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 بالديمقراطية المتعلقة األفكار من مجموعة بلورة إلى تدريجيا، قاد للدولة، السياسي التطور إن

 ورـالتط لهذا كنتاج السياسية األحزاب وعبرت المواطنة، ثم السياسة، والمشاركة الشعبية السيادة مثل

 السياسية الحياة في يدورها المتنام بذلك القيام في وساعدها األفكار، هذه عن الدفاع في رغبتها عن 

 تطور عن تعبر األحزاب، فإذا كانتبهذا و الحديثة، السياسية األنظمة تطور مع تماشيا ،المجتمعيةو

 إلى النهاية في تؤدي ثانية، جهة من وحركية المجتمع جهة، من النظام حركية فإن السياسية، األنظمة

 والجزائر بلد، بكل خاصة وسياسية يةتاريخ عن ظروف ومعبر ألخر، بلد من مختلف حزبي نمط بناء

 حزبي نمط تبني إلى النهاية في ادتهاق تاريخية، سياسي وظروف تطور عرفت البلدان من كغيرها

 .التعددية الديمقراطية فكرة وانتهى بتبني تاريخيا، فشله عنعبر  ، أحادي

التحول  ةدراس في والخارجية الداخلية العوامل على الباحثين أغلب اهتمام تركز حيث
 على هذا التحول  المؤسسية البنية ضعف أو تطور يخلفه الذي الهام األثر أغفلوا الديمقراطي ولكنهم

 مجمل أن نجد هذا من مهامها، واألكثر ممارسة األحزاب السياسية على قدرة ناحية من سواء

 قيمة من تهون التي السلوكية المدرسة إلى بأخرى بدرجة أو تنتمي للديمقراطية السائدة التعاريف

 الحكم نظام ناحية وتقييم من السياسي القرار صنع تفسير في السلوك شأن من وتعلي المؤسسات

  .أخرى ناحية من وتطويره ديمقراطيته ودرجة

 أهمية البحث في تحجيم في ساهمت السياسية للحياة الكالسيكيين السلوكيين فان نظرة وبالتالي

 والشمول دراستها بالعمق عن كثيرا الذهن لديمقراطي ، وصرفواا التحول في حزاباأل ودور

حول دراسة دور األحزاب السياسية )العربية المكتبة في خاصة(القليل إال نجد ال الواجبين، فأصبحنا
 الحياة في دورها إلى والتي تنصرف فعاليتها زيادة إلى في دعم التحول الديمقراطي، وصوال

 .تحديدا ديمقراطيةال دعم وفي عموما السياسية

  :على هذا األساس تتمثل اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في 

كيف يمكن لألحزاب السياسية أن تلعب دورا فعاال ومؤثرا في دعم عملية التحول 
 الديمقراطي في الجزائر؟
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 :الفرعية األسئلة

تها وبرامجها السياسية هي طبيعة األحزاب السياسية الجزائرية من حيث نشأتها وحجم عضوي ما* 
  وأطرها الفكرية وأنماط العالقات فيما بينها وانعكاس ذلك على هيكل وأداء النظام الحزبي؟

مدى ممارسة األحزاب السياسية الجزائرية للديمقراطية الداخلية فيها باعتبارها مكوناً رئيسياً  ما* 
  في عملية التحول الديمقراطي؟

  .الجزائر؟ في للديمقراطية الدعم يحقق بما السياسيةدور األحزاب  تفعيل يمكن كيف*

  تأثير اإلطار الدستوري والقانوني على عملية التحول الديمقراطي في الجزائر ؟ مدىما *

 الديمقراطي ؟ التحول و األحزاب السياسية بين العالقة هي ما *

  ه؟ل الناظمة واألطر الجزائر في الديمقراطي التحول وسمات عوامل هي ما* 

  واالنتخابية؟ السياسية الممارسة إلى بالنظر الجزائرية السياسية األحزاب مستقبل ماهو *

 :الفرضيات

الفرضيات  صياغة يمكننا رافقتها التي الفرعية واألسئلة المطروحة اإلشكالية خالل من
  :التالية

 طي، عالقة إيجابية بين الديمقراطية الداخلية لألحزاب وبين التحول الديمقرا توجد
بمعنى أنه كلما تحققت الديمقراطية داخل األحزاب زاد احتمال تأثيرها في دعم التحول 

 .الديمقراطي

 المفروضة  والتنظيمية القانونية والضوابط القيود ونوعية حجم بين سلبية عالقة توجد
 .الديمقراطي التحول دعم على قدرتها وبين األحزاب السياسية، على

 ن قدرة األحزاب على القيام بوظائفها وبين التحول الديمقراطي، عالقة إيجابية بي توجد
بمعنى أنه كلما زادت قدرتها على أداء وظائفها زاد احتمال تأثيرها في دعم التحول 

  .الديمقراطي
 تملك  أن منها يقتضى اذفه لمطالبه ومهيكلة للمواطن ممثلة السياسية األحزاب كانت إذا

الحياة  في عالية سياسية مكانة يحتل الحزب علتج عالي، سياسي تأهيل ذات نخب
 .السياسية
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 :النطاق الزمني والموضوعي للدراسة 

 من مجاالت البحث السياسي كأحد الجزائر ببحث قضية األحزاب السياسية في الدراسة تقوم    
 زمنيال للنطاق أما بالنسبة.وترسيخها الديمقراطية دعم في تلعبه أن يمكن الذي الدور دراسة خالل

 لألسباب الفترة الباحث لهذه ويرجع اختيار.  2007ماي  إلى 1997 جوان من الفترة فيغطي للدراسة
  :التالية 

- ل إقرار بعد(الجزائر في تعددي برلمان أول ألنانتخاب نواب بعد بدأ) الديمقراطي التحو 
 08في )يةالثان الغرفة(األمة  مجلس ، وتشكيل1997 جوان 05 في الوطني الشعبي المجلس
  .1998 جانفي

 السياسية التي لألزمة بالنظر تشريعي طابع ذات انتقالية مؤسسات هناك كانت الفترة هذه قبل -
 .1992 جانفي في االنتخابي المسار وقف منذ آنذاك البالد عرفتها

- التشريعيتين الفترتين على يتركز الدراسة هذه أداء األحزاب في البرلمان في دراسة ألن 
الغرفة (الوطني الشعبي للمجلس بالنسبة) 2002/2007(والخامسة ) 1997/2002(الرابعة
وما زالت مستمرة إلى  2004(والثانية) 1998/2004(، والفترة التشريعية األولى) السفلى
 ).العليا الغرفة(األمة لمجلس بالنسبة) 2010غاية 

 :مبررات اختيار الموضوع   
عن  نابعة غيره، دون الموضوع هذا اختيار إلى دفعتني التي المبررات أو األسباب إن       

 األحزاب السياسية فيها كانت والتي ، 1988 عام من بداية الجزائر عرفتها التي السياسية التحوالت

 لموضوع التي تطرقت الدراسات أغلب أن فحواها، فكرة من نابعةأنها كما األساسي، الدور صاحبة

يجعله  ما وهذا السلطوية، والرهانات السياسي النظام قلب في تصب عموما السياسية األحزاب
 .باستمرار ومتجدد جديد موضوع

 الوقوف على خاللها من نسعى فعلية كرغبة الجزائر، في السياسية األحزاب دراسة تأتي كما    

 المؤثرات الخارجية مع السياسي النظام تفاعل عبر تطورها ومسار الجزائر، في الديمقراطية حقيقة

  .والداخلية

 إلى أخر نمط من التحول على األنظمة قدرة مدى الكتشاف شخصية رغبة عن تعبر أنها كما       
  .سياسية أزمة ذلك يحدث أن دون
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 :أهمية الموضوع 

  : اآلتية االعتبارات من الدراسة أهمية تنبع
  : يلي بما اعتبارات عملية وتتعلق 

التحول الديمقراطي  دعم في ألحزاب السياسيةا دور وتحليل لرصد الدراسة هذه تأتي  -1
 من الجزائري النظام السياسي جوانب بعض لفهم مدخال يعتبر الدراسة فإن موضوع وبالتالي

 أن عن أخرى، فضال من ناحية الديمقراطي التطور معضالت بعض عن ناحية، والكشف

 ثم السياسية ، ومن األحزاب دور التصورات لتفعيل بعض إلى الوصول تطمح إلى الدراسة

 . الجزائر في الديمقراطي التطور مسيرة دفع

خبرة األحزاب  الجزائر، وتقييم في الحكم بنظام والواقعية النظرية المعرفة إثراء شأنها من -2
 بين العالقة المتميزة طبيعة حول العامة واالتجاهات النتائج السياسية والخروج ببعض

 .إطاره في تعمل الذي السياسي النظام وطبيعة األحزاب السياسية

3- ل حدوث موجة بعد  اآلن البحث أصبح مركزا إندول خاصة في الكبيرة الديمقراطي التحو 

 إلى لتفادي التراجع ذلك من تمكن التي واآلليات التحوالت هذه تدعيم كيفية على -الجنوب

 2001 سبتمبر 11منذو الدولية البيئة صعيد على نشهده ما وأن السلطوية، خاصة نحو الوراء

 الدول على األمريكية الواليات المتحدة جانب من والتسلط الفوضى نحو معاكس اتجاه هو

  .مصالحه يخدم ما إال بمقدار الديمقراطية يدعم ال الغرب أن أثبتت الضعيفة، فالتجربة
 اتجاهدافعة ب قوة والبحوث العلمية حول األحزاب السياسية هي الكتابات الباحث بأن إيمان -4

 إلى إلى االنتظار بحاجة ولسنا البداية هي الديمقراطية، وبالتالي النيابية الحياة أسس تحقيق

  .الغرض ذلك تحقق حين
  ):أكاديمية(اعتبارات علمية 

1-   من إحدى  وجودها السياسة،بحيث يعتبر مباحث علم أهم دراسة األحزاب السياسية من إن
ن ثمة ضرورة للتعرف على خصائص األحزاب كما أ، خصائص النظم السياسية الحديثة

وخاصة بنائها التنظيمي ودراسة مدى توفر الديمقراطية الداخلية فيها، حيث يعزى إخفاق 
أحزاب العالم الثالث عموماً في تحديث مجتمعاتها في أحد جوانبه إلى فشلها في بناء تنظيم 

  .حزبي ديمقراطي
 الجزائري، حيث توجد في هذا اإلطار ياسيالس النظام دراسة تيار من جزءا تمثل أنها  -2

الجزائري، السلطة التنفيذية،  السياسي النظام في بالبحث والتحليل تناولت أكاديمية دراسات
 .السياسية السياسية، النخبة واألحزاب التعددية
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 ، ومن1997منذ  الجزائر في الديمقراطي التطور مراحل من جديدة مرحلة فيأنها تبحث   -3

 عن الدراسات العلمية رصيد إلى متواضعة إضافة تكون أن الدراسة تطمح هذه قالمنطل هذا

 .الجزائري بشكل خاص السياسي النظام وعن المعاصر تاريخ الجزائر من المرحلة هذه

 :أهداف الدراسة

 :التالية األهداف إلى الوصول إلى الدراسة تطمح و تهدف هذه  

 على مساعدته لها ومدى األحزاب السياسية وعمل لتشكيل والقانوني الدستوري اإلطار تحليل -

  .الديمقراطية الممارسة تعميق في المساهمة
 فيها التي شرع الديمقراطي التحول عملية ظل في الجزائر في أداء األحزاب واقع رصد -    

 .التعددية المؤسسة التشريعية تجربة خالل من وذلك1989 دستور إقرار منذ السياسي النظام

 المستقبلية لألحزاب السياسية اآلفاق تدعم أن الممكن من التي التصورات بعض وضع محاولة -    

  .الديمقراطي التحول عملية تدعيم في ودورها
بالدراسات المتخصصة في األحزاب  الجزائر في الباحثين اهتمام ضرورة إلى االنتباه لفت  -  

 تدعيم وبالتالي الفعال لألحزاب األداء تحسين لىع معرفي ،تساعد تراكم تحقيق من كوسيلة تمكن

 الدراسي بهذا الحقل المهتمين جهود تضافر إلى والدعوة جهة، من السياسي النظام دورها في

محمد خيضر  بجامعة السياسية العلوم قسم ضمن المتخصصة في األحزاب  للدراسات مركز إلنشاء
 .بالمحيط طهاورب والبحث العلمي الجامعة لدور بسكرة، تفعيال

  .ضوابطها وقيودها وتحديد ،مفهومها وتبيان األحزاب السياسية، وتحليل لرصد الدراسة تهدف -

 وذلك من حدوثه وعوامل الجزائر في الديمقراطي التحول ظاهرة تفسير إلى الدراسة تسعى كما -

  .هاافرز التي النتائج وإبراز والخارجية، الداخلية الدوافع و األسباب تحديد خالل

 .عرفتها التي الديمقراطية نحو التحول موجة خالل الجزائر في األحزاب السياسية موقع توضيح -

 :البحث منهجية

 لدراسة الباحثون يستخدمها التي الطرق في يبحث الذي العلم هي المنهجية أن باعتبار      

 البحث في ممكن غير يةالعلم المناهج بين الفصل أن اعتبار وعلى الحقيقة، إلى المشكلة والوصول

 من مجموعة على االعتماد ارتأينا ،1 واحد منهج في مختلفة خطوات المناهج جميع العلمي،ألن

  :موضوعية دراسة إلى ثم ومن العلمي والحياد الدقة من درجة إلى بإيصالنا كفيلة المناهج، نعتقد أنها 

                                                
 1999  ،  2، ط  الالوي عبد منشورات : األردن(، ،وأسالیبھ العلمي البحث مناھج في ،وآخرون، حریفج سامر -  1
 .33ص،)
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 سرد األحداث مجرد على يقتصر ال باعتباره المنهج، هذا على تركيزنا يأتي التاريخي المنهج

 على معرفة الحاضر، إلى الوصول قصد التاريخي واقعها في ويفسرها يحللها، أنه بل التاريخية،

 السياسية دراسة األحزاب أن القول يمكن األساس هذا وعلى سابقة، لتراكمات نتاج الواقع أن اعتبار

 ظاهرة وتطور نشأة عموما،لفهم البشري تاريخ،وال الغربي السياسي التاريخ دراسة إلى قادتنا عموما

 ووصوال األحادية مرورا بالفترة التطوري المسار تتبع على المنهج هذا ساعدنا كما األحزاب،

 .السياسي بالجزائر للتعددية وتجسيد 1989 لعام السياسي لإلصالح

صها خصائ حيث من الراهنة األوضاع بدراسة يهتم الذي الوصفي بالمنهج استعنا كما
 عمليات التنبؤ على األحيان، من الكثير في يشتمل أنه كما فيها المؤثرة والعوامل وعالقتها، أشكالها

 في الحزبية التعددية الظاهرة على الوقوف في المنهج هذا ساعدنا ولقد واألحداث، الظواهر بمستقبل

 التعددية االنتخابيةالممارسات، خالل ومن األزموي الوضع وخالل التعددي العهد خالل الجزائر،

 .المختلفة

 لمحتوى نصوص ودقيق منظم وصف على يقوم الذي المضمون تحليل منهج إلى باإلضافة

 تعلقت والقوانين التي الجزائرية التشريعات لمختلف دراستنا في المنهج هذا استعملنا ولقد مكتوبة،

 .واألحزاب باالنتخابات

 من خالل الظواهر، تحدث ولماذا كيف، معرفة على يقوم الذي المقارن المنهج ساعدنا كما

 إلى العوامل الوصول بغرض واالختالف، الشبه، أوجه حيث من البعض بعضها مع مقارنتها،

 النتيجة، إلى نفس يؤدي قد الظروف تشابه أن مبدأ، من المنهج هذا وينطلق معينة، لظاهرة المسببة

 الغير الغربي والعالم العالم في الحزبية الظاهرة ونشأة لتطور دراستنا في المنهج ذابه استعنا ولقد

 مقارنة بلدان أخرى في الحزبي النسق بتطور المتعلقة المالحظات بعض في عليه اعتمدنا كما غربي،

 .بالجزائر

 في الداخلية والخارجية، البيئة تأثير على يركز الذي البيئي االقتراب على االعتماد حاولنا كما

 والتحوالت األوضاع الدولية تأثير الحظنا حيث عموما السياسي والتطور يالسياس النشاط عملية

 .الجزائري السياسي النسق على البلدان مختلف في واالقتصادية، السياسية

السلوك  دراسة في المستخدمة األساسية المفاهيم أحد الدور مفهوم يعد:  منهج تحليل الدور
 الحزبي وإنما السلوك على فقط ليس للداللة التشريعية اتالدراس في المفهوم هذا استخدم الحزبي وقد

 الدراسات في الدور تحليل استخدام أهمية لألحزاب السياسية وترجع العام المستوى على أيضا

  :يلي ما إلى الحزبية
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 صنع وكيف تشارك في عملية يتم دور األحزاب السياسية لتوضيح كيف وسيلة يقدم أنه 

 .شريعية وفي كل الحياة السياسيةالت داخل المؤسسة القرار

 سة األحزاب السياسية لدراسة أداة يشكل الدور تحليل إنالسياسي  بالنظام وعالقتها كمؤس
لتوضيح وظائف  أداة يمثل أنه كما .النظام داخل السياسية المؤسسات من وبغيرها

 .السياسي النظام في عليها تطرح التي األحزاب السياسية، والمطالب

 التعرف على المختلفة بهدف الحزبية النظم بين مقارنة دراسات إجراء في أيضا يستخدم 

 .بين األحزاب السياسية الدور مفاهيم في اتفاق وجود مدى

 : الدراسات أدبيات

 معينة، تاريخية مرحلة عن تعبير عموما دور األحزاب السياسية اعتبار إلى البعض يذهب قد

التجارب  من سلسلة عن تعبر الظاهرة هذه أن يؤكدان سيوالسيا التاريخي الواقع أن في حين
  ك،ـت ذلـأغفل أنها عليها أطلعت التي األكاديمية الدراسات في لالنتباه والملفت والسياسية، التاريخية

 لم ا، لكنهاهتونشأ السياسية األحزاب درست خاصة كتب وجود من ،انطالقا فائدة فيه ترى لم أو 

 األساس انصب هذا وعلى عموما، الثالث والعالم خاصة، الجزائري خيالتاري الواقع مع تربطه

 الحديثة، األحزاب السياسية لظهور األصلية البيئة يعتبر الذي الغربي، السياسي التاريخ بربط اهتمامنا

 عن الحديث عند غربي،والواضح الغير العالم إلى الظاهرة هذه انتقال ثم التمثيلية، الديمقراطية ثم ومن

 البروز على قدرته الحزب فيها مرحلة أكد في جاءت أنها السياسية، باألحزاب اهتمت التي راساتالد

 .التقليدية للقوى منافسة سياسية كقوة

لهذا الموضوع،  تطرقت ،التي الكتب أمهات على باالطالع السياق هذا في اهتمامنا وانصب
 لنشأة تطرقوا األوائل الذين نم كان الذي  " Ostrogorski (Moesi) أوستروغورسكي" ككتاب

 la démocratie et les partis:كتابه  في وبريطانيا المتحدة الواليات في السياسية األحزاب

politique. Paris : édition du seuil, 1979.. 

 وصوال السياسية، األحزاب حول "فيبر ماكس"و ،"ميشالز روبرتو" كتابات إلى باإلضافة        

 : Maurice Duverger,  lespartispolitiques. Franceيس ديفرجي إلى كتاب مور
édition Armond colin1952. مختلف عند إلجماع ومحدث علمية قيمة ذو كتاب يعتبر الذي 

 ,Jean Charlot السياسية األحزاب " شارلوا جون كتاب ذكر يفوتنا ال كماهذا المجال  في الباحثين

les partis politiques.2°édition, Paris: édition colin, 1971 حوصلة يعتبر والذي 

التطور  على الضوء سلطنا أننا نشير كما ، السياسية األحزاب بدراسة اهتمت التي لمختلف الدراسات



 مقـــدمة

ح  -  -  

بدراسة  اهتمت التي الكتب من مجموعة عبر غربية والغير الغربية، للمجتمعات التاريخي السياسي
 .سيالسيا والتاريخ السياسية النظم

 عنها المالحظ فإن الجزائر، في السياسية األحزاب ظاهرة تناولت التي األبحاث أهم عن أما

األحادية  فترة حول الكتابات من زخم نجد حين في السياسية بالتعددية األمر يتعلق عندما أنها نادرة
 Le ‘FLN ’mirage ou المثال سبيل على "حربي محمد" ككتابات الواحد والحزب

réalité.Alger : édition ENAL _naqd, 1993. بوشامة كمال" وكتابات التحرير جبهة حول" 

 التحرير جبهة لحزب والتنظيمي السياسي التطور حول "رخيلة عامر" األستاذ قدمها التي والدراسة

 1993 .، الجامعية المطبوعات ديوان : الجزائر1980 إلى 1962  من الوطني

 خالل من إليها أشارت وإنما خاصة، الحزبية بالظاهرة تمهت لم أخرى بدراسات استعنا كما

 على ساعدتنا التي الجامعية الرسائل مختلف إلى ،باإلضافة الجزائري السياسي النظام لتطور اهتنظر

 عدة من السياسية األحزاب تعالج دقيقة موضوعية دراسة أو بتصور والخروج بالموضوع، اإلحاطة

 .جوانب

  

 
 


