joué un rôle décisif. Que ce soit en Tunisie, au Yémen ou 

en Egypte, leur apport a permis aux luttes populaires de gagner en confiance, en 

énergie et en efficacité. 

     Dans notre pays, les femmes sont présentes en force, et parfois majoritaires dans 

certains secteurs stratégiques de la vie nationale. Quoi que l’on puisse penser de la 

décision d’instaurer une discrimination positive à l’égard de la femme dans les 

institutions, elle aura forcément des conséquences importantes sur la société. L’enjeu 

pour la femme aujourd’hui, c’est d’exploiter cette opportunité pour s’affirmer et 

conquérir tous ses droits. Cette décision peut paraître nécessaire, elle est sûrement 

insuffisante pour que la femme puisse accéder à un exercice politique effectif. La lutte 

ne peut se limiter au champ institutionnel, c’est un débat, c’est un combat de tous les 

jours dans la famille et dans la société. Même si les approches peuvent paraître 

hétérodoxes, l’essentiel est que la femme algérienne puisse occuper toute sa place et 

jouer pleinement son rôle. 

     Autre raison d’espérer, les mouvements, associatif et syndical, se sont développés 

en dépit des restrictions réelles, directes ou indirectes, à leur activité. Ils gagnent en 

représentativité et en audience; quelques uns d’entre eux ont atteint une dimension 

nationale. Ils exercent une pression réelle sur les pouvoirs publics. 

     Cependant, ces organisations entretiennent des liens complexes avec l’Etat et avec 

le mouvement politique en général. Des liens qui demandent à être explorés et 

clarifiés, dans l’action. 

     Enfin, il peut paraître paradoxal de parler de la jeunesse comme entité politique et 

sociale, quand nous savons que l’écrasante majorité de la population est constituée de 

jeunes. Fondamentalement, les problèmes du pays sont, d’abord et avant tout, les 

problèmes de sa jeunesse. Il apparaît de plus en plus que c’est elle qui arbitrera 

l’avenir. Ceci ne doit surtout pas empêcher d’avoir des politiques sociales prioritaires 

pour les secteurs paupérisés de notre jeunesse, afin de freiner et, si possible, de 
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stopper la désagrégation sociale ; cela ne doit surtout pas empêcher un pouvoir, 

soucieux de l’avenir des générations futures, d’arrêter le désastre national en matière 

d’éducation et d’engager un débat national pour la mise en place d’un système 

éducatif performant, basé sur l’algérianité et ouvert sur le monde. 

     Les femmes et les hommes de notre pays sont conscients de la gravité du moment. 

Ils savent que la poursuite des options actuelles est de nature à compromettre l’avenir. 

     Ils savent qu’« il faut faire quelque chose », ils savent que leur pays couve une 

révolution pacifique,  ils veulent que ça change. 

Que devons-nous faire ? Que doit faire le FFS ? 

     Les forces du changement sont là ; elles sont à l’œuvre dans le pays. Non 

seulement dans la société, mais probablement aussi, dans les institutions ; nous en 

avons la ferme conviction. L’ambition du FFS, c’est de réunir les conditions qui 

permettent une dynamique politique, plurielle, pacifique et organisée. Osons ! A nous 

de conduire le changement. 

     A nous de nous impliquer avec force et lucidité pour rompre les enfermements et 

construire, avec tous les Algériens, un changement qui soit profitable à tous. Un 

changement qui préserve l’avenir du pays et qui mette un terme au bradage et au 

pillage de nos ressources et de nos richesses. 

     L’action pacifique, l’action légale, par des moyens légaux, pour des intérêts 

quotidiens, peut permettre l’amorce d’un mouvement citoyen et démocratique. 

     Il faut multiplier les débats avec nos compatriotes pour réhabiliter le politique et 

remobiliser la société. Il faut coller aux préoccupations de la population et multiplier 

les initiatives en direction de toutes les couches de la société notamment, celles 

frappées par la paupérisation, pour accompagner et soutenir leurs luttes pour la 

dignité. 

     Notre présence dans les institutions doit les faciliter et les potentialiser. C’est ainsi 

que nous donnerons sens à notre présence au sein des assemblées élues. C’est ainsi 

que nous renouerons, tous ensemble, avec l’engagement citoyen. Il faut renverser la 

perspective et le changement devrait se faire en partant du point de vue du citoyen. 

C’est la condition qui peut permettre d’enclencher une dynamique de mobilisation 

durable et unitaire. 

International 

     La mondialisation sécuritaire est toujours à l’ordre du jour. Ce que nous pouvons 

dire, c’est que pour notre pays il n’y a pas d’avenir viable sans sécurité ; il n’y a pas 

de sécurité sans cohésion nationale ; il n’y a pas de cohésion nationale sans 

démocratie et sans bonne gouvernance. 

     Nous voulons mettre notre pays à l’abri des aventures et des ingérences d’où 

qu’elles viennent. 
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     La crise financière et économique internationale durable, annonce un nouvel 

équilibre international fondé sur l’internationalisation des capitaux, le libéralisme 

économique et les dérégulations. L’impact sur notre pays est certain, inévitable. 

Sommes-nous prêts, sommes-nous préparés à cette insertion dans ce nouvel ordre en 

gestation ? 

     Force est de constater que nos relations avec les grands ensembles politiques et 

économiques restent illisibles. Existe-t-il par exemple, une volonté réelle d’adhérer à 

l’Organisation Mondiale du Commerce, ou de construire un vrai partenariat avec 

l’Union Européenne ? 

     Au cours de ce que l’on a appelé le « Printemps arabe », différents pays de la 

région ont connu un processus politique complexe. Ce processus a vu naître les 

premières tentatives de gestion politique de l’islamisme, l’élection d’Assemblées 

Constituantes et les premières élections libres. 

     Après la chute des dictatures, les islamistes sont arrivés au pouvoir par des 

élections et, le résultat a été reconnu en interne et par la communauté internationale. 

     Le processus se poursuit, il rencontre beaucoup d’obstacles et la situation dans ces 

pays n’est pas encore stabilisée. 

     Nous avons la conviction que l’Algérie ne constitue ni une anomalie ni une 

exception. Le printemps algérien est à venir. 

     Nous sommes optimistes. Nous souhaitons, nous espérons, que cette nouvelle 

évolution de la situation régionale permettra de lever les obstacles à la construction 

d’un Maghreb démocratique et d’un ensemble nord-africain solidaire. Cette 

construction suppose le respect de l’autodétermination  de tous les peuples de la 

région et dans le respect de l’autodétermination individuelle. Nous sommes bien 

conscients que cela ne se fera pas dans l’immédiat. 

    Le Front des Forces Socialistes veut enraciner la dimension maghrébine parce 

qu’elle fonde la cohésion de nos pays. C’est pour nous une ambition nécessaire dont 

la réalisation est urgente. Nous continuerons de travailler au renforcement des liens 

humains, politiques, culturels et économiques entre nos peuples. 

     Cela nous permettra d’affronter ensemble les grands défis géopolitiques ou 

économiques qui se posent à nous, et par là-même, d’occuper la place qui nous revient 

en tant que versant Sud de la méditerranée occidentale. 

     Nous sommes en accord avec la proposition dialectique qui veut que : « Aller au 

Maghreb peut contribuer à déverrouiller l’intérieur de nos pays respectifs, et, 

déverrouiller l’intérieur de nos pays peut contribuer à construire le Maghreb ». 

     Quelles sont les perspectives à notre frontière sud ? 

     L’évolution de la situation dans la région Sahélo-Saharien a un impact important 

sur notre doctrine de défense et de sécurité. Nous ne sommes plus dans la conception 

de la sécurité nationale telle que nous l’avons connue. 
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     Désormais, nous sommes inscrits dans une logique de sécurité collective et 

d’interdépendance. Le pays est impliqué, de manière directe ou indirecte, dans la lutte 

internationale contre le terrorisme et dans un interventionnisme extérieur qui ne dit 

pas son nom. 

     Notre doctrine de sécurité nationale est remise en cause, et, rien ne dit que nos 

politiques militaire, diplomatique et économique soient adaptées à cette nouvelle 

situation. Nous avons le devoir de prendre la mesure exacte de cette réalité nouvelle 

pour préserver notre souveraineté, notre autonomie de décision et la cohésion 

nationale. 

     Dans cet esprit, le FFS souligne la nécessité et l’urgence d’institutions de l’Etat, 

dont la légitimité soit incontestable et qui seraient pleinement associées à la 

redéfinition de nos options militaires, diplomatiques et économiques. Le processus de 

décision serait alors, sans doute, plus intelligible et plus efficace, et la décision plus 

crédible. 

     L’impératif de redéfinir une politique africaine s’impose. Pour nous, il s’agit d’une 

option de cœur et de raison. Ainsi, nous renouerons avec le projet africain porté par la 

Révolution algérienne. 

 
 

 

 

 

                                      

          

      

   


