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 فريقياإقال السلطة في شمال أنماط انت
 جزائر ال دراسة حالة



 

 

 
 
 
 
 

 بسم اللّه الرّمحن الرحيم
 

 

 و قـــــل ّرب زدنــــــي عـــلـمــــا [ ]
 
 
 
 
 

 * صدق اللّه العظيم *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 اإلىــــــــــــــداء 
 
 

 باسم الذي جعل العلم عبادة يجزي بأجرين من أتقنو و بأجر من أتمو
 إلى من ىداني نور الدنيا و اآلخرة باسم صاحب الهداية و الفضل في البداية والنهاية،

 إلى من كانت أية لهذا النور، لؤلؤة الفؤاد، منبع العطف و الحنان 
 أمي الحنون

 إلى من أضاء سبيلي وأرشد طريقي وعلمني روح المسؤلية و اإلعتماد على النفس
 أبي الغالي

 إلى من علموني معنى األخوة إلى إخوتي وأخواتي رعاىم اهلل و حفظهم
 أمينة، حنان، محمد علي،

 إلى رياحين قلبي ونبض فؤادي وفلذة كبدي أوالدي أحبابي 
 عبد الصمد و أسماء إبتهال

 إلى من وقف معي في السراء والضراء وساند دربي فكان لي قرة عين 
 زوجي الغالي علي 

 إلى كل عائلتي و أساتذتي الكرام 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 شــكـــر و تـــقــــديـــــر

 

 أشكر اهلل سبحانو وتعالى الذي أعانني على إنجاز ىذا العمل المتواضع

 بتوفيق من عنده. 

كما أتوجو بتحية شكر وعرفان وامتنان إلى األستاذ المشرف الدكتور بومدين طاشمة على قبولو اإلشراف على ىذه المذكرة 

 حبو ويرضاه.وتشجيعاتو ونصائحو الالمتناىية إلنجاز ىذا العمل وفقو اهلل إلى ما ي

كما ال يفوتني أن أتقدم ببالغ الشكروالتقدير إلى أستاذي علي بن طاىر على نصائحو وتوجيهاتو التي بعثت في نفسي اإلصرار 

 والعزيمة على تقديم األفضل في ىذا العمل رعاه اهلل و حفظو.

 ل مشواري الدراسي العلمي.وألن الشكر أجمل كلمة ينطق بها اللسان ال يفوتني أن أتقدم إلى كل أساتذتي طوا

 وإلى كل من ساندني من قريب أو بعيد وأمدني بيد العون إلخراج ىذا العمل المتواضع إلى النور.

كما أتقدم  بعظيم التقدير  والشكر إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم وتكرمهم بمناقشة الرسالة و الحكم 

 عليها.

 كل ىؤالء، وأسأل اهلل أن يعلمنا ويزيدنا علما.  شكر وألف شكر إلى      

 

 

 الطالبة:                                                                        

 فاطمة صهران                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 فاتحة البحث  

 

 

 إنسان كتابا في يومو"إني رأيت أنو ال يكتب 

 إال قال في غده:لو غير ىذا لكان أحسن ولو زيد                                 

 كذا  لكان يستحسن، ولو قدم ىذا لكان أفضل   

 ولو ترك ىذا لكان أجمل ،وىذا  من أعظم العبر                                 

 شر" و ىو دليل على إستيالء النقص على جملة الب 

 

 

 ـ العماد األصفهاني ـ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة:
٭تظى موضوع انتقاؿ السلطة باىتماـ الكثَت من الباحثُت كا١تختصُت على اختبلؼ         

السياسية احملددة لنشاط النظاـ توجهاهتم ك أفكارىم، حيث ٯتثل العنصر الديناميكي للحياة 
كإتاىات أفكاره السياسية، خاصة ُب خضم موجة التحوؿ الدٯتقراطي اليت شهدىا النظاـ 
الدكيل ُب عقد التسعينات كشهده التطور السياسي الداخلي من تغَتات، أبرزىا تراجع البديل 

ـ التعددية الدٯتقراطية  االشًتاكي الذم كاف قائما على فكرة اٟتزب الواحد ك فسح اجملاؿ أما
كإبراز للمظاىر اليت فرضتها عملية اإلنتقاؿ أماـ تزايد طلبات البيئة الداخلية كضغوطات 
النظاـ الدكيل، ٦تا جعل ىده النظم أماـ حتمية إعادة ترتيب نفسها كفقا للتحوالت العا١تية 

 اٞتديدة.
ا يتعلق بأ٪تاط انتقاؿ السلطة، كرغم االختبلفات الواسعة بُت ٥تتلف دكؿ العامل فيم        

مل تقدـ ا٠تربة ا١تعاصرة حىت اليـو ما ٯتكن تسميتو باٟتل األمثل ٢تذه ا١تشكلة، فهناؾ دكؿ مل 
تتمكن من دعم ك إرساء قواعد مقررة ك آليات كاضحة كأشكاؿ كقنوات مؤسسية مقبولة 

 كمعًتؼ هبا لشغل فراغ السلطة ك طريقة التعاقب عليها.
ك إف استطاعت بعض الدكؿ الغربية حسم القضية ُب ببلدىا على ٨تو سلمي         

كمؤسسي من خبلؿ النمط االنتخايب التنافسي، فهي ال تصلح بنفس الدرجة ُب اجملتمعات 
األخرل، نظرا ١تا تتمتع بو من خصوصيات، ك ىو ما جعل موضوع نقل السلطة ُب النظم 

إما من خبلؿ النمط السلمي الدستورم أك من  السياسية يتخذ ٪تطُت من االنتقاؿ ك ذلك
خبلؿ النمط العنيف، كتعترب مشكلة انتقاؿ السلطة ُب نظم مشاؿ إفريقيا من أىم ا١تعضبلت 

 اليت تستوجب الوقوؼ عليها كدراستها.
 أىمية الموضوع:   -أوال

 مبعث اىتماـ البحث ك ضركرتو ينصب حوؿ إشكالية  نقل السلطة ُب نظم مشاؿ        
إفريقيا، كحينما نقوؿ إشكالية، فنحن نقر بوجود أزمة  ٕتابو نظاما أك سلطة سياسية معينة 
ككيفية تصورىا كإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا، كمن ىنا تتأتى أ٫تية ا١توضوع ُب حد ذاتو من ناحية حداثتو 

قة. أكال كأ٫تيتو ثانيا. إذ أنو ٤تور الساعة خاصة بعد موجة التحوالت اليت عرفتها دكؿ ا١تنط
كىو ما عرؼ "بالربيع العريب"، إذ ظل يشكل موضوع انتقاؿ السلطة أحد أىم ا١تواضيع ُب 



نطاؽ الدراسات ا١تقارنة كىو ما يفرض نفسو بقوة ك يدفعنا بالتايل لدراستو كالتعمق فيو، 
كالسيما أف التحديات كالتحوالت السياسية ما زالت تشكل ثقبل كبَتا على ىذه النظم كحيزا 

ُب ا١تشهد السياسي. إذ أف عملية انتقاؿ السلطة من حيث األسلوب ٘تثل بعدا بنائيا كاسعا 
قدرة النظاـ السياسي على األداء اٞتيد كمؤسسيا للعملية الدٯتقراطية. كمن ٍب فهي اختبار ١ت

 ك٤تك ١تقدرتو على مواجهة التحديات كمدل استجابتو للتطلعات اجملتمعية.
الدراسة ُب البحث من الناحية العملية ُب طبيعة األبنية االجتماعية  باإلضافة إىل أ٫تية        

ك السياسية اليت أثرت حتما على أشكاؿ أ٪تاط السلطة ا١تنتهجة ُب ٦تارسة كإدارة السياسة 
العامة، منذ انبثاؽ الدكلة الوطنية إىل ٕتربة التحوؿ الدٯتقراطي كبا٠تصوص ُب اٞتزائر اليت 

كمن ٍب معرفة النمط السائد كا١تسيطر على العملية السياسية كالذم  ُأٗتذت كحالة للدراسة،
 فرضتو حركية نظامها السياسي.

ك باعتبار موضوع انتقاؿ السلطة السياسية من ا١تواضيع ا١تتجددة، كاف الدافع  قويا         
٨تو اإلستفادة من اإلطار النظرم للمفهـو كالدفع بو الختبار صدقية كجدية تصوراتو 

تضاربة، كمدل صبلحيتو ُب التعرؼ على كينونة كخصوصية السلطة بصفة عامة كا١تمارسة ا١ت
 السياسية بصفة خاصة.

 :مبررات اختيار الموضوع -ثانيا
كاف من كراء اختيارم للموضوع ٣تموعة من ا١تربرات الذاتية كا١توضوعية. تكمن          

ىذه الدراسات كخاصة أنو يتماشى مع  ا١تربرات الذاتية ُب رغبة الباحثة ُب البحث ُب مثل
األكضاع كالظركؼ اليت ٘تر هبا ا١تنطقة العربية  إثر موجة التحوالت اليت شهدهتا ك ما رافقها 
من اضطرابات ُب األكضاع السياسية ك االجتماعية ٦تا ترؾ أثره على خلفية الباحثة   

ي للنخب كتأثَت ثقافتها كمحاكلة منها ُب فهم طبيعة نقل السلطة كمعرفة ا١تزاج السياس
 السياسية على ٦تارسة السلطة ك ٣تموع األ٪تاط اليت تعرفها ا١تنطقة كآلية لنقل السلطة.

أما ا١تربرات ا١توضوعية ففحواىا موضوعي يرتبط بأ٫تية الدراسة،كوف ا١توضوع يدخل          
تتطلب اإلجابة  ضمن الدراسات اليت يثار حو٢تا الكثَت من التساؤالت ك اإلشكاليات اليت

عليها حىت ٯتكن الوصوؿ إىل فهم طبيعة العملية السياسية ُب اٞتزائر، ك بالتايل فهم طبيعة 
النظاـ السياسي القائم ك ا١تنطق الذم  ٭تكمو ك اآلليات اليت يعتمد عليها ضمن حركتو 



ه السياسية، باإلضافة إىل طابع اٞتدة الذم يتسم بو ا١توضوع ٦تا يستوجب الوقوؼ عند
 كمناقشة متغَتاتو. 

 :نطاق الدراسة -ثالثا
إف األزمات السياسية اليت تعانيها النظم السياسية ليست كليدة اٟتاضر الراىن كحده         

كليست نتاج ٟتظاهتا الظرفية اآلنية، كإ٪تا ىي أعراض لًتاكم كاقع موضوعي طويل األمد ٘تيز 
ل متوارثة ك٥تتلفة )سياسية كاجتماعية بالركود كاالضطراب السياسي ك تداخلت فيو عوام

كاقتصادية ك تارٮتية (. ك ىي ٦تتدة إىل عمق الواقع ا١توضوعي ا١تعاش ُب الوقت اٟتاضر 
.  كٔتختلف مظاىره اليت تعانيها اجملتمعات اليـو

مسألة انتقاؿ السلطة السياسية ىي كاحدة من ىذه األزمات ُب امتدادىا من ا١تاضي         
،  إىل اٟتاضر، كُب ىذه الدراسة ٨تاكؿ حصرىا ضمن نطاؽ الدراسة ا١تتبع على كجو العمـو

غَت أف اٟتالة ا١تشخصة ٢تذه الدراسة ىي حصرا ستقع على اٞتزائر، ١تا ُب اٟتدث من أ٫تية 
 حاضرة جسدت ٣تمل األ٪تاط اليت عرفتها ا١تنطقة.

راسة ٪تط انتقاؿ السلطة ُب أما من حيث النطاؽ الزماين للبحث رأينا أنو ال ٯتكن د        
إطار ٣تاؿ ضيق كحصرىا ُب فًتة األحادية  أك التعددية، ألف ذلك من شأنو أف يعرقل 
تفسَت بعض اٟتقائق ك لذلك جاءت الدراسة لتشمل تطور الظاىرة عرب ٥تتلف ا١تراحل مع 

َتات اليت الًتكيز على ٕتربة التحوؿ الدٯتقراطي ك ذلك بغية فهم التطورات كإدراؾ شىت التغ
 ميزت النمط السائد ُب نقل السلطة.

 أىداف الدراسة: -رابعا
 نستطيع ٖتديد أىداؼ الدراسة ٔتا يأٌب:        

ىدؼ علمي كمنهجي يتعلق ٔتحاكلة اختبار مدل صدقية ك جدية اإلطار النظرم  -
األمر كا١تعرُب، كمدل صبلحيتو ُب التجاكب مع ا١توضوع ا١تراد دراستو خاصة عندما يتعلق 

بدراسة بيئات اجتماعية ك سياسية مغايرة ك٢تا خصوصيات ٗتتلف ٘تاما عن خصوصية بيئة 
 النظم السياسية الغربية.

ىدؼ إجرائي ك يتعلق ْتدكد اإلستفادة من ىذا اإلطار ا١تعرُب ُب فهم ك تفسَت الظاىرة  -
ة تشخيص السياسية انطبلقا من معطيات خربات الواقع االجتماعي ك السياسي ك٤تاكل



دينامية  كحركية السلطة السياسية ُب نظم مشاؿ إفريقيا، ك معرفة ٤تدداهتا كعملية ك آلية 
 ٗتضع ُب احملصلة إىل كسيلة قياس ١تعرفة مدل توافقها مع الدٯتقراطية.

 إشكالية الدراسة: -خامسا
كاآللية اليت  إف أىم ما ٯتيز النظم الدٯتقراطية عن غَتىا من النظم، ىو ضبط الكيفية        

يتم هبا الوصوؿ إىل السلطة ك ٦تارستها، إذ تعتمد على آلية حكم تصل القول السياسية 
ٔتوجبها إىل السلطة كفق الوسائل الدستورية ا١تتاحة. ُب حُت أف غياب ىذه اآلليات أك عدـ 
التقيد هبا ىو ما شكل مشكلة سياسية ُب نظم مشاؿ إفريقيا. كىو ما يدعو إىل صياغة 

 كالية البحث على النحو التايل: إش
ما ىي طبيعة نمط انتقال السلطة في نظم شمال إفريقيا؟ و ماىي المحددات و 

 الضوابط التي تحكم نظمها السياسية بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة؟ 
 كمن ىذه اإلشكالية الكربل تتبلور ٣تموعة األسئلة الفرعية التالية:        

قل السلطة ُب مشاؿ إفريقيا؟ ك إىل أم مدل ٯتكن أف تساىم خصوصية كيف تتم عملية ن  -
 بيئة ىذه النظم ُب رسم شكل النمط احملدد للسلطة؟ 

ما ىي الضوابط كاآلليات ا١تتحكمة ُب ٦تارسة السلطة ُب اٞتزائر، كما ىو النمط السائد  -
 الذم يفرض نفسو كآلية معموؿ هبا؟

 :فرضيات الدراسة -سادسا
ستوجب اإلشكالية الرئيسية ا١تطركحة صياغة ٣تموعة من الفرضيات ٯتكن ٖتديدىا ت        

 على النحو التايل:
تلعب البيئة السياسية ُب نظم مشاؿ إفريقيا دكرا حاٝتا ُب ٖتديد ٪تط ك شكل النظاـ  -1

 السياسي. 
بصفة تسيطر على عملية نقل السلطة ُب نظم مشاؿ إفريقيا بصفة عامة كُب اٞتزائر  -2

خاصة ٪تطية سياسية معينة، ٯتكن تسميتها ب "النمط السلطوم العسكرم البَتكقراطي" 
كىذه الظاىرة النمطية، ىي ظاىرة عامة ظلت تسيطر  بشكل مستمر كتؤثر على عملية 

 البناء السياسي ك الدٯتقراطي؟



ة، كلما  كلما كاف ىناؾ التزاـ كتقيد بضوابط دٯتقراطية كاضحة ٤تددة ١تمارسة السلط  -3
كاف انتقاؿ السلطة سلميا كبآليات دستورية، أما ُب ظل غياب ىذه القواعد كالضوابط كاف 

 انتقاؿ السلطة عنيفا كال دستوريا.
 :منهجية الدراسة -سابعا

الواضح أف طبيعة ا١توضوع ىي اليت تفرض على الباحث إتباع مقاربة منهجية أكثر         
ُب حدكد ما تسمح بو الدراسة،  لذلك حاكلت أف أتبع مبلئمة للتعامل مع موضوع البحث 

ُب مضمار ىذه الدراسة السياسية مقاربة ٖتليلية، مستعينة ُب ذلك أكال على ٣تموعة من 
 ا١تناىج.
كالذم ٝتح لعملية البحث فيو بأف  التاريخيكمن بُت ىذه ا١تناىج األساسية ا١تنهج         

السلطة منذ البناء السياسي للدكلة الوطنية ُب نظم مشاؿ تقـو بعملية تتبع تطور أ٪تاط انتقاؿ 
إفريقيا إىل غاية ٕتربة التحوؿ الدٯتقراطي. كعليو فإف عملية تتبع السياؽ التارٮتي الذم 
نشأت فيو الدكلة كالنظاـ كالسلطة ضركرم للوقوؼ على متغَتات ٪تط االنتقاؿ كتفاعبلتو 

 ـ ا١تتشكل.ضمن إطار النظاـ االجتماعي كالسياسي العا
كالذم اعتمد ُب األساس على عملية الوصفي إىل جانب ذلك، ًب استخداـ ا١تنهج         

ككفقا لذلك ًب  توصيف لطبيعة العبلقة اليت حكمت نظم ىذه الدكؿ ٔتجتمعاهتا ا١تدنية،
اعتماد ىذا ا١تنهج بقصد الوصوؿ إىل تعميمات متعلقة بفهم تشكل ظاىرة السلطة ُب مشاؿ 

كمعرفة خصائصها ك٣تموعة القواعد ك الضوابط ا١تتحكمة فيها، خاصة الوحدة  إفريقيا
 ا١تدركسة كا١تتمثلة ُب  اٞتزائر كدراسة حالة. 

 كالذم ظل أساس التحليل ُب ىذه الدراسة ا١تختربة بقصدالمقارن كما ٝتح ا١تنهج         
العبلقة بُت ا١تتغَتات. معرفة العناصر ا١تتحكمة ُب أكجو الشبو كاالختبلؼ عرب الكشف عن 

كلقد اعتمدت على ىذا ا١تنهج من خبلؿ الوقوؼ على ٣تموعة العبلقات الًتابطية  بُت 
٥تتلف معايَت ك ٤تددات ظاىرة انتقاؿ السلطة  كتطورىا ُب مشاؿ إفريقيا، إذ أف الدراسة 

اهتا على تطلبت منهجية ٖتليلية مقارنة ١تختلف األ٪تاط السياسية ا١تمارسة للسلطة كتأثَت 
عملية البناء السياسي ُب ظل التطورات السياسية اٟتاصلة كاليت شهدهتا بعض دكؿ ىذه 

 النظم.



ك ١تقاربة ا١توضوع ك إستيعاب عناصره ًب اإلعتماد على بعض ا١تداخل النظرية  منها:         
ثر كالذم من خبللو ٯتكن دراسة موضوع انتقاؿ السلطة دراسة أكالمدخل البيئي المقارن 

مشوال، كلذلك سوؼ يتم اإلعتماد بشكل أكثر تركيز خاصة على العامل البيئي السياسي 
بغرض فهم حدكد العبلقة بُت ٣تموع ا١تتغَتات ا١تتحكمة ُب ٦تارسة السلطة، كتأٌب ُب 

 مقدمتها الثقافة السياسية للنظم كتأثَتىا على عملية نقل السلطة.
ليشًتؾ ىو اآلخر مع مدخل دراسة البيئات  سسي المدخل النظمي المؤ كيأٌب ىنا         

سواء كانت متشاهبة أك متغايرة، كيأخذ حيزا أكثر ٗتصصا كىو دراسة النظم كمؤسساهتا 
السياسية كالقانونية كحدكد مسا٫تتها ُب عملية بناء السلطة. ك بطبيعة اٟتاؿ فإف موضوع 

عن بيئة النظاـ السياسي كمؤسساتو انتقاؿ السلطة ُب اٞتزائر خاصة، ال ٯتكن أف يفهم ٔتعزؿ 
اليت ٘تارس كظائفها كأدكارىا السياسية. كلذلك ًب التعويل ىنا بشكل ٝتح بتوظيف  أىم ما 

التحليلية ُب حدكد ما تفرضو طبيعة  David Eastonقدمتو إسهامات "دافيد إستوف" 
ُب فهم ك ٖتديد ا١توضوع، كالعتبارات عدة كمنها يبقى مفهـو النظاـ كأداة ٖتليلية ىامة 

 طبيعة األ٪تاط كالعبلقات السياسية ا١تتحكمة ُب ٦تارسة السلطة.
ألنو يساعد ُب  مدخل عالقة الدولة بالمجتمع المدنيكما اعتمدت الدراسة على          

ٖتليل عبلقة حركة منظمات اجملتمع ا١تدين ك السلطة السياسية كالنخبة اٟتاكمة، الصراع، 
وحدات األساسية كا١تشاركة كا١تنظمات الرٝتية كغَت الرٝتية التنشئة كا٠تضوع كا٢تيمنة فال

كالتغيَت ك النظاـ، كلها كحدات أساسية ًب استخدامها إلبراز طبيعة ىذه العبلقة كدرجة 
 تعقيداهتا.
ك لقد جاء إستخداـ ىذا ا١تدخل  للًتكيز على ٖتليل العبلقة  التفاعلية بُت الدكلة         

ؿ التنافس بُت ا١تؤسسات الرٝتية  كالتنظيمات غَت الرٝتية حوؿ من يصنع ك٣تتمعها من خبل
القرار ك٭تدد القواعد اليت على أساسها يتم نقل السلطة، كذلك من خبلؿ ٖتديد مدل 
إستجابة ا١تواطنُت ١تطالب النخب اٟتاكمة كنسبة ا١تشاركة السياسية ك درجة اإلقرار  

 ا١تمارسة السياسية. بالشرعية اليت تقتضي القبوؿ بقواعد
ك ىي إعًتاؼ شعيب بعملية الضبط اليت ٘تارسها النخب اٟتاكمة لبناء نظاـ سياسي         

كإقتصادم كإجتماعي معُت، ك من ٍب يصبح البحث عن مدل كجود قيم داخل اجملتمع 



ة  كالدكلة  مثل: التسامح السياسي ك القبوؿ بالتعددية ك الرأم اآلخر ك اٟترص على ا١تشارك
 ُب اٟتياة السياسية  كضركرة لعملية الًتسيخ الدٯتقراطي.

 :أدبيات الدراسة -ثامنا 
إف الصفة الًتاكمية اليت تتميز هبا ا١تعرفة العلمية، ٕتعلنا نبحث دكما عن ٥تتلف         

الدراسات السابقة للظاىرة اليت ٮتضع نطاقها للدراسة هبدؼ االستفادة منها ك إمكانية 
رائها على اعتبار أف ا١تعرفة العلمية دائما ٘تتاز بالنسبية. كُب ىذا السياؽ أحاكؿ نقدىا ك إث

جرد كٖتديد أىم الدراسات اليت عاٞتت موضوع انتقاؿ السلطة ك٣تموع أ٪تاط كأشكاؿ 
اٟتكم ا١تتحكمة كا١تسيطرة ُب العملية السياسية سواء على ا١تستول النظرم أك على ا١تستول 

 ه الدراسات: العملي، كمن بُت ىد
ُب كتابو حوؿ "خبلفة السلطة   Jack Goodyدراسة لؤلستاذ جاؾ جوكدم  -1

نظرية، أ٫تها: أحادية السلطة، كقت ا٠تبلفة ٍب العنصر ، كتناكؿ فيو عدة عناصر 1العليا"
األخَت كىو اختيار ا٠تلف. كىذه احملاكلة مبنية على أساس مبلحظة ك مقارنة بعض التجارب 
ُب اجملتمعات القدٯتة كمقارنتها بالنماذج ا١تعاصرة، ك الذم توصل  فيها  إىل أهنا ٗتتلف ُب  

 كثَت  من جزئياهتا عن سابقاهتا.
 2ىل السلطة"إُب كتابو "الطريق  Robbins Burlingاسة لؤلستاذ ركبنز بَتلنج در  -2

 كعاِب فيو العناصر التالية:
ا٠تبلفة ُب السلطة العليا ك عبلقتها بالسلطات  -حتمية الصراع على السلطة ، ب–ا 

معدؿ ا١تشاركة  -الوراثة ك بدائلها، ق -ا٠تبلفة، دالتغيَت ُب أسلوب  -األخرل، ج
ٖتديد ا٠تلف. كىنا حاكؿ ركبنز ُب   -ا١تركزية، ف -االستقرار السياسي، ز -السياسية، ك

 كتابو أف يربر بعض ا١تبادلء النظرية العامة ١تفهـو ا٠تبلفة.
ُب كتابو "التداكؿ على   Jean Louis kermanدراسة جاف لويس كرموف  -3 

، مستبعدا  دئة، كفيو عاِب التداكؿ  كعملية  ال ٖتدث إاَل ُب الدٯتقراطيات الغربية ا٢تا3طة"السل
ُب ذلك حصوؿ التداكؿ ُب الدكؿ الديكتاتورية، كفيو كظف أربعة فصوؿ، تناكؿ ُب الفصل 

                                                           
, (combring university press) ,1966. Jack Goody, succession to high office -1 

2
- Robbins Burling, The passage of power, New york : Academic press,1974.  
3
- Jean Louis quermonne, L’Alternance au pouvoir. Alger : Casbah Editions,1998.                

                                                                        



األكؿ  شركط التداكؿ كُب الثاين  أشكاؿ التداكؿ، ليذكر ُب الفصل الثلث نتائج التداكؿ من 
 ا٬تابياتو كسلبياتو كلينهي الدراسة بالتداكؿ بالنسبة للجماعات احمللية  كاإلدارة العامة.  خبلؿ

ُب مقالتو بعنواف"مشكلة ا٠تبلفة ُب Myron Rush دراسة لؤلستاذ مَتكف ركش  -4
 كفيو تناكؿ: 4"1978النظم الشيوعية 

التنافس على  –ب أسباب ا٠تبلفة السياسية اليت قد تكوف ألسباب طبيعية أك سياسية،-ا
آفاؽ -حسم األزمة،  ك -عمق أزمة ا٠تبلفة، ق -العوامل احملددة للخبلفة، د –السلطة، ج 

 األزمة ُب السنوات القليلة القادمة.
 Coumba Diop Momar etكومبا ديوب مومار كدييوب مو أمادك   -5

Diouf Moamadou5ريقيا": ُب كتابو "ا٠تبلفة القانونية :آليات نقل السلطة ُب إف 
األحكاـ القانونية  –الدكلة اٟتارسة، ج-تعريف ا٠تبلفة القانونية ، ب -كفيو جاء ما يلي :ا

 بناء ا٢تيمنة.  -اسًتاتيجيات ا٠تبلفة، ك-مرحلة حرجة ُب األنظمة ا١تشخصة، ق-لبلنتقاؿ، د
واليات عبد اللطيف منوين: ُب مقالتو بعنواف "التداكؿ ك استمرارية سياسة الدكلة:حالة ال -6

، كفيها درس انتقاؿ السلطة كعملية من خبلؿ  6ا١تتحدة األمريكية كبريطانيا ك فرنسا"
٣تموعة من ا١تتغَتات ُب النظاـ السياسي ٘تس  السياسات ك األبنية  من خبلؿ ٖتديد 

 ٣تموعة من ا١تتغَتات على النحو التايل:
-ؿ كمتطلبات االستمرار، دالتداك -االندماج السياسي، ج -التداكؿ كحدكد التغيَت، ب –ا

االستمرارية التناكبية، باإلضافة إىل ٣تموعة أخرل من الدراسات اليت مل  -التغيَت ا١تتكيف، ق
 يسعنا الوصوؿ إليها كالوقوؼ على ٤تتوياهتا.

                                                           
4
- Myron Rush, «  the problem of succession in communist regimes », journal of 

international Affairs, vol.32, N.2, (fall / winter1978).  
5
-Coumba Diop Momar et Diof  Moamadou, Les successions  Légales : Les mécanismes de 

transfert du pouvoir en Afrique, Dakar :Codesria,1990.                                                          

                                          

   6
-   Abdelatif  Menouni, « L’Alternance et la continuité de la politique de L’etat : cas des 

Etats-unis, de la grande- bretagne et de la France », Revue francaise de science politique, 

v.36, N1,février1986                                                                                                                     

                                     



خليل أٛتد خليل: درس ُب كتابو "التوريث السياسي ُب النظم اٞتمهورية العربية  -7
التوريث السياسي  على خريطة العامل   -مفهـو التوريث، ب -: ا، كحدد فيو التايل7ا١تعاصرة"

أكجو التشابو السياسي  بُت  -العريب ا١تعاصر )النموذج ا١تلكي ك النموذج اٞتمهورم(، ج
خصائص التوريث السياسي ُب األنظمة اٞتمهورية العربية،  -العامل الثالث ك العامل العريب، د

 وذج ٚتهورم ملكي؟.ىل يسَت العامل العريب ٨تو ٪ت -ك
صبلح سامل زرتوقة: ُب كتابو "أ٪تاط االستيبلء على السلطة  ُب الدكؿ العربية، دراسة ُب  -8

. كقد عاِب فيو 8"1985ػ1950األساليب: النمط الوراثي، النمط االنقبليب، أ٪تاط أخرل.
التالية   مفهـو اإلنتقاؿ كآلية أك كأسلوب لعملية نقل السلطة، كفيو تعرض ٞتملة الفصوؿ

:الفصل األكؿ تطرؽ ١تفهـو انتقاؿ السلطة، ٍب أشار ُب الفصل الثاين إىل أ٪تاط انتقاؿ 
السلطة )تطور أ٪تاط انتقاؿ السلطة كاأل٪تاط السلمية كالعنيفة(، أما الفصل الثالث فتطرؽ فيو 

لسلطة ُب إىل تاريخ السلطة ُب الببلد العربية، كما استعرض ُب الفصل الرابع أ٪تاط انتقاؿ ا
الببلد العربية لينتهي الفصل ا٠تامس ٔتفهـو العبلقة بُت أ٪تاط انتقاؿ السلطة كمتغَتات النظاـ 

 السياسي.
، كىذه الدراسة ىي 9 ("2004-1962نصَت ٝتارة،"آليات انتقاؿ السلطة ُب اٞتزائر) -9

قات الدكلية ُب األصل رسالة مقدمة للحصوؿ على درجة الدكتوراه ُب العلـو السياسية كالعبل
من جامعة اٞتزائر. كٖتاكؿ أف تبحث بشكل خاص ُب اآللية اليت حددت ٪تط ٦تارسة 

. 1962السلطة كشكل نظامها السياسي احملتكر للمشهد السياسي ُب الفًتة ا١تمتدة منذ
 كىي الفًتة اليت حددىا الباحث ضمن سبعة فصوؿ ٯتكن اإلشارة إليها كفق ما يلي:

 هـو انتقاؿ السلطةاإلطار النظرم ١تف -
 آليات انتقاؿ السلطة ُب النظم اٞتمهورية  -
 السلطة ُب اٞتزائر من الفردنة إىل الشخصنة كأزمة ا١تؤسسات -
 الفواعل ا١تسيطركف ك٪تاذج لطرؽ ٦تارستهم للسلطة -

                                                           
، ذ١ٍٚش: جٌّإْٓس جٌؼٍذ١س 2، ٠انرٕسٚس انغٛاعٙ فٙ األَظًح انجًٕٓسٚح انؼشتٛح انًؼاصشجن١ًٍ أقّى ن١ًٍ،  - 7

 .2003ٌٍىٌجْحش ٚجٌٍٕٗ،
ٙ، انًُظ أًَاط االعرٛالء ػهٗ انغهطح فٙ انذٔل انؼشتٛح، دساعح فٙ األعانٛة: انًُظ اانٕساشٚالـ ْحٌُ ٌَضٛلس،  - 8

 .1993. جٌمحٍ٘ز: ِىذٌٟٛ،٠2 ،1985-1950االَمالتٙ، أًَاط أخشٖ
. جٌؿُجتٍ: و١ٍس سعانح دكرٕسج فٙ انؼهٕو انغٛاعٛح(، 2004-١ٛٔ1962ٍ ّْحٌز، " آ١ٌحش جٔطمحي جٌٍٓطس فٟ جٌؿُجتٍ) - 9

 .2011جٌؼٍَٛ ج١ٌٓح١ْس ٚ جالػالَ،



 السباؽ ٨تو السلطة كأزمة االنتقاؿ ُب صائفة جواف -
  1962أساليب حسم االنتقاؿ مابعد أزمة جواف -
 .1999إىل غاية  1995إنتقاؿ السلطة ُب الفًتة ا١تمتدة من -

 :تقسيم الدراسة -تاسعا
استلزمت الدراسة كضع خطة كاضحة ك٤تددة لغرض فهم ىذه ا١تسألة  كمتغَتاهتا،         

 الفصل األوللذلك قاـ بناء الدراسة على العناصر الرئيسية كفق ثبلثة فصوؿ، إذ عاِب 
، عبلقتو با١تفاىيم األخرل، ٍب موقع ا١تفهـو  اإلطار النظرم للدراسة من حيث )ضبط ا١تفهـو

 ُب الفكر السياسي(.
فلقد تطرؽ إىل بيئة النظم السياسية ك طبيعة ٪تط انتقاؿ السلطة  الفصل الثانيأما         

يئة النظم ُب مشاؿ إفريقيا كذلك من خبلؿ ثبلثة مباحث، تناكؿ ا١تبحث األكؿ ٖتليل ب
السياسية ُب مشاؿ إفريقيا، ُب حُت كاف ا١تبحث الثاين يدكر حوؿ الضوابط العامة احملددة 
لعملية نقل السلطة. كأما ا١تبحث الثالث فخصص لتتبع تطور أ٪تاط انتقاؿ السلطة ُب ىذه 

 النظم.
سلطة ُب فلقد خصص لدراسة حالة كا١تتمثلة ُب ٕتربة انتقاؿ ال الفصل الثالثكأما         

اٞتزائر/ دراسة لتطور النظاـ السياسي، ليشمل ىو اآلخر على ثبلثة مباحث، تناكؿ ا١تبحث 
األكؿ حركية ٖتوؿ النخب كالصراع على السلطة ُب ظل الدكلة ا١تستقلة، أما الثاين فتمحور 
 حوؿ إتاه السلطة ُب ظل األكجو ا١تختلفة للنظاـ السياسي. كأما ا١تبحث الثالث فتطرؽ إىل

 انتقاؿ السلطة ُب ظل ٕتربة التحوؿ الدٯتقراطي.
لدراسة آلية انتقاؿ السلطة ُب الفًتة ا١تمتدة  فقد خصصللفصل الرابع أما بالنسبة         

، كىي الفًتة اليت اختَتت الختبار ٘توقع مبدأ انتقاؿ أك تداكؿ 2013إىل غاية  1996من 
ف النظاـ السياسي على توظيفها، السلطة ُب ظل ٣توعة اإلصبلحات اٞتديدة اليت عك

كمعرفة مدل جدية كصحة اآلليات القانونية كالسياسية اليت ظلت تعوؿ عليها السلطة 
ا١تتشكلة لنقل السلطة ضمن حركية ىذا النظاـ. ليحتوم الفصل ىو اآلخر على ثبلثة 

أما مباحث، تناكؿ ا١تبحث األكؿ التعديبلت الدستورية كاإلصبلحات السياسية اٞتديدة، 
ا١تبحث الثاين فإتو ٨تو الًتكيز على ا٢تندسة ا١تؤسساتية ُب إطار العملية االنتخابية، كأما 



ا١تبحث الثالث فحاكؿ التطرؽ إىل أىم اآلليات كا١تتطلبات ك٣تموع الشركط اليت ٬تب توفَتىا 
 النتقاؿ السلطة ُب جو ىادئ كسلمي ُب اٞتزائر.

 صعوبات الدراسة: -عاشرا
 لة الصعوبات اليت صادفت البحث:من ٚت        

 مشولية البحث كسعتو. -
عدـ إمكانية حوصلة ٣تموعة التصورات كاألفكار كذلك نظرا لتشعبها كتداخلها بفعل  -

زخم معلوماٌب ك كم مًتاكم نتج عنو صعوبة أخرل ُب بلورهتا كحصرىا دكف التوغل ُب  
 نطاقها العاـ ك اليت كاف البحث ُب غٌت عنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السلطة: الفصل األول: التأصيل النظري لمفهوم انتقال

األدبيات اليت اٗتذت من مفهـو انتقاؿ السلطة مدخبل لتحليل كدراسة النظم  اىتمت        
ٔتسألة تبيئة ا١تفهـو كتتبع جذكره كتطوره ُب الفكر السياسي كذلك منذ أكاخر  ،السياسية

 ٙتانينات القرف العشرين، كىذا ا١تفهـو ليس جديدا إذ أف لو جذكره كامتداداتو السابقة ُب
الفكر السياسي بصفة عامة ككذلك ُب ا٠تربات التارٮتية كا١تمارسة السياسية، كلذلك فإف 
اٞتديد ُب ىذا ا١توضوع الذم ظلت ٗتتربه الدراسة ىو إحياء ا١تفهـو كإثارة معانيو كمضامينو  
كما كرد ُب الفكر السياسي العاـ مع تزايد االىتماـ بو ُب التحليل السياسي منذ بدايات 

 األخَت من القرف العشرين.  الربع
كقد تزايد ذلك خاصة مع ا١توجة الثالثة للتحوؿ الدٯتقراطي، إذ شغلت دراسة ا١تفهـو         

حيزا كبَتا من االىتماـ، كقد استخدـ ا١تصطلح بأكثر من معٌت بدءا ٓتبلفة العرش إىل 
كفقا للتجاذب ا١تعرُب الذم الـز مسار البحث االستخبلؼ ٍب إىل مفهـو تداكؿ السلطة 

على مستول ا١تقاربات ا١ترجعية ك٥تتلف ا١تستويات التحليلية البحثية كتوجهاهتا الفكرية 
كالسياسية، خاصة الدراسات ا١تعاصرة الذم جعلت منو قيمة معرفية متميزة لكن غائبة 

ارسة السياسية خاصة ُب ما يسمى با١تقدار الذم تغيب فيو الدٯتقراطية كتغيب فيو قواعد ا١تم
 بدكؿ العامل الثالث.

كتأٌب أ٫تية استخداـ ا١تفهـو ُب ىذا الفصل إذف، من منطلق الكشف عن ىذه         
القيمة ا١تعرفية كالسياسية كعلى ىذا األساس فإف مفهـو انتقاؿ السلطة يبقى من أكثر 

كأكثرىا شيوعا كأحد ا١تواضيع الرئيسية ُب العلـو السياسية ليس ا١تفاىيم كا١تصطلحات إثارة 
لكونو مصطلحا مغريا كجذابا فحسب، كإ٪تا لكونو ظاىرة سياسية غَت منتهية ظلت تطرح 
نفسها باستمرار كتتجدد كل مرة ك٘تتد بامتداد دكراف اٟتركة الزمنية للنظم السياسية منذ أف 

ها من ٣تموعة ثوابت كمتغَتات كقيم كأيديولوجيات تشكلت دك٢تا كسلطاهتا، كما ترتب عن
ظلت تساىم بشكل كبَت ُب رسم ٪تط البناء السياسي للحكم كتدعم اسًتاتيجيات إدارة 

 كتنفيذ السياسات العامة. 
        

 المبحث األول: في مفهوم انتقال السلطة:



تحوؿ فيو النخب يأٌب ا١تفهـو هبذا الشكل، إما ليشكل مشكلة سياسية عندما ت        
السياسية إىل آلة للتسلط كاالستبداد، كإما صيغة ٦تكنة ٟتل مشكلة اٟتكم عندما تصبح 
سلطة الدكلة كاألدكار السياسية األخرل ا١تعارضة كلها خاضعة إلرادة األمة. كيأٌب متغَت 

، "التداكؿ" ُب مضامُت ا١تصطلح فيتحوؿ إىل قيمة حضارية تبٌت هبا الدكؿ كاألمم من جهة
 كتتساقط فيها النظم كاٟتكومات من جهة أخرل.

كىي األ٫تية اليت حاكؿ ىذا الفصل إبرازىا، كوهنا جاءت مقركنة با١تمارسات         
السياسية اليت كشفت عنها ا١تدارس السياسية الكربل الواردة ُب الفكر السياسي ك الذم 

تغَتات ا١تفهـو ك٤تاكرة ٤تتوياتو سيتم اإلشارة إليها ضمن عملية البحث، بعد ٤تاكلة تفكيك م
 كمضامينو. 

 المطلب األول: مفهوم انتقال السلطة:
   transfer of powerانتقاؿ السلطة ما ىو إاَل ترٚتة للمصطلح اال٧تليزم        

. 10كاالنتقاؿ ُب اللغة العربية يعٍت" ٖتويل الشيئ من موضع إىل موضع كمن شخص إىل آخر"
بن منظور( ُب معٌت "تداكؿ القـو )فهـو بداللة التداكؿ كما يشَت إىل ذلك كقد يستعمل ا١ت

الشيئ بينهم، إذا صار من بعضهم إىل بعض كأنو أمر يتداكلونو، فيتحوؿ من ىذا إىل ذاؾ 
 . 11كمن ذاؾ إىل ىذا"

كىو ما يًتجم إىل  powerأَما كلمة سلطة فإهنا تأٌب مرتبطة با١تصطلح اإل٧تليزم         
غة العربية بالسلطة اليت تستعمل للداللة على معنيُت أك٢تما القوة كالثاين ينطوم على داللة الل

سياسية كقانونية ٤تددة مثل السلطة السياسية أك الشخصية أك الفردية. كتأٌب لتشَت ُب ا١تعٌت 
 كىي ا١تقدرة اإلدارية كالسياسية اليت 12السياسي إىل ا١تقدرة على إحداث التأثَت ا١تقصود،

 ٘تكن ٔتقتضاىا النخب السياسية النافذة ُب اٟتكم من إحكاـ سيطرهتا القانونية كالواقعية.
 ا١تفهـو ُب شكلو العاـ حسب تعريف الباحثُت إىل ثبلثة إتاىات: يًتاكح        

انتقاؿ السلطة كعملية سياسية تؤثر ُب ٥ترجات النظاـ السياسي  إىل ينظراإلتجاه األول  -
تأثَت من ذلك التغَت ُب مدخبلت النظاـ كقت االنتقاؿ باعتباره أحد مكونات كينبع ىذا ال
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التحليل السياسي، كيركز ىذا اإلٕتاه على مىت ٭تدث انتقاؿ السلطة؟ كمىت يصبح كرسي 
 ا٠تبلفة شاغرا؟ كماذا ٭تدث عند خبلفة شخص آخر؟

نو مفهـو إنتقاؿ السلطة على أ  Valearie Buanceفالَتم بيونس() يعرؼ        
يشَت إىل عملية التنافس على ا١تكانة كإىل آلية ٕتديد السياسات كابتكارىا، فهي العملية اليت 

. ٢13تا دكر ُب خلق كميبلد سياسات جديدة طا١تا أف اٟتكاـ اٞتدد يأتوف بسياسات جديدة
فيعرفو على أنو ٯتثل ُب األخَت ترتيبا ما، ٭تدث   Seweryn Bialerأما)سويرين بيلر(

د ٣تموعة تغيَتات قد تطرأ على طبيعة النظاـ األساسية بفعل حاالت الوفاة أكالعزؿ بع
 14أكالتقاعد أك ظهور ٩تب سياسية جديدة عندما ٖتاكؿ أف تدعم مكانتها ُب السلطة.

ينظر إىل انتقاؿ السلطة كأزمة أك كمشكلة ناٚتة عن عدـ ا١تقدرة على  اإلتجاه الثاني -
ناسب لوجود صراع بُت ا١تتنافسُت على السلطة. كهبذا يصبح انتقاؿ إ٬تاد أك ٖتديد ا٠تلف ا١ت

السلطة ُب حد ذاتو إشكالية يُطلق عليها "أزمة التتابع القيادم"، ٖتتاج إىل إطار مؤسسي 
٭تد من ا٠تبلفات ا١تصاحبة إلجراءات نقلها. فهي مرتبطة ٔتن الذم سوؼ ٭تكم؟ كمن 

 الذم ٭تق لو أف يستلم السلطة؟
تربز ىذه الظاىرة اليت يطلق عليها بأزمة "التتابع القيادم" خاصة ُب النظم اليت تفتقر         

ثقافاهتا السياسية إىل قواعد كاضحة ٤تددة لكيفية ٦تارسة السلطة. كىي النظم ا١تتسلطة اليت 
ظلت تطرح نفسها بقوة، لتفعل أثرىا كلتزيد ُب االستمرار ٨تو التطلع إىل السيطرة. ألف 

إلطار ا١تؤسسي احملدد كالضابط للعملية السياسية، ىو الذم يعمق أزمة شرعية غياب ا
السلطة ك٬تعل بالتايل من نظاـ التناكب نظاما مغلقا ال يعٍت سول النخب السياسية 

 ا١تتصارعة اليت عزلت نفسها اجتماعيا عن تطلعات اٞتماىَت. 
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حوؿ ما كتبو  Myron Rushكىي الفكرة نفسها اليت يشَت إليها)مَتكف راش(         
، إذ أف غياب قواعد اإلنتقاؿ ا١تتفق 15عن مشكلة اإلستخبلؼ ُب النظم السياسية الشيوعية

عليها ىي اليت تؤسس للعنف ك ٕتعل من فكرة القوة أكثر قابلية لبلستخداـ خاصة عندما 
كالصعوبة ىنا تكمن ُب من الذم ٯتؤل الفراغ السياسي ككيف يتم تغيب القيادة الكاريزماتية. 

حل ا٠تبلؼ؟ ك يشكل مفهـو انتقاؿ السلطة هبذه الصورة مشكلة سياسية ناٚتة عن كجود 
فجوة أك ثغرة زمنية بُت ذىاب حاكم كقدـك آخر. ٔتعٌت فًتة خلو كرسي ا٠تبلفة كاليت يسببها 

 التعثر ُب توفَت ىذا ا٠تلف.
ينظر إىل انتقاؿ السلطة على أنو ٪تط أك أسلوب كذلك من خبلؿ الطريقة  الثالث االتجاه -

اليت يتم هبا الوصوؿ إىل السلطة على أساس أف كل النظم تعرؼ ٣تموعة اآلليات احملددة اليت 
يتم ٔتوجبها إنتقاؿ ا١تنصب السياسي من شخص إىل آخر بغض النظر عن طبيعة السلطة 

فإف مفهـو إنتقاؿ   Robins Burling)ركبنز برلنج( السائدة. فعلى حسب تعريف
السلطة كأسلوب يشَت إىل ٣تموعة "اآلليات اليت يتم هبا إختيار حاكم جديد يتقلد قمة أك 

. ك بالتايل 16زماـ السلطة، أك األساليب اليت تتم هبا عملية اإلحبلؿ ك اإلبداؿ ُب السلطة"
 استبلـ السلطة.  نقل ك هبا فإف ا١تفهـو يبقى يشَت إىل الطريقة اليت يتم

تفًتض عملية إنتقاؿ السلطة كجود أسلوبُت أك ٪توذجُت أك٢تما يرتكز على التقنُت         
الكامل كالتنظيم اٞتيد لبلنتقاؿ، كىو ما يسمى باالستخبلؼ القانوين الذم يتم بطرؽ 

 ٪تط اإلنتقاؿ سلمية كقانونية. كاألسلوب الثاين يندرج ٖتت مظلة القوة كالعنف كيتمثل ُب
سلمي، كىذا النموذج يسمى باالستخبلؼ الواقعي ا١تبٍت على أساس الفوضى كالعنف. الغَت 

فاألسلوب اٞتيد لبلنتقاؿ ىو الذم يرسم حدكد ككيفية ٦تارسة اٟتاكم للسلطة كطريقة انتقا٢تا 
 أك التعاقب عليها بطرؽ سلمية. فهذا اإلٕتاه يسعى لئلجابة عن تساؤؿ كيف يتم نقل

 السلطة؟ كما الطريقة اليت يتم هبا شغل الفراغ ُب السلطة العليا؟ كما ىو ٪تط ىذا اإلنتقاؿ؟
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لقد جسد إنتقاؿ السلطة أىم البٌت كاألسس اليت تقـو عليها طبيعة ٦تارسة السلطة         
السياسية، باعتباره مفهوما اسًتاتيجيا ٯتكن على أساسو فهم الكثَت من الظواىر داخل 

ة السياسية. كبشكل عاـ ٩تلص من خبلؿ ما تقدـ أف انتقاؿ السلطة ىو عملية األنظم
التداكؿ على السلطة كالتعاقب عليها سواء بانتهاج النمط السلمي أك النمط العنيف كىو 
يعٍت ُب أبسط تعبَت تغَت الشخص اٟتاكم أك النخبة اٟتاكمة. كىذا التغَت يعترب تغَتا حتميا 

القانونية أك التنازؿ   فاة أك العجز كا١ترض أك اإلعفاء أك انتهاء ا١تدةبفعل ظركؼ طبيعية كالو 
الطوعي ُب اٟتكم كإما بفعل ظركؼ سياسية أخرل كالعزؿ باستعماؿ القوة أك االغتياؿ. 
كهبذا يكوف انتقاؿ السلطة تغَت ُب قمة ا٢تـر كما يتبعو من تغَتات طفيفة أك جذرية بنيوية 

 النظاـ السياسي ككل.    ىيكلية على مستول سياسات 
 عالقة مفهوم إنتقال السلطة بالمفاىيم األخرى: المطلب الثاني:

من بُت ا١تفاىيم األساسية اليت تتداخل مع مفهـو انتقاؿ السلطة. كاليت تستوجب         
 عملية البحث الوقوؼ عندىا كٖتديدىا بدقة ككضوح، نذكر منها:

 مفهوم التحول: -أوال

قاؿ نوعي ُب طبيعة النظاـ السياسي كآليات عملو، ٔتعٌت تلك العملية اليت يتم ىو انت        
ٔتقتضاىا تغيَت أسس البنية كالعبلقات ْتيث تتغَت الوظائف كا١تراكز كاألدكار اليت يقـو هبا 

بالفًتة  Guilermo O’donnelاألفراد كاٞتماعات. كُب ذلك عرفو )غلَتمو أدكنيل( 
صراع داخل بنية النظاـ، حيث يفضي الوضع إىل إعادة توزيع ا١توارد اليت تعقب االنقساـ كال

. كتعَرفو )فؤاد 17العامة كتؤدم حدة ا١تواجهات كاجملادالت إىل انتاج قواعد سياسية جديدة
ثناء عبد اهلل( على اعتباره نتاج ١تواجهات كصراعات الفواعل كالقول ا١تضادة كاليت تتعاقب 

 .18التجزئة كقول اليسار ضد اليمُت لقو  تارٮتيا مثبل قول الوحدة ضد
فالتحوؿ السياسي كسلوؾ يقتضي اإلنتقاؿ من كضع إىل آخر باعتباره عملية تقتضي         

إعادة النظر ُب القيم كا١تبادئ السياسية القائمة إما لعدـ صبلحيتها أك لعدـ مواكبتها 
يم جديدة تستوجب ٠تصوصية الواقع االجتماعي كالسياسي. كذلك بانتهاج مبادئ كق
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. ُب حُت يركز التحوؿ السياسي كأسلوب على الطريقة أك الكيفية اليت يتم هبا 19االلتزاـ هبا
إحداث التغيَت السياسي. كُب ىذا السياؽ عَرفو البعض على أنو ٯتثل "ثورة سياسية بيضاء"، 

ي أم تغيَت جذرم ُب قمة ا٢تـر السياسي كاالجتماعي من خبلؿ إحداث انقبلب سياس
 بوسائل سلمية. 

فينظر إىل التحوؿ على أنو ٯتثل موجة  S.Huntingtonأما )صامويل ىنتجتوف(        
تغيَت ٖتدث ُب فًتة زمنية ٤تددة بفعل حركات اإلنتقاؿ اليت ٖتدثها النظم السياسية ُب االٕتاه 

ُب النظاـ الدٯتقراطي. كتشمل ىذه ا١توجة عادة ٖتوال ليرباليا أك ٖتوال دٯتقراطيا جزئيا 
السياسي، كيتم ىذا التحوؿ ُب نظره كفق آليات معينة ٯتكن تبياف طريقة مضامينها من 

 20األ٪تاط الرئيسية الثبلثة: خبلؿ
 النمط التحويل: -أ     

عبارة عن آلية تتمثل ُب ظهور ٩تبة من الزعماء كالقادة احملتمل تبوئهم مقاليد األمور         
كانوا يؤمنوف بأف انتقاؿ السلطة ٨تو الدٯتقراطية أمر مرغوب   داخل النظاـ السياسي، ٦تن

كذلك من خبلؿ إجراء تغيَتات عميقة كشاملة تفضي إىل كضع حد للنظاـ التسلطي كٖتويلو 
إىل نظاـ دٯتقراطي. فسعي ىذه النخبة إىل السلطة كاالستحواذ عليها أمر حتمي للقياـ 

إف ىذه النخب اإلصبلحية ال بد ٢تا من  ٔتجموعة من اإلصبلحات ا٢تيكلية للنظاـ. ٍب
سلطة اٗتاذ القرار كالوصوؿ إىل اٟتكم، كىذه ا٠تطوة تكوف مدعمة ٓتطوة تطويع ا١تتشددين 
داخل النظاـ كذلك باٗتاذ من اٟتوار كالتفاكض كسيلة بيد السلطة لكسب ا١تعارضُت. 

احتوائها أمر ضركرم  كبالتايل التأييد اٞتماىَتم كتركيض ا١تعارضة عن طريق إضعافها أك
 لضماف االنتقاؿ.

 النمط اإلحبليل:  -ب     
مصدره ىو إحبلؿ ا١تعارضة اليت تتوفر على اإلرادة كالرغبة ُب التغيَت. كيظهر ىذا         

النمط بعد تقوية جهة النخب السياسية ا١تبعدة كاليت ظلت ُب الغالب تتعارض توجهاهتا مع 
ىنا مقدرة ا١تعارضة على تغيَت زماـ األمور كإضعاؼ ىيمنة  توجهات النظاـ القائم. ك تربز
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النخب اٟتاكمة من خبلؿ كسب تأييد ا١تؤسسة العسكرية اليت قد تأخذ ُب غالب األحياف 
موقف اٟتياد أك التغاضي عن استخداـ القوة. كما تلعب الضغوطات ا١تنبثقة عن القاعدة 

لة االحتجاجات اليت تقـو بدكر ٤تورم الشعبية دكرا مساندا للمعارضة كذلك من خبلؿ ٚت
 ُب عملية االنتقاؿ عن طريق إخضاع النخب إلرادة اٞتماىَت كاالستجابة ٢تا.

 النمط اإلحبليل التحويل: -ج     
كيتم ىذا النمط عن طريق حدكث توافق على التغيَت بُت اٟتكومة كا١تعارضة بسبب         

. كيأٌب ىذا التوافق لتغيَت طبيعة النظاـ السلطوم حدكث توازف ُب معادلة القول بُت الطرفُت
كٖتويلو إىل نظاـ دٯتقراطي عن طريق تقدًن ٣تموعة من التنازالت بفعل الصفقات السياسية 
ا١تمكنة كالعقود السياسية اليت قد تقضي بضماف ٖتوؿ كانتقاؿ سلمي. كتضطر األطراؼ ىنا 

اليت قد تنجم عن منطق ا١تواجهة كالعنف اللجوء إىل طاكلة التفاكض إدراكا منها للمخاطر 
 . 21كغالبا ما ٬ترم التفاكض حوؿ الضمانات اليت يقدمها كل طرؼ لآلخر

  مفهوم التغيير: -ثانيا   
ىو نتاج لعوامل متداخلة كمًتابطة، يعتمد على مدل الضغوط اليت ٮتضع ٢تا النظاـ        

مدل مقدرة النظاـ على التكيف االجتماعي كالسياسي سواء كانت داخلية أـ خارجية ك 
معها. يكوف التغيَت كميا إذا اقتصر على التغَت ُب حجم النواتج، أما التغيَت النوعي فيتطلب 
تغَتا ُب البنية كالعملية كقد يتجو إ٬تابيا مىت ساىم ُب رفع مستول أداء البنية كيتجو سلبا  

صورة عفوية كقد يكوف ٥تططا كلما كاف أداء اإل٧تاز منخفضا. ُب حُت قد ٭تدث التغيَت ب
مسبقا كتكوف كسائلو كأدكاتو ذات الطابع السلمي، كقد يعدكه إىل النزعة الثورية. كمن ٙتة 
 فإف ٖتليل التغيَت يتم من عدة أبعاد كجوانب من حيث معدلو كنطاقو ك٣تالو كمسبباتو كآثاره.

 النظاـ السياسي. كٯتكن ٭تدث التغيَت بطرؽ كثَتة ٥تتلفة كُب نقاط زمنية عديدة ُب       
: التطوير ا٢تيكلي كتغيَت القادة 22التفرقة ىنا بُت أربعة أ٪تاط رئيسية من التغيَت السياسي كىي

 ك تغيَت السياسات ك الثورة اٞتذرية.
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عن التغيَت التدر٬تي اإلصبلحي، إذ يتميز ىذا النوع بكونو يعرب ٪تط التطوير ا٢تيكلي  -      
ذك طابع تراكمي ال ٭تدث دفعة كاحدة بل تأخذ التغَتات فًتة طويلة عادة. كىذا التغيَت ال 
يسعى إلحداث تغَت أساسي ُب النسق السياسي، فهو يتجنب ُب العادة ا١تساس بًتكيبة 

اجملتمع. كىذا النوع من التغيَت يسعى لتحقيق  القدرة أك السلطة كنظاـ ا١تشاركة السائد ُب
سياسات إصبلحية بطريقة متدرجة، لكن ال ٘تس سول جوانب ٤تددة من التنظيم السياسي 

 القائم.
أما ٪تط تغيَت القادة، فمن ا١تهم اإلشارة ىنا إىل أف إدراؾ مهمة تبديل أشخاص  -      

مة كتقرير ٥تتلف أشكاؿ الفعاليات اٟتكومة قد تكوف طريقة فعالة لتغيَت سياسة اٟتكو 
السياسية السلمية، لذلك فاألنظمة السياسية اليت تتوفر ٢تا أساليب قاعدية ك٦تارسات سلمية 

 الستبداؿ قادهتا، ٘تتلك مزايا إ٬تابية لنجاحها ُب معاٞتة أزماهتا.
د أما ٪تط تغيَت السياسات فإنو على درجة مهمة من التغيَت السياسي، حيث ق -      

تنطوم السياسة اٟتكومية نفسها على مبدأ التغيَت السياسي كذلك بإدخاؿ ٣تموعة من 
 التعديبلت الواسعة على النظاـ السياسي برمتو.

أما ٪تط التغيَت اٞتذرم أك ما يسمى ب:"الثورة"، فهو النمط الذم يؤدم إىل تغيَت   -      
ة كاالجتماعية كالثقافية. كيتميز كمي كنوعي ُب آف كاحد كعلى كافة ا١تستويات االقتصادي

ىذا النوع بكونو تغَت جذرم كفجائي كعنيف ُب غالب األحواؿ كيؤدم إىل ٖتوالت ىيكلية 
 .23ُب النظاـ االجتماعي برمتو

    مفهوم الثورة: -ثالثا   
الثورة تغيَت جوىرم مفاجئ ُب البٌت كاألدكار االجتماعية ك السياسية بوسائل ٗترج عن        

ظاـ ا١تألوؼ كال ٗتلو عادة من العنف. كىي طريقة ُب التغيَت، تشًتؾ فيها قطاعات كاسعة الن
من اٞتماىَت لتغيَت النظاـ السياسي القائم. فهي ٗتتلف عن أ٪تاط التغيَت األخرل، كنمط 

 . 24االنقبلب الذم يرمي إىل ٣ترد قلب نظاـ اٟتكم كإحبلؿ سلطة ٤تل أخرل
دة أك انتشار أفكار معينة تناىض النظاـ القائم. فا١تشاعر ك ٖتدث الثورة لسيا       

كاالحتجاجات اليت تعرب عنها ىذه األفكار تسهم إسهاما كبَتا ُب تغيَت اإلٕتاىات ُب ٣تتمع 
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ما ٨تو النظاـ اٟتاكم، كُب الوقت نفسو تعمل على السيطرة على مواقع اٟتكم بواسطة 
اـ آخرين يؤمنوف ٔتبادئ كقيم جديدة، غَت استخداـ القوة من أجل استبداؿ اٟتكاـ ْتك

 .25تلك اليت كاف ٭تكم على أساسها ىؤالء الذين أز٭توا عن كراسي اٟتكم
فالثورة تعبَت عن ٖتوالت حادة كعميقة تعًتم اٞتسد السياسي كتأخذ ٔتسارىا ٨تو        

 كاألدكار. كُب ذلك خلص)كرين برنتوف(منظومة القيم، لتفرض نفسها على مستول البٌت 

Crane Brinton  ُب دراستو حوؿ"تشريح الثورات" اإل٧تليزية كاألمريكية كالفرنسية، إىل
٣تموعة من النتائج مؤداىا أف ٙتة عوامل رئيسية كانت ٣تتمعة كاملة، أدت ُب األخَت إىل 

 :26حدكثها كمنها
 ضعف الدكر اٟتكومي كعجزه عن أداء كظائفو. -
التحوؿ ُب كالء ا١تثقفُت كالدفع باألزمات الثورية من النضج كالتبلور إىل اإلثارة كالتحريض  -

 كا٠تركج عن النظاـ القائم.
إشتداد حدة السخط كالعداء االجتماعي كتوقف تداكؿ النخب عن لعب أدكار شرعية  -

 اإل٧تاز على مستول ىذه النظم.
 مفهوم الخالفة: -رابعا   

كنظرية ككنظاـ من التشريع اإلسبلمي، فهي اجتهاد بشرم ١تفهـو اإلسبلـ ُب ا٠تبلفة         
طريقة اٟتكم كاف نتاجا لتفاعل ا١تبادئ اإلسبلمية مع ظركؼ العصر كطبائع البشر. فا٠تبلفة 

 ٦تارسة فعلية لنظاـ حكم كىي أكؿ شكل حكم عرفو اإلسبلـ كىي شكل قابل للتغيَت.
نيابة عن الغَت أك ككالة عنو كمنها خليفة كٚتعها خبلئف  كاالستخبلؼ يعٍت ا٠تبلفة      

كىو الوكيل أك النائب كمنها خليف كٚتعها خلفاء كىو التايل أك البلحق. كلقد كرد اللفظ ُب 
القرآف الكرًن بكل ىذه ا١تعاين سواء ٔتعٌت التتابع الزمٍت أك الوراثة أك اإلحبلؿ ٤تل قـو 

اإلستخبلؼ فما كقع من ا١تستخلفُت من أعماؿ  آخرين. فالقرآف كالسنة ٫تا دستور
ك يعرفها )ا١تاكردم(  27كتصرفات كفق ىذا الدستور فهي صحيحة كما خالفو باطل موقوؼ.
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 .1983٘،319جٌٍٗٚق، . جٌمحٍ٘ز، وج٠16ٌ فٙ ظالل انمشآٌ،١ْى لطد،  - 



، ُب حُت يعرفها )بن 28على أهنا "موضوعة ٠تبلفة النبوة ُب حراسة الدين كسياسة الدنيا"
هم األخركية كالدنيوية خلدكف( بأهنا "ٛتل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ُب مصاٟت

 .29الراجعة إليها"
كلقد ميز )بن خلدكف( بُت ثبلثة أ٪تاط من اٟتكم ىي ا١تلك الطبيعي كا١تلك السياسي       

كا٠تبلفة، كإف كانت الفركؽ بينها على صعيد القاعدة أك ا١تبدأ اللذين يقـو عليهما كل ٪تط 
لك الطبيعي، كفارؽ العقل ىو قواـ ا١تلك من ىذه األ٪تاط ا١تذكورة. ففارؽ الشهوة ىو قواـ ا١ت

السياسي، أما الشرع فيبق لوحده قواـ ا٠تبلفة ألنو يسعى إىل ٖتقيق ا١تصلحة األخركية قبل 
 ا١تصلحة الدنيوية. كىو الفارؽ الذم ٯتيز ملك ا٠تبلفة عن ا١تلكُت اآلخرين.

منُت معٌت كاحد كىو يقوؿ)رشيد رضا( أف للخبلفة أكاإلمامة الكربل أك إمارة ا١تؤ        
رئاسة اٟتكومة اإلسبلمية اٞتامعة ١تصاّب الدين كالدنيا. كا٠تبلفة ٔتعٌت اإلستخبلؼ كتأٌب 
اإلمامة ُب موضع الوصف اإلضاُب ٢تا )على الرغم من أهنا مستمدة من مقتضيات الشريعة 

عن طريق اإلسبلمية(، ليستفاد من ذلك على أف ا٠تبلفة نظاـ سياسي مدين يقرره ا١تسلموف 
 .30أىل اٟتل كالعقد كبواسطة عقد البيعة

كىي الشركط كا١تواصفات اليت سيأٌب ذكرىا ُب موضع تويل السلطة ُب منظور الفكر       
السياسي اإلسبلمي، كمنها تنصيب ا٠تليفة الذم يأٌب عن طريق نصب ا٠تبلفة على أساس 

طالب هبا ىم أىل اٟتل كا
ُ
لعقد ُب األمة كما يشَت إىل ذلك أهنا ٘تثل "فرض كفاية"، كأف ا١ت

)عبد اإللو بلقزيز( ُب كتابو "الدكلة ُب الفكر اإلسبلمي"،  فهم أىل االختيار الذين ٬توز ٢تم 
إختيار ا٠تليفة عن طريق البيعة )ا٠تاصة كالعامة( بوصفها عقدا أك صيغة ٕترم هبا تولية اإلماـ 

 .  31بلؼ سائر شركط ا٠تبلفةأك ا٠تليفة على أف يستجمع ا١تشموؿ بالعهد كاالستخ
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 المبحث الثاني: مفهوم إنتقال السلطة في الفكر السياسي:
ٯتكن اعتبار مفهـو إنتقاؿ السلطة كليد طركحات كمرجعيات ٥تتلف األشكاؿ         

األيديولوجية اليت راىنت على تقدًن تصورات سياسية ٥تتلفة للوصوؿ إىل حلوؿ مبلئمة 
السياسية اليت تواجو الدكلة كاجملتمع. كلقد حظيت ىذه التصورات نسبيا للمشكبلت 

ا١تختلفة باىتماـ متزايد كبانتشار كاسع ُب تراث ا١تدارس السياسية الكربل )الليربالية، 
االشًتاكية، اإلسبلمية(. كٯتكن ىنا استعراض أىم األفكار السياسية اليت تتبناىا كل مدرسة 

 .  للمفهـو
  ر الفكر اإلسالمي لمفهوم انتقال السلطة:منظو  -المطلب األول

سا٫تت مصادر الفكر اإلسبلمي األكىل ُب تقدًن  صورة كاسعة حوؿ ٪تط اٟتكم        
الذم ساد الدكلة اإلسبلمية كمؤلفات "األحكاـ السلطانية" أليب اٟتسن ا١تاكردم ك"السياسة 

السلطة كا٠تبلفة بعدا ٤توريا الشرعية" البن تيمية ك"ا١تقدمة" البن خلدكف. ما٨تة ١توضوع 
كدرجة عالية من اإلىتماـ ضمن تصور عاـ، تتحدد كفقو ا١تواصفات العامة اليت ٬تب أف 
تتوفر ُب من تسند لو كظيفة تسيَت شؤكف الدكلة اإلسبلمية. لكن دكف أف يتوافر ٢تذه 

السياسي ا١تقاربات ا١ترجعية ٖتليبل تُناقش فيو تفاصيل مبدأ انتقاؿ السلطة ُب الفكر 
اإلسبلمي. باستثناء ما طرحتو التصورات كالكتابات اٟتديثة اليت تتعرض ٢تا عملية التنظَت ُب 
٣تاؿ البحث اٞتارية عن ا١تتطلبات الواقعية اليت ٕتعل عملية نقل السلطة ُب ا١تمارسة 

 السياسية اإلسبلمية ٕترم ُب إطار مقبوؿ.



نُت، مسار ْتثي خاص بالكتابات األكىل اليت لذلك سيتم الًتكيز ىنا على مسارين اث       
ظلت حبيسة اٟتديث عن النموذج الكاريزمي الذم تربز فيو صفة الرجل ا١تثايل العظيم، 
ا١تنشئ للسوؾ اإلجتماعي كا١تطالب بتشكيل النظاـ اٞتديد. كىو النموذج الصفاٌب الذم 

يبحث ُب ٣تاؿ التنظَت  سيتم اإلشارة إليو ُب مقدمة ىذا ا١تطلب. كىناؾ مسار ْتثي آخر
كيأٌب ىنا مفهـو انتقاؿ السلطة ُب ىذا اجملاؿ الذم يتم فيو اٟتديث عن خصوصية السلطة 

 اليت ٬تب أف تفرضها متطلبات مايسمى با١تصطلح اٟتديث "بالدٯتقراطية اإلسبلمية".
كفاية   ا٠تبلفة ُب منظور ىذه ا١تصادر كاجبة باإلٚتاع كبالشرع كالعقل ككجوهبا فرض       

. ىذا كقد حدد العلماء عدة شركط 32إذا قاـ هبا من ىو أىلها سقط فرضها على الكاَفة
٬تب أف تتوافر ُب الشخص ا١تتطلع ١تنصب اإلمامة ك بوصفها شركط إعتبارية ال قانونية. 
كىذه الشركط حصرىا )ا١تاكردم( كجعلها سبعة ُب كتابو "األحكاـ السلطانية كالواليات 

 :33الدينية"
 العدالة على شركطها اٞتامعة -
 العلم ا١تؤدم إىل االجتهاد ُب النوازؿ كاألحكاـ -
 سبلمة اٟتواس من السمع كالبصر كاللساف -
 سبلمة األعضاء من نقص ٯتنع عن استفاء اٟتركة كسرعة النهوض -
 الرأم ا١تفضي إىل سياسة الرعية كتدبَت ا١تصاّب -
 البيضة كجهاد العدك الشجاعة كالنجدة ا١تؤدية إىل ٛتاية -
 نسب القرشية لوركد النص فيو كانعقاد االجتماع عليو  -

 :34كقد اختلف)ابن خلدكف( ُب اشًتاط القرشية كاختزاؿ الشركط ُب أربعة كىي       
 العلم ك العدالة ك الكفاية  كسبلمة اٟتواس كاألعضاء. 

بع. كمن جانب التنظيم فهو يرل أف االجتماع اإلنساين ضركرم كأف اإلنساف مدين بالط
السياسي ُب اجملتمع، فإف الدكلة عنده تُبٌت على أساس القوة كالعصبية كالغلبة. أم أف النسب 
أك الًتابط القبلي للقبيلة األقول ىي اليت لديها عصبية كىي اليت تكوف ٢تا الغلبة كالسيطرة 
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عصبية، ذلك النصاب على السلطة. ك"١تا كانت الرئاسة إ٪تا تكوف بالغلب، كجب أف تكوف 
أقول من سائر العصائب ليقع الغلب هبا كتتم الرئاسة ألىلها كال تنتقل الرئاسة إالَ 

 . 35لؤلقول"
ىذا الًتكيز الذم يشدد عليو "ابن خلدكف" نابع من كوف أف للخبلفة بعدا كظيفيا.        

احملكومُت كاليت  فما ٭تكم صبلح اٟتاكم ليست ٝتاتو الشخصية بل طبيعة العبلقة بينو كبُت
 يسميها "ا١تلكة". كلذلك ٧تده ٯتيز بُت ثبلثة أنواع من اٟتكم:

اٟتكم أك ا١تلك الطبيعي كىو ٛتل الكافة على مقتضى الغرض كالشهوة كقانونو طبيعة  -    
 الفرد أك القانوف الطبيعي.

ب اٟتكم أك ا١تلك السياسي كىو ٛتل الكافة على مقتضى النظر العقلي ُب جل -    
 ا١تصاّب الدنيوية كدفع ا١تضار. كقانونو القانوف السياسي كىو قانوف مادم دنيوم.

اٟتكم أك ا٠تبلفة فهي ٛتل الكافة على مقتضى النظر الشرعي ُب مصاٟتهم األخركية  -    
كالدنيوية الراجعة إليها. كقانوهنا مبٍت على الشرعية السياسية كعلى مصاّب العباد ُب الدنيا 

 كاآلخرة.
أما أىلية األئمة القادة عند "الشيعة" فًتجع إىل سلسلة األئمة احملددين لقيادة األمة        

ىجرية، ٍب جاءت كصايا األئمة بأف 255اليت انتهت بغياب آخرىم ا١تسمى"ا١تهدم" عاـ
تكوف الوالية كالقيادة من بعدىم للعلماء الذين تتوفر فيهم شركط العلم كالعدالة كالشجاعة 

 ية كغَتىا.كالكفا
الوالية أك الرئاسة عند الشيعة مرت ٔترحلتُت. ُب ا١ترحلة األكىل ٖتددت فيها القيادة        

ل اهلل عليو كسلم( كالثانية تُرؾ فيها ا٠تيار لؤلمة مع كضع مواصفات  ََ بعد عهد النيب)صلن
عند خاصة كشركط عامة ٬تب أف تتوفر ُب القائد. كىي شركط تكاد أف تتطابق مع ما جاء 

أىل السنة. لكن ا٠تبلؼ ُب ا١تواصفات ا٠تاصة عندما تعلق األمر بصفة "القرشية". كىي 
. كال زالت إىل غاية ىذه اللحظة 36الصفة اليت فهمها الشيعة بأهنا تنطبق على أىل البيت"

                                                           
35

 - ٘ ،_______131. 
-93، 2011٘جٌمحٍ٘ز: ج١ٌٙثس ج٠ٌٍّٛس جٌؼحِس ٌٍىطحخ، عٙ فٙ اإلعالو. ٔجٓح َظش أخشٖ.انفكش انغٛا أقّى ئو٠ٌّ، - 36

94. 



تشكل ٤تور كجوىر السلطة ُب إىتماـ منظور الفكر السياسي الشيعي. كعلى إثرىا انبثقت 
 الفقيو.فكرة "كالية 

كمن ٚتلة الوظائف ا١تنوطة ٔتنصب ا٠تبلفة كظيفتُت أك٢تما إقامة الدين كذلك ْتفظو        
كتنفيذه كالثانية سياسة الدنيا بو ٔتعٌت اٟتكم ُب شؤكف اٟتياة ٔتا أنزؿ اهلل. ككفقا لقواعد 

قد هبا الشريعة اإلسبلمية كبالنظر إىل نصوصها، فبل ٧تد نصا صر٭تا ٭تدد طريقة معينة تنع
ا٠تبلفة السياسية. كإ٪تا تُرؾ اجملاؿ ُب ذلك، إىل ما يفرضو الواقع كما ٘تليو الظركؼ ا١تتغَتة 
دكف التعدم على ٣تموعة الوظائف الشرعية كالسلطانية ا١تعتمدة ُب إدارة شؤكف "سياسة 

 الدنيا".
كإىل غاية  بعض  لكن بالنظر إىل ٪توذج الدكلة الذم أقامو ا١تسلموف منذ العهد النبوم       

ٕتارب اٟتكم اإلسبلمي ا١تعاصرة. كبالنظر أيضا إىل تنوع ا٠تربة االجتماعية كالسياسية 
كاختبلؼ تطبيقاهتا من عصر إىل آخر، فإنو ٯتكن اٟتديث عن أكثر من طريقة كاحدة ًب 
اإلعتماد عليها ُب تويل السلطة ُب اٟتكم اإلسبلمي بدءا بطريقة اإلختيار كاالستخبلؼ. 

ىي اآللية السياسية األكىل ا١تقتبسة من دكلة ا١تدينة كىناؾ طريقة أخرل ٝتيت ب"التوريث" ك 
ك"االستيبلء". كىي اآللية السياسية الثانية ا١تتشكلة ما بعد عصر "الراشدين" كال زالت متبعة 
إىل غاية ىذه اللحظة ُب خربات بعض النظم السياسية اليت تدعي بأهنا ٖتتكم إىل مبادئ 

 يعة اإلسبلمية، ك من ٚتلة ىذه اآلليات مايلي:الشر 
أصل انعقاد اإلمامة عند أىل"السنة كاٞتماعة". كُب ذلك يرل  كىيآلية اإلختيار  -

)ا١تاكردم( أنو "إذا اجتمع أىل اٟتل كالعقد فقدموا للبيعة منهم أكثرىم فضبل كأكملهم 
ذا تعُت ٢تم عرضوىا عليو، فإذا شركطا كمن يسرع الناس إىل طاعتو كال يتوقفوف عن بيعتو. فإ

أجاب إليها بايعوه عليها كانعقدت لو اإلمامة فلـز كافة األمة الدخوؿ ُب بيعتو كاالنقياد 
لطاعتو. كإف امتنع عن اإلمامة كمل ٬تب عليها مل ٬ترب عليها، ألف اإلمامة عقد مراضاة 

ولية األصلح ُب ٚتيع . ك يشدد )ابن تيمية( على ت37كاختيار ال يدخلو إكراه كال إجبار"
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مستويات الوظائف من دكف استثناء. كضركرة أف ُيستبعد كل من يطلب الوالية أك تكوف لو 
 . 38أية قرابة أك مصلحة مع صاحب الوالية

إختيار ا٠تليفة إذف، ٯتر ٔترحلتُت: مرحلة البيعة ا٠تاصة كىي مرحلة الًتشيح كاالختيار،        
ىل "اٟتل كالعقد". ٍب تأٌب ا١ترحلة الثانية كىي مرحلة ما يسمى كالذم يقـو هبذه العملية ىم أ

"البيعة العامة" كىي اٟترص على أخذ البيعة من ا١تسلمُت عامة. فهي حق على ا١تسلمُت 
 ٚتيعا كا١تقصود هبا إظهار الرضا كالطاعة للخليفة.

مي األكىل أهنا كإذا كانت "البيعة األكىل" كما تسميها مصادر الفكر السياسي اإلسبل       
من اختصاص أىل االختيار كاالجتهاد. فمن ىم ىؤالء؟ ىم أىل الشورل كالرأم كالتدبَت 
كأىل اٟتل كالعقد كما يسميهم )أبو حامد الغزايل( على أساس أف البيعة ا٠تاصة تقـو على 
 الفكر كالتدبَت ٍب االستضاءة كاستطبلع الرأم عن طريق الشورل اليت هتدؼ ُب األخَت إىل

 .39توحيد األمة
كىي آلية شرعية يعهد ا٠تليفة فيها باإلمامة إٚتاعا من بعده إىل رجل آلية اإلستخالف  - 

من ا١تسلمُت تتوفر فيو شركط اإلمامة ا١تذكورة حسب قوؿ)ا١تاكردم( "أما انعقاد اإلمامة 
 .40بعهد من قبلو فهو ما انعقد اإلٚتاع على جوازه ككقع اإلتفاؽ على صحتو"

ككي يصح اإلستخبلؼ ال بد من توفر شركط ُب ا٠تليفة ا١تتصرؼ كفيمن استخلفو.        
ففيما يتعلق با٠تليفة ا١تتصرؼ فيجب أف يكوف ىو اإلماـ الشرعي الصحيح ا١تباشر للسلطة 
فعبل كأف يكوف الباعث أك السبب اٟتقيقي من كراء ىذا التعيُت ىو الصاّب العاـ. فلكي 

بعده فواجب عليو أف يبذؿ كل جهده الختيار األصلح كا١تستوُب يقـو ا٠تليفة بتعيُت من 
 لشركط اإلمامة. كىذا ال يتأتى إال بعد مشورة من أىل اٟتل كالعقد.

ك فيما يتعلق بالشخص ا١تختار، فيجب أف تتوافر شركط األىلية للخبلفة ُب من        
تخبلفو باطل كأف ُأستخلف كقت االستخبلؼ. فإذا كاف قاصرا أك غَت ذم عدؿ فإف اس

يقابل ا١تعهود إليو بالرضا كا١توافقة من أىل اٟتل كالعقد خاصة كمن الناس ٚتيعا، فإف مل يقبل 
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ا١تعهود إليو فبل ينعقد لو عهد. كألف "اإلستخبلؼ ليس تعيينا هنائيا كال ُٗتوؿ للشخص 
رشيح شخص ا١تعُت سلطة ا٠تبلفة ٔتقتضى إرادة ا٠تليفة السابق كحده. ك إ٪تا ىي ٣ترد ت

معُت على أف األمر يرجع ُب النهاية إىل إرادة الناخبُت كىم أحرار ُب أف يُقركا ىذا الًتشيح 
 .41أك يرفضونو"

كإىل جانب ىذه الطرؽ ا١تذكورة، شهدت ا١تمارسة ُب التاريخ اإلسبلمي طرقا كآليات        
 أخرل ٯتكن اإلشارة إليها كفق ما يلي:

اليت يعهد فيها اٟتاكم باٟتكم من بعده ألحد أصولو أك فركعو كىي اآللية آلية التوريث  -
أك أقاربو دكف النظر إىل كفاءة ىذا الشخص كأىليتو ١تنصب ا٠تبلفة. كقد كانت ىذه الطريقة 
ىي ا١تتبعة منذ أف عهد "معاكية" البنو "يزيد" بوالية العهد حىت صار ىذا عرفا ُب عهد كل 

 من ا٠تبلفة األموية كالعباسية.
لقد أٚتع العلماء على عدـ جواز مبدأ توريث ا٠تبلفة كعدـ شرعيتو بسبب مناقضتو        

١تبادئ اإلسبلـ. إال أنو انعقدت ٔتوجبو اإلمامة للخلفاء األمويُت كالعباسيُت. كيرجع ذلك 
العلماء إىل أف صيغة التوريث اليت عرفها ىذين العصرين مل تأخذ الصورة ُب شكلها 

ا٢تا من األباء إىل األبناء كراثة(، بل أخذت شكبل أقرب إىل االستخبلؼ  ا١تباشر)أم انتق
 كطريق شرعي لتويل ا٠تبلفة كىو ما يسمى بوالية العهد بأف يستخلف األب البنو.

  كإف كاف االستخبلؼ هبذا األسلوب صورم، ألنو كراثة أكثر منو استخبلؼ.                                                   
كالتوريث طريقة النعقاد اإلمامة، ٕتب الطاعة ٔتوجبو ك٭تـر ا٠تركج على اٟتاكم بسببو، كلكن 
ليس من الطرؽ الشرعية كال ٬توز إاَل للضركرة كألجل مصلحة ا١تسلمُت كحقن دمائهم، 

 فالتوريث أُقر بو ٔتوجب نظرية التوازف كدفع أعلى ا١تفسدتُت بتحمل أدناىا.
كىي طريقة للوصوؿ للخبلفة ْتيث يتصدل لئلمامة من ٚتع التغلب آلية اإلستيالء أو  -

شرائطها من غَت اختيار أك استخبلؼ كال بيعة، فيقهر الناس عليها بشوكتو كجنده ك٬تمعهم 
على إمامتو كحكمو. كمع عدـ مشركعية ىذه الطريقة النعقاد ا٠تبلفة ٔتوجبها، إاَل أنو 

زلة" ك"الشافعية" من اعتربىا طريقة ال تنعقد ٔتوجبها اختلفت كجهة الفقهاء حولو. فمن "ا١تعت
اإلمامة كال تستوجب الطاعة. ُب حُت ذىب أىل "السنة كاٞتماعة" إىل أف اإلمامة تصح أف 
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تعقد ١تن غلب على الناس كاستوىل على ا٠تبلفة كىذا ما قاؿ بو اإلماـ أٛتد "أنو كل من 
. ك تربيرات 42الناس عليو فهو خليفة" غلب على ا٠تبلفة بالسيف حىت ٝتي خليفة، ك٬تمع

الفقهاء ٟتل إشكالية التناقض بُت عدـ ا١تشركعية كصحة اإلنعقاد، تأٌب نظرية ما يسمى 
ب"الضركرة" كالنزكؿ على حكم الواقع كدفع أعلى ا١تفسدتُت بتحمل أدناىا كدفعا للفتنة اليت 

 .43تنشأ من منازعتو
أملتها الضركرة كليست الشرعية على شرط أف يكوف  فالقوؿ بانعقاد ا٠تبلفة للمستويل       

ا١تستويل جامعا لشرائط ا٠تبلفة. أما إذا كاف ا١تستويل عليها فاسقا، فبل ٬توز ا٠تركج عليو. 
كإف كاف عليو إٍب فإٙتو على نفسو كا١تسلموف برءاء. أما إذا كاف ا١تستوىل عليها  كافرا، فبل 

 صدم لو.كجو فيو على اإلطبلؽ إالَ قتالو كالت
فلقد أدل اإلخبلؿ ٔتهمات منصب ا٠تبلفة كمهمة حراسة الدين كسياسة الدنيا بو إىل       

موجبات التغيَت. فمىت ظهر خلل على مهاـ ا٠تليفة، لـز القياـ بتغيَت ىذا اٟتاكم كما ذكرىا 
 العلماء. كىي أربعة:

ٯتنع استدامتها. فاإلمامة ال الكفر كالردة. إذ أف الكفر ٯتنع ابتداءا انعقاد ا٠تبلفة كما  -
 تنعقد لكافر كلو أنو طرأ عليو الكفر كجب عزلو. 

ترؾ اٟتكم ٔتا أنزؿ اهلل كىو أف يعدؿ عن شرع اهلل. فيمتنع عن إقامة حدكده أك تغيَت  -
شرعو، فبهذا ٮترج عن حكم الوالية كتسقط طاعتو ككجب على ا١تسلمُت خلعو كتنصيب 

 خليفة عادؿ مكانو.   
لم كالفسق كالبدعة. إذ أف ا٠تبلفة ال تنعقد لفاسق ابتداءا. فإذا طرأ عليو نقص أثناء الظ -

حكمو من ظلم أك فسق اك بدعة، كجب عزلو كذلك على حسب درجة الفسق. فإذا كاف 
فسقو على نفسو، فإٙتو عليو. كإذا كصلت بو درجة الفسق كمداه إىل اإلخبلؿ بأحواؿ 

 كجب عزلو.ا١تسلمُت كانتكاس أمور الدين 
النقص ُب البدف كنعٍت بو العجز اٞتسدم كالعقلي الذم يطرأ على ا٠تليفة فيمنعو من  -

القياـ ٔتهاـ منصبو كذلك حسب درجة ا٠تلل الذم يطرأ على العضو كمدل تأثَته على 
 الوظيفة كفقداف السمع كالبصر كاللساف كالصمم كا٠ترس...

                                                           
 .225، ٘يشجغ عاتكػرى جٌٍَجق جٌٌٕٓٙٛٞ،  - 42
43
 .223، ذ١ٍٚش:وجٌ جٌّؼٍفس ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ، ذىْٚ ْٕس، ٘إدٛاء ػهٕو انذٍٚأذٛ قحِى جٌغُجٌٟ،  - 



كسائل كآليات فتغيَت اٟتاكم قد يكوف بسبب ما كإذا كاف للتغيَت موجبات، فإف لو        
لكن الوسيلة ٗتتلف من حالة إىل أخرل. كمن ٚتلة الوسائل اليت حددىا العلماء بضوابط 

 كشركط ال يصح ٗتطيها. ٯتكن ذكرىا فيما يلي:
العزؿ: األمة اليت ٘تلك حق التعيُت ىي اليت ٘تلك حق العزؿ. كذلك عن طريق ٦تثليها  -

لعقد(. ففي حالة ا٨تراؼ ا٠تليفة أك تقصَته ٔتهامو يتدخل أىل االختيار )أىل اٟتل كا
كاالجتهاد لتقدًن النصح كالوعظ كاإلنذار كمنح ا٠تليفة فًتة زمنية لعلو يرجع كيعدؿ عما ىو 
عليو من ظلم كطغياف. فإذا أصر على ذلك، فعليهم أف يعملوا جاىدين لعزلو بكل الوسائل 

ب عن ذلك مفسدة أكرب. كقد ٯتارس ا٠تليفة نفسو ىذه الوسيلة ا١تمكنة، شرط أف ال يًتت
 بأف يقـو بعزؿ نفسو إذا أحس من نفسو عجزا أك عدـ مقدرة على القياـ بأعباء ا٠تبلفة.

العصياف ا١تدين: كتكوف ىذه الطريقة إذا شعرت األمة بأف ا٠تليفة مستهًت كفاسق جائر ال  -
ىب كاستكرب، فما عليها إاَل أف تقاطعو. حينئذ ٬تد يصلح للخبلفة كقدمت لو النصيحة لكنو أ

 نفسو منبوذا من أمتو، فإما اعتدؿ كإما اعتزؿ.
ا٠تركج: كا٠تركج على اٟتكاـ عند توافر أسبابو كمقتضياتو كشركطو يعد أحد اٟتقوؽ  -

األساسية لؤلمة. كما أنو يعد من أخطر ىذه الوسائل ١تا يًتتب عليها من إراقة للدماء 
خلل بالنظاـ العاـ. فا٠تركج على اٟتاكم يرتبط بالقدرة كاالستطاعة كتوقع الظفر  كإحداث

كاالنتصار. أما إذا كاف كرآئو مفسدة أكرب كسفك كإراقة لدماء ا١تسلمُت من غَت مصلحة 
 متوقعة. فبل شك أف أمر ا٠تركج ُب ىذه اٟتالة ٬تب أف ٭تاط ٔتزيد من الضوابط كاحملاذير. 

ر السياسي اإلسبلمي، على مسألة ا٠تبلفة كٯتنحها بعدا ٤توريا كدرجة عالية يركز الفك       
من االىتماـ ضمن تصور عاـ تتحدد ُب إطاره ا١تواصفات العامة اليت ٖتدثت عنها مصادر 
ىذا الفكر ُب باب شركط اإلمامة كمن يتوالىا. كجاء ىذا االىتماـ ُب رحاب اٟتديث عن 

أثارهتا الشريعة كمقصد حفظ الدين كمقصد حفظ النفس كغَتىا  ا١تقاصد العامة ا١تعركفة اليت
 من ا١تقاصد اليت ال ٯتكن أف تتحقق إالَ ُب ظل خبلفة كاملة ُب األعماؿ كالصفات. 

ا١تبلحظ أف نظرية ا٠تبلفة اليت عرضتها مصادر الفكر السياسي، ظلت تعكس مثالية        
كمل ُب صفاتو(، كما أهنا تعكس تركيزا شديدا الرجل العظيم )ا٠تليفة األفضل ُب أعمالو كاأل

للسلطة كدرجة عالية من البَلمؤسسية كىي مرتبطة بالفردية كالذاتية. كالبلمؤسسية تعٍت عدـ 
كجود طرؽ كإجراءات ٤تددة كمتبعة ٟتل مشاكل الوصوؿ إىل السلطة كا٠تبلؼ عليها. معٌت 



ت الفردية الذاتية ا٠تاصة بالشخصية ذلك أف ا١تفهـو جاء بصفة عرضية ال يتطرؽ إاَل للصفا
اليت ٬تب أف تتوىل مهمة القيادة، دكف أف يأٌب ذلك ُب إطار اٟتديث عن ا١توجبات اليت 

 تقتضيها عملية نقل السلطة ضمن ٣تموعة ا١تؤسسات.
أما عن طريقة انتقاؿ السلطة أك آلية تغيَت ا٠تليفة، فيتبُت أف فقهاء السياسة األكائل مل        

كلوا ىذا ا١تبدأ كمل يتعرضوا لو، رغم تناك٢تم ١توجبات ككسائل التغيَت. باستثناء اإلجراءات يتنا
اليت تفرض على احملكومُت خلع اٟتاكم أك عزلو عندما تصل درجة اال٨تراؼ إىل اإلخبلؿ 
بأحواؿ الصاّب العاـ. كظل ذلك كلو ُب إطار فًتات إخبلؿ اإلماـ ٔتهامو كعدـ مقدرتو 

 اصد اإلمامة أك ا٠تبلفة.بالقياـ ٔتق
ٍب أف مسألة انتقاؿ السلطة كتداك٢تا أك تأقيت مدة ا٠تبلفة فيها أك ٖتديدىا ٔتدة زمنية        

معينة، كل ىذه األمور مل يتناك٢تا العلماء األكائل ٍب أف التاريخ السياسي اإلسبلمي مل يعرؼ 
طا١تا أنو يسَت على النهج  مبدأ التداكؿ على السلطة ألف ا٠تليفة كاف ٭تكم مدل حياتو

اإلسبلمي الرشيد كليس لو كقت ٤تدد ينتهي إليو إاَل إذا انتهى أجلو. أك ألسباب ال إرادية  
 كموتو أك أف يتم قتلو أك عزلو بالقوة أك عن التولية أك الوراثة.

كعلى ضوء ما قدمت من قبل، فإف تشخيص ا١تمارسة الفعلية للحقب التارٮتية        
 ة األكىل يعكس ما يلي:اإلسبلمي

ٛتل النموذج النبوم أفكارا جديدة عن العبلقات الشخصية كاالجتماعية كالسياسية  -      
كبشكل خاص ُب ٣تاؿ عبلقات السلطة كالقيادة مستندا على مبادئ األخبلؽ كالشريعة اليت  

 كانت ٤تركا لسلوؾ السلطة.
-ب "الكارزما  Mc Farlandد"مثل النموذج النبوم ١تا يسميو "ماكفارالن -      
كىو الوضع الذم يربز فيو رجل عظيم لو   Charisma-Paradigmالنهج"

، 44جاذبية)كاريزما( يؤسس نظاما جديدا )النهج( للسلوؾ كاالنتماء الشخصي كاالجتماعي
إذ استطاع أف يوحد العرب كيبٍت ٣تتمع موحد قائم على اإلشراؾ ُب ا١تعتقدات كاألفكار 

 ٣تموع القيم كمبادئ الشريعة.  ا١تبنية على
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مصطلح "نبوم" مرادؼ ١تصطلح صاحب الكارزما الذم كصفو "ماكس فيرب" من  -      
حيث أنو يعتمد على االنقياد الطوعي للقائد كىو يتميز بوجود عبلقة عاطفية بُت القائد 

أم الشعور  كأتباعو ٦تا يؤدم إىل االنقياد الطوعي دكف الرجوع إىل كسائل القهر كاإلكراه
 بعظمة القائد كالًتكيز على الصفات الفردية لو.

إف ظهورالرجل العظيم ليس دائما ٦تكنا كالقائد إما أف يكوف ُب نظر أتباعو عظيما  -       
أك عاديا. ككجود ىذين االحتمالُت يعٍت كجود نوعُت من العبلقة السلطوية. النوع األكؿ ىو 

عو كىو ما أطلق عليو اصطبلح النمط النبوم أك الزعامي العبلقة بُت القائد العظيم كأتبا
الكاريزمي كالنوع الثاين ىو عبلقة القائد العادم بأتباعو كىو ما عرؼ باصطبلح النمط 

 .45السلطوم أك ا٠تليفي
ٯتكن اعتبار فًتة أعواـ الثبلثُت منذ كفاة الرسوؿ"صلَى اهلل عليو كسلم" حىت إقامة  -      

فًتة ٕتارب سياسية مهمة ُب حل مشاكل الصراع على السلطة  661-632الدكلة األموية
كتتابع القادة، فبعد كفاتو "صلى اهلل عليو ك سلم" كاجو اجملتمع اإلسبلمي أكؿ ٕتربة انتقاؿ 
للسلطة من شخص آلخر. حيث مل يكن ١تركنة اإلسبلـ ٖتديد طريقة معينة لتويل اٟتكم بعد 

 الجتهاد ا١تسلمُت حسب كل زماف كمكاف. اختفاء النموذج النبوم، كترؾ ذلك
حلت أكؿ ٕتربة خبلفة ُب اإلسبلـ بتويل "أيب بكر الصديق" ك"عمر بن ا٠تطاب"،  -      

ك٫تا صحابياف ملكا صفات الرجل العظيم الكاريزما كيعترباف امتدادا للنموذج النبوم. كلقد 
فًتة من النكوص كبركز  قاما بدكر مهم ُب نقل السلطة بطريقة سلمية، ليشهد بعد ذلك

عناصر الصراع كالعنف كالبلمؤسسية كأساليب ٟتل مشاكل انتقاؿ السلطة كلقد تبلور ذلك 
 ُب النماذج التالية:

مثلت حادثة مقتل"عثماف بن عفاف" بداية لصراع طويل حوؿ من ٭تكم كحالة  -      
قائد إىل آخر بطرؽ  غياب الطرؽ ا١تؤسسية لتغيَت القائد، فيصبح من الصعب االنتقاؿ من

سلمية. إذ توَب ثبلثة من ا٠تلفاء الراشدين بطريقة االغتياؿ )عمر كعثماف كعلي(. كأىم من 
ذلك أف مقتل "عثماف" ك"علي" كاف بسبب من ٭تكم كىو ما حدث ُب معركة اٞتمل بُت 
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"علي" من جهة ك"عائشة كطلحة كالزكبَت" من جهة أخرل. كُب معركة صفُت بُت "علي 
 ية".كمعاك 
مثل ىذين اٟتادثُت صراعا حقيقيا على السلطة، كىنا يتجسد النمط السلطوم  -      

ا٠تليفي  كىو النمط الذم يوجد فيو ُب مركز السلطة شخص عادم ال يعتمد على العبلقة 
العاطفية كال التبعية الطوعية، كإ٪تا يركز على كسائل اإلكراه كالقهر لضماف مركزه ُب السلطة. 

ُب النمط ا٠تليفي السلطوم تتميز بكثرة الصراع كاالنقسامات ك٤تاكالت التغيَت عن  فالعبلقة
 طريق الثورة.

أما ُب ما يتعلق ٔتسألة التنظَت االجتهادم التجديدم كاليت تدخل ضمن الكتابات        
جاءت لتنتقل إىل مستول آخر أكثر انفتاحا الفقهية ا١تعاصرة ١توضوع انتقاؿ السلطة، إ٪تا 

بغرض التأسيس لنموذج فكرم سياسي حديث يتماشى كطبيعة الواقع الذم يفرضو احمليط 
 اإلجتماعي كاالقتصادم ا١تتجدد باستمرار.

كل الكتابات ا١تعاصرة تقر ٔتبدأ انتقاؿ السلطة كتداكلو بشكل سلمي معتربة أف ذلك         
ئية بُت ٣تموعة النخب االجتماعية كالسياسية.كال مانع ُب تصورىا من يعد من العقود الرضا

أف تشًتط األمة عقدا ٤تددا بأجل زمٍت قابل للتجديد. كمن بُت ىذه االجتهادات يقوؿ 
)سليم العوا( أف" تأقيت عقد ا٠تبلفة يدرأ ا١تفاسد عن األمة، فليس ىناؾ نظاـ ٭توؿ بُت 

نظاـ يتقرر فيو كجود انتقاؿ السلطة كتداك٢تا بالطرؽ  الناس كبُت الظلم كاالستبداد إالَ 
"  . 46السلمية كذلك أف يتوىل اٟتكاـ ا١تنتخبوف سلطتهم أك كاليتهم إىل أمد معلـو

ٗتضع الرؤية اإلسبلمية ا١تعاصرة ُب ا١تقاـ األكؿ للشرعية الدينية من حيث  التأسيس        
بااللتزاـ باإلطار الفكرم كالعقيدم لئلسبلـ، ثانيا شرعية إسناد السلطة أك الوالية من كذلك 

حيث توافر الشركط كالطريقة كالكيفية اليت تعد ٘تثيبل حقيقيا ٟتقائق االختيار كالرضا كالبيعة 
كالعقد، ثالثا ٦تارسات السلطة السياسية من حيث تكييفها الشرعي كفقا لعناصر التأسيس 

قـو الدكلة اإلسبلمية بتحقيق كظائفها على مقتضى الشرع ُب حراسة الدين كسياسة حيث ت
 . 47الدنيا بو
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يرل البعض أف الفكر السياسي اإلسبلمي الذم نظر لو فقهاء السياسة األكائل، يقـو        
على ٣تموعة من ا١تبادئ كالقواعد كاألصوؿ اليت ُبٍت عليها فقو ا٠تبلفة قوامها مبدأ سيادة 

ألمة كالفصل بُت السلطات كاألساس التعاقدم للحكم الذم يضمن حريات الشعوب ا
كاألفراد. كعلى ضوء ا١تستجدات اليت طرأت على السياسة ا١تعاصرة، بات من الضركرم 

 صياغة نظرية سياسية معاصرة تستجيب ٞتملة ا١تتغَتات االجتماعية كاالقتصادية الواقعية.
سياسي ُب الًتاث اإلسبلمي، توجد بو العديد من اإلشكاليات يقر البعض أف الفكر ال       

العويصة اٟتل كإشكالية عزؿ ا٠تليفة عند كجود ا١تقتضى الشرعي لذلك، كإشكالية فقداف 
التربير الشرعي كالعقلي الستمرار الوالية ككذلك مشكلة "كالية العهد" اليت أدت إىل 

ا ىو الشأف ُب النظم السياسية اإلسبلمية استمرارية اٟتكم ا١تلكي الوراثي عند السنة كم
ا١تلكية )٪توذج ا١تملكة العربية السعودية(، كإشكالية "كالية الفقيو" عند الشيعة ُب النظم 

 السياسية اإلسبلمية اٞتمهورية )إيراف ٪توذجا(. 
لذلك يصبح من اٟتتميات القبوؿ بتأقيت ا٠تبلفة كما يشَت إىل ذلك مفكركف كثر        
اب الفكر اإلسبلمي ا١تتنوع، ككضع مدة ٤تدكدة لعقد اإلمامة من خبلؿ االقًتاع من أقط

العاـ ألفراد األمة كا٠تاص لنواهبا على مستول اجملالس الشورية حسب ما تقتضيو الدساتَت 
 .48ا١تختارة
اإلسبلـ دين كدكلة كىو قبوؿ با١ترجعية اإلسبلمية العامة اليت تسمح بالتعددية.        

كم تُرؾ أصبل لكي ٮتتار ا١تسلموف ما يبلئم العصور كالظركؼ ا١تختلفة، فليس كشكل اٟت
ىناؾ نص ملـز ٬تب إتباعو، لكن كل ما ُب األمر أف ٙتة قواعد كلية كمبادئ عامة تلتـز هبا 

. فتحديد 49األمة كأجهزة الدكلة فيما يتعلق بنظامها السياسي كنظمها االجتماعية بوجو عاـ
مور ا١تسكوت عنها سواء بالنص أك اإلٚتاع كىو أمر مًتكؾ لئلجتهاد، مدة ا٠تبلفة من األ

 .50ففي غياب النص يصبح األصل ُب األشياء ىو اإلباحة كما تقوؿ القاعدة الشرعية
 المنظور الليبرالي لمفهوم انتقال السلطة: -المطلب الثاني
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دية خاصة منها السياسية إف ٤تاكلة تعقب ا١تفهـو كتتبع مضامينو االجتماعية كاالقتصا       
اليت يتضمنها الفكر السياسي الليربايل، ٭تيل عملية البحث إىل ضركرة تسليط الضوء على 
مسارين اثنُت من مسارات بناء ىذا الفكر، كٯتثل ا١تسار ا١تعرُب األكؿ ٣تموع اإلرىاصات 

الكبلسيكي  الفكرية اليت مهدت لتشكل مفهـو انتقاؿ السلطة ُب إشارة إىل الفكر السياسي
كنظرياتو السياسية التقليدية كأفكار العقد االجتماعي ا١تتزامنة مع الثورات الربجوازية اليت 

 عاشتها أكركبا ُب القرف السابع عشر. 
كأما ا١تسار الثاين فيمثل مرحلة التأسيس للمفهـو كىي ا١ترحلة اليت أُظهرت بشكل        

١تفهـو من ٣تاؿ التفلسف إىل ٣تاؿ التسييس كاضح فًتة سياسية خصبة أسهمت ُب إخراج ا
كا١تمارسة، ليأخذ مرحلة الفعل كىي إشارة كاضحة إىل التوجو اٞتديد للفكر السياسي 

 .الليربايل الذم أخذ يشهد كالدة جديدة لليربالية
توضح ىذه ا١تسارات ا١تعرفية اليت تُقدمها مصادر الفكر السياسي كاالجتماعي األكريب        

وع، مفاصل العبلقة بُت التصورات النظرية لآلراء السياسية كأ٪تاط ٕتلياهتا العملية ُب ا١تتن
سياؽ الدكلة كواقعة تارٮتية . فهي ال تكتفي بتوضيح ىذا فحسب، كإ٪تا تقـو ٔتناقشة تأثَت 
إتاىاهتا الفكرية األكىل ُب ذلك السياؽ الذم ُكجد فيو اجملتمع كُكجدت فيو سلطة الدكلة 

اقب أنظمة حكمها كعلى درجة عالية من التفصيل، طيلة فًتة زمنية جد متقدمة  حوؿ تع
كاف ٢تا الفضل كاإلسهاـ الكبَتين ُب إبراز الكثَت من ا١تفاىيم السياسية اليت بقيت إىل غاية 
ىذه اللحظة، ٤تور نظرية اٟتكم الليربايل السائدة ُب الغرب كمفهـو اٟترية كالدٯتقراطية 

 كحقوؽ اإلنساف كالتداكؿ على السلطة.    كالدكلة اٟتديثة
إف ٖتليل ىذا الًتاث ا١تعرُب ا٠تصب كالذم يأٌب ُب مقدمتو الفكر السياسي ا١تتجلي        

ُب التحليبلت الفلسفية كالسياسية األكىل كالنظريات السياسية اليت ظهرت ُب عصر النهضة 
ناء الدكلة اٟتديثة، يسهم كلو ك من كاإلصبلح الديٍت كالسياسي ك تأثَتاهتا ا١تتبلحقة ُب ب

دكف شك ُب توضيح ىذا اٟتضور ا١تعرُب  ا١تًتاكم ُب عملية تتبع ا١تفهـو كتطوره ُب ضوء 

                                                           
 -  ٔٗأش ( انهٛثشانٛحLibéralisme )  ِفٟ جٌطغ١ٍجش جالؾطّحػ١س جٌطٟ ٖٙى٘ح جٌّؿطّغ جألٌٚٚذٟ ًِٕ ذىج٠س جٌمٍْ جٌٓحو

وٕطحؼ إلْٙحِحش جٌفىٍ جٌفٍٓفٟ ٚج١ٌٓحْٟ  ػٍٗ ج١ٌّالوٞ، ٚضطٌٛش ذٗىً ؾٍٟ وفٍٓفس ١ْح١ْس فٟ أٚجتً جٌمٍْ جٌطحْغ ػٍٗ
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- Rawls j, Libéralisme Politique, PUF,1995. 



اٟتديث عن أ٪تاط اٟتكم كدكراف السلطة ا١تتعاقبة كخصوصية العملية السياسية ا١تتشكلة ُب 
 سياؽ اجملتمع الليربايل.

أخذ مساحة أكسع ُب رحاب منظومة فكرية كفلسفية يأٌب موضوع إنتقاؿ السلطة لي       
كسياسية متكاملة ، بل ا١تساحة كلها إف مل نبالغ ُب القوؿ كعنواف لنظرية الدكلة ا١تدنية 
ا١ترتبطة بالتجربة السياسية ا١تتشكلة ُب رحم اٟتكومات كالنظم السياسية منذ بداية القرف 

تفاء نظاـ اٟتكم ا١تلكي ُب ببلد اإلغريق لتتحوؿ السابع قبل ا١تيبلد. كىي الفًتة اليت تبدأ باخ
أف  Aristocracyفيو السلطة كتنتقل إىل مستول ُيسمح فيو أكال للنظاـ "األرستقراطي"

 ٭تل ٤تل نظاـ التوريث كيبدأ معو مسار آخر تتشكل فيو أكؿ طريقة النتقاؿ السلطة.
كمعرفة ٣تموع الفئات لذلك كاف الزما تتبع كيف تشكلت أ٪تاط أنظمة اٟتكم        

االجتماعية كالسياسية اليت ُكجدت ُب أعلى ىـر السياسة ك كيف انتقلت السلطة فيها. ألف 
ىذا التشكل ىو الذم يساعد الفكر السياسي الليربايل ُب أف يقـو بعملية ١تلمة جملموع 

سياؽ األفكار السياسية اليت سوؼ تُثرل عناصرىا كمكوناهتا كتتأسس مضامينها من خبلؿ 
كاقع التجربة السياسية اليت سادت الغرب كاليت أثرت الحقا بصفة خاصة من خبلؿ ما 
قدمتو أفكار العقد االجتماعي ك ما أسهمت بو نظرية الفصل بُت السلطات. كمعرفة طبيعة 
ىذا التشكل الفئوم أك النخبوم، سيساعد بدكره على فهم ا١توقع الذم ٭تتلو مفهـو إنتقاؿ 

 الفكر السياسي الواسع.  السلطة ُب ىذا
إف أكؿ شيء ٬تب التنويو إليو ُب مقدمة ىذا الفكر. كالذم يستحق إلتفاتة كربل من        

قبل الليربالية ا١تتشكلة، ىو تصنيفات )أفبلطوف( ك)أرسطو( السياسية أل٪تاط اٟتكم برغم 
سة الليربايل أ٫تية التحيز الذم أُبدتو للدٯتقراطية األثينية. فهي أكؿ من أعطت لعلم السيا

البحث ُب موضوع الشرعية كالسلطة كُب دكر النخبة كعبلقتها با١تذىب اٟتر اليت سيتم 
 .51التعويل عليها ُب ضماف االستقرار
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قىُ جألٌْطمٍج١٠س فٟ جٌفىٍ ج١ٌٓحْٟ جإلغ٠ٍمٟ فٙٛ  ٔظحَ قىُ "جألفًٟ"، ٚ٘ٛ جٌٕظحَ جًٌٞ ٠مَٛ جٌٕرالء ذطٗى١ٍٗ ذكىُ 

 ١ٍس ٚأٍُٚٙ جٌؼ٠ٍك. ٚوحْ) أفال٠ْٛ( ٠ىػٛ ئٌٝ قىُ جٌٛفٛز جٌّػمفس. ٠ّىٓ جٌٍؾٛع ئٌٝ:ٚفحضُٙ ججٌٕر
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غدت "األرستقراطية" اليت انتقلت إليها السلطة ٔتوجب ىذا التحوؿ الذم طرأ على        
مسَتة للحكم. لكن سرعاف ما أخذت ٪تط اٟتكم ُب التجربة السياسية ُب الغرب، فئة 

توظف السلطة كتستغلها لصاٟتها على حساب الفئات األخرل، حىت بدت مساكئ ىذه 
النخبة تتسع بشكل يسرَع ُب ا١تقابل من ظهور فئات كأقليات مسيطرة، ٖتاكؿ ىي األخرل 

١تقاربات أف ٕتد مكانة ضمن  ٪تط اٟتكم السائد. كمل يعد ُب مقدكر فئة النببلء كما تشَت ا
ا١ترجعية للفكر السياسي، أف تنفرد لوحدىا ُب ٘تلك السلطة كالثركة بفعل التغَتات 
االقتصادية اٟتاصلة، بل أدل ذلك إىل بركز ٩تبة جديدة ظل يطلق عليها حكم األقلية أك 

  Oligarchy. ٪تط حكم "األكليجاركية"
على النخب اليت تتمتع لكن حكم األقلية ىذا، الذم ظلت سلطتو مقتصرة سول        

بشرؼ األصل أك من بيدىا كفرة الثركة كا١تاؿ، جعل مسار ٪تطو السلطوم يتجو ٨تو إعادة 
إحكاـ السيطرة هبدؼ اٟتفاظ على ا١تكانة االجتماعية كالتواجد السياسي. كبالتايل فإف 

راطية من النتيجة اٟتتمية اليت فرضتها صورة العبلقات ا١تتصادمة بُت حكمي القلة كاالرستق
جهة، كبُت تعارض مصاّب األغلبية من جهة أخرل ُب بداية ٕتربة اٟتكم ُب خربة اجملتمع 
األكريب، أدل ذلك كلو إىل تشكيل ٪تطُت اثنُت من اٟتكم. كٯتكن اٟتديث ىنا عن ٪تط 

كالذم انتقلت فيو السلطة إىل حكم الفرد أك  Autocracyاٟتكم "األكتوقراطي"
اٟتكم "الدٯتقراطي" الذم ٖتولت فيو السلطة إىل دكلة ا١تؤسسات عن الشخص الزعيم. ك٪تط 

 طريق الثورة أك ما ُيسمى بالتغيَت اٞتذرم.
ىذا التصنيف أل٪تاط اٟتكم ا١تتعاقبة ُب تاريخ اجملتمع السياسي كا١تدين كالذم عكستو        

سي كنظرياتو خصوصية البيئة السياسية ا١تشار إليها، دفع ٤تور اىتمامات الفكر السيا
السياسية إىل البحث عن أفضل ٪تط للحكم ْتيث تنتقل فيو السلطة بصورة أكثر مبلئمة 
لتحقيق الفضيلة كاالستقرار. فما ىو ىذا النمط ا١تستقر ؟ كىو سؤاؿ ٤تورم ظل يراكد الفكر 
كيأخذ مساحة أكسع ضمن اىتماماتو البنائية خاصة ُب كتاب "اٞتمهورية" ا١تعركؼ حينما 

                                                           
 - " جٌىٍّط١ٓ ج١ٌٛٔح١ٔط١ٓاالٔنٛجاسكٛح٠محذً ِىٌٛي "Oligar ٚ...جٌطٟ ضؼٕٟ جٌمٍسArche  ٚضؼٕٟ جٌكىُ، ّٚ٘ح أًٚ جٌىٍّس

ج١ٌٓحْٟ جإلغ٠ٍمٟ قىُ جٌمٍس جٌفحْىز، ػٍٝ ػىّ جالٔؿ٠ُ١ٍس ٚجٌف١ٍٓٔس أ٠ٟح. ٚوحْ ٠ىي ِٛطٍف جال١ٌٚؿحٌو١س فٟ جٌفىٍ 

 . 224،٘يشجغ عثك ركشِجألٌْطمٍج١٠س جٌطٟ وحْ ٠طٍك ػ١ٍٙح ِٛطٍف جٌكىُ جٌٛحٌف. ٌجؾغ: ئّْحػ١ً ػٍٟ ْؼى، 


" فٟ جٌّٛطٍف ج١ٌٓحْٟ ئٌٝ جٌكىُ جٌفٍوٞ جًٌٞ ال ضم١ىٖ ٍْطس أنٍٜ. ٚلى ٠ىْٛ جٌكىُ ألٔذٕلشاطٛحض١ٍٗ "ج - 

 جألٚضٛلٍج٠ٟ ٌٚجغ١ح ف١ُّٓٝ ٍِى١ح أٚ ل٠ٍٛ١ح أٚ جِرٍج٠ٌٛ٠ح ٚلى ٠ىْٛ غ١ٍ ٌٚجغٟ ف١ُّٓٝ "و٠ىطحض٠ٌٛح".



صاحبو: تتباين أنواع اٟتكم، فمنها حكم الطاغية كمنها الدٯتقراطية كمنها  يقوؿ
 52األرستقراطية...

ك١تا يشَت الفكر السياسي بأف انتقاؿ السلطة ضمن ٪تط اٟتكم الدٯتقراطي تصبح ىي        
األخرل عرضة لبلهنيار عندما تظهر ٩تبة معينة تتشابو مع النخبة االكليجاركية فتحوؿ اٟتكم 

ر٬تيا ٨تو االستبداد. فلذلك ٧تده ٭ترص كل اٟترص على التقيد ٔتجموعة الشركط تد
كا١تواصفات اليت ٕتعل انتقاؿ السلطة ٨تو االستقرار ٦تكنة ك "على الشيوخ أف ٭تكموا كعلى 
الشباب أف يطيعوا....كأف يكوف ىؤالء خَت الشيوخ كأصلحهم. كماداـ على اٟتكاـ أف 

   53يكونوا أصلح الناس للمحافظة على ا١تدينة..." يكونوا خَت اٟتراس ٬تب أف
لنظم الدكلة نوعا من التحليبلت السياسية اليت  كلقد جسدت تصورات )أرسطو(       

كضعت ُب نظريات متكاملة، صنفت فيها نظم اٟتكم على أساس النمط أك الطريقة اليت يتم 
كم اٞتمهورم كىو نظاـ حكم هبا الوصوؿ إىل السلطة. إىل أف انتهت إىل تفضيل نظاـ اٟت

األغلبية الذم يعمل من أجل مصلحة األغلبية. كيعد ُب اعتقاد )أرسطو( من أفضل نظم 
اٟتكم. ألف انتقاؿ السلطة فيو تتم كفق قواعد كإجراءات نظم قانونية، تؤدم ُب األخَت إىل 

 رضا احملكومُت.
َنفها كعَددىا الفكر السياسي كجدت ىذه التحليبلت ا١تتعلقة بأ٪تاط اٟتكم اليت ص       

بصفة عامة، اىتماما كبَتا السيما لدل منظرم ما يسمى بالعقد االجتماعي أمثاؿ )توماس 
ىوبز( ك)جوف لوؾ( ك )جوف جاؾ ركسو( على األقل ُب بلورة كٖتديد ا١تبلمح السياسية 

ايل ُب العامة ١توضوع ٖتوؿ السلطة كمفهـو ككممارسة. كالذم جاء كنتاج للتطور الرأٝت
 اجملتمعات الغربية خاصة ُب القرنُت السابع عشر كالثامن عشر.
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 - ٕٝجٌٍٓطس ٚجٔطمحٌٙح. ٚجٔطٙٝ ئٌٝ أْ جٌمحْٔٛ ٌؤ٠طٗ ٌكك جٌهالفس ػٍٝ ٠ٍٖٟ جٌكىّس ٚجٌف١ٍٟس وأْحِ ٌط) أسعطٕ( ذ ٌٟٛ

 -جٌٍّىٟ -: ٔظحَ جٌكىُ جٌى٠ىطحضٌٛٞ"انرصُٛف انغذاعٙ نهُظى"٘ٛ جألْحِ جٌٍٗػٟ فٟ جٔطمحي جٌٍٓطس. ٚحقد 

جٌؿُء جٌػحٌع،  ، ذاسٚخ انؼهى،ؾٌٛؼ ْحٌضْٛ جٌؿٌّٙٛٞ.ٌجؾغ فٟ يٌه: -جٌى٠ّمٍج٠ٟ -جألٌْٚطمٍج٠ٟ -جأل١ٌٚغحٌوٟ

أ٠ٟح ئٌٝ) وطحذٗ  . ٚ ٠ّىٓ جٌٍؾٛع50-9؛ ٘ 1970٘ك جٌط٠ًٛ ٚآن٠ٍٓ(. جٌمحٍ٘ز: وجٌ جٌّؼحٌف، )ضٍؾّس و. ضٛف١

 ضٍؾّس أقّى ٌطفٟ ج١ٌٓى(. جٌمحٍ٘ز: جٌىجٌ جٌم١ِٛس ٌٍطرحػس ٚجٌٍٕٗ، ذىْٚ ضح٠ٌم.، انغٛاعح، )أٌْطٛ جٌّطٍؾُ(:



كىي الفًتة اليت ارتبط ُب ظلها التشكل التارٮتي للمجتمع الرأٝتايل ٔتجمل التحوالت        
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية اليت أهنت النظاـ اإلقطاعي كدكلتو اليت استندت بدرجة  

 شأة ا١تقدسة للدكلة".كبَتة إىل نظرية "الن
كقد كاف لفبلسفة التنوير كالطبقة الرأٝتالية الصاعدة اإلسهاـ الكبَت ُب خلق القوة        

ا١تضادة للتسلط الديٍت كالدكلة ا١تستبدة ُب إشارة إىل دكلة القانوف كمؤسسات العقد 
٣تموعة من ا١تبادئ االجتماعي كالسياسي ا١تنظمة للعبلقات اٟتقوقية بُت الدكلة كاجملتمع كفق 

منها اٟترية كا١تساكاة كحق األفراد ُب ٦تارسة نشاطاهتم بشكل مستقل ك ضماف حقوقهم ُب 
 التعبَت عن آرائهم كمعتقداهتم.

كُب ىذا السياؽ الذم يتحوؿ فيو التقليد السياسي األكريب القدًن كتتحوؿ معو        
من الثورة كالتغيَت كضركرة ٕتاكز  السلطة، يربز التشكل السياسي اٞتديد كتعبَت عن نوع

االضطرابات كالفوضى الوحشية االجتماعية كالسياسية اليت أشار إليها )توماس ىوبز( كاليت 
سادت اجملتمع الربيطاين. كيظهر ىنا حرصو على أ٫تية كجود نظاـ سياسي تعاقدم بُت 

خبلؿ كتابو اٟتكاـ كاحملكومُت كآلية ٟتل مشكلة السلطة كا٠تبلفة. كيتضح ذلك من 
الذم كضع فيو األسس األكىل للمذىب السياسي اٞتديد كىو ما ٝتي"بالعقد  "التنُت"

 االجتماعي".
فلكي تنتقل سلطة اإلنساف من حالة الطبيعة "ا١تتوحشة" إىل حالة ا١تدنية ا١تستقرة        

من التعاقد  كىي حالة اجملتمع ا١تدين، فهذه النقلة ال ٯتكن أف تتم إاَل عن طريق كجود نوع
االجتماعي ككجود سلطة عليا تقـو بإدارة ىذا اجملتمع، كىي سلطة ذات سيادة ٘تنح لفرد 
كاحد أك ٣تموعة من األفراد لتنظيم حياهتم السياسية كذلك عن طريق التعاقد بُت اٟتاكم 
كاحملكـو الذم ٔتوجبو ٭تصل صاحب السلطة السياسية على الكثَت من الصبلحيات لتحقيق 

 .مهامو
                                                           


ٌ أٚ فىٍز ١ْح١ْس ضكحٚي أْ ضفٍٓ جٌىٌٚس ، ٟ٘ فٟ قم١مس جألٍِ ِؿٍو ضٛٛ"تانُشأج انًمذعح"ًٖ٘ جٌٕظ٠ٍس جٌّّٓحز  - 

ٚجٌٍٓطس ضف١ٍٓج  ٠ٍؾغ ئٌٝ ئٌجوز ئ١ٌٙس أّْٝ ِٓ ئٌجوز جٌرٍٗ. ٚذًٌه فاْ جٌىٌٚس ٚفك ً٘ج جٌفىٍ ١ٌٓص ِإْٓس ١ْح١ْس ٚئّٔح 

َٛ ٟ٘ ِٓ ٕٚغ أٔظّس ِح فٛق جٌطر١ؼس أٚ ِح ٌٚجء جٌطر١ؼس، ئي ضؿؼً ٍْطحْ جٌكحوُ ِمىْح ٚفٛق وً ِٕحلٗس ذ٠ٍٗس ٚال ٠ؿ

ِٕحلٗس )ج٢ٌٙس(. ٚضٍووش ًٖ٘ جٌفىٍز فٟ فطٍز جٌٍٛجع ذ١ٓ جٌى١ٕٓس ٚجٌٍٓطس جٌّى١ٔس ئٌٝ أْ ضكٌٛص ئٌٝ فىٍز أنٍٜ ٟٚ٘ 

 جٌّٛىٌ جإلٌٟٙ غ١ٍ جٌّرحٍٖ ٌٍٍٓطس.
  - "" ٔ١ٌىجفغ ػٓ ٚؾٙس ٔظٍٖ ػٓ فىٍز ١ّٔ جٌكىُ  "1679-1588")ْٕتض(جٌؼّالق"، ٘ٛ ِإٌفٗ جًٌٞ ٚٞؼٗ انرٍُٛ" أ

جٌّطٍك. ٚؾحءش أفىحٌٖ ضأ١٠ىج ٠ٍٚكح ٌٍٍٓطس جٌٍّى١س ٌٚطٟغ قىج ٌٍٍٛجع جًٌٞ ٚلغ ذ١ٓ أٍْز )ْط١ٛجٌش جٌٍّى١س( 

 ٚجٌرٌٍّحْ فٟ ئٔؿٍطٍج ئذحْ جٌكٍخ جأل١ٍ٘س. 



لكن بدا مفهـو إنتقاؿ السلطة هبذا الشكل ْتاجة إىل إقامة نوع من التوازف  الذم        
٬تعل األطراؼ كلها ملزمة ُب حفظ اٟتقوؽ بقدر يدفع إىل إعادة تنظيم اجملتمع كىي اٟتدكد 

 اليت فرضتها طبيعة العبلقة القائمة بُت الدكلة كاجملتمع ا١تدين كاليت حاكؿ )جوف لوؾ(
ها من خبلؿ صورة التعاقد اٞتديدة اليت ألزمت احملكومُت ُب حق تغيَت حكامهم توضيح

كحىت خلعهم أك طردىم إذا ما أخلوا بأحد التزاماهتم. كألف ٚتيع األطراؼ ىنا ملزمة بتنفيذ 
العقد ا١تتفق عليو كال ٬تب التنازؿ عن ٚتيع اٟتقوؽ كإذا ما ًب ذلك، فإف اٟتكاـ ملزموف 

 بلـز إلقامة اجملتمع ا١تنظم.ْتفظها بالقدر ال
كصورة العقد ىذه احملددة لنمط السلطة حسب)جوف لوؾ(، تظهر على شكل تنازؿ        

متبادؿ عن اٟتقوؽ. إذ أف كل األطراؼ تتنازؿ عن حقها لصاّب اٞتميع كيلتـز الكل ُب 
بيق القوانُت. ا١تقابل با٠تضوع إىل استخداـ سلطات الدكلة اليت تنتقل إليها مهاـ التشريع كتط

كالضمانة القانونية كالسياسية اليت يستند إليها ُب تصوره النتقاؿ السلطة، ىو: توزيع 
الوظائف األساسية للدكلة على أجهزهتا ا١تستقلة عن بعضها البعض كا١تتداخلة معا ُب الوقت 

من  نفسو ضمن عبلقة ائتمانية هتدؼ ُب األخَت كما يشَت )جوف لوؾ( إىل" منع ٚتيع الناس
اإلضرار ْتقوؽ الغَت...كإف تطبيق القانوف الطبيعي ىو إمكانية توضع ٖتت تصرؼ كل 

 .54شخص لتحقيقها ُب نطاؽ اٟتالة الطبيعية"
كاٟتالة الطبيعية ىذه، تعد من الناحية ا١تبدئية حالة قانونية سلمية. تبقى ْتاجة فقط        

سلطة مركزية تتأسس على موافقة أغلبية احملكومُت ك٘تارس كفقا ١تتطلبات الدكلة القانونية، إىل 
دكف أف تتمركز ٦تارسة السلطة ُب يدم جهة ْتد ذاهتا كحىت ال يؤدم ذلك ُب األخَت إىل 
سوء استخدامها. كمن أجل ٖتقيق ىذه الغاية، يقًتح ىنا )جوف لوؾ( فكرة توزيع الوظائف 

 :55ساسية للدكلة على أجهزهتا ا١تستقلة كفق ما يليكالسلطات األ

                                                           


١س، ٚضؿٍص ألٚي ٍِز فٟ ِإٌف١ٗ ػٓ (" أقى ِّٙىٞ جٌط٠ٍك جٌّإو٠س ئٌٝ ج١ٌٍرٍج١ٌس ج١ٌٓح1704ْ-1632جٌٕ نٕن)٠ؼى  - 

( جٌّالِف جٌرحٌَز ٌٍىٌٚس جٌىْط٠ٌٛس جٌكى٠ػس. ٚضكطً جٌك٠ٍس ٚجٌكمٛق جٌطر١ؼ١س 1960جٌكىِٛس )ٍٔٗج ذحٌٍغس جإلٔؿ٠ُ١ٍس ػحَ 

 " ساجغ فٙ ْزا اإلطاس:ٍِوُ جٌٛىجٌز فٟ ٔظ٠ٍطٗ ج١ٌٓح١ْس، ػٍٝ أْحِ أْ ِّٙس جٌىٌٚس ضىّٓ فٟ قّح٠س ًٖ٘ جٌكمٛق.

 انؼاللاخ انذٔنٛح(، -األَظًح انغٛاعٛح -، أطهظ انؼهٕو انغٛاعٛح )انُظشٚح انغٛاعٛحفٍجٔطّ و١٘ٛص -ِ ف١ٍج٠ىٗأٔى٠ٌح

 . 2012٘،49)ضٍؾّس ْحِٟ أذٛ ٠كٟ(. ذ١ٍٚش: جٌّىطرس جٌٍٗل١س،
54

 .49،٘يشجغ عاتكفٍجٔطّ و١٘ٛص،  -أٔى٠ٌحِ ف١ٍج٠ىٗ - 
55
   . 51، ٘انًشجغ َفغّ  - 



ا٢تيئة التشريعية كىي أىم جهاز ُب الدكلة. كقد نادل )لوؾ( بتمثيل ىذا اٞتهاز من خبلؿ  -
٣تلسُت اثنُت، احد٫تا ينتخبو الشعب كاآلخر يشكلو "النببلء". كيتساكل اجمللساف ُب القياـ 

 ٔتهمة التشريع.
تبقى خاضعة للهيئة التشريعية كٖتت تصرؼ ا١تلك الذم ال يسرم  ا٢تيئة التنفيذية كاليت -

 مفعوؿ أم قانوف إالَ بعد موافقتو.
 ا٢تيئة القضائية كاليت تنشئ من خبلؿ احملاكم ا١تستقلة. -

عندما رأل أف  كىي الفكرة نفسها اليت أشار إليها )شارؿ لويس دم مونتسكيو(       
نظاماف جيداف على أساس أف ما ٯتيز٫تا ك٬تمعهما ىو  نظامي اٟتكم اٞتمهورم كا١تلكي ٫تا

موضوع اٟترية. كال تتوفر ىذه اٟترية إاَل ُب بعض الدكؿ اليت اٗتذت من نظاـ اٟتكم ا١تلكي 
ُب"بريطانيا" ٪توذجا. كىو النموذج الذم أقاـ كيقيم مؤسسات لنظاـ الفصل بُت السلطات 

سيطرة كاالستحواذ. كقد نادل )مونتسكيو( الذم ٭توؿ دكف استغبلؿ السلطة كاستخدامها لل
بالتداخل ا١تتبادؿ مثلما ما فعل)لوؾ(، طبقا ١تبدأ التعاكف ا١تنتظم الذم ٯتس حىت السلطات 

 االجتماعية اليت ٯتثلها ا١تلك من جهة كفئيت النببلء كالربجوازية من جهة أخرل.
لفكرة التعاقد اليت أقامتها  ٖتوؿ السلطة كفق ىذا ا١تنظور كاليت برزت كنتيجة حتمية       

األطراؼ ا١تعنية، إ٪تا جاءت لتنتقل من ٪تط اٟتكم ا١تطلق إىل ٪تط اٟتكم ا١تقيد من أجل 
اٟتفاظ ُب النهاية على أمن كاستقرار اجملتمع اٞتديد الذم ٬تعل من الدكلة شيئا ٦تكنا حىت 

 .لوح ٢تا )جوف جاؾ ركسو(تبلغ كامل صيغتها الوجودية ُب إشارة إىل الدكلة القانونية اليت 
إف انتقاؿ السلطة إىل ىذه ا١ترحلة كبلوغها درجة االكتماؿ لن يتحقق حسب )جوف        

جاؾ ركسو( إاَل عن طريق اإلرادة العامة كاالستفتاء الشعيب. كىي إشارة كاضحة إىل ٪تط 
االجتماعي  اٟتكم الدٯتقراطي الذم سيفسح اجملاؿ إىل نقل السلطة إىل من ٝتح ٢تم العقد

                                                           


أْ ٌىً ِؿطّغ لٛج١ٕٔٗ جٌهحٚس جٌّٕرػمس ػٓ ظٍٚفٗ ٚجٚٞحػٗ  " 1755-1689"يَٕرغكٕٛ( )شاسل نٕٚظ د٘ ٠ٍٜ  - 

ئي ٌذ١ ذ١ٓ ضٕٛع جٌمٛج١ٔٓ ٚأٖىحي جٌكىُ. فطغ١ٍ ًٖ٘ جٌمٛج١ٔٓ ٠إوٞ ئٌٝ ضغ١ٍ جألٔظّس. "سٔح انمٕاٍَٛ"،  ٚيٌه فٟ ِإٌفٗ

ىجوٞ ٚيٌه ٚفك ِؼ١ح٠ٌٓ جغ١ٕٓ: جٌّؼ١حٌ جالٚي ٚفٟ يٌه ٕٚف جألٔظّس ئٌٝ غالغس أٖىحي ٌت١ٓ١س: جٌؿٌّٙٛٞ، جٌٍّىٟ ٚجالْطر

٠طؼٍك ذحٌطر١ؼس جٌطٟ ٠مٛى ذٙح ٠ر١ؼس جٌٕظحَ ٚٔؼٕٟ ٔٗ جٌر١ٕس جٌهحٚس جٌطٟ ضكىو ِٛىٌ جٌٍٓطس ٠ٍ٠ٚمس ِّحٌْطٙح فٟ جٌٕظحَ 

حٚس جٌٍّضرطس ج١ٌٓحْٟ) جٌط٠َٛغ جٌّإْٟٓ ٌٍكىُ( ٚأِح جٌّؼ١حٌ جٌػحٟٔ ف١طؼٍك ذحألًٚ ٚجٌّرىأ ٠ٚمٛى ذٗ ِؿّٛع جال٘ٛجء جٌه

 ذحٌؼحوجش جٌر٠ٍٗس ٚجٌطٛجًٚ جإلٔٓحٟٔ جًٌٞ ٠ّٓف ذّؼٍفس جالٌِٛ ٚجٌّٓحتً جٌطٟ ضؿؼً جٌٕظحَ فحػال.


)ٌْٚٛ( أْ ٠ٛٞف ٠ر١ؼس جٌٍٓطس جٌؼ١ٍح جٌطٟ ضهٟغ ٌإلٌجوز جٌؼحِس ٌٍٗؼد. ٕٚ٘ح ٠ٗىو " 1778-1712)سٔعٕ("قحٚي  - 

ػٍٝ ٌٍٞٚز ئنط١حٌ ١٘ثس جناللرس ؾّحػ١س ضّػٍٙح جٌٍٓطس جٌطٕف٠ً١س ذؼىِح ضطُ ػ١ٍّس جٌطؼحلى ذ١ٓ جٌٍٓطس ٚجٌفثحش جالؾطّحػ١س. 

 ٚجٌٍٓطس جٌط٠ٍٗؼ١س جٌطٟ ٠ؿد أْ ٠طٛفٍ ٌى٠ٙح ٔظحَ ٚٞغ جٌمٛجػى جألنالل١س جٌؼحِس.



اٞتديد ُب االنتقاؿ من مستول سلطة الشعب "السيادة" ا١تعربة عن ٣تموع اإلرادات 
 الشخصية "ا١تلكية" إىل مستول ا١تواطنة الفاعلة "اٟترية". 

كبناءا على ىذا، فإف السلطة اليت تنتقل ٔتوجب ىذا العقد الذم أشار إليو)ركسو(،        
سيادة كاألفراد يشكلوف كيانا كاحدا، كتبقى اٟتكومة تصبح سلطة الكل طا١تا أف صاحب ال

 ال ٘تثل سول أداة حارسة ٢تذه السيادة، ألف الشعب ىو ا١تمثل لئلرادة العامة.
إنتقاؿ ا١تفهـو إىل ىذا ا١تستول ، من مستول االفًتاض إىل مستول الفعل، إ٪تا جاء        

إىل"الليربالية الدستورية". كىي ليؤسس لنظاـ اٟتكم الدٯتقراطي ا١تباشر كمدخل للتحوؿ 
التسمية اليت أطلقت على اٟتركة الدستورية األكربية كرد فعل برجوازم على تقييد نظاـ اٟتكم 
ا١تطلق خاصة منها اٟتركة الدستورية اإلسبانية اليت كافحت ضد إعادة تأسيس نظاـ حكم 

نوف من خبلؿ ضماف األمراء ا١تطلق. ككاف االىتماـ ىنا يبحث ُب التأسيس لدكلة القا
اٟتماية الشاملة للحقوؽ كااللتزاـ بالقوانُت اليت تسمى بالدساتَت كضماف مشاركة ا١تواطنُت ُب 

 العمل السياسي كتويل مهاـ التشريع من قبل ا٢تيئات التمثيلية ا١تنتخبة.
كهبذه الصورة ًب نقل السلطة إىل الشعب، كصار ىذا األخَت ىو صاحب اٟتق ُب        
ر شكل النظاـ السياسي كصاحب اٟتق أيضا ُب اختيار ٩تبو السياسية اليت ٖتكمو اختيا

. كقد تولد عن ذلك نظم سياسية متميزة ُب الواليات 56ك٘تارس السلطة باٝتو كلصاّب إرادتو
ا١تتحدة األمريكية كفرنسا كبريطانيا كنماذج تقتدم هبا دساتَت كثَتة خبلؿ القرنُت التاسع 

النماذج اليت أظهرت ّتبلء صور ٖتوؿ السلطة على النحو الذم  عشر كالعشرين. كىي
تكتمل فيو صورة الدٯتقراطية الليربالية ُب الغرب بفعل الثورات السياسية كتبعاهتا. كالثورة 

 . األمريكية كالثورة الفرنسية
 كٯتكن إدراج ُب عداد ىذا التنظَت السياسي الليربايل، ا١تفكر الفرنسي )ألكسي دم       

توكفيل( الذم أعجب ٔتا قدمتو الدٯتقراطية ُب أمريكا منذ أف استخدـ الدستور األمريكي 
كانتقلت السلطة على إثره بشكل أثار اىتمامو. كىو صورة تشكل  1787الصادر عاـ

منظمات اجملتمع ا١تدين الواسعة اليت تتيح التعبَت اٟتر عن مصاّب كاىتمامات ٥تتلفة من 
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- Burdeau  G, la Démocratie, Essai syntetique , paris1956. P9.  

  


 ِٓ أُ٘ غٌٛجش جٌفىٍ ج١ٌٓحْٟ ج١ٌٍرٍجٌٟ جٌكى٠ع - 



لسياسية العريضة. كىو ما ٝتح لو من كضع ٪تطية لنظم سياسية حسب الفئات االجتماعية كا
كالتفريق األىم بُت النظم الدٯتقراطية كاألخرل غَت الدٯتقراطية أكثر كضوحا  معايَت ٥تتلفة

 بصورة ملموسة.
. كىو ا١تبدأ ٬57تب أف يتأسس ٪تط السلطة حسب تصوره كفق مبدأ اٟترية السياسية       

لذم يؤدم ُب ا١تنظور الدٯتقراطي الليربايل إىل تقييد سلطة الدكلة كتشكيل األكؿ ا١تطلوب، ا
اجملتمع التعددم الذم يؤدم بدكره اآلخر، إىل إعطاء شرعنة لسلطة اٟتكم كيسمح ُب 
الوقت نفسو إىل ٕتدد النخب ُب سياؽ سياسي ٯتلك كل مقومات ا١تمارسة ا١تباشرة للحرية 

كأما ا١تبدأ الثاين فهو االحتكاـ إىل األغلبية اليت تسمح السياسية عرب القنوات الشعبية. 
لنخبها اليت اختارهتا أف تتسلم السلطة كأف ٘تارس مهاـ اٟتكم دكف أف يؤدم ذلك إىل منع 
األقلية من حق ا١تعارضة كالنقد، كىي األقلية اليت يسمح ٢تا نظاـ الدٯتقراطية عن طريق 

كذا يتم إنتقاؿ السلطة ُب النظم الدٯتقراطية اإلنتخابات من أف تتحوؿ إىل أغلبية. كى
 .58الليربالية من أغلبية صارت أقلية إىل أقلية أصبحت أغلبية

كيدخل أيضا ُب سياؽ ىذا اٟتقل ا١تعرُب للتنظَت الليربايل اٟتديث ٖتليبلت ٥تتلفة منها        
ظيفية ، كالتحليبلت الو V.Pareto، ك فلفريد باريتو M.Weberٖتليبلت ماكس فيرب 

، ك دافيد إستوف T.Personsاألمريكية نذكر منها أفكار تالكوت بارسونز 
D.Easton كسيمور ليبست ،S.Lipst  إىل جانب التحليبلت اإلصبلحية الفرنسية

. P.Braud،كفيليب برك M.Duvergerخاصة عند كل من موريس دكفرجيو 

                                                           
 -  ُػٍٝ أُ٘ جٌمٟح٠ح جٌّطٍٛس ذحٌك٠ٍس ٚجٌّٓحٚجز ٚجإلْطرىجو ٚجإلْطمٍجٌ، ٚجضرغ  "1859-1805"()أنكغٙ د٘ ذٕكفٛمٌو

٠مَٛ ػٍٝ جٌّٗحٌوس  فٟ ض١ٕٛف جٌٕظُ ج١ٌٓح١ْس ِؼ١ح٠ٌٓ جغ١ٕٓ، جألٚي ٠مَٛ ػٍٝ ٚؾٛو جٌك٠ٍس أٚ ػىَ ٚؾٛو٘ح ٚجٌػحٟٔ

ج١ٌٓح١ْس ٚػىو ج٠ًٌٓ ٠ٗحٌوْٛ فٟ جٌؼ١ٍّس ج١ٌٓح١ْس. ٚضٓطؼًّ جٌى٠ّمٍج١٠س ػٕىٖ ذّؼ١١ٕٓ. ٠ٍضر١ جٌّؼٕٝ جألٚي ذحػطرحٌ 

جٌى٠ّمٍج١٠س ٔظحِح ضّػ١ٍ١ح لحتّح ػٍٝ جاللطٍجع جٌؼحَ ٚجٌّؼٕٝ جٌػحٟٔ ذحػطرحٌ جٌى٠ّمٍج١٠س ِؿطّؼح ضؼطرٍ ف١ٗ جٌّٓحٚجز ل١ّس 

. ١ٗ٠ٍ )ضٛوف١ً( ئٌٝ جإلٖىح١ٌس جٌمحتّس ذ١ٓ جٌك٠ٍس "انذًٚمشاطٛح فٙ أيشٚكا"ْح١ْس ٚ٘ٛ ِح ػرٍ ػٕٗ فٟ ِإٌفٗ جؾطّحػ١س أ

ٚجٌّٓحٚجز فٟ جٌٕظُ جٌى٠ّمٍج١٠س جٌمحتّس ػٍٝ جٌفٍ وج١ٔس ٚجٌّحو٠س جٌطٟ ضٕطؽ ػٓ جٌك٠ٍس ٌىٓ فٟ ٔفّ جٌٛلص ضٙىو جٌّٓحٚجز فٟ 

حتً جٌطٟ ضٓحػى ػٍٝ قً جٌّأَق ٚضٓحُ٘ فٟ جٌكى ِٓ ٍْر١حش جٌى٠ّمٍج١٠س ٚفٟ جٌّؿطّغ ًٌٌه ٠ٕٛف ذاضرحع ؾٍّس ِٓ جٌْٛ

 يٌه ٠مطٍـ:  

 جٌك٠ٍس ج١ٌٓح١ْس -   

 ٍْطس لٟحت١س ِٚٓطمٍس ٚل٠ٛس -   

 جٌالٍِو٠ُس جإلوج٠ٌس ٚجٌك٠ٍحش جإلل١ّ١ٍس ٚجٌّك١ٍس -   

 ١س....(ئلحِس جٌؿّؼ١حش جٌكٍز ِٓ وً ٔٛع)١ْح١ْس، جلطٛحو٠س، غمحف١س، جؾطّحػ -   

 جٌُّج٠ح جألنالل١س )وحإلقٓحِ ذحٌّٓإ١ٌٚس....( -   
57
 .123، 2007٘، ذ١ٍٚش: ذ١ٓحْ ٌٍٍٕٗ ٚجٌط٠َٛغ ٚجإلػالَ، انغٛاعح ذطٕس انًؼُٗ ٔذُٕع انًمرشتاخٖٛوص جٖطٟ،  - 
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- Robert Dahl, Goverment and political oppositions. California. 1975.P116-117.   



، T.Bottomoreـ بوتوموركالتحليبلت الراديكالية الربيطانية ا١تعاصرة لدل كل من تو 
  A.Giddens 59 كأنطوين جيدنز

لن يقتضي ا١تقاـ ىنا، ذكر كل شيئ عن ىذا ا١تسار ا١تعرُب ا١تتنوع ك عن كل        
اإلسهامات الليربالية اٟتديثة، كإ٪تا سيتم الًتكيز فقط على األفكار ذات الصلة ٔتوضوع ٖتليل 
ظاىرة السلطة كما ٯتكن أف تضيفو بشكل أكثر عمقا كٖتديدا ُب منهجية التحليل ا١تتبعة ُب 

كتأٌب  لتحتل مكانة أكسع ُب ىذا  ىذا الفصل. كىنا تظهر قيمة ٖتليبلت)ماكس فيرب(
 اجملاؿ كعلى مستول علم السياسة على ا٠تصوص.

اليت أقامها ضمن تصنيفو، على يظهر حرص)فيرب( من خبلؿ مقارنتو للنماذج الثبلثة        
أساس أهنا ٘تثل بناءات تنظيم سلطوية منظمة، ٯتكن االعتماد عليها ُب فهم مستول 
الديناميكية الوظيفية للعبلقة القائمة بُت اٟتاكم كاحملكومُت كفهم ٥تتلف تفاعبلت ا١تستويات 

 حاكؿ)فيرب( تبياهنا األخرل ا١تبنية ُب األساس على متغَت القوة. كىي النماذج الفردية اليت
على أساس أهنا ٘تثل ٖتليبل مهما يُظهر فيو ٘توقع السلطة كتشكلها من خبلؿ تواجدىا 

 ضمن أ٪تاط تًتابط فيها القيادة السياسية مع منظومتها االجتماعية كالسياسية.
يبقى تصنيفو أل٪تاط شرعية السلطة الذم اعتمد عليو، تصنيفا لو مكانتو كذلك من        

ؿ تناكلو ألشكاؿ السلطة كصورة انتقا٢تا كأثرىا على كظيفة البناءات التنظيمية السياسية. خبل
فكل نوع من أنواع السلطة اليت أشار إليها يكتسب تنظيمات سياسية ٦تيزة. إذ يقسم )فيرب( 

 كىي: 60السلطة إىل ثبلثة ٪تاذج كفق ثبلثة أ٪تاط
على إبراز شخصية الفرد اٟتاكم ا١تمتلك سلطة الكاريزما كاليت يتأسس ٪تط اٟتكم فيها  -

 لقدرات خارقة ُب نظر أتباعو. 
السلطة التقليدية كيرتكز ٪تط اٟتكم فيها على سلطة التقاليد كعلى أسس االعتقاد  -

 بقدسية األنظمة كالسلطات اليت كانت سائدة منذ القدـ، تنتقل السلطة فيها بشكل كراثي.
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 .2001،221جٌٕٟٙس جٌؼٍذ١س،
 -  ياكظ فٛثش(ضٕحٌٚص ضك١ٍالش(M.Weber "1864-1920 لٟح٠ح ؾى ٘حِس. نحٚس ئْٙحِحضٗ قٛي ضك١ًٍ جٌٍٓطس "

 Le: "انؼانى ٔانغٛاعح"ذحٌرٕحءجش ج١ٌٓح١ْس ٚجالؾطّحػ١س جٌّطؼىوز فٟ ِإٌفحضٗ جٌٌّٗٙٛز أّ٘ٙحّٚٔحيؾٙح جٌّهطٍفس ٚػاللحضٙح 

Savant et le Politique :ٔكراتّ انًؼشٔف . 

Max Weber, the theory of social and economic organization , traslated by A. M. Henderson 

and Talcot Parsons , edited  with an  introd. by Talcot Parsons./Glencoe,IL ; Free Pess,1947.    

Ibid, pp. 359-365.-
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يت يستند ٪تط اٟتكم فيها على نظاـ أساسي قانوين ككفاءة السلطة القانونية العقبلنية كال -
 موضوعية. كىي سلطة البَتكقراطية اليت تعتمد على ٣تموعة القواعد كالقوانُت.

يظهر مفهـو "الكاريزما" ُب النموذج األكؿ على أساس انو يُطبق على شخصية معينة        
١تا ٘تتلكو من خصائص معينة قد ٢تا مقدرة تأثَتية على بقية األشخاص اآلخرين، نظرا 

تتشكل من ٪تط مثايل من السمات كاإل٢تاـ كالقدكة ك ا١تقدرة ا٠تارقة اليت تطلق على 
الشخص أك القيادة اليت باستطاعتها ٖتقيق ا١تعجزات كاستمالة الرأم العاـ. كتتحدد شرعية 

ليو تتوقف حالة ىذه السلطة حسب ما تقدمو القيادة ا١تمسكة بالسلطة من إ٧تاز، كبناءا ع
استمرار السلطة أك زكا٢تا. كقد تتحوؿ شرعية السلطة القائمة نفسها إىل شرعية من نوع 
آخر. مشَكلة بذلك شرعية جديدة خاصة إذا ما ظهرت ٝتات أك مؤىبلت جديدة ُب 

 القائد اٞتديد.
دٯتة ا١تتوارثة كتقـو شرعية السلطة ُب النموذج الثاين على االعتقاد بقدسية التقاليد الق       

اليت تستمد من ا١تكانة االجتماعية. كيكوف الوالء ىنا للحاشية كأصحاب ا١تكانة كمن ٢تم 
صفة الوالء الشخصي. كبذلك يصبح ىذا النمط كمعيار الختيار القادة كا١تسئولُت كا١توظفُت 

دراستو  البَتكقراطيُت، كما يشَت إىل ذلك)فيرب( ضمن ٖتديده ١تكونات السلطة التقليدية ُب
 ا١تقارنة اليت قاـ هبا للنظم القدٯتة كا١تعاصرة.

. كىو ا١تفهـو الذم أما ُب النموذج الثالث فيعتمد)فيرب( على مفهـو "العقبلنية"       
أعطاه اىتماما كاسعا ألنو فسح لو اجملاؿ ُب الكشف عن ا٠تصائص ا١تميزة للحضارة الغربية. 

خبلؿ ٦تارسة القوة ذات الطابع السياسي كاليت  كشرعية ىذا النمط من السلطة تكوف من
 تعتمد على القواعد القانونية.

كجود ىذه ا١تعايَت إذف كعلى رأسها القانوف، ٬تعل ٦تارسة السلطة تسَت ُب فلك        
الدكلة اٟتديثة ذات الطابع ا١تؤسساٌب العقبلين. كىي الدكلة ا١تطالبة حسب ما يفهم من 

الوظائف السياسية ذات التأثَت السلطوم  كا١تسؤكليات الوظيفية  تصور"فيرب"، بالفصل بُت
اليت تفرض على احملًتفُت فيها بتنفيذ األحكاـ كالتعليمات كاإلجراءات اإلدارية البَتكقراطية 

                                                           
 -  جٌطٟ أٖحٌ ئ١ٌٙح )ِحوّ ف١رٍ( ِفَٙٛ ٍِود ِٓ ِؿّٛػس جٌمٛجػى جٌّؼ١ح٠ٌس وحإلوٌجن ٚجٌٍؤ٠س ٚجٌمحْٔٛ ٚضم١ُٓ انؼمالَٛح

ّٝ ذحٌىٌٚس جٌكى٠ػس وك١ٍٛس جٔطحؼ ٚضطٌٛ ِٓطٍّ جٌؼًّ ٚجٌطهٛٙ. ٚٚؾٛو ًٖ٘ جٌّؼح١٠ٍ وٍٙح، ّْف ذرظٌٙٛ ٚضٗىً ِح ٠ٓ

 ػرٍ جٌطح٠ٌم. ٠ّىٓ جٌٍؾٛع ئٌٝ:

 .233، ٘يشجغ عثك ركشِػرى هللا ِكّى ػرى جٌٍقّحْ، 



من دكف أف يكوف ٢تم دعاية أك نفوذ. كبالتايل فإف شرعية سلطة الدكلة ال تتأسس فقط على 
سة العنف ا١تشركع أك ا١تقنن، كإ٪تا أيضا على أساس ما أساس االحتكار الفعلي ١تمار 
 يسمى"باألخبلقيات السياسية".

بناء ىذا النمط من السلطة كفق ىذا الشكل ا١تفًتض، ٬تعل "ماكس فيرب" ينتقل إىل        
مستول آخر يبحث فيو، عما يصلح كعما ال يصلح بشأف اٟتكم ا١تشركع. كىو بذلك، فاف 

تبياف الوسيلة النمطية ا١تستخدمة ُب نقل السلطة من خبلؿ عرضو  ٖتليلو ال يقتصر على
لنماذج اٟتكم الثبلث فحسب، كإ٪تا يبحث ُب اآللية ا١تثالية كا١تطلوبة اليت ٕتعل عملية 

 ٦تارسة السلطة تتم ُب نطاؽ عقبلين مناسب.   
عد فرص ٖتليل ىذا النطاؽ العقبلين ا١تبكر الذم نظَر لو "ماكس فيرب"، كَفر فيما ب       

الكثَت من الظواىر كالنظم كا١تشكبلت السياسية، كأفسح اجملاؿ للعديد من ا١تفكرين ُب ا١تزيد 
من توضيح الرؤية الليربالية ُب تغذية نقاط البحث ا١تشًتكة ُب كثَت من ا١تواضيع السياسية. 

لدٯتقراطية خاصة ما تعلق منها ٔتوضوع انتقاؿ السلطة الذم ال ٯتكن فهمو إال ُب سياؽ ا
ك"ركبرت  R.Michelsكنظرية التنافس اليت أبرزهتا ككضحتها ٖتليبلت"ركبرت ميتشلز" 

  V.Paretoك"فلفريد باريتو" K.Davisك"كينجزيل ديفز"  R.Mertonمَتتوف" 
حوؿ نظرية النخبة ك عملية دكراهنا سواء على ا١تستول الداخلي الذم يتم فيو إحبلؿ أفراد 

 ف ا٠تارجي الذم يعٍت إستبداؿ النخبة كلها بأخرل.٤تل أخرين أك الدكرا
 J.A.Shoumpiterكتأٌب نظرية التنافس اليت طرحها "جوزيف ألويس  شومبيًت"        

إحدل نواتج إسهامات الفكر السياسي الليربايل. كانتقاؿ السلطة حسب رؤيتو ىي مظهر 
السياسية ُب ظلها لكسب أصوات من مظاىر الدٯتقراطية التعددية اليت تتنافس النخب 

ا١تواطنُت. ككما تندرج رؤيتو ُب سياؽ األفكار اليت أَسس ٢تا "يورغُت ىابرماس 
"Y.Habermas"صاحب فكرة "الدٯتقراطية التشاكرية ا١تتوازنة  كخاصة "جوف

                                                           
 -  ٍػٍٝ ِرىأ "جٌطٛجًٚ" جًٌٞ أوٓد ِٓحٌٖ جٌركػٟ  فٟ  جألْحِ  1929( جٌٌّٛٛو ػحَ )ٕٚسغٍٛ ْاتشياط٠ؼطّى فى

٠ّػً وػٛز إلٌغحء جٌؼٕف  "َظشٚح فؼم انرٕاصم"جٌَّْٛٛ خ 1981ذٗ جًٌٞ أٌفٗ ػحَ جٌّؼٍفٟ، ٠حذؼح فى٠ٍح ١ُِّج. ٚوطح

ٚجٌط١ٍٓ ٚجْطرىجي جٌٍٓٛن ج١ٌٓحْٟ ج١ٌّٗٓ ذحٌطفحُ٘ جٌؼمالٟٔ ٚجٌطفحٜٚ ذ١ٓ ؾ١ّغ جٌّؼ١١ٕٓ ٚ أٚكحخ جٌّٛحٌف جٌّٗطٍوس 

غ جٌّىٟٔ. ٟٚ٘ ػٛجًِ ضٓحُ٘ وٍٙح ئٌٝ ؾحٔد ضٛفٍ جٌكمٛق ج١ٌٓح١ْس ٚض٠َٛغ جٌٍٓطحش ٚوٌٚس جٌمحْٔٛ ِٕٚظّحش جٌّؿطّ

قٓد )٘حذٍِحِ( ئٌٝ قً أَِس جٌٍٛجع ٚضّٟٓ ضكٛي جٌٍٓطس ٔكٛ ج١ٌٗة جٌٍّغٛخ ٚ٘ٛ جٌمحْٔٛ ٚجٌى٠ّمٍج١٠س جٌطٗح٠ٌٚس 

 ." انفاػهٛح ٔاالػرثاس"( جٌّّٓٝ: 1992جٌطٛجفم١س. نحٚس فٟ وطحذٗ جٌٍِّٛق جًٌٞ أٌفٗ ػحَ)



الذم حاكؿ بدكره العودة إىل أفكار  أحد ٣تددم "الليربالية السياسية" J.Rawlsراكلس"
 الجتماعي كٕتديدىا كاالستفادة منها.العقد ا
٘تثل الدٯتقراطية ا١تعاصرة نظاـ حكم سياسي مقيد بدستور تًتاضى القول الفاعلة فيو        

على أحكامو كتقبل االحتكاـ إىل شرعيتو. كأحكاـ الدستور الدٯتقراطي ال بد أف تراعي 
 ا١تبادئ الدٯتقراطية ا١تعركفة كىي ٜتسة:

 للشعب فهو صاحب السلطة فيها مبدأ السيادة -أكال
 مبدأ سيطرة أحكاـ القانوف  -ثانيا
 مبدأ عدـ اٞتمع بُت السلطات كالفصل ا١ترف بينهما -ثالثا
 مبدأ ضماف اٟتقوؽ كاٟتريات العامة -رابعا

 مبدأ تداكؿ السلطة -خامسا
ؿ سلمي للسلطة، كُب العمـو فإف اآللية اليت تتبعها الدٯتقراطية الليربالية لتحقيق إنتقا       

ىي آلية ا١تشاركة السياسية اليت ىي جوىر العملية الدٯتقراطية كذلك عن طريق مأسسة 
ا١تشاركة اليت بدكرىا تتمخض عنها انتخابات دكرية حرة كنزيهة ٘تثل ُب األغلب رأم 
األكثرية. ىذه ا١تشاركة السياسية تكوف عرب قنوات ا١تؤسسات السياسية كعلى أساس من 

 كالتعددية كىذا ما يؤدم إىل رسوخ فكرة ا١تساكاة كاٟترية كالعدالة.التنافس 
كهبذا أحدثت الدٯتقراطية كشكل من أشكاؿ اٟتكم اليت يتم من خبل٢تا بناء السلطة،        

تطورا مهما ُب التفكَت السياسي كا١تمارسة السياسية حيث ٘تكنت ىذه النظم من حسم 
ي النتقا٢تا، فاالنتخابات الدكرية ا١تنظمة ٝتحت كال قضية ا٠تبلفة كترسيخ األسلوب السلم

زالت تسمح بالتعاقب الدكرم للحكاـ على السلطة كذلك كفق آليات كقواعد دستورية 
 اعتمادا على عنصرم التنظيم اٞتيد كالتوافق بُت القواعد النظرية كا١تمارسة العملية.

ددة بفًتة زمنية بشكل قاطع إف تويل السلطة ُب ىذه النظم الدٯتقراطية ظلت ٤ت       
ككاضح قابلة للتجديد لعهدة كاحدة كىذا ما يسمح بالتغَت الدكرم ا١تنظم للحكاـ كيسمح 
بدكراف النخبة كبالتايل ضماف النتقاؿ السلطة كالتعاقب عليها، كما أف عملية التنافس على 

                                                           


(، فٟ ج١ٌ٢حش جٌّّىٕس 1977جًٌٞ ٍٖٔٗ ػحَ)"َظشٚح نهؼذانح" ِٓ نالي وطحذٗ   "2002-1921)جٌٕ سأنظ( "٠ركع  - 

جٌطٟ ضؿؼً جٌى٠ّمٍج١٠س ج١ٌٍرٍج١ٌس فٟ جضؿحٖ ضكم١ك ٔظحَ جؾطّحػٟ ػحوي. ٚضكم١ك ً٘ج جٌٙىف فٟ ضٌٖٛٛ، ٠رمٝ لحتّح نحٚس 

جٌّطحٌد ذ٠ُّى ِٓ جٌط٠َٛغ جٌّطٓحٚٞ  ػٕىِح ٠طُ جإلٔطمحي ئٌٝ ِٓطٜٛ ض٠ُى ف١ٗ جٌّطحٌرس ذطم٠ٛس ٔظحَ جٌك٠ٍحش ٚضٍفغ ف١ٗ

 .ٌٍكمٛق ٚجٌٛجؾرحش



وطة بدقة كيعترب السلطة تعترب مؤسسية إىل حد كبَت. إذ تتم على أساس قواعد ٤تددة كمضب
اٞتمهور فيها أقول أداة ُب إدارة ىذا التنافس على السلطة. كهبذا تشكل األحزاب السياسية 
صماـ أماـ ككسيلة ضماف لتغيَت سلمي كمنظم للحكومة عن طريق خبلفة اٟتكاـ للسلطة 

قاؿ العليا، فالتعدد اٟتزيب كا١تعارضة اليت ٢تا حق ا١تشاركة، تلعب دكرا مهم ُب قضية انت
 السلطة بشكل سلمي. 

ٕترم عملية نقل السلطة ُب النظم الدٯتقراطية، بشكل دكرم كمنظم كىذا يعكس        
درجة عالية من ا١تؤسسية. كيأٌب ىذا بناءا على تكريس مبدأ التوازف بُت السلطات كالفصل 

كار كفق مبدأ ا١ترف بينها، ٦تا ٯتنع تركيز السلطة بيد شخص كاحد بل يتم فيو تقسيم أداء األد
تقسيم العمل. كهبذا استطاعت ىذه النظم حل جدلية العبلقة بُت السلطة كاجملتمع فاٗتذت 

 من االنتخابات كسيلة ٢تا من خبل٢تا ٯتارس الشعب سلطتو ُب اختيار حكامو.
 
 
 
 
 
 
 

  منظور الفكر االشتراكي لمفهوم انتقال السلطة: -المطلب الثالث
بناءا على ما   ـ انتقاؿ السلطة ُب الفكر السياسي االشًتاكييبدأ اٟتديث عن مفهو        

قدمتو األفكار ا١تاركسية ٓتصوص موضوع التغيَت االجتماعي كانطبلقا من اىتماماهتا بدراسة 

                                                           
 -  َٛاالشرشاكٛحضم  (Socialisme  ِٚفك جٌّؼ١حٌ جأل٠ى٠ٌٛٛؾٟ ػٍٝ ِٕظِٛس ل١ُ ١ٌّ ِٓ جًٌٓٙ ضكى٠ى٘ح، ٌىٓ جألْح)

س وٍوز فؼً جٌؼحَ جًٌٞ ضرٕٝ ػ١ٍٗ ٘ٛ أْ جٌؼىجٌس جالؾطّحػ١س ضطغٝ ذٗىً ور١ٍ ػٍٝ جٌّٛحٌف جٌفٍو٠س. ٚؾحءش جالٖطٍجو١

ًٌٍّ٘د ج١ٌٍرٍجٌٟ جًٌٞ ظٍٙ فٟ جٌمٍْ جٌػحِٓ ػٍٗ ٚفٟ جٌٛلص يجضٗ ضٗىً ق١ٍٛس جإل٠حٌ جاللطٛحوٞ ٚج١ٌٓحْٟ جًٌٞ أوش 

ئ١ٌٗ جٌػٌٛز جٌٕٛحػ١س. ضكطٛٞ جالٖطٍجو١س فٟ ِٓحٌ٘ح جأل٠ى٠ٌٛٛؾٟ ٚج١ٌٓحْٟ  ػٍٝ وُ ور١ٍ ِٓ جألقُجخ جٌؼّح١ٌس 

ش جالؾطّحػ١س جٌى٠ّمٍج١٠س ٚج١ٌٗٛػ١س ِٚح ذؼى ج١ٌٗٛػ١س. ٌإل٠الع أوػٍ ػٍٝ ضح٠ٌم ٚجٌّحٌو١ٓس ٚج١ٌٓح٠ٌس ٌٍِٚج ذحٌطٗى١ال

 ظٌٙٛ جإلٖطٍجو١س، ٠ّىٓ جٌٍؾٛع ئٌٝ: 



التناقض الذم ساد صراع الطبقات ُب ظل ا١تناخ كالفكر األيديولوجي الذم ٘تيز بو اجملتمع 
 األكركيب الرأٝتايل.

أ٫تية ا١تفهـو ضمن ٖتليبلت ىذه األفكار لطبيعة النظاـ الرأٝتايل اليت جاءت  تأٌب       
كاليت ظهرت إىل الوجود بشكل عاـ بعد  لتؤسس إىل نظرية ٝتيت ب " النظرية ا١تاركسية"

(. كا١تقاـ لن يتطرؽ إىل استعراض كل ما قدمتو 1918الثورة البلشفية ُب ركسيا عاـ)
لتأكيد على أف مفهـو انتقاؿ السلطة ُب الفكر السياسي الطركحات ا١تاركسية كإ٪تا ل

االشًتاكي ال ٬تب النظر إليو ٔتعزؿ عن ىذه ا١تقاربة ا١ترجعية اليت استمرت إىل حد اللحظة  
 كواقع اجتماعي كسياسي.

تفكيك مضموف ا١تفهـو ُب ا١تنظور االشًتاكي يبدأ من فكرة أف الرأٝتالية ٖتمل معها        
ُب األخَت إىل "صراع الطبقات". كىو ا١تصطلح الذم ظلت تستخدمو  تناقضات مؤدية

ا١تاركسية ضمن رؤيتها لطبيعة النظاـ الرأٝتايل احملكـو بقوانُت اقتصادية قائمة على أساس 
 التناقض ا١توجود بُت مصاّب الرأٝتاليُت من جهة كبُت مصاّب األجراء من جهة أخرل. 

بقي ُب ا١تنظور االشًتاكي على أساس أنو ٯتثل  كمن دكف شك فإف ىذا ا١تصطلح       
مدار التفسَت كالتحليل ألية فكرة اجتماعية كسياسية تريد أف تقتبس من الفلسفة ا١تاركسية. 

 61كيأٌب موضوع السلطة بدكره لينطلق من ىذا القانوف، أم قانوف التناقض كصراع "األضداد"
حلقة االرتباط ا١تتبادؿ على أساس أف الربجوازية الذم ٘تثل فيو كل من الربكليتاريا كالربجوازية 

 ال ٯتكن أف توجد كطبقة بدكف الربكليتاريا كالعكس صحيح.
استمرارية الصراع بُت اٞتماعات االجتماعية كالسياسية لو كظيفة حيوية باعتباره الدافع        

ءات البلزمة لتطور األكؿ ُب ٖتوؿ السلطة من يد الطبقة الرأٝتالية اليت مل تعد لديها الكفا
اإلنتاج حسب الطرح االشًتاكي، كاليت مل تعد قادرة على إحكاـ سيطرهتا االقتصادية 

                                                                                                                                                                      
Droz J, Histoire générale du  Sosialisme,PUF,1978.                                                                 

           
 -  ٟحانًاسكغٛضٓطم  (Marxisme  ٔظ٠ٍطٙح ِٓ ِٕظِٛس ِطىحٍِس ِٓ جألفىحٌ ٚجٌّفح١ُ٘ ظٍص ضٓطهىِٙح أغٕحء ػ١ٍّس )

ضك١ًٍ جٌؼاللحش جالؾطّحػ١س ٚجاللطٛحو٠س ٚج١ٌٓح١ْس جٌطٟ ٠ٗىٍٙح ضح٠ٌم جٌٕظُ ٚجٌىٚي نحٚس ضٍه جٌطٟ ظٍٙش نالي فطٍز 

٠ُِىج  ١ّٔ جإلٔطحؼ ج١ْ٢ٛٞ. -جٌر١ٌٍٚطح٠ٌح -ٍجع جٌطرمحشٚ-جٌّؿطّغ جٌٍأّْحٌٟ. ِٚٓ ذ١ٓ ًٖ٘ جٌّفح١ُ٘:  جٌّحو٠س جٌطح٠ٌه١س

 ِٓ جإل٠الع ػٍٝ ِّْٟٛ جٌٕظ٠ٍس جٌّحٌو١ٓس ٠ّىٓ جٌٍؾٛع ئٌٝ:

 .2009،)ضٍؾّس ِكّى جأل١ِٓ ذكٍٞ(، جٌؿُجتٍ: وجٌ جٌكىّس،انًاسكغٛحٌٚؾ١ٗ غحٌٚوٞ،  -

Anderson P, Sur Le marxisme occidental, Maspero,1977.   -  
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كالسياسية. كتأٌب الثورة العمالية ىنا لتعجل من اهنيار اجملتمع الرأٝتايل كتستلم السلطة عن 
كلما حينما قاؿ:" ك  Karl Marxطريق القوة. كىي النتيجة اليت تنبأ هبا )كارؿ ماركس(

تدىن عدد سبلطُت الرأٝتاؿ الذين يغتصبوف ٚتيع فوائد مرحلة التحوؿ االجتماعي ىذه 
ك٭تتكركهنا، يتزايد ناميا متعاظما البؤس كاالضطهاد كاالستعباد كاالسًتقاؽ كاال٨تطاط 

 .62كاالستثمار. كلكن تتزايد أيضا مقاكمة الطبقة العاملة"
دم ُب األخَت إىل إفراز ما يسمى ب "الطبقات ٯتثل ىذا الصراع متغَتا أصيبل، يؤ        

االجتماعية" اليت تؤدم حتما بدكرىا إىل زكاؿ الرأٝتالية كنزع ا١تلكية ا٠تاصة كإحبل٢تا با١تلكية 
اٞتماعية. ك"ليس بُت ٚتيع الطبقات اليت تقف أماـ الربجوازية كجها لوجو إاَل طبقة كاحدة 

طبقات األخرل ا١تنحطة تنحط كهتلك مع ٪تو الصناعة ثورية حقا ىي الربكليتاريا. فإف ٚتيع ال
الكربل، أما الربكليتاريا فهي خبلفا لذلك أخص منتجات ىذه الصناعة. إف الفئات ا١تتوسطة 
من صغار الصناعيُت، كالباعة كاٟترفيُت كالفبلحُت، ٖتارب الربجوازية من أجل اٟتفاظ على 

بل ٤تافظة كأكثر من ٤تافظة أيضا إهنا كجودىا بوصفها فئات متوسطة فهي ليست  ثورية، 
 63رجعية.... كإذا كانت ثورية فذلك بقدر ما ينتظرىا االنتقاؿ إىل صفوؼ الربكليتاريا"

ك ٘تثل فئة الربكليتاريا ىنا نقطة انتقاؿ حاٝتة ٨تو ا١ترحلة العليا للمجتمع الشيوعي.        
ة الشعوب العاملة كما يشَت إىل كتأٌب لتكسب لنفسها سلطة الدكلة لغرض نيل تعاطف غالبي

. لكن ىذه ا١تهمة ستفرض عليها من الناحية الفعلية نفس الوسائل كاآلليات 64ذلك )لينُت(
اليت اتبعتها الطبقة الربجوازية ُب النظاـ الرأٝتايل. كىو ُب حد ذاتو ال يشكل ٖتديا النتقاؿ 

االشًتاكية ا١تاركسية ككل ُب السلطة ُب النظم الشيوعية فحسب، كإ٪تا ٖتديا أكرب للمدرسة 
الوقت الذم يعاد فيو انتاج االستبداد كالقهر كاإلكراه ُب استخداـ الوسائل أثناء تصفية 

 ركاسب قيم النظاـ القدًن لتحل ٤تلو قيم النظاـ االشًتاكي.
ُب ىذا النمط ا١تتبع أم تراجع ُب على الرغم من ذلك، فإف دعاة ا١تاركسية ال يركف        

الفكر االشًتاكي كال ينقص من اٟترية السياسية، بل ىو ٪تط يستجيب  لطبيعة ديكتاتورية 
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الربكليتاريا ٍب إف السلطة شر ال بد منو ُب ىذه ا١ترحلة ٖتتفظ فيو الدكلة كاٟتزب باحتكار 
 . 65مزدكج "احتكار كسائل القوة كاحتكار كسائل االقناع"

يصل الفكر السياسي االشًتاكي ُب ٖتليبلتو كُب مقدمتو الفكر ا١تاركسي إىل أف        
السلطة تصبح أداة قهر البد من خبلؿ مساراهتا اٟتركية األكىل، أف ٘تر ٔترحلتُت اثنتُت: 
مرحلة ديكتاتورية الربكليتاريا، كا١ترحلة العليا للمجتمع الشيوعي. كىي ا١تراحل الوحيدة اليت 

بل٢تا فهم كمعرفة كيفية تشكل السلطة كانتقا٢تا من مستول ديكتاتورية الفئة ٯتكن من خ
الربجوازية الرأٝتالية إىل مستول آخر يسمى بديكتاتورية  "الربكليتاريا". كاليت تنتظرىا حسب 
منظور ىذا الفكر مهاـ السيطرة كالكفاح ضد التحوؿ احملتـو إىل غاية إنشاء الصرح 

 االشًتاكي اٞتديد.

كمرحلة السيطرة ىذه، ا١تشار إليها ُب التحليل كسيلة ٖتوؿ ظرفية، تتطلب عملية        
تنظيم قوية تكسب من خبل٢تا كافة ٚتاىَت كفئات الشعب العاملة اليت خضعت لبلستغبلؿ، 
التكفل بالنضاؿ من أجل اإلطاحة ب"الربجوازية" كقمعها بصفة هنائية. معٌت ىذا أف مفهـو 

ا الشكل يبقى مفهوما ظرفيا كمفهوما يقتصر سول على ىذه الفواعل انتقاؿ السلطة هبذ
االشًتاكية( اليت ىي بصدد التشكل. كال يعٍت شيئا  -اٟتزب الشيوعي -احملورية)الربكليتاريا

آخر خاصة عندما تصل هناية الفكر االشًتاكي ا١تاركسي إىل خلخلة مفاىيم الرأٝتالية كقلبها 
 الوعي االشًتاكي كامتبلؾ اٞتماعة لوسائل اإلنتاج ا١تسلوبة.بصفة هنائية من خبلؿ تعميق 

إف تسلم السلطة ىنا حسب الطرح ا١تاركسي، الذم ينتقل من أقلية مالكة إىل ثورة        
أغلبية ٤تركمة، يؤدم إىل قياـ "اجملتمع الشيوعي" كانتشاره ُب ٚتيع أ٨تاء العامل، ألف الطبقات 

ؼ تأخذ زماـ ا١تبادرة كتكتسب ما يعرؼ بالسيطرة السياسية. العمالية العا١تية ىي اليت سو 
كىي إشارة كاضحة إىل أف الفكرة ظلت ُب بدايتها تتطلع ألف يتم  تعميم التجربة ُب بقية 
النظم السياسية اليت ستتبٌت النظاـ االشًتاكي. كبالفعل أرست الكثَت من الدكؿ أيديولوجيتها 

مباشرة بالنموذج السوفياٌب كظلت تنجز شرعيتها على االشًتاكية خاصة تلك اليت ارتبطت 
 أساس ما بناه نضاؿ الفئات العمالية ا١تاركسية.
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من دكف شك، فاف ٖتقيق ىذا كلو كالذم لن يتم من كجهة االنظر ا١تاركسية إاَل عن        
طريق مشولية السلطة ك كاحدية اٟتزب. ٬تعل مفهـو انتقاؿ السلطة أكثر عرضة للتأكيل 

غموض من خبلؿ األسئلة التالية اليت ظلت تطرح نفسها باستمرار، كىي من ينوب عن كال
ىذه الفئات العمالية ُب نقل سلطتها اليت تسلمتها بالقوة؟ كماىي كظيفتها اٞتديدة اليت 
ستوكل إليها خاصة عندما تنتهي مهمتها ا١تتمثلة ُب إزالة العبلقات االجتماعية القائمة على 

سيتم االعتماد عليها ُب إحداث التغيَت ا١تطلوب؟ أـ أف األمر سيوكل إىل  االستغبلؿ؟ كىل
مؤسسات أخرل حزبية تصبح ىي ٤تور السلطة الفعلية؟ كل ىذه التساؤالت ظلت تفرض 
نفسها خاصة عندما ظهرت فكرة الدٯتقراطية "اإلشًتاكية"، كمل َيًتؾ األمرحينها سول للدكؿ 

وذجا اجتماعيا كسياسيا ٢تا. كأصبحت األجهزة اٟتزبية فيها اليت اختارت النهج االشًتاكي ٪ت
 تلعب الدكر ا١تتميز ُب اٟتفاظ على مراكز القوة.

فهل بالفعل اختفى الطابع القهرم للسلطة كانتهى إىل غَت رجعة ُب ا١ترحلة العليا        
د انتاج للمجتمع الشيوعي كما يشَت التصور ا١تاركسي؟ أـ أف األمر دفع بإتاه آخر أعا

 سلطة القهر من جديد كجعل تدكير السلطة ُب دائرة جد مغلقة؟
كاضح أف ا٢تيمنة الكاملة للطبقة العمالية اليت أشار إليها الفكر االشًتاكي ا١تاركسي        

كبلوغها أعلى درجات اال٧تاز االجتماعي كالسياسي، مل تلق قابلية للتطبيق ُب خربات 
اليت تبنت النهج االشًتاكي، إذ ٖتولت الطبقة العمالية إىل دكلة  العديد من األنظمة السياسية

للحزب الواحد، كمل يعد األمر يتطلب على اإلطبلؽ نقل السلطة ضمن إطار يقبل بالطابع 
 التلقائي الذاٌب إلدارة مؤسسات الدكلة كما كاف يتوقع كارؿ ماركس.

سلطة يركز ُب األساس كمن الناحية كظل منظور ا١تدرسة االشًتاكية ١تفهـو انتقاؿ ال       
الفعلية على استثناء بعض طبقات اجملتمع ُب ا١تشاركة السياسية ضمن العملية الدٯتقراطية، 
حيث يضع ٘تثيل ىذه الشرائح االجتماعية ُب يد ٩تبة أك حزب ينوب ُب ٦تارسة السلطة 

الطبقات األخرل، كتسيَت اٟتكم. كيبقى مفهـو اٟتزب مرتبط ٔتفهـو الطبقة كصراعها مع 
ككفق ىذا التصور فإف الطبقة العمالية ىي اليت تكوف اٟتزب، كبالتايل فإف األسلوب 

 الدٯتقراطي على ضوء االشًتاكية ال يتطلب على اإلطبلؽ كجود أحزاب سياسية. 



إف التحليل الذم قدمتو األفكار ا١تاركسية حوؿ الصراع ا١تادم ما بُت الطبقات        
ل حبيس الطرح النظرم، إذ ال ٯتكن أف ينطبق على ما ىو موجود بالفعل ُب االجتماعية ظ

٥تتلف اجملتمعات كطبيعة بناءاهتا السياسية كالثقافية. ك على ىذا اٗتذت الدٯتقراطية 
االشًتاكية صورا أخرل لقيت قابلية لدل العديد من الدكؿ اليت اختارت النهج االشًتاكي 

 ٪توذجا اجتماعيا كسياسيا ٢تا.
ك أرست األيديولوجية االشًتاكية من خبلؿ ا١تمارسة الفعلية مبلمح الطريق إىل        

السلطة كذلك بإتباع الشرعية القائمة على أساس األيديولوجية ا١تاركسية. فخط األيديولوجية 
االعًتاؼ ٔتا ىو "شيوعي" فقط كذلك عن طريق مبدأ ا١تركزية الدٯتقراطية. كىذا ا١تبدأ أصبح 

اس السيطرة السياسية ُب كثَت من دكؿ اٟتزب الواحد اليت لعبت األجهزة اٟتزبية فيها ىو أس
 دكرا متميزا ُب احملافظة على مركز كاحد للقوة ك اٟتيلولة دكف ظهور مراكز قول أخرل.

ظل اٟتزب الواحد من كجهة النظر االشًتاكية ا١تاركسية السند الثورم الذم تعتمد        
مرحلة الربكليتاريا ُب الدفع بإتاه استحداث التغيَت كإقامة النظاـ االجتماعي  عليو ديكتاتورية

كالسياسي اٞتديد، كىي الصيغة السياسية ا١تنطقية ا١تربرة كا١تشركعة ُب ا١تنظور االشًتاكي طا١تا 
أف تنظيم اٟتزب يتكوف من الصفوة الواعية ُب الطبقة العمالية اليت تلتقي كٕتتمع مصاٟتها  

الذم مثل كال يزاؿ ٯتثل حجر الزاكية ُب  . كىي إشارة كاضحة إىل اٟتزب الشيوعي66كلها
البناء السياسي كُب عملية توجيو كضبط النظاـ االجتماعي كالسياسي ُب كل من ركسيا 
كالصُت. كما ا٢تيئات الدستورية سول أداة قهر طيعة ُب أيدم قياداتو ا١توجهة كاحملتكرة 

الذم أكجده اجملتمع االشًتاكي السوفياٌب، ينص  197767دستور للسلطة على الرغم من أف
ُب جزء منو على أف الشعب ىو الذم ٯتارس سلطة اٟتكم من خبلؿ ٣تالس نوابو كىيئاتو 
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 جٌٓٛف١طٟ" ١٘ثطحْ ٌت١ٓ١طحْ:" انذضب انشٕٛػٙضطكىُ فٟ   - 

 ج١ٌٙثس جألٌٚٝ: ِإضٍّ جٌكُخ ٚجًٌٞ ٠ؼى ِٓ جٌٕحق١س ج١ٌٍّْس ٚجٌمح١ٔٛٔس ٚحقد جٌٍٓطس وجنً جٌكُخ.-        

ج١ٌٙثس جٌػح١ٔس: جٌٍؿٕس جٌٍّو٠ُس ٌٍكُخ ٚجٌطٟ ضمَٛ ذطٛؾ١ٗ ٔٗح٠ جٌكُخ ِٕٚظّحضٗ فٟ فطٍجش ِحذ١ٓ أوٚجٌ جٔؼمحو -        

 جٌّإضٍّ.

ًٖ ج١ٌٙثحش ِٓ جٌٕحق١س جٌمح١ٔٛٔس ذٕظحَ ٚحٌَ وجنً جٌرٕحء جٌكُذٟ ٚضهٟغ ف١ٗ جالل١ٍس ٌمٍجٌجش جألغٍر١س ٚضٛؾٙحضٙح ضطم١ى ٘

جٌطٟ ضؼى لٍجٌجش ٚجؾرس جٌطحػس ٚجإلقطٍجَ ٚٚجؾرس جٌٕفحي ِٓ لرً ج١ٌٙثحش جٌطٟ ضٗىً جٌرٕحءجش جٌٓفٍٝ ٌٍكُخ. ٠ٌُّى ِٓ 
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ا١تسؤكلة، فإف الواقع غَت ذلك طا١تا أف النصوص ا١تكتوبة ال ٖتمل سول قيمة لفظية. كيبقى 
 خب السياسية كاإلدارية لتويل مناصب الدكلة. مركز اٟتزب يضطلع لوحده ٔتهمة اختيار الن

كٔتوجب ىذا التموقع السياسي للنخب اٞتديدة ا١تًتبعة ُب ىـر السلطة، بقيت ىيئات        
اٟتزب العليا ُب الواقع ٘تثل النظاـ السياسي كلو كبقي العنف الثورم ىو عنواف التغيَت 

ليها النظم السياسية ُب خربات التجربة ا١تطلوب، بل أساس كل عملية ٖتوؿ أك انتقاؿ تُقبل ع
االشًتاكية، كظلت القيادة اٟتزبية فيها حريصة كل اٟترص على تأمُت زعامتها بل يصل األمر 
هبا إىل حد تصفية العناصر اليت ٯتكن أف تشكل بديبل قويا كمنافسا خاصة عندما يشتد 

ادة السياسية حوؿ من يتوىل الصراع السياسي ُب أعلى ىـر دكائر اٟتزب العليا كتنقسم القي
 رئاسة سلطة الدكلة بفعل غياب اآلليات الواقعية للفصل ُب موضوع ا٠تبلفة السياسية.

 
 
 

 أنماط انتقال السلطة:- المبحث الثالث
٪تط انتقاؿ السلطة ىو أسلوب أك طريقة أك كيفية ملء الفراغ ُب السلطة العليا أك        

ـر السياسي أك أسلوب تداكؿ يتم بقدر من الرقابة كالتواتر ُب تغيَت كتولية اٟتكاـ ُب قمة ا٢ت
االستخداـ الفعلي ُب مواقع ٥تتلفة كٖتت ظركؼ متباينة. كتتم العبلقة بُت طبيعة النظاـ 
السياسي ك٪تط انتقاؿ السلطة بنوع من الًتابط، فتباين كاختبلؼ النظم السياسية يؤدم إىل 

شكل عاـ تنتقل السلطة ُب النظم السياسية عن طريق تباين كتنوع ٪تط انتقاؿ السلطة كب
 النمط السلمي ك النمط العنيف.  ٪تطُت من التداكؿ ٫تا

 األنماط السلمية: -المطلب األول
يقصد هبا االنتقاؿ السلمي للسلطة بُت القول السياسية ا١تختلفة كفقا للقواعد        

حيث تتسم بانعداـ القوة أك التهديد باللجوء إليها كعدـ ٥تالفتها الدستورية، القانونية ك 
للقواعد القانونية القائمة كا١تعموؿ هبا كفقا لئلجراءات اليت ٭تددىا النظاـ مسبقا مع شرعية 
ىذا النظاـ كالقواعد اليت يضعها بإقرار القول السياسية. كهبذا فإف التناكب على السلطة بُت 



شكل التداكؿ السلمي ١تمارسة السلطة كتتمثل ىذه األ٪تاط ُب:  القول السياسية يأخذ
 النمط الوراثي، ٪تط التعيُت ك النمط االنتخايب.

 النمط الوراثي:     –أوال 

كفيو يتم انتقاؿ السلطة على أساس كراثي، فكاف ا٢تدؼ ُب بداية ىذا النمط خلق        
ىنا تأسست السبلالت ا١تلكية كعرفت نظم سياسية دائمة ٦تا يضمن دٯتومة السلطة، كمن 

الوراثة ُب نقل السلطة فكانت القاعدة أف يرث االبن األكرب عرش أبيو كٯتضي العرش إىل من 
 يليو ُب ترتيب السن.

لقد ساد النمط الوراثي كأقدـ أ٪تاط ا٠تبلفة السياسية كأكثرىا انتشارا كأطو٢تا امتدادا        
لنمط ُب كافة اجملتمعات اإلنسانية كىو النموذج الذم يعتمد على مر التاريخ. فقد ساد ىذا ا

على ٖتديد ا٠تلف بشكل سابق قبل خلو كرسي السلطة، كمن خصائص ىذا النمط أنو 
يقـو على أساس صلة الرحم أك نسب القرابة، فالوراثة مبدئيا تقـو على أساس أكلوية 

لة كىي ُب ذلك تستند إىل عدة الشخص ا١تواؿ ُب الًتتيب من حيث درجة القرابة ُب السبل
 عوامل تقـو عليها كمنها:

 كجود ٣تتمع قبلي أك عشائرم )تقليدم( تسود فيو عبلقات الوالء الشخصي. -
ٕتنب الصراع على السلطة ٔتعٌت حصر السلطة ُب السبللة ا١تلكية كىو ما ٬تعل الشعوب  -

فذلك من أكلويات النظاـ تقبل السلطة الوراثية، كقبل ذلك البد من ٖتديد خط الوراثة 
 ا١تلكي.

 توفر الثقة ا١تمنوحة من طرؼ الشعوب اليت يعوزىا الوعي بأحقية ىذه األسرة باٟتكم.-
إىل جانب ىذه العوامل الثبلثة ا١تذكورة، كٕتنبا ٟتدكث صراعات قد هتدد خصوصية        

إىل ٖتديد ما  نظامية كالية العرش داخل السبللة ا١تلكية، يسعى ىذا النمط من السلطة
يسمى ٓتطوط االتفاؽ اليت ال تعطي حقوؽ متساكية بُت األصوؿ كالفركع كبُت األعمدة 
كاحملاكر كبُت ا١تراكز كاألطراؼ التابعة، كإ٪تا تقدـ لكل كاحد من ىذه العناصر اليت تؤثر 
 بشكل أك آخر ُب ٖتديد منحى توجو السلطة، موقعو كمكانتو  اليت يستحقها كالوظيفة اليت
يقـو هبا ُب حالة ظهور خبلفات سياسية قد تعطل استمرارية السلطة ُب البقاء ضمن دكرهتا 

 ا٠تاصة. 



 Robbins Burlingكلذلك يأخذ ىذا النمط السلطوم حسب "ركبنز بارلينغ"       
العديد من األشكاؿ ضمن خطوط التعاقب السلطوية ا١تتفق عليها ضمن نظاـ سبلالت 

 :68يصها فيما يليكاليت ٯتكن تلخ العرش
مركر ا٠تبلفة ُب خط األقارب من جهة األب أك ُب خط األقارب من ناحية األـ فاألكىل  -

يكوف األب ىو ٤تور صلة الدـ أك نسب القرابة، ُب حُت أف الثانية تكوف األـ ىي ٤تور 
صلة الدـ، كتنجر عن كل منهما مشاكل، فخبلفة األبوة تنشأ إشكالية من ٮتلف األب 

االختيار بُت أحد األبناء. ىل يتم ُب ن جراء تعدد الزكجات كىو ما ينتج عنو حَتة كذلك م
ذلك بُت االبن األكرب من كل الزكجات أك االبن األكرب من الزكجة األكىل أك االبن األكرب 

 للزكجة الفضلى ك غَتىا؟
قل السلطة كُب الغالب تلجأ النظم الوراثية ىنا إىل حل ىذا اإلشكاؿ مضطرة إىل ن       

ألبناء األخ. كالوراثة ىنا قد تكوف للذكور حيث تسَت ا٠تبلفة من األخ إىل األخ من أـ 
كاحدة ٍب إىل ابن األخت كإخوتو ٍب إىل ابن ا٠تالة كىكذا، كىذا ما ٬تعل العرش ال ينتقل إىل 

ىذا فضبل أبناء ا١تلك على كجود إخوتو، ٦تا ٬تعلو ٭تاكؿ تغيَت قواعد الوراثة لصاّب أبنائو ك 
 عن الصراع الذم يتمخض من جراء ىذا التغيَت، كيفتح الصراع أكثر ُب كراثة خط األمومة.

مركر ا٠تبلفة ُب خط األخوة كاليت تنتقل فيو الوراثة من األخ إىل األخ، ال ينهي ا١تشكلة  -
بشكل كلي، لكن يقل الصراع أك التنافس على األقل خاصة عندما يذىب العرش إىل األخ 

كرب، فاألخوة الباقوف على ثقة أف دكرىم ُب كراثة العرش آت كذلك كفق ترتيبو ُب الدكر. األ
كانتقاؿ السلطة من األخ إىل األخ يقلل من االضطرابات كالصراع على الرغم من بعض 
العيوب، ففي اٞتيل األكؿ ٮتلف األخوة بعضهم البعض دكف صعوبات لكن القضية تنتهي 

 االبن.–األخ ليست متواصلة إىل األبد كعبلقة األب -األخ مع ىذا اٞتيل ألف عبلقة
كعندما ينتهي جيل األخوة تثار من جهة أخرل قضية من ٮتلف؟ من يرث العرش؟        

ىل ىم أبناء األخ األكرب أـ أبناء آخر ملك ُب السلطة أـ يتعاقبها اٞتميع كىذا ما ٬تعل 
ناء. أما مشكلة خبلفة األبناء لآلباء، فإهنا تثَت التنافس حاد لتغيَت قواعد الوراثة لصاّب األب
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مشكلة أم األبناء يرث؟ ىل ىو األكرب أـ األفضل؟ كإذا تعددت الزكجات فا١تشكلة أكرب 
 فضبل عن تطلع ٚتيع اإلخوة إىل العرش.

ٓتصوص ىذه النقطة،التطبيق الصاـر  جملموعة  Jack Goodyيرل"جاؾ جوكدم"       
دة ١تنصب ا٠تبلفة خاصة ا١تتعارؼ عليها مسبقا ضمن ىيكل كتكوين األسس كالقواعد احملد

سبلالت العرش ا١تلكية، مع ترؾ البدائل مفتوحة تسمح بقدر من التنافس احملدكد الذم من 
خبللو يصل إىل العرش شخص قوم مفضل، كُب ىذا الصدد ٯتيز بُت أربعة أشكاؿ لنظم 

 :69ية كىيالوراثة على أساس ىيكل كتكوين السبللة ا١تلك
ا٠تبلفة الرأسية: كىي سبللة النسب القائمة على أساس القرابة من جهة األب اليت ٘تر  1-

 فيها ا٠تبلفة من األب أك من األخ إىل األخ كميزهتا أهنا تبقى منحصرة ُب صلب السبللة.
ا٠تبلفة الثنائية أك األسرية: كىي ثنائية اٞتانب ٯتكن أف ٘تضي ُب خط األبوة كما ُب  2-

 خط األمومة كُب خط الذكور كما ُب خط اإلناث.
ٚتاعة النسب للسبللة ا١تلكية: كفيها يصل إىل العرش أيا من أعضاء السبللة ا١تلكية،  3-

فا٠تبلفة فيها مفتوحة للجميع كاألساس ىو ٣ترد صلة القرابة أك رابطة النسب لؤلسرة األمَتية 
 إىل السلطة. كذلك ما ينتج عنو أحيانا استعماؿ القوة للوصوؿ

ٚتاعة النسب للتاج ا١تلكي: كاٞتماعة ىنا ال تنتسب للسبللة بركابط الدـ كلكن ترتبط  4-
 بالتاج عن طريق ا١تصاىرة أك التجانس الثقاُب من حيث العادات كالتقاليد.

ففي الشكلُت الثالث كالرابع ا٠تبلفة ىنا ليست أحادية، كإ٪تا ىي خبلفة دائرية أك        
أك تناكبية يتم فيها تعاقب أك تناكب العرش بُت شرائح أك فرع السبللة الواحدة أك بُت تعاقبية 

 عدة سبلالت أك قبائل ٥تتلفة ُب صبلت الدـ.
عدة صعوبات  Jack Goodyىذا ك يواجو النمط الوراثي حسب "جاؾ جوكدم"       

ألكىل ُب بركز ما مرتبطة ُب األساس بطبيعة شكل ٪تط الوراثة السائد. كتتمثل الصعوبة ا
يسمى ٔتشكلة كيل العهد كىي ناٚتة عن تعيُت ا٠تلف بشكل قاطع قبل خلو كرسي 
الرئاسة، كمن ٍب ينشأ الصراع بُت السلف شاغل السلطة كىذا ا٠تلف الذم ٭تاكؿ االستيبلء 
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على العرش. أما الصعوبة الثانية فهي مشكلة الوكالة كتنجم ُب نظاـ ا٠تبلفة الذم ٯتر من 
إىل االبن حيث يكوف كريث العرش قاصرا، فيكوف الوكيل ُب ىذه اٟتالة ىو العم الذم  األب

يسعى بدكره للتخلص من ىذا الوريث القاصر أك يسعى إىل جعل ىذه الوكالة دائمة. أما إذا  
كانت الوكالة لشخص بعيد عن السبللة، فإف ىذا يؤدم إىل إضعاؼ السبللة ا١تلكية ُب 

 اجملتمع.
برغم ىذه ا١تشكبلت اليت تنتج عن ىذا النمط إاَل أنو ال ٯتكن إخفاء بعض  لكن       

 ا١تزايا اليت ٯتكن إٚتا٢تا فيما يلي:
يستبعد ٪تط التوريث خطورة مشكلة فراغ السلطة أك على األقل اٟتد من خطورهتا ْتيث  -

ضح يقدـ ا٠تلف بشكل تلقائي ٔتجرد رحيل شاغل السلطة، كىذا من خبلؿ التحديد الوا
 كالقاطع للخلف كفق آليات ٤تددة سابقا)ال فراغ ُب كرسي السلطة(.

يضمن ٪تط التوريث كصوؿ الشخص إىل العرش ٦تا يؤمن عملية ا٠تبلفة، لكنو ال ٮتلو من  -
العيوب ُب حالة تعدد الورثة الطامعُت ُب السلطة ٦تا يؤدم إىل الصراع بينهم، كما يؤدم 

 غياب الورثة إىل ضياع ا١تملكة.
 نمط التعيين: -ثانيا

إذا كاف ٪تط انتقاؿ السلطة بالوراثة أك االنتخاب ٢تما أسس كقواعد كاضحة، فإف ٙتة        
أ٪تاط قد ٗتضع للظركؼ احمليطة هبا أكثر من التزامها ٔتعايَت كآليات مستقرة، أحد أىم ىذه 

 ما ُب إطار الرغبة ُب:األ٪تاط ىو ٪تط "التعيُت" كالذم تلجأ إليو النظم كآلية لنقل السلطة إ
 سد ثغرات ُب نظاـ اٟتكم. -
 ٕتنب الصراع على السلطة كقطع الطريق أماـ الطامعُت فيها. -
 إضفاء الشرعية على اٟتكم. -

أك ُب إطار البحث عن الشخص ا١تناسب الذم رٔتا تعوؿ عليو الكثَت من نظم اٟتكم        
رض اٟتفاظ على الوضع القائم أك لغرض إ٬تاد أك تستنجد بو لفًتات اإلدارة باألزمات إما لغ

 ٥ترج للشرعية. 



ال يقتصر ىذا النوع من النمط على ملء الفراغ فقط ُب كرسي السلطة كإ٪تا ٯتتد إىل        
معظم مستويات الدكلة، كيسود ىذا النمط على أنو من كسائل نقل السلطة سلميا ُب العامل 

 :70كيتمثل ُب ثبلثة أشكاؿ
ل األكؿ ُب النظم التسلطية حيث يقـو الشخص ا١تًتبع على السلطة بتعيُت يسود الشك -

خلفو بشكل كاضح كصريح كقاطع تسنده ُب ذلك القوة، كما يوجد ُب بعض النظم 
العسكرية حيث ٖتكم ٩تبة عسكرية. كما توجد ُب بعض النظم الكاريزمية اليت ٖتكمها قيادة  

 اٞتماىَتية ُب تعيُت ا٠تلف.كاريزميو ْتيث تشغل ىذه القيادة صورهتا 
ك يتخذ الشكل الثاين ُب ىذا النمط صورة البحث عن الشخص البديل كالذم ترغب  -

السلطة ُب كضعو، ضمن إطار إ٬تاد ا١ترشح ا٠تلف مع كجود قواعد كترتيبات دستورية تقرر 
 ٗتويل شاغل ىذه ا١تكانة اٟتق ُب اعتبلء السلطة ٔتجرد ذىاب السلف. 

الثالث فيتخذ صورة ا٠تبلفة الذاتية اليت تؤسس ٢تا النخب السياسية النافذة ُب أما الشكل  -
اٟتكم، عندما تريد أف ٖتصن نفسها كٕتد موانع لذاهتا بشكل يسمح ٢تا بالبقاء ُب السلطة 

 طيلة حياهتا.
 كٯتكن ٖتديد أىم خصائص التعيُت كنمط النتقاؿ السلطة فيما يلي:       

 حد ذاتو حل كسط بُت الوراثة كأسلوب تقليدم كبُت االنتخاب  ٯتثل ٪تط التعيُت ُب -
 كأفضل األساليب اٟتديثة.

٭تقق ٪تط التعيُت خاصة الصادر عن اٞتهة ا١تمثلة للشعب ُب بعض اٟتاالت، أسلوبا  -
مهما عندما يتعلق األمر ُب التفكَت ُب آلية ٟتل ا٠تبلفات السياسية ضمن اسًتاتيجية إدارة 

 األزمة. 
طريقة ١تلء الفراغ ُب معظم تنظيمات الدكلة ُب كافة ا١تستويات فيما ذلك ا١تستول  ىو -

 الرئاسي.
إاَل أف عملية التعيُت تتطلب بعض ا١تعايَت اليت ٬تب أف تأخذ بعُت االعتبار نذكر        
 منها:

 قناعات اٟتاكم الشخصية أك ا٢تيئة القائمة بالتعيُت. -
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 سلطة.قدرات ا١ترشح على ٦تارسة ال -
صلة القرابة أك السبللة اٟتاكمة اليت غالبا ما تقـو عليها عملية التعيُت لضماف بقاء مركز -

 السلطة ُب يد األسرة اٟتاكمة.
ُب حُت يلجأ الكثَت لنمط التعيُت الذم من حيث التوقيت غالبا ما يكوف قبل ذىاب        

 السلف كنادرا ما يكوف بعد ذىاب السلف.
لف)اٟتاكم(: يقـو اٟتاكم بتعيُت خلفو كىو ال يزاؿ ُب السلطة فهو إما فقبل ذىاب الس -

أف يعُت خلفا قويا قد ٯتثل هتديدا للحاكم الذم ما يزاؿ ُب السلطة، اذ ينشأ بينهما الصراع 
كالتنافس ٦تا يؤدم إىل ٞتوء األخَت إىل الرغبة ُب التخلص من اٟتاكم ألخذ مكانتو، أما 

يعُت خليفة ضعيف خوفا من ىذه ا١تشكلة كىو ما يًتتب عليو ُب  االختيار الثاين فهو أف
 األخَت حكاـ ضعفاء.

أما بعد ذىاب اٟتاكم: غالبا ما يذىب اٟتاكم دكف تعيُت خلف كاضح، كىو ما يؤدم  -
إىل بركز التنافس بُت الطا٤تُت ٔتجرد حدكث الفراغ ُب كرسي السلطة. كُب ىذه اٟتالة يصبح 

 لف لسد الفراغ، فيكوف العمل ٔتبدأ األقول يصل إىل السلطة.من الضركرم ٖتديد ا٠ت
 :النمط االنتخابي -ثالثا

تعد االنتخابات اٟترة كسيلة لبلنتقاؿ السلمي للسلطة بأسلوب دٯتقراطي، فالظاىرة        
االنتخابية تنطوم ُب جوىرىا على إجراء يتم ٔتقتضاه اختيار ٦تثلي اٞتماعات كا١تنظمات ُب 

 لشغل كظيفة ما.اجملتمع 
يعرؼ االنتخاب بأنو اختيار ٦تثل عن طريق كسيلة التصويت كاليت تعترب كسيلة تتبع        

ألخذ رأم الشعب ُب أمر ما، كهبذا تشكل العملية االنتخابية كسيلة لصنع ا٠تيارات 
 السياسية من خبلؿ التصويت كتوفر ٦تارسة كاقعية الختيار القادة.

إف النمط االنتخايب من أفضل اآلليات اليت عرفتها الشعوب ُب تغيَت حكامها حىت        
اآلف، كىو النمط الذم ٭تتكم فيو إىل اإلرادة الشعبية كالذم أعطى لكل القو السياسية ُب 
اجملتمع فرصة التطلع إىل السلطة العليا كذلك من خبلؿ الصيغة اٞتوىرية للمشاركة الشعبية 

ملية االنتقاؿ السلمي بإخضاع القادة لسلطة القانوف كذلك باالمتثاؿ اليت تساىم ُب ع
لدكرية االنتخابات كاليت ترسي مبادئ التعاقب على السلطة بصورة سلمية، فهي بذلك تقدـ 



فرصة لؤلحزاب السياسية الختبار ا٧تازاهتا كتقييم برا٣تها ُب سياؽ ا١تنافسة السلمية كما أهنا 
 تخبُت من خبلؿ االقًتاع العاـ اٟتر .تعزز شرعية اٟتكاـ ا١تن

يأخذ االقًتاع عدة أشكاؿ: أكال من حيث صور االقًتاع كٖتديد ىيئة الناخبُت كالنسبة        
ا١تطلوبة للفوز فهناؾ عدة أنواع: االقًتاع العاـ كا١تقيد، االقًتاع ا١تباشر كغَت مباشر، االقًتاع 

 .71الفردم كاٞتماعي
ذم ٮتوؿ لكل مواطن بلغ سن الرشد حق التصويت أك االنتخاب االقًتاع العاـ ىو ال -

كيتجلى االقًتاع ا١تقيد ُب صورتُت إما مقيد بنصاب مايل أم يدفع حد أدىن من الضريبة أك 
 مقيد بالكفاءة أك مقيد بالكفاءة العقلية للناخب.

شكل ك ٯتثل الشكل ا١تباشر لبلقًتاع ُب كوف الناخب ٮتتار مرشحيو بدكف كساطة كب -
مباشر ُب حُت أنو عندما ٮتتار الناخب مرشحيو عن طريق نواب ٯتثلوهنم ُب ىذا االختيار، 

 فنحن أماـ االنتخاب غَت ا١تباشر كهبذا يسموف ناخيب الدرجة الثانية.
ك تأخذ صورة االقًتاع الفردم السماح لكل فرد على حدل بالتعبَت عن رأيو ككجهة نظره  -

االقًتاع اٞتماعي حينما يقدـ كسيلة للتمثيل اٞتماعي للهيئات بصورة فردية، بينما يكوف 
كا١تؤسسات اليت تتكوف منها الدكلة كاليت ينظم إليها باعتبارىا على درجة كبَتة من األ٫تية 
ىذه أشكاؿ كفق صور االقًتاع. أما عن طرؽ االقًتاع فلقد أخذت شكلُت: طريق التمثيل 

 النسيب أك ا١تختلط. باألغلبية كطريق الثاين كفق التمثيل
ال يضمن نظاـ التمثيل باألغلبية ٖتقيق العدالة نظرا ألنو يلحق ظلما باألحزاب        

الصغَتة ك٭تقق مزايا لؤلحزاب الرئيسية، إذ أنو ٬تعل الفوز من نصيب من ٭تصل على 
عض األغلبية سواء ا١تطلقة أك النسبية طبقا ١تبدأ الفائز يأخذ كل شيء. كمن ىنا اٗتذت ب

 الدكؿ نظاـ التمثيل النسيب لضماف ٘تثيل األقليات السياسية كلتشجيعها على ا١تشاركة العامة.
كيطلق التمثيل النسيب على نظاـ االنتخابات بالقائمة حيث يتم توزيع ا١تقاعد ا١تقررة        

ة ُب لكل دائرة أك للدكلة على القوائم ا١تتنافسة بنسبة األصوات اليت حصلت عليها كل قائم
االنتخابات كىدؼ ىذا النظاـ ىو ضماف ٘تثيل ٚتيع الفئات كا١تصاّب بنسب تساكم ٘تاما 
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عدد األصوات اليت ٖتصل عليها ُب االنتخابات كيرل الكثَت أف نظاـ التمثيل النسيب مبلئم 
 .72للمجتمعات التعددية حيث أف نظاـ األغلبية يضر ٔتصاّب األقلية

على أربع مزايا لنظاـ التمثيل النسيب   Arend Lijphartك يؤكد "أرند ليجفارت"       
 مقارنة بنظاـ األغلبية كاالنتخاب الفردم كىي:

يعد التمثيل النسيب أكثر ٖتقيقا للعدالة ُب اختيار أعضاء السلطة التشريعية ألنو يضمن أف -
نسبة ا١تقاعد اليت ٖتصل عليها أم حزب سياسي تساكم نفس النسبة اليت حصل عليها 
أصوات الناخبُت، فاألحزاب اليت ٖتصل على نسبة صغَتة من األصوات تعطى ٘تثيبل يساكم 
قوهتا االنتخابية، كما أف نظاـ التمثيل النسيب يُعٌت بتمثيل كافة العناصر الفاعلة ُب النظاـ 
السياسي كيعد ىذا النوع من االنتخابات أحد ا١تتطلبات الرئيسية لًتتيبات صيغة ا١تشاركة ُب 

سلطة، حيث أنو يضمن مشاركة معظم القول السياسية كىو ما يطلق عليو "أرند ال
 .73"بالدٯتقراطية التوافقية" lijphartليجفارت" 

 ك حىت توفر االنتخابات آلية دٯتقراطية فهي تتطلب توفر ٚتلة من الشركط:       
 د.ا١تساكاة ُب التصويت فحق االقًتاع ٯتنح صوت كاحد لكل فرد بلغ سن الرش-
 ٦تارسة االقًتاع بتوفَت حرية حقيقية للمقًتع إلبداء رأيو على أساس السرية التامة.-
قواعد الًتشيح بإتاحة حرية الًتشيح لكافة ا١تواطنُت بصورة فردية أك من خبلؿ األحزاب -

 السياسية.
١تصاريف توفَت حرية ا١تنافسة االنتخابية من حيث التعددية كالتغطية االعبلمية كاٞتماىَتية كا-

 االنتخابية.
تعدد البدائل موضوع االختيار على األقل اثنُت من ا١تتنافسُت لشغل ىذه السلطة كأف -

 تكوف ٤تدكدية معقولة ُب عدد ا١تًتشحُت  بشكل يناسب إدراؾ ا١تواطن العادم.
اإلشراؼ على االنتخابات بإ٬تاد ىيئة نزيهة مستقلة إداريا كماليا ك١تمارسة اإلشراؼ على -
 نتخابات.اال
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نقل السلطة بااللتزاـ كافة األطراؼ القبوؿ بنتائج االنتخابات كالتخلي عن السلطة للحزب -
 .74أك اجملموعة الفائزة ُب فًتة زمنية مرسومة مسبقا كفقا للقانوف

تشتمل االنتخابات ُب معناىا كمبناىا على مفاىيم كقيم التنافس اٟتر ا١تبٍت على حرية        
بذلك الوسيلة الدٯتقراطية ١تمثلي الشعب كلتشكيل ىياكل ٘تثيلية أك سلطات االختيار كىي 

نيابية كهبذا فإف االنتخابات شكلت بديبل لئلجراءات األخرل غَت الدٯتقراطية ا١تستخدمة 
لتويل السلطة مثل التعبئة كا٠تبلفة، كلقد أخذت االنتخابات أكثر من خط ٯتكن أف ٪تيز بُت 

 ٜتسة أ٪تاط أساسية:
النمط األكؿ: يقتصر على الداللة الرمزية فيجعل من االنتخابات ٣ترد طقوس كإجراءات  -

تسعى إىل صبغ النظاـ بصبغة الشرعية الشكلية كقد شاع ىذا النمط ُب دكؿ اٟتزب الواحد 
الراديكالية اليت طبقت أحادية النظاـ اٟتزيب ٔتعناىا القانوين.فاالنتخاب ُب ىذا النمط رمزية 

اخب ال ٬تد أمامو سول مرشحي اٟتزب الواحد كالنتائج تكاد تكوف معركفة سلفا ألف الن
 كىي تسقط مبدأ األغلبية كتتبٌت مفهـو اإلٚتاع كاتفاؽ الرأم.

كيشَت النمط الثاين إىل كجود انتخابات تنافسية ُب إطار اٟتزب الواحد الذم يسمح   -
ر إعادة تشكيل الرب١تانات الوطنية كلو بتغيَت بعض الوزراء الذين اليعاد انتخاهبم كما يوف

 بشكل ٤تدكد.
أما النمط الثالث فلقد شهدتو نظم التعدد اٟتزيب كذلك ُب إطار التنافس اٟتر كا١تنظم  -

 الذم يسمح لبلنتخابات أف تعرب عن رأم األغلبية.
البلـز أما النمط الرابع فيأخذ شكل االستفتاءات الرامية إىل اٟتصوؿ على التأييد الشعيب  -

إلقرار تعديبلت دستورية أك إصبلحات تنظيمية كسياسية مقًتحة. كىذا النمط األخَت يؤدم 
إىل النمط االنتخايب اٟتر كالنزيو كالذم يسمح بتغيَت القيادات الوطنية ْتكومات مدنية 

 .1منتخبة كىو إقرار لئلرادة الشعبية
آلية لبلنتقاؿ السلمي إىل  إف معظم نظم اٟتزب الواحد اٗتذت من االنتخابات       

التعددية اٟتزبية كىذا من خبلؿ ٚتلة من احملددات العامة أبرزىا: إٯتاف النخب اٟتاكمة 
بضركرة االنتقاؿ السلمي عن طريق االنتخابات إىل التعددية اٟتزبية كذلك عن طريق االتفاؽ 
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ية ا٠تاصة بعملية بُت اٟتكومة كا١تعارضة على اإلجراءات كالًتتيبات اإلدارية كالتنظيم
االنتخابات كلبلشراؼ على ىذه العملية البد من كجود ىيئة مراقبُت لضماف النزاىة كعدـ 

 التزكير.
من خبلؿ ما تقدـ تتجلى أىم خصائص النمط االنتخايب كآلية لبلنتقاؿ السلمي        

على  للسلطة، كذلك كونو النظاـ الوحيد الذم يسمح بدكراف النخب كالتعاقب كالتناكب
السلطة من خبلؿ ٚتلة القواعد كاآلليات احملددة كتحديد مدة بقاء اٟتاكم ُب السلطة األمر 

 الذم يسمح بتغيَت منظم كدكرم خبلؿ كل فًتة زمنية معينة.
كما يفتح ىذا النمط باب ا١تنافسة كالًتشح للمعارضة كىو ما يؤدم إىل تنافس         

ماىَت ُب اختيار حكامهم، ٦تا يضفي الشرعية مشركع كسلمي كذلك عن طريق مشاركة اٞت
على إجراءات نقل السلطة كيسهم ُب صنع تقاليد اٟترية كاٟتياة السياسية الصحيحة، كىو ال 
يسمح بوجود فًتة فراغ ُب السلطة، كإف كجدت فهي فًتة قصَتة ليس ٢تا تأثَت على النظاـ 

ب كالذم غالبا ما يكوف نائب السياسي، كوف ىذا النمط يقًتح البديل ُب الوقت ا١تناس
الرئيس ُب حالة الوفاة، أما بعد انقضاء ا١تدة القانونية لفًتة السلطة العليا فإنو كبناءا عليو 
ٕترم العملية االنتخابية قبل انقضاء ىذه الفًتة، ٦تا يسمح بانتقاؿ السلطة من السلف إىل 

ط على ٖتقيق جانب كبَت من ا٠تلف قبل خلو كرسي الرئاسة، كهبذا ٧تد أف قدرة ىذا النم
االستقرار اليت ٕتعل النظاـ ُب حالة من التكيف مع احمليط السياسي العاـ كُب حالة من 

 التجدد من خبلؿ ٕتديد السياسة العامة مع ٕتديد كل خلية.
إف ا٠تصائص اإل٬تابية للنمط االنتخايب ال تنفي بعض العيوب اليت ٯتكن رصدىا ُب        

تدليس أك تزكير االنتخابات كاالستحواذ الغَت شرعي على أصوات الناخبُت عملية الغش كال
اليت مل يتم اٟتصوؿ عليها فعبل أك عن طريق شراء األصوات با١تاؿ، ٢تذا ٭تتاج ىذا النمط إىل 

 قدر كبَت من الوعي اٞتماىَتم كإىل درجة عالية من ا١تؤسسية.
 :المطلب الثاني: األنماط العنيفة النتقال السلطة

يتمثل ىذا النمط ُب االستيبلء على السلطة باستخداـ أساليب القوة ا١تادية أك ا١تعنوية        
إلجبار الشخص اٟتاكم أك النخبة اٟتاكمة على ترؾ الساحة لنخبة أخرل أك لشخص آخر، 
فعندما ترفض النخب اٟتاكمة دخوؿ القول السياسية األخرل ُب العملية السياسية عمليا أك 



ا كدستوريا فإف ىذه القول ستنكر الصفة الشرعية للنظاـ السياسي ا١توجود كتعمل على قانوني
اإلطاحة بو ككل ذلك يكوف خارج اإلطار القانوين كا١تؤسسي للنظاـ، أم ٔتعٌت استخداـ 
القوة إلزاحة النظاـ كاالستيبلء على السلطة كهبذا يكوف التعاقب على السلطة بُت القول 

 .75ى الطرؽ الثورية البلدستوريةالسياسية قائما عل
  النمط الثوري: أوال:

يعترب من اآلليات العنيفة اليت تستخدـ القوة إلجبار اٟتاكم أك النخبة اٟتاكمة على        
ترؾ موقعها دكف حصوؿ النخبة اٞتديدة على سند شرعي غَت القوة، كىو إحداث تغيَت 

سسات السياسية كاألبنية االجتماعية داخلي عنيف كسريع ُب نظاـ القيم السائدة كا١تؤ 
 .76كالنشاط اٟتكومي كالقيادات

ك مع أف عملية االستيبلء على السلطة بواسطة الثورة بعد ٧تاحها غَت شرعية إال أف        
الثورة تستمد مشركعيتها من خبلؿ ما ٘تلكو من تأييد شعيب ٢تا كألىدافها ُب التغيَت الشامل 

اسي كاالقتصادم كاالجتماعي للدكلة كتعد النظم االجتماعية لؤلسس العامة للنظاـ السي
كالسياسية ا١تتطورة ذات ا١تراحل ا١تتقدمة ُب الدٯتقراطية غَت قابلة ٟتدكث التوارث فيها كذلك 
ألهنا مبنية على حالة من التوازف السياسي كاالجتماعي ا١تتطور كمع قدرة ١تؤسساهتا السياسية 

كة من خبلؿ استقطاب النخب اٞتديدة كالطا٤تة ُب ا١تشاركة على استيعاب كتوسيع ا١تشار 
السياسية ضمن آلية عمل ا١تؤسسات القانونية كالسياسية كاليت قوامها تداكؿ السلطة 

 .77سلميا
إف دكؿ العامل األقل تطورا على مستول كافة اجملاالت االقتصادية كاالجتماعية        

رات فيها.فالثورات التحريرية قد حدثت ألسباب عدة كالسياسية ٢تا قابلية كبَتة لنشوء الثو 
أبرزىا مواجهة السيطرة االستعمارية اليت حاكلت القضاء على البنية التحتية كطمس ا٢توية 
الشخصية كإعادة صياغتها ٔتا ٮتدـ ا١تشركع االستعمارم ك٢تذا قامت عدة ثورات هبدؼ 

ق الوحدة كىذا ببناء نظاـ اجتماعي ٖتقيق االستقبلؿ الذاٌب كبناء السلطة الوطنية كٖتقي

                                                           
سعانح ، 2003 – 1970ػّحٌ ْؼىْٚ ١ٍّْحْ جٌرىٚٞ، جٌطؼىو٠س جٌكُذ١س ٚئٖىح١ٌس ضىجٚي جٌٍٓطس فٟ ٍِٛ ذ١ٓ ػحِٟ   -1

                                                                                                                 . 16( ٘ 2004)ذغىجو : و١ٍس جٌؼٍَٛ ج١ٌٓح١ْس، ؾحِؼس ذغىجو،  ياجغرٛش
، جٌطرؼس جألٌٚٝ. ذ١ٍٚش: ٍِوُ وٌجْحش جٌٛقىز انًؼاسضح ٔانغهطح فٙ انٕطٍ انؼشتٙػرى جإلٌٗ ذٍم٠ُُ ٚآن٠ٍْٛ،  -76

 .153٘  ،2000جٌؼٍذ١س، 
77

  .1989٘،123. ذ١ٍٚش: جٌىجٌ جٌؿحِؼ١س،انُظى انغٛاعٛح ٔانمإٌَ انذعرٕس١ٕ٘ٓ ػػّحْ ِكّى ػػّحْ، قٓ -



كسياسي كاقتصادم يتماشى كا٢توية الثقافية القومية ُب نطاؽ الدكلة اٟتديثة كذلك بالتوافق 
 مع ٣تموعة من ا١تتطلبات.

كقد أفرز االنتقاؿ من اجملتمعات التقليدية إىل اجملتمعات اٟتديثة، سلوكا ثوريا زادت        
م السياسية كاالجتماعية ا١توجودة. كىذا نظرا لسياستها حدتو بعد االستقبلؿ ضد النظ

الفاشلة ُب حل ٚتلة ا١تشاكل القائمة بعد االستقبلؿ. فانتشار الوعي السياسي كعملية 
التعبئة السريعة كا١تنظمة جملاميع جديدة من النخب السياسية أدت إىل قياـ الثورات اليت تعرب 

ياسية، كاليت تعرب عن ضعف ا١تؤسسات القائمة عن انفجار ُب أقصى حاالتو للمشاركة الس
على استيعاهبا كمواجهتها. فعدـ توفر ىذه ا١تؤسسات القادرة على استيعاب صعود القول 
اٞتديدة ُب اجملتمع كعدـ كجود القنوات الضركرية للمشاركة ُب العمليات السياسية كحصرىا 

القتصادم لزيادة سيطرهتا، يؤدم لصاّب فئة أك طبقة اجتماعية تسيطر على عملية اإلنتاج ا
إىل زعزعة مشركعية النظاـ القائم كىو ما يؤدم بدكره إىل اهنياره كتزايد اللجوء للعنف كالقوة 

 لتحقيق أىداؼ العملية السياسية.
فا١تشاركة السياسية معيارا لنمو النظاـ السياسي فهي مؤشرا على الدٯتقراطية  كضماف        

عملية صنع السياسات العامة كالقرارات السياسية. إف انعداـ ىذا  ١تسا٫تة ا١تواطنُت ُب
ا١تطلب يؤدم إىل اهنيار النظاـ لكوف ا١تشاركة السياسية تشكل إطارا للعملية السياسية كأداة 
للمحافظة على االستقرار السياسي كانطبلقا من ذلك يربط "ىنتغتوف" بُت ا١تشاركة السياسية 

أف ضركرة ٖتقيق االستقرار السياسي تتطلب بناء ا١تؤسسات كاالستقرار السياسي كيرل 
 السياسية اليت تنظم ا١تشاركة السياسية كٖتوؿ دكف انعداـ االستقرار.

يتوقف االستقرار السياسي ُب اجملتمع على العبلقة ُب مستول ا١تشاركة السياسية من        
لسياسية ٘تثل ُب آف كاحد بناء ناحية كدرجة ا١تؤسسة من ناحية أخرل باعتبار أف ا١تؤسسة ا

سلطة سياسية قومية تضمن ا١تساكاة بُت ا١تواطنُت كإقامة نظاـ قانوين مبٍت على أساس احًتاـ 
 ٌت اٟتقوؽ العامة كتوزيع ا١تهاـ على أساس الكفاءة كالتفوؽ كالقدرة على اال٧تاز كتنمية ب

 االجتماعية ُب اٟتياة السياسية العامة.متخصصة كالعمل على توسيع مشاركة اٞتماعات 
إف افتقاد النظاـ ٢تذه ا١تتطلبات كا١تظاىر يؤدم إىل حدكث ثورات اليت غالبا ما يعرب        

عنها ُب شكل شىت أ٪تاط العنف كالتحرؾ الثورم كالتظاىرات كاإلضرابات العنيفة كمساندة 



النظاـ السياسي أك ٤تاربة النظاـ  حركات التمرد كالعصياف كاالغتياالت اليت تستهدؼ رموز
ُب مصاٟتو االقتصادية كإرباؾ اجملتمع من خبلؿ التفجَتات العنيفة مع نشر الشائعات 
ا١تضادة للنظاـ كبالتايل تشجيع الثورة ُب االستيبلء على السلطة عند فشل النظاـ ُب ٦تارساتو 

ك استخدامها لئلكراه أك كاحتكاره للسلطة من خبلؿ عجزه عن السيطرة على كسائل القمع أ
 الًتاجع عن الثورة كاستخداـ اٞتيش كاألجهزة األمنية.

كغالبا ما تنجح الثورة إذا ما كقف اٞتيش كاألجهزة األمنية موقف اٟتياد أك إىل جانب        
الثورة كما ىو اٟتاؿ ُب أغلب ثورات العامل النامي، كعند ذلك بعد أف تستويل الثورة على 

احتكار للسلطة السياسية من قادة الثورة كتتابع للتعاقب الثورم كمن ٍب يتم السلطة ٭تدث 
كضع دستور للببلد ُب ظل النظاـ السياسي اٞتديد كىنا ٭تدث االنتقاؿ من الشرعية الثورية 

 إىل الشرعية الدستورية.
إف الثورة كآلية عنيفة لنقل السلطة السياسية تطرح مشكلة أخرل على صعيد        
داـ ىذا ا١تصطلح كىو اٟترب األىلية اليت تعترب شكل من أشكاؿ العنف كالصراع على استخ

من تؤكؿ إليو السلطة السياسية اليت غالبا ما تنشأ بُت طرفُت داخل البلد الواحد اليت تسعى 
 إىل ٖتقيق أىداؼ متناقضة.

أك اٟتركب  كقد تأخذ ىذه األخَتة أكثر من نوع فقد تكوف حركب األىلية اٟتزبية       
السوسيواقتصادية كما تأخذ شكل اٟتركب األىلية اإلثنية. فاألكىل تكوف نتيجة اإلقصاء 
السياسي الذم يؤسس ٦تارسات األطراؼ خبلؿ عملية التداكؿ على السلطة، ُب حُت يتمثل 

اقتصادم ُب ٣تمل اٟتركب اليت ٮتوضها األفراد من منطلق مكانتهم ُب -الشكل السوسيو
قتصادم فالعوامل االقتصادية اليت تتمثل ُب التخلف االقتصادم الواضح الذم النشاط اال

يعكس تدين معدالت النمو االقتصادم كا١تستويات العالية للفقر كمتوسط الدخل ٢تا دكر 
 .(78)ىاما ُب إشعاؿ فتيل اٟترب األىلية

وع كالتباين ُب ك أما الشكل الثالث الذم ٕتسد ُب اٟترب اإلثنية، فيكوف نتيجة التن       
تركيبة اجملتمع ك٘تايز مكوناتو من خبلؿ ٝتاهتم كىويتهم كتواتر العبلقة اليت ٕتمع بُت ىذه 
الفئات ا١تختلفة اليت تسعى كل كاحدة منهم لتحقيق مصاٟتها اليت ُب غالب األحياف 
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 تصطدـ مع مصاّب الفئات األخرل، ٦تا يفرز حالة التناقض ُب ا١تصاّب كىذا ما يدفع ىذه
 الفئات إىل استعماؿ القوة كالعنف هبدؼ ٖتقيق مطا٤تها.

ك هبذا فإف الثورة بالرغم من إ٬تابيتها ُب قلب ا١توازين لتغَت النظاـ رأسا على عقب        
طياهتا من انعكاسات فإف ٢تا ٥تلفات قد تعود على النظاـ كاجملتمع بالسلب نظرا ١تا ٖتملو ُب 

 خطَتة قد تؤدم ُب األخَت إىل اهنيار اجملتمع بأكملو.
 :نمط اإلنقالب العسكري ثانيا:

لقد طرحت التدخبلت العسكرية اليت كثر اللجوء إليها ُب بلداف العامل الثالث أماـ        
اٟتياة الباحثُت العديد من التساؤالت حوؿ األسباب اليت تدعو إىل التدخل العسكرم ُب 

السياسية؟ كطبيعة األدكار اليت سيؤديها ىؤالء ُب بلداهنم؟، كمن ٍب التأكيد على دكر البٌت 
كاألدكار اليت تشتمل عليها ا١تؤسسات العسكرية كعلى ما لبل٨تدارات االجتماعية اليت 

 للضباط من أثر ُب تلك التدخبلت.
تمرت النظم العسكرية ُب التعاقب فالتدخبلت االنقبلبية ُب العامل الثالث كاليت اس       

فيها على اٟتكم منذ حرب االستقبلؿ، كانت تعاين من فراغ مؤسساٌب عجزت ٔتوجبو عن 
توفَت االستقرار كىذا راجع إىل حالة الفراغ ُب الشرعية كغياب ا١تؤسسات السياسية الفاعلة 

ا يعرب ُب مضمونو عن جراء اهنيارىا، فنقص الشرعية أك ضعف التطور ُب البٌت كا١تؤسسات إ٪ت
عدـ توفر اإلٚتاع البلـز أك اهنياره ُب حاالت أخرل كخصوصا ُب قضايا تدكر حوؿ حل 

 النزاعات كا١تشاكل العالقة. 
كما أف عدـ اإلٚتاع على ا١تبادئ الدستورية كغياب ٕتارب حكومية ُب التعامل         

لشديد ُب ا١تصاّب األخرل بشكل سلمي مع ا٠تصـو كضعف ا١تؤسسات الناتج عن التنافر ا
أدل إىل خلق جو من الشك كعدـ الثقة كاالحتكاـ إىل العنف كىذا ما يدعو إىل االنقبلب 
العسكرم نظرا المتبلكهم مصادر القوة كىو ما سَتجح كفتهم على غَتىم من القول 

 .79كاٞتماعات السياسية
آليات انتقاؿ السلطة ك هبذا ٯتكن تعريف االنقبلب العسكرم على أنو آلية من        

بشكل عنيف يقـو على استخداـ القوة ككسائل القسر كاإلكراه، كغالبا ما يتم الوصوؿ إىل 
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السلطة فيها عن طريق االغتياالت أك العزؿ أك النفي كاالعتقاؿ. كىو عملية اإلطاحة 
لى الفجائية كالسريعة كالعنيفة بالنخب اٟتاكمة كاستبدا٢تا بنخب أخرل كذلك اعتمادا ع

بعض عناصر القوة كدكف مشاركة شعبية حقيقية كدكف حدكث تغَتات أساسية ُب طبيعة 
 . 80النظاـ السياسي كأ٪تاط توزيع القوة فيو

  Richard   ريتشارد بيسل"فالنجاح ُب مثل ىذه ا١تشاريع كدكافعها ترتبط ٔتا ٝتاه        
من األسباب، األكىل أسباب  . ك ٯتكن إرجاعها إىل نوعُت81"ميزاف القول الداخلية"     

موضوعية تتعلق بقضايا ٗتص شرعية النظاـ السياسي كأخرل ذاتية لصيقة بالعسكر  
 كمؤسسة كأدكار.

ترجع األسباب ا١توضوعية أساسا إىل أزمة الشرعية أك اهنيارىا اليت تتعرض ٢تا النظم        
ة أمرا حتميا. فالشرعية تعرب السياسية فتجعل من ٤تاكالت العسكر التدخل ُب اٟتياة السياسي

عن الدعم ا١تتحصل من قبل احملكومُت لؤلىداؼ السياسية اليت يعمل النظاـ القائم على 
ٖتقيقها كىي نتاج إضفاء القبوؿ كالرضا على أىداؼ كسياسات اٟتكومة، ففشل السلطة ُب 

ضع تساؤؿ أداء كاجباهتا أك ٕتاكزىا ٟتدكدىا أك مقتضيات كظائفها سوؼ يضع شرعيتها مو 
 .82ك٬تعل سياستها عرضة للرفض كالتمرد عليها

تفسرا لسبب حدكث االنقبلبات  Aharon Koheinكتقدـ "أىاركف كوىُت"       
 : 83العسكرية

حينما ال يعود اٟتكاـ القدامى قادرين على االحتفاظ بالسلطة كتكوف الطبقات الوسطى من 
طة كالطبقة العاملة مل تنضج بعد ألخذ الضعف ٔتكاف ْتيث ال تستطيع االستيبلء على السل

ىذه ا١تهمة على عاتقها فإف العسكر ٯتؤلكف الفراغ الذم تكوف كٯتكن ٖتديد أسباب اهنيار 
شرعية ىذه النظم كتصور دكر العسكر ُب إيصاؿ الوضع إىل هنايتو كتقدًن أنفسهم كبديل 

 شرعي عن النخبة اٟتاكمة كفق ما يلي:
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ة لضعفها أك فشل ٩تبها اٟتاكمة ُب تأدية الوظائف السلطوية ا٨تسار ىيبة السلطة نتيج-
 ا١تناطة هبم كىذا ما يؤدم إىل البحث عن البديل.

استبعاد ا٠تيارات السلمية كاللجوء إىل لغة العنف كالقوة ٟتل ا١تشكبلت كاألزمات الداخلية -
 .كىو ما يولد دكامة العنف ُب النظاـ من جهة كالقول ا١تعارضة من جهة أخرل

فالتصاعد ُب استخداـ القوة يؤدم إىل ضركرة تدخل العسكر من أجل احملافظة على        
النظاـ كاستمراره كىذا ما يؤدم إىل انقبلب السلطة من اٟتكم ا١تدين إىل اٟتكم العسكرم 
كُب ىذا اإلطار يؤكد"صامويل ىنتغتوف" أف أىم األسباب لتدخل العسكر ُب السياسة ىي 

عكس تنظيم اجملتمع السياسي كا١تؤسسي كليست أسباب عسكرية كال أسباب سياسية ت
تعكس خصائص اٞتيش التنظيمية كاالجتماعية كمؤسسة سياسية كٯتكن ربط ىذه األسباب 

 .84بغياب أك ضعف ا١تؤسسات السياسية ُب اجملتمع
أربعة أسباب رئيسية لبلنقبلبات العسكرية اليت  Mirskeyك يقدـ "مَتسكي"       
 ُب البلداف النامية:ٖتدث 

كجود سخطا كاسعا ُب البلد على النخبة اٟتاكمة غَت ا١تستقلة ٔتا فيو كفاية أك ا١توالية -
للغرب كاليت ال تريد إجراء اإلصبلحات االجتماعية الضركرية أك تكوف غَت قادرة على ذلك 

 ُب ظل غياب معارضة مدنية قوية كمنظمة لنظاـ اٟتكم.
أمدىا بسبب عجز اٟتكومة ا١تدنية عن حل ا١تشكبلت الداخلية  كجود أزمة داخلية طاؿ-

 كإخراج البلد من ا١تأزؽ.
 سخط النخبة ا١تثقفة على نظاـ اٟتكم االستبدادم.-
 .85عدـ كفاءة اٟتكومة ا١تدنية مقركنا باإلدارة الفاسدة كالبلمباالة للجماىَت-

طبيعة ا١تؤسسة العسكرية ككل ما أما األسباب الذاتية فهي مرتبطة بكل ما لو عبلقة ب       
لو عبلقة بالعسكر أنفسهم كأفراد أك كفئة اجتماعية، فالسياسة اٟتزبية كالنظم التمثيلية اليت 
انتشرت ُب دكؿ العامل الثالث ُب مرحلة ما بعد االستعمار كانت ٖتمل ُب طياهتا أشكاال من 
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وب الدسائس كالصفقات االنشقاقات كالصراعات بُت النخب السياسية معتمدة على أسل
 السياسية كىذا بدافع من مصاّب ذاتية للسيطرة على مقاليد اٟتكم.

 ا٠توؼ كعدـ الثقة بنوايا السياسيُت يدفعهم إىل التدخل كقلب أنظمة اٟتكم.-
 التأثر باألفكار الراديكالية كاآلراء االنشقاقية.-
 تعميق النزعة ا١تهيمنة بُت أفراد ا١تؤسسة العسكرية.-

إف مسألة االنقبلب العسكرم عملية نسبية ٖتدث ُب كل األنظمة كقد تأخذ ثبلثة        
 أنواع من األدكار اليت ٯتكن أف يلعبها اٞتيش كىي:

قد يأخذ تدخل اٞتيش الشكل ا١تباشر بأف ٬تعل من نفسو حاميا للدستور كيتسلم اٟتكم -أ
ل عمل ا١تؤسسات السياسية بسبب ما يراه من أزمات كفوضى كتغلغل الرشوة ٦تا يعطل كيش

كُب ىذا الدكر تتمثل أىداؼ اٞتيش ُب خلق الظركؼ ا١تناسبة ا١تؤدية إىل ظهور سلطة 
 سياسية مدنية من خبلؿ إجراءات دستورية.

عندما يتخذ اٞتيش من نفسو دكر األداة الثورية اليت تقود اإلصبلح كيرل أف من بُت -ب
 فيما بعد ٟتكومات جديدة. مسؤكلياتو خلق مؤسسات سياسية جديدة تسلم

الدكر األخَت يتمثل ُب دكر القوة غَت ا١تباشرة إذ ال يقـو اٞتيش بدكر مباشر كلكنو يبقى -ج
 .86عنصرا فعاال ُب البيئة السياسية ليخلق الظركؼ ٟتكومة مدنية

 ك ٯتهد الطريق للحكم العسكرم توفر بعض العوامل ا١توضوعية:       
حريض عارض أك نتيجة لًتاكمات تارٮتية بأف لو دكر أساسيا إقناع اٞتيش انصياعا لت-

 .87يسمو على السلطة السياسية التقليدية كحصوؿ ىذا اإلقناع سيدفع لبلستيبلء على اٟتكم
التجارب التارٮتية للدكؿ خاصة دكؿ العامل النامي تظهر أف اٞتيش أخذ يزف كزنا كبَتا ُب -

كره كمؤسسة عسكرية فحسب بل كقوة سياسية اٟتياة السياسية فلم يعد اٞتيش يعرؼ بد
 .88انطبلقا من موازين القوة الداخلية كا٠تارجية
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الًتكيبة االجتماعية للمؤسسة العسكرية اليت غالبا ما تنحدر من الطبقة الوسطى كىي -
بالتايل تعرب عن غالبية الشعب فإهنا تسعى إىل ٖتقيق ٚتلة اإلصبلحات االجتماعية 

 .89ديةكالسياسية كاالقتصا
طبيعة ا١تؤسسة العسكرية كطبيعة النظاـ السياسي، فا١تؤسسة العسكرية من ٝتاهتا أهنا -

تتحلى بثقة عالية كبسلم تدر٬تي كبنظاـ منضبط ٦تا يعطي ٢تا إمكانية لعب أدكار سياسية 
فعالة على مستول حل ا١تشكبلت الرئيسية العالقة كىذا خاصة ُب ظل غياب دكر النظاـ 

 ئم كفشلو.السياسي القا
 تكمن خصائص االنقبلب العسكرم كنمط النتقاؿ السلطة فيما يلي:       

االنقبلب ال ٯتكن توقع حدكثو كذلك لسببُت أك٢تما أف االنقبلب إسًتاتيجية تنطوم على -
 بعض األخطاء كالثاين أف ىناؾ عوامل تعوؽ ٧تاح االنقبلب أك ٘تنع كقوعو.

فعملية ٧تاح االنقبلب األكىل قد ٖتفز ّتر ٣تموعة من  ىو النمط الذم ٯتكن أف يكرر ذاتو-
االنقبلبات أما إذا حدث نكوص ُب االنقبلب األكؿ فإف ذلك قد يقلل من احتماالت 

 حدكث انقبلبات أخرل.
اإلنقبلب العسكرم طريق غَت شرعي كغَت مشركع لنقل السلطة ألنو يقـو بإحبلؿ حكومة -

 ٤تل أخرل عن طريق القوة.
فاجأة كاستخداـ القوة كما أنو يتميز بالوقت القياسي لنقل السلطة مقارنة باأل٪تاط عنصر ا١ت-

 األخرل.
البديل الشرعي للنظاـ ُب حالة اختبلؿ التوازنات السياسية كاالجتماعية اليت يتولد عنها -

 صراع بُت القول االجتماعية ا١تختلفة.
تقليد فنجاح االنقبلب ُب الدكؿ يعترب ٪تط سريع االنتشار ٖتت كطأة ضغط احملاكاة كال-

 .90اجملاكرة يدعو ك٭تفز الدكؿ األخرل على ا١تضي ُب نفس الطريق
 اٗتذ النمط العسكرم االنقبليب عدة أشكاؿ متنوعة كٯتكن حصرىا فيما يلي:       
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من حيث نتائج االنقبلب ٯتكن التفريق بُت ثبلثة أشكاؿ كىي الناجح كالفاشل كا١تؤامرة -
فالشكل الناجح ىو حدث ينتج عنو إحبلؿ مفاجئ كغَت مشركع عن طريق ٩تبة  االنقبلبية،

ثائرة أك متمردة دكف مشاركة ٚتاىَتية ُب اٟتدث نفسو كحىت ٯتكن أف نقوؿ أنو انقبلب 
ناجح فبل بد أف يستمر ىذا اإلحبلؿ أسبوع على األقل، أما االنقبلب الفاشل فهو حدث 

حداث ىذا اإلحبلؿ للنظاـ القائم لكن العملية تبوء ينطوم على استخداـ ا١تادم للقوة إل
بالفشل كىذا اإلحبلؿ ال يستمر حىت بضعة أياـ. ُب حُت أف ا١تؤامرة االنقبلبية تعكس 
حدث ينطوم على إعبلف ٚتاعة أك ٩تبة عزمها على مؤامرة لقلب نظاـ اٟتكم بالقوة كيتم  

 كشف ىذه ا١تؤامرة قبل كقوعها.
 نقبلب فيوجد نوعُت: االنقبلب كاالنقبلب ا١تضاد.أما من حيث طبيعة اال-

٭تدث النوع األكؿ من اإلنقبلب ضد نظاـ مدين، أما النوع الثاين كالذم يسمى باالنقبلب 
ا١تضاد فيكوف ضد نظاـ عسكرم كىو نظاـ قائم على انقبلب عسكرم سابق ناجح. أما 

مكن اٟتديث ىنا عن شكلُت إذا كاف معيار التصنيف يرتكز على معيار صانعي االنقبلب في
 اثنُت: األكؿ انقبلب ""اٞتنراالت كالثاين انقبلب "الكولونيبلت".

يتخذ الشكل األكؿ بكونو إنقبلب الرتب العليا،يكوف باألسلوب السلمي ُب أغلب        
األحواؿ كنادرا ما تراؽ فيو الدماء كيلوح باستخداـ األسلحة للتهديد فقط، كفيو يتم تسلم 

من طرؼ النظاـ السابق نتيجة فشلو أك اهنياره كيغيب معو عنصر ا١تفاجئة للهيئة السلطة 
اٟتاكمة، ك ىذا النوع من االنقبلب يهدؼ إىل اٟتفاظ على النظاـ القائم كال يعمل على 
تغيَت األكضاع إ٪تا ٕترم األمور بشكل شكلي إلرضاء اٞتماىَت الساخطة كىذا النوع تفتقد 

 فيو الشرعية.
أما الشكل الثاين ا١تتمثل ُب انقبلب "الكولونيبلت" فهو انقبلب الرتب الصغَتة بغية        

ٖتقيق تغَتات جذرية ٔتا فيو تغيَت الطبقة اٟتاكمة كىذا تلبية لرغبة اٞتماىَت، تستمد شرعيتو 
من التأييد الشعيب لو نظرا لبلستياء العاـ كالسخط على األكضاع القائمة كىذا ما ٬تعل 

تقبل باالنقبلب العسكرم كخيار بديل صعب إلهناء حالة الفوضى كاالضطرابات  اٞتماىَت
اليت تشل الببلد، كغالبا ما يتحوؿ ىذا النوع من االنقبلب إىل ثورة نتيجة التأييد الشعيب لو. 
ك ُب ىذا النوع يتم اللجوء إىل االستخداـ القهرم كالفعلي للقوة كمعو ترتفع نتيجة ا٠تسارة 

 بشرية.ا١تادية كال



 يواجو النمط العسكرم كأسلوب لنقل السلطة عدة مشاكل ٧تملها فيما يلي:       
عملية حشد كتعبئة ا١تؤسسة العسكرية ضد النظاـ ا١تدين، فا١تشكلة ىنا كيف ٯتكن تعبئة -

اٟتكومة ا١تدنية سياسيا ؟ كىي مشكلة تواجو كحشد ىذه ا١تؤسسة؟ ككيف ٯتكن عزؿ 
االنقبلب خاصة عندما يكوف الرأم العاـ مؤيد كمؤكد على شرعية اٟتكومة القائمة ك٤تاشاة 
لذلك، ٭تاكؿ العسكريوف عزؿ اٟتكومة القائمة عن طريق سرعة التحرؾ أك عن طريق االهتاـ 

دد ىناؾ اثنُت من اإلجراءات السياسي با٠تيانة أك بالعجز كعدـ الكفاءة. كُب ىذا الص
يتخذىا العسكريوف للتعامل مع اٞتماىَت فإما بتحييد اٞتماىَت عن طريق اٗتاذ بعض التدابَت 

 كفرض حظر التجوؿ كمنع التجمع أك عن طريق حشد اٞتماىَت جزئيا كقوة احتياطية.
مدل شرعية  إف ا١تشكلة األىم اليت تواجو العسكريُت بعد اإلمساؾ بالسلطة، ىي ما       

حكمهم ؟ كبإدراؾ ذلك من جانبهم ٯتكن ٢تم أف يعودكا إىل ثكناهتم كأف يدفعوا بالسلطة 
إىل ا١تدنيُت كُب البعض اآلخر يثبت العكس حكمهم باإلدارة ا١تباشرة للحكومة كىذا 
يصطدـ ٔتشكلة كيفية استعماؿ السلطة اليت أحدىا يرتبط باألىداؼ السياسية كاألخرل 

 اسي.بالعمل السي
إف دخوؿ العسكر ُب معًتؾ السياسة لو أثر ُب التغيَت االجتماعي ُب الدكؿ ا١تختلفة         

كىو ضركرة قصول للحفاظ على النظاـ سواء كاف اٞتيش ٭تكم مباشرة أك بشكل غَت مباشر 
 . مع اٞتهاز ا١تدين أك على أساس مشارؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  خالصة واستنتاجات:

  ٦تا سبق دراستو ٯتكن ا٠تركج ٔتا يلي:       
عكس مفهـو انتقاؿ السلطة ضمن إطاره النظرم ُب ا١تبحث األكؿ ثبلثة إتاىات        

٤تورية. ظل االٕتاه األكؿ ينظر إىل ا١تفهـو باعتباره عملية سياسية تؤثر ُب ٥ترجات النظاـ 
أك مشكلة ناٚتة عن عدـ القدرة  السياسي، ُب حُت نظر االٕتاه الثاين للمفهـو على أنو أزمة

على إ٬تاد أك ٖتديد ا٠تلف ا١تناسب بوجود صراع بُت ا١تتنافسُت، كأما االٕتاه الثالث فجاء 
تطرقو إىل ا١تفهـو على أنو النمط أك األسلوب كذلك على أساس الطريقة اليت يتم هبا الوصوؿ 

نقل ا١تنصب السياسي من إىل السلطة كفق ٣تموعة من اآلليات احملددة كاليت يتم فيها 
تبنيو كالًتكيز عليو ضمن عملية شخص إىل آخر. كىذا االٕتاه ا١تعرُب ىو االٕتاه الذم ًب 

 التحليل ا١تتبعة.

لقد اختلفت ا١تدارس الفكرية من حيث منظورىا ١تفهـو نقل السلطة، كمن خبلؿ        
التوصل إىل صياغة نظريات فكرية كعلمية تؤسس ٚتلة األعماؿ النظرية اليت حاكؿ الباحثوف 

كتؤطر لو، كهبذا تعددت كجهات نظر كل مدرسة حسب الزاكية اليت ترل هبا مسألة نقل 
 السلطة ك طريقة التعاقب عليها. كىو الذم ًب اتباعو ُب ا١تبحث الثاين.

ا ٤توريا، لقد سا٫تت مدارس الفكر اإلسبلمي ما٨تة ١توضوع السلطة ك ا٠تبلفة بعد       
كدرجة عالية من االىتماـ ضمن تصور عاـ كذلك  من خبلؿ ما طرحتو من تصورات 
تنظَتات اليت ٕتعل عملية نقل السلطة من خبلؿ مبدئي البيعة كالشورل، دكف ٖتديد كاضح 

 لآلليات اليت ٬تب التقيد هبا، بل ترؾ األمر لبلجتهاد ا٠تاص بكل عصر ككل ظرؼ.
اكي حبيس تصورات كارؿ ماركس الذم بٌت أسسو على تصور ظل الفكر االشًت        

الصراع الطبقي  ا١تادم بُت الطبقات االجتماعية  اليت ظلت حبيسة الطرح النظرم، فأرست 
األديولوجية االشًتاكية  من خبلؿ  ا١تمارسة الفعلية مبلمح الطريق إىل السلطة كذلك عن 

سية. ك هبذا اٗتذت  الدٯتقراطية االشًتاكية صورا طريق الشرعية القائمة على األديولوجية ا١تارك



أخرل لقيت قابلية لدل العديد من الدكؿ اليت اختارت النهج االشًتاكي ٪توذجا، من خبلؿ 
 تبٍت مبدأ ا١تركزية الدٯتقراطية ك اٟتزب الواحد ا١تسيطر.

على  أرسى الفكر الليربايل الغريب أسس ك أشكاؿ كاضحة لنقل ا١تنصب السياسي،       
أساس  اف ىذا األخَت ٬ترم كفق ما يسمى بالعقد االجتماعي السياسي  ا١ترـب مابُت اٟتاكم 
، ينتهي ٔتجموعة من اآلليات ك اإلجراءات ا١تتخذة ك اآلمنة الضامنة لنقل السلطة  ك احملكـو
سلميا، فاٗتذت من مبدأ التداكؿ ك التعاقب على السلطة ك تدكير النخب اٟتاكمة آلية من 

يات انتقاؿ السلطة بواسطة االنتخابات  اليت تعترب الطريق الواضح ك الشفاؼ لتسلم آل
 السلطة العليا ُب الدكلة.

تناكؿ ا١تبحث الثالث ٥تتلف األ٪تاط ا١تشكلة النتقاؿ السلطة، ك لقد مشلت ٪تطُت        
 نقل السلطة .اثنُت: ٪تط انتقاؿ السلطة بالطرؽ السلمية  كالنمط الثاين عرؼ آليات عنيفة ل

األ٪تاط السلمية النتقاؿ السلطة كفيها يتم التعاقب بُت القول السياسية ا١تختلفة كفقا 
للقواعد القانونية كالدستورية، كيتفرع عن ىذا النمط عدة أشكاؿ منها : النمط الوراثي، ٪تط 

 التعيُت ك النمط االنتخايب.
يتم اإلستيبلء على السلطة بإستخداـ أما األ٪تاط العنيفة النتقااللسلطة  ففيها        

أساليب القوة ا١تادية ك ا١تعنوية  إلجبار النخب اٟتاكمة على التخلي عن كرسي الرئاسة  ك 
ترؾ اٟتكم  لنخب أخرل أك شخص آخر، ك يأٌب ضمن ىذا النمط ٣تموعة من اآلليات 

 العسكرم. منها: النمط الثورم كالنمط اإلنقبليب
 

 

 

 
 

 

 

 



 لنظم السياسية وطبيعة نمط انتقال السلطة في شمال إفريقيا:الفصل الثاني: بيئة ا

ال يعيش النظاـ السياسي ُب فراغ، بل يتحرؾ ُب إطار بيئات ٥تتلفة داخلية كخارجية         
يتبادؿ معها التأثَت كالتأثر، فالظركؼ االجتماعية كالتارٮتية كاٞتغرافية اليت ٖتيط بالنظاـ 
السياسي تفرض عليو بعض القيود أك تتيح لو بعض الفرص ُب ٖتركاتو الداخلية كا٠تارجية. 
كىو ما يدعو إىل ٖتليل أثرىا ُب التوازنات داخل النظاـ نفسو، كبذلك سيتم الًتكيز ُب ىذا 

 الفصل على أىم ا١تتغَتات كا١تقومات السياسية لبيئة ىذه النظم ُب السياؽ اجملتمعي.
ح لزاما على الباحث التعرؼ ُب ا١تقاـ األكؿ على ا٠تصوصية العامة جملموعة يصب        

النظم السياسية الواقعة ُب ىذه ا١تنطقة، كىي ٤تاكلة ٖتليلية تدخل ُب إطار رصد السياؽ 
اجملتمعي كالسياسي الذم ظل يبلـز حركية الدكلة ُب مشاؿ إفريقيا ك موقع اٞتماعة السياسية 

ة كٖتتكر ا١تشهد السياسي، ك٘تتد عملية توصيف بيئة النظم الواقعة فيها اليت ظلت ٘تثل السلط
لتصل إىل حد الًتكيز على تبياف الوظيفة السياسية للسلطة من خبلؿ الكشف عن حدكد 
العبلقة القائمة بُت اجملتمع السياسي كاجملتمع ا١تدين كىي األداة التحليلية ا٢تامة اليت ظلت 

 كتبٍت عليها عملية اختبار متغَتاهتا.تعوؿ عليها الدراسة كلها 
ك من أجل ٖتديد ىذه ا٠تصوصيات، جاء ىذا الفصل ليقـو بعملية معاينة للموقع         

السياسي الذم ٖتتلو السلطة ُب نظم مشاؿ إفريقيا كعبلقتها ٔتجموعة األدكار األخرل اليت 
نية إىل مرحلة بناء الدكلة،  الزمتها ُب الوقت الذم ٖتولت فيو ٩تبها من مرحلة اٟتركة الوط

كاليت  تشكلت خصيصا لتقـو  ىي األخرل ُب ما بعد بعملية تكملة للمشهد السياسي 
 الذم ظلت تسيطر كتستحوذ عليو. كٯتكن تبياف ذلك ُب ا١تباحث التالية:

 ا١تبحث األكؿ: ٖتليل بيئة النظم السياسية ُب مشا إفريقيا -
 احملددة لعملية نقل السلطة ُب مشاؿ إفريقياا١تبحث الثاين: الضوابط العامة  -
 ا١تبحث الثالث: تتبع تطور أ٪تاط إنتقاؿ السلطة ُب مشاؿ إفريقيا -
 
 

 تحليل بيئة النظم السياسية في شمال إفريقيا: -المبحث األول



ُب دراسة العديد  Environmental Approachيستخدـ ا١تدخل البيئي         
ظواىر ك النظم السياسية، فنجد أف ىنالك الكثَت من التحليبلت من القضايا كا١تشكبلت كال

اليت استخدمت ىذا ا١تدخل لدراسة العبلقة بُت البيئة من الناحية ا١تكانية كاٞتغرافية كالبيئة 
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية عموما، فجاء تبٍت ا١تدخل التحليلي البيئي كمقاربة 

ليت لعبت دكرا أساسيا ُب عملية نقل السلطة ُب بيئة نظم مشاؿ لتحليل ٣تموعة من ا١تتغَتات ا
 كفهم خصوصية السلطة ككيف يتم التعاقب عليها ؟. إفريقيا، كاليت ٯتكن على ضوئها رصد

 المطلب األول: السياق المجتمعي العام لنظم شمال إفريقيا: 
الدكؿ النامية كيتضمن ذلك  ٘تثل النظم الواقعة ُب ىذا اجملاؿ ٣تموعة متمايزة ُب إطار        

 ٣تموعة ا٠تصوصيات التالية: 
ػ يقصد ٔتنطقة مشاؿ إفريقيا األقاليم الواقعة مشاؿ القارة اإلفريقية من طرابلس اىل احمليط 
األطلسي، فكلمة ا١تغرب العريب تقتضي التسمية ا١تتمثلة  ُب مشاؿ إفريقيا، فهي تدؿ عادة 

ك٭تدىا  البحر ا١تتوسط مشاال كغربا ك الساحل 91ا١تناطق الواقعة غرب كادم النيلعلى ٣تمل 
الصحراكم جنوبا، يتشكل على الضفاؼ اٞتنوبية الغربية للبحر األبيض ا١تتوسط، فهو ٯتتد 

 17درجة شرقا أم اٟتدكد الليبية  ا١تصرية إىل 25من الشرؽ إىل الغرب بُت خطي الطوؿ 
 ٘تثل  الساحل األطلسي ١توريتانيا  ك يتحدد من الشماؿ إىل اٞتنوب  بُت درجة غربا ،اليت
جنوبا، أم اٟتدكد اٞتزائرية الصحراكية على  درجة 18درجة مشاال إىل  37دائرٌب العرض 

كلم، كىي تشمل الدكؿ التالية : مصر، ليبيا، 5،811،321مساحة  إٚتالية تقدر ب :
 (01.) راجع اٞتدكؿ رقمتونس، اٞتزائر، ا١تغرب ك موريتانيا

٘تثل ىذه النظم كيانا بشريا كضعت لبناتو األكىل ا٢تجرات ا١تتتالية للعرب من شبو اٞتزيرة  - 
العربية إىل ا١تناطق احمليطة هبا نتيجة تغَت الظركؼ ا١تناخية، كالذم ساعد على التجانس بُت 

التزاكج ٦تا أدل إىل االندماج  سكاف الببلد األصليُت الذين ىم الرببر كبُت الوافدين ىو عملية
كاالمتزاج ُب اللغة كالدين ك العادات كالتقاليد لنكوف ُب النهاية أماـ كياف كاضح القسمات 

 االجتماعية ك الثقافية.      
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ػ تتمثل أ٫تية مشاؿ إفريقيا بالنسبة للعامل العريب بإعتباره الطرؼ اإلفريقي الذم يقدـ دعمو  
، فأغلبية السكاف العرب موجدين ُب اٞتزء اإلفريقي، إضافة إىل الفعاؿ للقضايا العربية

ا١تساحة إذ ٯتثل متسع جغراُب متصل ا١تفاصل، متجانس ا٠تصائص ا١تناخية كالسمات 
 الطبيعية، متكاَبء ا١توارد ك ا١تنابع الطبيعية، متجانس العمراف ك متقارب ُب ا١تبلمح  البشرية.

كؿ الواقعة ُب الشماؿ اإلفريقي، دكرا حاكما ُب صياغة لعبت طبيعة جغرافية نظم ىذه الد -
التفاعبلت اٟتاصلة ما بُت الوحدات السياسية من جهة ك دكؿ اٞتوار اٞتغراُب ك القول 
العظمى من جهة أخرل، كُب ىذا اإلطار تعد اٞتغرافيا الراىنة نتاج ٣تموعة  من التطورات 

القول االستعمارية اليت بادرت بالسيطرة اليت تعرضت ٢تا ا١تنطقة خاصة  ُب ظل ما لعبتو 
على أراضيو، فشكلت طبيعتو اٞتغرافية مانعا طبيعيا حاؿ دكف انفراد أم منها على مساحتو 

 الشاسعة اليت تتصدر فيو اٞتزائر ا١تركز األكؿ من حيث ا١تساحة.

 ػ خضعت دكؿ ىذه ا١تنطقة كلها ٖتت سياسة االستعمار الذم كرس ٪تطُت ُب ظل تواجده،
النمط األكؿ شكل االستعمار السياسي التقليدم الذم ظل يهدؼ إىل السيطرة على 
القرارات السياسية الرئيسية السيما ُب ٣تاالت األمن ك السياسة ا٠تارجية ٖتقيقا للمصاّب 

الذم  92االقتصادية ك السياسية. أما النمط الثاين فتمثل ُب االستعمار التذكييب االستيعايب
ق ا١تصلحة االقتصادية إىل نشر ثقافتو، كذلك عن طريق ٤تو الثقافة الوطنية ٗتطى ىدفو ٖتقي

 للبلد ا١تستعمر، كقد مثل "االستعمار الفرنسي" للجزائر ٪توذجا كاضحا. 
ػ اليقل البعد اإلجتماعي ك الثقاُب أ٫تية ُب دراسة ٝتات الدكلة  ُب مشاؿ إفريقيا ، نظرا ١تا 

قة بُت الدكلة ك اجملتمع ، فا١تنطقة تعترب من أكثر األقاليم  تكتسبو من أ٫تية ُب تفسَت العبل
ٕتانسا ُب العامل  نظرا للًتكيبة اإلجتماعية ك الثقافية ا١تتماثلة ك ا١تشًتكة بُت شعوب أقطار 
 ا١تنطقة من النواحي اإلثنية ك الدينية ك اللغوية، بالرغم من كجود بعض اإلختبلفات  الطفيفة.

ريقيا من الدكؿ الغنية  با١توارد األكلية ك الثركات الطبيعية، فاٞتزائر  كمصر ػ تعترب دكؿ مشاؿ إف
ك ليبيا تعد من البلداف الغنية بالنفط، إال أف السمات اليت تتمتز هبا إقتصادياهتا  ىي 
إزدكاجية اإلقتصاد القطرم أم إزدكاجية السوؽ الداخلية من خبلؿ إعتماد سياستها على 

إ٫تاؿ التكامل اإلقليمي إىل جانب التنمية غَتا١تتكافئة، كل ىذا أدل إىل التنمية القطرية  ك 
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ٖتوؿ إقتصاد يات ىذه الدكؿ من اإلقتصاديات اإلنتاجية إىل إقتصاديات الريعية.) أنظر 
 (. 03-02اٞتدكؿ رقم 

 المطلب الثاني:شرعية السلطة وبناء الدولة:
مح مرحلة جديدة ُب ظل انتقاؿ عدد من منذ أكاخر الثمانينيات بدأت تتبلور مبل        

النظم الواقعة ُب ىذا اجملاؿ اٞتغراُب إىل التعددية السياسية كما رافقها من ٪تط إدارة عملية 
االنتقاؿ من قبل النخب اٟتاكمة كقول ا١تعارضة كإطار التعددية السياسية سواء على الصعيد 

ُب ظل التعددية، كخاصة فيما يتعلق  القانوين أك ا١تؤسسي، كديناميات ا١تمارسة السياسية
با١تسار االنتخايب كالعبلقة بُت الدكلة كاجملتمع ا١تدين كا١تشاركة السياسية كدكر األحزاب 

 السياسية كا١تؤسسة العسكرية.
كما شكلت قضية الدكلة الوطنية من حيث طبيعتها كأسس شرعيتها ك٪تط عبلقاهتا          

كبالعامل ا٠تارجي إشكالية كربل ٢تذه النظم، نظرا ٠تصوصياهتا التارٮتية كمواريثها ٔتجتمعاهتا 
االستعمارية. إذ كانت مهمة البناء السياسي كا١تؤسساٌب للدكلة متجهة ُب األساس ٨تو كيفية 
جعل الوالء األٝتى لؤلفراد كاٞتماعات كافة ُب اجملتمع متجها ٨تو كطنية الدكلة، ْتيث 

قتها ٚتيع الوالءات األكلية األخرل كتتفاعل ُب ٥تتلف اٞتماعات ُب الدكلة تنصهر ُب بوت
على قدـ ا١تساكاة بغض النظر عن أصو٢تا اإلثنية أك العرقية هبدؼ ا١تشاركة ُب صياغة كتنفيذ 

 . 93برامج التنمية الشاملة
السياؽ  كىو التحدم األكرب الذم ظل يبلـز ٣تموع النظم السياسية الواقعة ُب ىذا        

اجملتمعي. فلقد ٕتلت مظاىر أزمة بناء الدكلة الوطنية خبلؿ عقود الثمانينيات ُب عدة مظاىر  
كتضخم أجهزة الدكلة مع تواضع كفاءاهتا كمعدالت أدائها، كعدـ ٦تارسة اٟتكم ُب اإلطار 
القانوين كبتفويض شعيب، إذ غالبا ما كانت النخب تستند ُب ٦تارسة السلطة على األساس 

 لقبلي أك اٞتهوم.ا
ٍب إف غلبة الطابع التسلطي على سياسات ىذه الدكؿ ك٦تارساهتا قد أسهم ُب تعميق         

أزمة عبلقتها ٔتجتمعها، ٦تا أدل إىل غياب عبلقة صحية كصحيحة بُت الدكلة ك٣تموع 
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الوسائط كالعبلئق االجتماعية كالسياسية األخرل اليت ظلت ٖتاكؿ أف تعمل بشكل مستقل 
عن سلطة الدكلة القائمة، حيث غلب طابع تأـز العبلقة بُت اٟتاكم من جهة كاحملكومُت من 
جهة أخرل، كىذا ما ترتب عنو فقداف شرعية الدكلة اليت مل تستطع استقطاب الوالء األٝتى 
١تواطنيها كىذا ما جعل الدكلة تواجو أخطر التحديات ُب عملية البناء كتأسيس نظاـ سياسي 

 فاعل.
زاد ىذا التحدم ُب جعل الدكلة تسقط ُب أزمة التكامل على ا١تستول األفقي          

حيث ٧تدىا ال تستطيع ٦تارسة اختصاصاهتا السيادية على إقليم أك أكثرمن تراهبا كذلك 
لوجود اختبلفات سياسية كعرقية كلغوية كثقافية داخل جسد الدكلة الواحدة، ٦تا أدل إىل 

كالدعوات االنفصالية كىي اٟتالة اليت عرفتها التجربة السياسية ُب  تكريس حالة االنقسامات
 . "السوداف" كما خلقت أزمة التكامل على ا١تستول السياسي كجود ىوة بُت اٟتاكم كاحملكـو
فالدكلة هبذه ا١تواصفات ال يكن ٔتقدكرىا أف تشكل إطارا مؤسسيا مبلئما لقياـ ٪تط معُت  

 مي كمقنن.كآلية النتقاؿ السلطة بشكل سل
كبطبيعة اٟتاؿ فإف ىذه التحديات اٟتاصلة كا١تًتتبة، إ٪تا جاءت كنتاج جملموعة من         

النزكات كالسلوكات السياسية اليت طبعت توجو النخب السياسية ٣تتمعة كلها. كعكست ُب 
ـو احملصلة ٣تموعة القيم كا١تفاىيم السائدة أك ١تا يُعرؼ ب"الثقافة السياسية". كىو ا١تفه

ا١تتولد ضمن حصيلة ا١تؤثرات البيئية ا١تتشكلة عرب الفًتات كاٟتقب الزمنية ا١تمتدة، كىو 
بالتايل مفهـو ظل يعكس كما زمنيا مًتاكما ك٥تزكنا نفسيا استمر ُب ضمَت اٞتماعة، ليتطور 
كيأخذ من بعد مرحلة الفعل السياسي خاصة عندما انتقلت النخب االجتماعية لتمارس 

 ية ُب إطار االحتكار الفعلي للسلطة.كظائف سياس
كمفهـو من بُت ٣تموعة ا١تفاىيم   94كلذلك يأٌب ىنا مفهـو "الثقافة السياسية"        

التحليلية اليت ٯتكن االعتماد عليها ُب فهم حركية النظم السياسية كمعرفة خصوصيات بيئاهتا 
ظاـ سياسي إ٪تا يًتسخ حسب السياسية كبعد من أبعاد ٖتليل النظاـ السياسي. إذ أف كل ن

" حوؿ أ٪تاط ٤تددة من التوجهات الضابطة للتفاعبلت  G,Almond)غابرئيل أ١توند(
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اليت يتضمنها النظاـ اإلجتماعي، ك با١تثل تكوف الثقافة السياسية ٔتثابة التنظيم غَت ا١تقنن 
 . 95للتفاعبلت السياسية"

: ثقافة سياسية "ضيقة" 96فة السياسيةك ٯتكن ىنا رصد ثبلثة أنواع من الثقا            
parochial  كتابعةsubject   كمشاركةparaticipant كتسود ٣تتمع ما الثقافة .

السياسية الضيقة، إذا كاف أفراده ال ٯتلكوف حدا أدىن من ا١تعرفة كالقدرة أك الرغبة ُب إصدار 
رجات النظاـ السياسي األحكاـ إٕتاه النظاـ السياسي، ْتيث يقتصر دكر الفرد على تلقي ٥ت

كاالمتثاؿ ٢تا ألنو ٬تهل البدائل كإف كاف يعرفها، فهو عاجز عن طرحها فتكوف ا١تبادرة من 
صنع النخب اٟتاكمة. فهذا النوع من اجملتمع النامي ال يعرؼ التمايز البنائي كال التخصص 

 الوظيفي.
ا١تواطنُت ُب ا١تدخبلت ُب حُت تتجسد الثقافة السياسية "التابعة" تواضع إسهاـ         

السياسية رغم امتبلكهم ا١تعرفة التامة بالنظاـ كٔتخرجاتو كبقواعد اللعبة السياسية. ك ينبع 
عزكفهم عن ا١تشاركة السياسية من إدراكهم عدـ جدكاىا، كقد جعل كل من 

ىذا النوع من الثقافة السياسية قرينا باجملتمعات  Almondك)أ١توند(  Verba)فَتبا(
 طية اليت تطبق ىامش اٟتريات كتقف ٦تارساهتا على ما ٮتدـ التوجهات العامة لنظمها.التسل

ُب حُت ترتبط الثقافة السياسية "ا١تشاركة" ٔتعرفة اٞتماىَت ككعيها بالنظاـ السياسي         
ُب حركتو كقواعده كمؤسساتو كمدخبلتو ك٥ترجاتو كبأفرادىا كمشاركُت، كيسود ىذا النمط ُب 

ات الدٯتقراطية اليت يكوف فيها للرأم العاـ دكرا مؤثرا سواء من خبلؿ ا١تؤسسات  اجملتمع
 كاألحزاب كٚتاعات الضغط أك من خبلؿ إجراء التصويت كالًتشح لبلنتخابات.

كال شك أف كل نوع من ىذه األنواع الثبلثة ، إ٪تا يشكل تنظيما سياسيا كقانونيا         
 النهاية من أجل بناء شرعياهتا. كيقدـ )دافيد معينا تلجأ لو النخب السياسية ُب

                                                           
، الطبعة ا٠تامسة، بَتكت: مركز دراسات الوحدة العربية، النظم السياسية العربية، قضايا االستقرار و التغييرىبلؿ، نيفُت مسعد، علي الدين  –95

 .122، ص 2010

وزيع، . بَتكت: ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالت2، )ترٚتة سليم حداد(، طعلم اجتماع السياسة ومبادئ علم السياسةموريس دكفرجيو،  -
.95-93، ص2000 96

  



هبذا الصدد ثبلثة أ٪تاط أساسية كأساليب تنتهجها األنظمة لتصميم  D.Eastonايستوف(
 97كىندسة شرعيتها كىي:

 ٪تط القيادة الشخصية )مكانة الزعيم( -
 النمط األيديولوجي كمصدر من مصادر بناء شرعية النظم  -

 النمط البنائي )ا١تؤسساٌب(  -

كباعتبار الثقافة السياسية مدخبل رئيسيا ُب فهم كٖتليل أبعاد عملية انتقاؿ السلطة،         
فقد أكدت معظم الدراسات على أف الثقافة السياسية ُب االطار اجملتمعي كالسياسي جملموع 

عامل الثالث، تعد من حيث بنيتها ك٤تتواىا عامبل أساسيا دفع ُب الغالب ٨تو تكريس دكؿ ال
ظاىرة التسلط كاالستبداد. ألهنا اعتمدت ُب األساس على النمط األيديولوجي كالتعويل 
بشكل أساس على الدكر احملورم للزعيم، دكف أف يؤدم ذلك إىل إعطاء أ٫تية لدكر النمط 

 البنائي ا١تؤسساٌب. 
ككتحصيل حاصل ٯتكن أف تصنف ثقافة النظم السياسية ُب مشاؿ إفريقيا على أهنا         

ثقافة "ضيقة" كغَت "مؤسسية"، كتأخذ فيها مسألة ا١تشاركة السياسية حيزا موٝتيا يتماشى 
كفًتة االستحقاقات ا١تنظمة اليت تفرضها طبيعة الدكلة القائمة كتستوجبها اإلدارة باألزمات 

واعيد ٕتديد الشرعيات  أك ُب الفًتات اليت تفرض ٖتقيق نوع من التوازف خاصة ُب م
السياسي ٔتا يضمن للسلطة القائمة ُب ٣تموع ىذه النظم من ا١تضي قدما ٨تو ٖتقيق شركط 

 البقاء ك الدٯتومة كاالستمرارية ُب السيطرة على السلطة.
ة لنقل السلطة. فالقيم الثقافية ككلها عوامل ظلت تعيق ُب األساس توفَت آليات ىادئ        

كالسياسية كا١تشاركة كالفعالية كاالعتداؿ كالقبوؿ بالتعدد كاالختبلؼ كلها مظاىر ظلت 
تنعدـ ُب ىذه النظم ٦تا شكل ثقافة سياسية ضيقة كتابعة ُب الوقت نفسو، كُب ا١تقابل تتبٌت 

خضوع احملكومُت كجعلها  قيم مضادة كا٠تنوع كعدـ الثقة ُب السلطة كالسلبية، كىو ما خلق
 مهيأة لقبوؿ استبداد اٟتكاـ. 
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إف أحد مظاىر أزمة الشرعية كبناء الدكلة ُب ٣تموع ىذه الدكؿ ىو افتقار نظمها         
السياسية لؤلبنية ا١تؤسسية كالقواعد اإلجرائية اليت تتفق من خبل٢تا ٣تموع القول السياسية 

يعرؼ با١تعيار التنظيمي. فطا١تا أف غالبية ىذه ٓتصوص مستول التعامل السياسي، كىو ما 
النظم السياسية ظلت تستمد شرعيتها خاصة من شخصية القيادة، فإهنا تبقى معرضة 

 لبلهنيار ُب أم ٟتظة كبسهولة ٔتجرد زكاؿ قياداهتا.
كىذا ما ينطبق على النموذجُت النموذج األكؿ الذم طرحو النظاـ التونسي حيث         

د التنظيمي ٦تثبل ُب اٟتزب الدستورم  تدر٬تيا شرعية مستقلة عن زعامة اكتسب البع
)بورقيبة( التارٮتية ٦تا أتاح لو االستمرار بعد تدىور ا٠تصائص الزعامية لقيادتو، ٍب اختفائها 
بعد اإلطاحة بو. أما النموذج ا١تقابل لطغياف البعد الشخصي على التنظيم كإضعافو فتمثل ُب 

، حيث ارتبطت شرعية النظاـ بالثورة اليت 1952جواف عاـ23عقب ثورة  التجربة ا١تصرية
ٕتسدت ُب شخصية الرئيس )ٚتاؿ عبد الناصر( كفشل ٤تاكلة نقل الشرعية من الشخص إىل 

 التنظيم.
ٖتدث أزمة الشرعية جراء التحدم ا١توجو ٢تذه النظم ُب أبعادىا الدستورية األساسية          

عاءات ا١تعتمدة من قبل القابضُت على السلطة فيو، فهي ٔتعٌت كما قد يوجب لتلك االد
اهنيار البنية الدستورية كفشل اٟتكومات ُب أدائها لوظائفها االجتماعية كالسياسية كىي غالبا 

 ما تنجم عن خبلفات حوؿ طبيعة السلطة ا١تبلئمة كا١تطلوبة ُب نظاـ من األنظمة.
ىا كأساس ُب ٖتليل أسباب حدكث أزمة الشرعية ٯتكن اٗتاذ 98كىناؾ أربعة عناصر        

لدل ىذه النظم السياسية كتظهر ا١تشكلة األكىل بظهور ما يعرؼ باهنيار مؤسسات حكومية 
ٖتدث كنتيجة لتصارع أك عدـ مبلئمة األسس اليت بنيت عليها ُب العادة )إدعاءات من ٭تق 

الشرعية عندما ٖتاصر الزعماء ٢تم تويل السلطة ُب اجملتمع(، كيظهر ىذا النمط ُب أزمة 
اٟتاجة إىل زيادة قوة الدكلة كتوسيع قدراهتا كحُت يكتشف الزعماء أف سعيهم من أجل 
تأكيد شرعية سلطتهم اٞتديدة سيواجو برفض كمنازعة السلطات القائمة ُب اجملتمع ٢تا. 

رم كعليو فقد ٘تثلت استجابة الزعماء السياسيُت ٔتيل كاضح ٨تو فرض القبوؿ القس
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بأشخاصهم كمجسدين للسلطة، كىذا يعكس ميل التنافس السياسي ألف يصبح صراعا 
 مكشوفا كخصوصا بُت النخب بغية االنفراد بالسلطة.

كيتعلق العنصر الثاين بتحليل البٌت اٟتكومية جراء تفاقم النزاع على السلطة خارج         
قادرة على ضبط توجيو  اإلطار ا١تؤسسي، إذ غالبا ما يؤدم غياب مؤسسات منفردة

النشاطات السياسية إىل سيادة كضع يتسم بانعداـ أسرع للسلطة كىو ما ينجر عنو ٖتلل 
كاهنيار لوحدات النخبة )ضعف أك غياب كاضح ١تؤسسات سياسية( كىذا ما يؤدم إىل 

 التدخل العسكرم من أجل ٦تارسة دكر سياسي جديد كحماة للمثل السياسية العليا.
العنصر الثالث يتجلى ُب أنو بإمكاف الزعامات القيادية أف تسقط، كىذا بعدـ  أما        

التطابق بُت مضموف ا٠تطاب اإليديولوجي مع حقائق التاريخ كتطوراتو ىو ما ٬تعلهم 
يفقدكف الشرعية لعدـ ا٧تاز كعودىم. كيربط العنصر الرابع بُت أزمة الشرعية كعملية التنشئة 

طبعت بطابع القسر ك اإلكراه كا٠تضوع، حيث لعبت الثقافة السياسة  السياسية اليت غالبا ما
السائدة لدل ىذه النظم دكرا ذك تأثَت بارز ُب ا٠تيارات السياسية كاالقتصادية، كذلك 
بتوجيهها كإعطائها صفة الثقافة ا١تهيمنة كأخذت طابع االنفراد بالقرار السياسي الذم 

 يستمد شرعيتو من القوة  كالتفرد.
فأصبحت ثقافة النخبة ىشة كضعيفة أما ثقافة الفئة السياسية تتسم باإلقصاء         

فاكتسبت بذلك ٝتات الثقافة السياسية اليت طبعت عهد اٟتزب الواحد لتعاين مظاىر 
االغًتاب كالعزلة. إذ جرل توظيف اٞتهوية كالعركش فسادت ٢تا عبلقات الوالء كالتبعية أما 

 سمت ثقافة اجملتمع ككل با٠تضوع كالسلبية كغياب ا١تواطنة.على مستول القاعدة فات
برز بعد حصوؿ نظم ىذه الدكؿ على استقبل٢تا ٪تط السيطرة األبوية كناتج تنامي         

 Maxالنزعة الرعائية اٞتديدة ٞتل األنظمة أك النخب اٟتاكمة مثلما أكضح )ماكس فيرب(

Weber ١تلكيات العسكرية اليت ٖتتكر فيها السلطة تتخذ الدكؿ النيوباترٯتونيالية شكل ا
كال يكوف للرعية دكر سول ا٠تضوع كالطاعة فالسلطة ُب نظره تظهر حيث تكوف السلطة 

 99التقليدية إدارة كقوة عسكرية تشكل آلية حكم  كاحدة كمعو تغيب فكرة تداكؿ السلطة.
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الذم ٖتالف مع إف األنظمة اليت عرفتها دكؿ ىذه ا١تنطقة كانت مدعومة من اٞتيش  
التكنوقراطيُت بعيدا عن ا١تشاركة الشعبية، فهي مل تستمد مشركعيتها من رضا الشعب 
كاختياره ٢تا بل ظلت سلطتها تستمد مشركعيتها من اعتبارىا احملتكر للثركة كا١توزع ٢تا، فهما 

الضيقة ٘تلكاف أجهزة القمع فضلتا مفصولتُت عن احملكومُت كتسيطر عليهما ا١تصاّب الفئوية 
رغم كجود مظهر عصرم ٕتسده ٦تارسات شكلية مثل االنتخابات، لذلك ٬تب اعتبار 
الفئات اٟتاكمة كجهازىا العسكرم كاإلدارم كنوع خاص من الًتاث االجتماعي ا١تصنع إىل 

 autocraticحد ما من ا٠تارج.باإلضافة إىل ىيمنة النمط القيادم األتوقراطي" 

leqdershipأ السيطرة من أعلى ا٢تـر إىل أسفل قاعدتو،  كعلى إنفراد " القائم على مبد
 القائد بالرأم كإٗتاذ القرار اإلنفرادم .

بناءا على ىذا ا١تفهـو ال ٧تد ُب معظم ىذه النظم مشاركة شعبية فاعلة، فهي         
مشاركة غائبة أك مغيبة نتيجة بسط النخب البَتكقراطية نفوذىا ُب اٟتكم كاليت مل تكن 

مح با١تشاركة الشعبية ك بربكز أية إستقبللية خارج ىياكل ا١تؤسسات الرٝتية اليت أصبحت لتس
مهمتها إنتاج السيطرة بأية كسيلة، كبالتايل سا٫تت كثَتا ُب خنق ا١تشاركة الشعبية ك تغييبها ، 

"أم ٖتكم الدكلة ُب تقنُت  state corporationكىو ما يعرؼ ب "إدماجية الدكلة 
 .100نشاء ا١تؤسسات ك ا٢تيئات من خبلؿ القوانُت ك اإلجراءات السلطويةا١تشاركة كإ

ظل الصراع على السلطة ا١توجود ُب دكؿ مشاؿ إفريقيا يدؿ بوضوح على صعوبات        
تواجهها الدكلة ُب احملافظة على أدائها على أهنا ا١تمثل الشرعي الوحيد للمجتمع السياسي 

م ُب السياسة بشكل دائم. إىل جانب متغَت القيادات كذلك باالعتماد على العنصر الرمز 
الكاريزمية كآلية اٟتزب الواحد التعبوية كاستمرارىا ُب لعب دكر احملافظة على الشرعية 
التقليدية كٕتديدىا بكل الطرؽ كاآلليات، كل ذلك زاد من عملية تعقيد إدارة مؤسسات 

التنظيم كعطل ُب اإلطار العاـ العملية الدكلة كتصادمها مع األسلوب العقبلين ُب التسيَت ك 
 السياسية اليت من شأهنا ا١تضي ُب إتاه البحث عن العقد االجتماعي كالسياسي ا١تتُت. 

ا١تدخل -كُب ثنايا ٖتليلها للنظاـ التونسي، تشَت )مٌت أبو الفضل( ُب كتاهبا ا١تذكور        
من أكثر "النظم اصطباغا بالشرعية، ، أنو يُعد -ا١تنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية
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كمرجع ذلك ىو قدرة النظاـ نفسو على أف ٭تقق قدرا من التوازف بُت عناصر كمصادر 
الشرعية ا١تختلفة )الشخصية، الفكرية، العقائدية، البنائية(. لقد كاف ٧تاحو ىذا مزكدا 

رٮتية ُب ظل اإلدارة ٔتعطيات موضوعية يسرت لو مهمتو، كالتجانس الثقاُب كطبيعة ا٠تربة التا
 . 101الفرنسية االستعمارية اليت اتسمت بقدر من اللُت كاالعتداؿ مقارنة باٞتزائر"

كذلك انعداـ الفوارؽ اإلقليمية الواضحة ُب ذلك باإلضافة إىل التوزيع ا١تتكافئ نسبيا         
اـ التونسي لعملية التحديث ُب أرجاء اجملتمع، ىيئت كل ىذه العوامل الفرص الستمرار النظ

ُب عهد )بورقيبة( كما بعده كعلى الرغم من ٝتتو التسلطية، إاَل أنو استطاع أف ٭تظى كلو 
باٟتد األدىن من القبوؿ العاـ كاالحًتاـ لدل القاعدة الشعبية، كذلك بإتباع نوع من 

كإفساح الطريق  العقبلنية، كىو ما مَكن حزب الدستور اٞتديد من انتزاع الزعامة السياسية
أماـ النخب الصغَتة كالشديدة كا١تنحدرة كالطبقة الربجوازية لكي تؤطر اٞتماىَت كتوجو 
حركتها كتعقد ٖتالفات قوية مع العماؿ ٦تا أفسح اجملاؿ لظهور حزب يكاد ٭تتكر العمل 

 السياسي ك يكتسح الدكلة ٍب يقـو بعملية بناءىا.
مستمرا على الرغم من التغَتات اليت لكن ظل النمط الباترٯتونيايل ُب أسلوب اٟتكم        

طرأت على ا٢تيكل االجتماعي كالسياسي، فالنظاـ السياسي ُب مرحلة ما بعد )بورقيبة( كاف 
يتبع نفس األسس كا١تبادئ اليت قاـ عليها اٟتكم كالنظاـ ُب ظل )بورقيبة( إال أنو اتسم فيما 

ب الشخصية الكاريزمية بعد بًتكيز أكرب على دكر اٟتزب كا١تؤسسات كتعويض عن غيا
للزعيم البورقييب كبعد كل التنازالت كأشكاؿ التكيف بقي النسق السياسي غَت قادر على 

 خلق قاعدة جديدة من اإلٚتاع كالفعالية.
أما ُب ليبيا فقد كفرت ا١تواجهات مع الغرب للنظاـ السياسي مصدرا من الدعم        

تعبئة الشعبية لكن الصفات الكاريزمية للقائد لشرعيتو كاليت تواصل دعمها ٔتوجبات من ال
بدأت تنحدر مع أضرار الركتُت كالبَتكقراطية كمع فقداف ا١تؤسسات السياسية للنظاـ 

 102السياسي أك ضعفها ُب أغلب األحياف.
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ُب حُت كشف تقلص ا٨تدار ٧تاحات جبهة التحرير الوطٍت ُب اٞتزائر ُب الواقع        
أنو ال يستطيع أف يتأقلم مع احمليط أك البيئة ا١تتغَتة من دكف أف  ا١تتمثل ُب اٟتزب الواحد

أبرزت بوضوح  1988103يفقد ٘تاسكو، فاإلضرابات اليت حدثت ُب اٞتزائر ُب أكتوبر
ا١تشكبلت اليت تعانيها جبهة التحرير الوطٍت كسا٫تت أكثر ُب اهنيار الرابط الرمزم الذم 

شرعيتو تدر٬تيا حىت أصبحت ال ٖتض بالدعم كالرضا  ٘تثلو اٞتبهة كهبذا بدا أف النظاـ يفقد
.  كىذا ما يفسر ضعف رابطة العقد االجتماعي بُت اٟتاكم كاحملكـو

أما ُب النظم ا١تلكية الوراثية فإهنا تقـو على توليفة معينة فًتكز ُب شرعيتها على عنصر        
ا١تغرب، فالدكلة ا١تغربية ىي العصبية كعنصر الدين إىل حد ما، كداخل ىذا النمط تتميز دكلة 

 ذات تاريخ كتقاليد معينة ُب اٟتكم توارثتها عرب األجياؿ.
كذلك بإزالة ا١تؤسسات احمللية  104لقد سا٫تت القيادات احمللية ُب تركيز سلطة ا١تخزف       

ذات الطابع اٞتماعي كاستبدا٢تا بنوع من النفوذ الشخصي كا١تستبد. كحاكلت ىذه الزعامات 
مرة االبقاء على ٣تاؿ من اٟترية إزاء السلطات فأثر ذلك على طبيعة اٟتكم ُب ا١تغرب ُب كل 

األقصى كظهرت السلطة ُب ٣تتمع مبٍت على التعدد اإلثٍت كالقبلي، ككاجهت أ٪تاطا ٥تتلفة 
من النفوذ اجملتمعي سواءا ُب صورة قبائل أك زكايا أك قيادات كسيطة كلذلك أخذ اٟتكم 

 حث عن التوازف كالوساطة كذلك حىت يضمن كحدتو.طابع اٟتكم البا
ظل ا١تلك يستمد شرعيتو من اإلسبلـ كفق ٪تطُت، األكؿ ىو الشرعية الضمنية اليت        

تقـو حوؿ حصر ا٠تبلفة ُب أىل البيت اذ ٧تح العلويوف ُب مشركعهم السياسي بإبراز 
عية التعاقدية اليت تقـو على ا٨تدارىم من نسب الشرفاء. أما النمط الثاين فتمثل ُب الشر 

أحقية ا٠تبلفة فيمن حصلت ٢تم البيعة )بيعة العلماء للملك(، باإلضافة إىل الشرعية الدينية 
يتمسك ا١تلك بشرعية أخرل إيديولوجية يستند إىل جهاز إيديولوجي الذم يؤكد الوحدة 

عسكرم أنشأه كاإلٚتاع بُت الشعب كا١تلك كىو من ناحية أخرل يعتمد على جهاز إدارم 
 االستعمار كًب تدعيمو فيما بعد.
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يعتمد النظاـ ا١تغريب على اٟتاشية ا١تلكية كعلى القياديات الوسطية كالبنية القبلية  
فكل التحركات كالتفاعبلت ُب ظل النظاـ تبقى خاضعة ١تركز ا١تخزف إال أف نظاـ يتجو إؿ 

حديث ا١تكيفة خاصة بعد التحوالت مزيد من التعقيد نتيجة للعوامل النإتة عن عمليات الت
البارزة ُب البنياف الطبقي )صعود الطبقة الوسطى( كالتعقيدات ا١تتزايدة ُب البنياف ا١تؤسسي 
البَتكقراطي كما أف نوعية العبلقة اليت ٖتكم التعامل السياسي تقـو بدرجة أكرب على العنصر 

 األسرم ُب تداخل معُت.
السياسية اليت تواجو اجملتمع ا١تغريب يكمن ُب كيف  إف ا١تشكلة ا١تتعلقة با١تشاركة 

يستطيع أف يستوعب الفئات اٞتديدة؟ كيف ٯتكن إ٬تاد موضوع جديد ُب النظاـ؟ فقدرة 
النظاـ على امتصاص ىذه العناصر قدرة ٤تدكدة، ففي ا١تغرب تكونت الطبقات الوسطى 

ضة للسلطة يتمثل ُب التيار اٞتديدة ا١تعارضة للنظاـ، حيث ُب التسعينات كاف نقل ا١تعار 
القومي االشًتاكي كىو ما نتج عن صداـ بُت ا١تلك كٚتوع القول السياسية ُب الساحة 
ا١تغربية ٦تا أكدل ُب النهاية إىل التجربة الدستورية كجعل النظاـ يعاين من أزمة ُب أكائل 

العسكرية  التسعينات، كصلت إىل قمتها ُب ٤تاكلة التخلص من ا١تلك من جانب ا١تؤسسة
 اليت كانت عماد القوة ا١تلكية ُب ا١تغرب، األمر الذم كاف مؤشرا ينبئ بقرب سقوط النظاـ. 

إال أف النظاـ ُب التسعينات كجد ما يتكئ عليو كىي مسألة الصحراء الغربية اليت         
ن ا١تاضيُت اعتربىا النظاـ مسألة متصلة ا٢توية ك الكرامة ا١تغربية، كما عرؼ ا١تغرب ُب العقدي

حركة إسبلمية معارضة للنظاـ تستمد قاعدهتا من أبناء الطبقة ا١تتوسطة فكاف ٖترؾ النظاـ 
سريعا الحتواء ىذه اٟتركة كذلك عن طريق مستويُت، ا١تستول التنظيمي اٟتزيب كا١تستول 
اإلسبلمي الديٍت فاألكؿ كاف عن طريق ٣تموعة من اإلجراءات حملاكلة بناء اٞتسور بُت 

لماء كالسلطة. كالثاين من خبلؿ إعادة توصيف ا١تؤسسات التقليدية لدكرىا ُب اٟتياة الع
 105السياسية كوسيط لتجنب الصداـ بُت ا١تلك كالقاعدة.

 المطلب الثالث: عالقة الدولة بالمجتمع المدني:
ف فهم أ٪تاط التفاعل ُب أم ٣تتمع ال يتم إال من خبلؿ دراسة العبلقة ا١توجودة بُت إ 

اعة السياسية سواء كانت داخل دائرة صنع القرار السياسي أك خارجو بُت النخبة اليت اٞتم

                                                           
 .315، صمرجع سبق ذكرهمٌت أبو الفضل،   –105



استأثرت بالقوة من خبلؿ كصو٢تا إىل السلطة )إما بفعل ا١تَتاث السياسي أك التحكم ُب 
ا١توارد أك حيازة مهارات كقدرات تنظيمية عالية أك من خبلؿ ا١تستول التعليمي( كالنخبة 

تشغل مراكز قيادية كال ٘تارس كظائف سياسية رٝتية، فهي مبعدة كلكن  احملكومة اليت ال
بإمكاهنا أف تؤثر ُب عملية صنع القرار كاٗتاذه. فكاف يتطلب األمر ٖتقيق توافق سياسي بُت 
٣تموعة العناصر اليت ٘تثل ٥تتلف أطياؼ اجملتمع الذم تبلور ُب شكل األحزاب السياسية اليت 

نية اجملتمع ا١تدين، كىو ما دعى اىل فكرة  االنتقاؿ من نظاـ اٟتزب ٘تثل مكونا رئيسيا ُب ب
 الواحد إىل التعددية كىذا ما سنحاكؿ التطرؽ إليو ُب ىذا ا١تطلب.

من الضركرم التأكيد  بداية على أف اجملتمع ا١تدين ليس ا١تقصود منو أساسا إ٬تاد         
جملتمع ا١تدين بكافة منظماتو أك مكوناتو معارضة سياسية ُب مواجهة الدكلة، إذ أف فاعلية ا

تتضمن أىدافا أكسع كأعمق من ٣ترد ا١تعارضة، كا١تشاركة السياسية كاالجتماعية كالثقافية، 
فهذه ا١تشاركة ىي اليت تسمح للمجتمع ا١تدين كتتيح لو فرصة مراقبة كافة البٌت التحتية 

 ح مسارىا.االجتماعية ٔتا فيها مؤسسة الدكلة ذاهتا كضبطها كتصحي
ُب سياؽ ىذا ا١تنطق فليس بالضركرة أف يكوف ىناؾ عداء أك تناقض بُت الدكلة         

كاجملتمع ا١تدين إاَل أف العبلقة بُت الطرفُت ٬تب اف ٖتكمها قاعدة أساسية  تستند إىل اٟتفاظ 
دكلة ك على إستقبللية اجملتمع ا١تدين، ك مع ذلك فإف الواقع يبُت أف أ٪تاط العبلقة بُت ال

٣تتمعها مل ٖتافظ  على ىذه القاعدة  ُب كثَت من اٟتاالت ،خاصة ُب ظل النظم التسلطية  
اليت ٘تثل الدكؿ الشماؿ إفريقية  كاحدة منها ، أين ٧تد "كوربوراتية الدكلة "  ك الذم تكوف 

 ، ك تتمثل كوربوراتية  الدكلة ُب مشاؿ إفريقيا  ُب106فيو اٞتماعات خاضعة لسيطرة الدكلة
سياساهتا  ا١تعتمدة للسيطرة على اجملتمع  كاٟتد من فاعليتة، كالتغلغل كالسيطرة  عليو ،لذا 
تبنت القبادات عددا من اإلستَتاتيجيات للهيمنة ك السيطرة على مؤسسات اجملتمع ا١تدين 

 لعل من أبرزىا:
اٟتاكم    أك  ذلك عن طريق تعبئة  األفراد من أعضاء اٟتزب يتم: إستَتاتيجية اإلخًتاؽ أ ػ

ا١توالُت لو، كحثهم على ا١تشاركة ُب اجملتمع ا١تدين ك هبذا يضمن للنظاـ السيطرة عليو  
 كالتحكم فيو .
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ا٢تدؼ منو إحتواء التنظيمات اليت ٘تثل ٖتديا للدكلة  : إسًتاتيجية التنظيمات ا١تماثلة ب ػ
 كذلك بإنشاء منظمات مقابلة ٢تا ُب كنف الدكلة كسيطرة النظاـ .

حيث يعتمد النظاـ على القدرات اآلمنية كاإلستخباراتية  :ج ػ إستَتاتيجية اإلكراه كالقمع
ا١تملوكة لديو من أجل إحتواء أم هتديد لو من قبل بعض التنظيمات كا١تؤسسات ا١تستقلة ك 

مع التهديدات اليت  1989منذ عاـ لعل أبرز األمثلة على ذلك ىو تعامل النظاـ التونسي 
 تطرحها قول اإلسبلـ ُب تونس .

لقد أشار البعض إىل مفهـو التعددية السياسية على أنو يتضمن الضماف بتعدد         
األحزاب كالتنظيمات كاٞتمعيات السياسية كتأمُت حقها ُب الوجود ا١تشركع كا١تشاركة ُب 

د دستورية كقانونية فضبل عن االلتزاـ بأسس كمعايَت العمل السياسي، إستنادا إىل أسس كقواع
التنافس السلمي كحل ا٠تبلفات كالصراعات بالطرؽ السلمية دكف اللجوء إىل العنف، كهبذا 
فإف القبوؿ بالتعددية السياسية كالفكرية ُب اجملتمع كما يعكسو ذلك من تعدد ُب الرؤل 

 107كا١تصاّب كاألفكار.

تعددية السياسية اليت ٘تت ُب معظم اٟتاالت كانت ٔتبادرة إف عملية االنتقاؿ إىل ال 
النخب اٟتاكمة فهي مل تأت نتيجة قناعة ىذه النخب بالدٯتقراطية بشكل هنائي أك كخيار 
اسًتاتيجي، كإ٪تا تبنتها كاختيار تكتيكي يهدؼ اىل ٖتقيق أىداؼ براغماتية لتأمُت قدرهتا 

النخب التعددية ٔتجموعة من القيود  على االستمرار ُب اٟتكم. فلقد أحاطت ىذه
 كالضوابط، ٦تا جعلها ٣ترد تأسيس لنظاـ حزيب تعددم شبو تنافسي ُب أفضل اٟتاالت.

لقد جرت عملية االنتقاؿ إىل التعددية ُب النظم الواقعة ُب ىذه ا١تنطقة نتيجة عدة  
ديد من ىذه أسباب إحداىا داخلية كأخرل خارجية، فتصاعد حدة األزمة الداخلية ُب الع

الدكؿ منذ عقد الثمانينيات اليت إنطوت على عناصر اقتصادية كاجتماعية ك ثقافية ُب حُت 
٘تثلت اٞتوانب السياسية لؤلزمة ُب غياب أك ضعف القنوات الوسطية للمشاركة السياسية، 

ٚتود كٓتاصة مع ترىل اٟتزب الواحد كغلبة ا١تعايَت البَتكقراطية كاألمنية على أدائو فضبل عن 
النخب اٟتاكمة كتآكل كتدىور شرعية النظم اٟتاكمة ُب ىذه الدكؿ. كإزاء ىذا الوضع 
كجدت النظم نفسها أماـ خيارين إما أف تنخرط ُب ٦تارسة العنف كالقمع كإما أف تسمح 
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باالنفتاح السياسي ا١تقيد كا١تقنن الذم ٯتكنها من استيعاب بعض العناصر الراغبة ُب ا١تشاركة 
  ُب كضعيات النخب اٟتاكمة ك٪تط ٦تارسة السلطة.دكف تغيَت
إتاه العديد من النظم اىل تبٍت سياسات التثبيت االقتصادم كالتكيف ا٢تيكلي         

بضغوط من صندكؽ النقد ك البنك الدكليُت ١تعاٞتة أزمتها االقتصادية اليت زادت حدة 
لقطاع العاـ كتشجيع كتتضمن ىذه السياسات إجراءات لتحرير االقتصاد كخصخصة ا

 القطاع ا٠تاص كتقليص الدعم اٟتكومي للسلع كا٠تدمات.
تنامي قول كشرائح اجتماعية بدأت تطالب با١تشاركة السياسية كالدٯتقراطية كذلك         

نتيجة تنامي ما يعرؼ بالطبقة الوسطى، فبدأت عناصر ىذه الطبقة تطرح قضايا ا١تشاركة 
كخاصة بعد تنامي قول منظمات اجملتمع ا١تدين لذا ًب انتهاج  كحقوؽ اإلنساف كالدٯتقراطية

 108التعددية كصيغة مبلئمة الستيعاب القول كاحتوائها ُب إطار العملية السياسية

أما األسباب كالعوامل ا٠تارجية فلقد شكلت التحوالت الكربل اليت جرت على         
ى تدعيم التعددية السياسية كىو ما الصعيد الدكيل من القرف العشرين بيئة دكلية تعمل عل

انعكس بدكره على طبيعة ٦تارسة نظم مشاؿ إفريقيا اليت تبنت التعددية كمحاكلة لتتكيف مع 
ا١تستجدات العا١تية كمن ىذه العوامل اٟترب الباردة ك٣تموعة من التغَتات اليت شهدىا 

ريك االنفتاح السياسي كما االٖتاد السوفييت كثورة ا١تعلومات كاالتصاالت اليت اتسعت ُب ٖت
 ارتبط بو من آثار كتداعيات.

معظم اٟتاالت اليت ٘تت فيها عملية االنتقاؿ إىل التعددية كانت ٔتبادرات من         
النخب اٟتاكمة أك باألحرل  القيادات السياسية. كتعترب األحزاب السياسية من أىم 

ائف األساسية، فهي توفر قنوات متغَتات النظاـ السياسي كوهنا تؤدم ٣تموعة من الوظ
للمشاركة كالتعبَت عن الرأم كىي تقـو بعملية ٚتع ا١تصاّب كتعبئتها فهي أداة من أدكات 
التنشئة كالتجنيد السياسي. كتتميز عن غَتىا من اٟتركات االجتماعية من منطلق كظيفتها 

( ككظيفتها التمثيلية االتصالية )االتصاؿ على مستول القاعدة كاالتصاؿ بُت القاعدة كالقمة
اليت تعمل على تأىيل الناخبُت من خبلؿ تطوير الوعي السياسي ٢تم كالتعبَت أكثر عن 
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ا٠تيارات السياسية كمن خبلؿ أيضا كظيفتها التنظيمية اليت تقـو على توجيو كتنظيم األفكار 
 . 109كاألمزجة ا١تتنوعة ُب إطار شامل

ين رئيسيُت يساعدا على فهم الظاىرة اٟتزبية ُب كهبذا ا٠تصوص ٯتكن طرح ٤تدد            
مشاؿ إفريقيا، األكؿ يؤكد على قضية التعددية السياسية كموضع األحزاب كا١تؤسسات 
السياسية منها، كالثاين يشَت إىل قضية حرية ا١تنافسة السياسية كإمكانية انتقاؿ السلطة 

. كمن ٚتلة االشكاؿ ا١تتنوعة بشكل سلمي عرب آلية االنتخاب التعددم ك التنافس اٟتزيب
 للظاىرة اٟتزبية ُب نظم مشاؿ إفريقيا ما يلي:

ال تؤمن ىذه النظم باألحزاب السياسية كترفض ىذه الظاىرة ُب التطور : النظم البلحزبية -1
كالسوداف فهذه النظم  السياسي، فهي معادية لؤلحزاب كما كاف اٟتاؿ ُب اٞتماىَتية الليبية

زبية باعتبارىا ال تبلئم السياؽ اجملتمعي لديها، كيشمل ىذا النمط كذلك ترفض الظاىرة اٟت
النظم اليت يسيطر عليها العسكريوف بعد انقبلهبم كإعبلهنم حل كافة األحزاب القائمة كفرض 

 حظر على إنشاء تنظيمات جديدة.
ديولوجية كيرجع رفض النظاـ اٟتزيب إىل عدة متغَتات كعوامل أ٫تها االعتبارات األ        

كاألسس الفكرية للنظاـ اٟتاكم كالذم ال يؤمن هبا ُب سياؽ التطور كالنهضة، كقد أعطت 
اٞتماىَت العربية الليبية ا١تثاؿ األكضح حينما كضع الرئيس )معمر القذاُب( ما أطلق عليو اسم 

 أسسها "النظرية الثالثة" كاليت ٗتتلف عن كل  من الرأٝتالية ك الشيوعية، كما أهنا تستمد ُب
مع االعًتاؼ با١تلكية ا٠تاصة ُب نطاؽ ٤تدد.  110العامة على مفهـو االشًتاكية اإلسبلمية

كيُعد الكتاب األخضر كثيقة ٖتوم أبرز األفكار ك النظريات للقيادة السياسية، فيأخذ النظاـ 
ابة القاعدة اللييب من الناحية الرٝتية بآلية ا١تؤ٘ترات الشعبية اليت تعد على ا١تستول احمللي ٔتث

االنتخابية للمؤ٘تر الشعيب العاـ الذم ٯتارس ىو اآلخر درجة عالية من السيطرة على اللجنة 
الشعبية العامة كاليت تعادؿ ٣تلس الوزراء. كمن اٞتدير بالذكر أف التحالف ا١تدين العسكرم 

غة  اٟتزب اٟتاكم ُب السوداف قد انتهج أيضا أسلوب ا١تؤ٘ترات الشعبية بعد رفضو األخذ بصي
 الواحد.
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كىو يعٍت كجود حزب سياسي كاحد ُب السلطة كال يسمح بوجود  :نظم اٟتزب الواحد -2 
أحزاب أخرل منافسة، فهو ٭تتكر السلطة لنفسو كال يسمح لقول أخرل ٔتنافستو على 

 .111العمل السياسي
التعددية اٟتزبية كاعتربهتا معادية للدكلة على أساس أهنا نبذت معظم النظم مسألة         

تقـو بعملية تقويض ألمن كإستقرار الدكؿ ا١تستقلة، متبعة بذلك نظاـ اٟتزب الواحد كحل 
موضوعي ١تشكلة بناء الدكلة القومية، كمن منطلق أنو ا١تؤسسة ا١تؤىلة كالقادرة على ٖتقيق 

وحد الذم يؤدم  ُب األخَت كظيفة ٤تددة ُب عملية التكامل كالتنمية كاإلطار السياسي ا١ت
بناء الدكلة األمة، حيث يكوف ٔتثابة مرجعية تنظيمية لكافة الوالءات الفردية اليت يتم نقلها 
إىل زعيم اٟتزب الذم ىو نفسو رئيس الدكلة كىو ما أدل إىل ا٢تيمنة كاحتكار العمل 

 السياسي.
الدكؿ اليت ظلت تسيطر من خبلؿ  مقاليد حكم كتندرج ٖتت ىذا النمط ٣تموعة         

اٟتزب الواحد ا١تهيمن على ٚتيع أنواع السلطات كالوزارات كا١تؤسسات اٟتكومية، كإف كانت 
نظم ىذه الدكؿ تسمح بنشأة أحزاب سياسية معارضة كلكن يعطى ٢تا دكر ىامشي أك 

 شكلي كعدـ السماح ٢تا عموما بالتوسع اٞتماىَتم أك الشعيب.
كما إنو يصعب كمن الناحية الواقعية التمييز بُت نظاـ الدكلة كنظاـ اٟتزب السياسي          

كالسيما أف اٟتزب ىو الذم يشكل اٟتكومة كيسيطر على ٚتيع زماـ األمور كما يتم الًتكيز 
على الشعارات السياسية اليت تنادم بأف الوالء السياسي ٬تب أف يوجو أساسا للدكلة كليس 

زيب، كضركرة جعل الوالء مشًتكا لكل من الدكلة كاٟتزب معا.        كما تعترب للنظاـ اٟت
الدكلة عملية االنتماءات السياسية كاٟتزبية لؤلحزاب األخرل ا١تعارضة نوع من اٞترائم 
السياسية الكربل، كىذا ما يؤدم إىل التنكيل عموما بالقيادات السياسية ا١تعارضة ُب ظل 

 قوانُت الطوارئ.
ٯتكن التمييز بُت ٪تطُت من التعدد اٟتزيب ٫تا ٪تط التعدد اٟتزيب : نظم التعدد اٟتزيب -3    

ا١تقيد كالنمط الثاين ىو النمط اٟتزيب التنافسي.كيعد ٪تط التعدد اٟتزيب ا١تقيد النمط األقرب 
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إىل توصيف نظاـ اٟتزب ا١تهيمن، حيث يتم استيعاب الضغوط اجملتمعية ا١تطالبة بالتعددية 
ن خبلؿ تشكيل أحزاب ا١تعارضة بصورة شكلية ُب ظل كجود حزب حاكم كمهيمن على م

اٟتياة السياسية كىذا ما جعل األحزاب ا١تعارضة ٣ترد تنظيمات تعاين الضعف ا١تؤسسي 
إذ بقيت السيطرة  1977كاالنقساـ االديولوجي كما ىو اٟتاؿ بالنسبة ١تصر منذ عاـ 

 للحزب اٟتاكم.
لسياسية ٞتأت إىل إجراءات عديدة كرفع اٟتظر عن تشكيل معظم ىذه النظم ا 

أحزاب سياسية عديدة كإجراء انتخابات على أساس التعدد اٟتزيب، كمع ذلك ال تزاؿ عملية 
انتقاؿ السلطة فيها تعرب عن تغيَت فوقي ال ٗترج عن ٪تط اٟتزب الواحد ا١تسيطر. فعند دراسة 

ية انتقاؿ السلطة من األعلى ُب النمط التقليدم الدمقرطة السياسية ٬ترم التمييز بُت عمل
للنظاـ االستبدادم، كعملية انتقاؿ تتم من خبلؿ تعبئة شعبية توصف كعملية انتقاؿ من 
األسفل. كفيو إما أف تزاح اجملموعات اٟتاكمة القدٯتة كإما تكره على التصرؼ ٖتت ضغط 

 اٞتماىَت كتتخذ قرارات ماكانت لتتخذىا لوال ذلك.
كىذا ما ينطبق على حالة مصر، فكاف النظاـ السابق ىو النظاـ الذم ظهر إىل        

كتطور فيما بعد إىل نظاـ ثورم أخذ خطوات  1952الوجود أكؿ مرة كاالنقبلب عسكرم 
االقتصادية للببلد كلكن التطورات البلحقة قلبت معظم -راديكالية حولت البٍت االجتماعية
اـ معاد للثورة كىو ما اتضح ُب نظامي الرئيس السادات سياسات النظاـ الثورم إىل نظ

 كمبارؾ.
. أسس النظاـ 1953فبدال من نظاـ تعدد األحزاب ا١تعموؿ بو ُب ظل دستور       

السياسي عددا من النقابات اٞتماىَتية بوصفها اإلطار القانوين الوحيد للمشاركة السياسية، 
انت قائمة كجماعة اإلخواف ا١تسلمُت ك ك قد ًب حظر عمل األحزاب السياسية اليت ك

الشيوعيُت الذين ًب قمعهم بضراكة ، كمل تنجح أم من النقابات اٞتماىَتية اليت ًب تأسيسها 
ُب هتيئة فرص معقولة للمشاركة السياسية، ك٢تذا كانت سنوات فاشلة ُب التعبئة السياسية 

سياساتو الشعبوية كجاذبية قائده  رغم ىذا فلقد استقر النظاـ الثورم الذم استمد شرعيتو من
)ٚتاؿ عبد الناصر( كىذا ما سهل على من أتوا من بعده، أف يبنوا شرعيتهم على أساس 



الزعيم السلف ك يسمحوف بقدر كبَت من الليربالية السياسية بدكف أم تغَت ُب طبيعة النظاـ 
  112السياسي الذم اليزاؿ ٮتضع ٢تيمنة كسلطة العسكر.

سات االقتصادية للرئيسُت السادات كخلفو الرئيس )حسٍت مبارؾ( ٧تحت ُب إف السيا       
توسيع دكر القطاع ا٠تاص ُب االقتصاد الوطٍت ٦تا أفسح اجملاؿ للعودة التدر٬تية للرأٝتالية 
لتحل ٤تل القطاع العاـ كاالقتصاد ا١تخطط كا١تركزم كىو ما جعل ا١تنشآت الكبَتة ُب الببلد 

 رؾ بقوة حفاظا على مصاٟتها.تقـو بدعم حكومة مبا
   2006كما اقًتح الرئيس حسٍت مبارؾ إجراء تعديبلت على الدستور أكاخر سنة         

كاف ىدفها إضعاؼ قدرة اإلخواف ا١تسلمُت على االستمرار كقوة سياسية كربل كتضمنت 
ىذه التعديبلت منع أم حزب أك نشاط يقـو على أساس ديٍت كما دعت التعديبلت إىل 

تبداؿ اإلشراؼ القضائي ا١تباشر ٔتا يسمى اللجنة العليا لبلنتخابات اليت يشكلها ٣تلس اس
الرب١تاف الذم يهيمن عليو اٟتزب الوطٍت الدٯتقراطي اٟتاكم كقد أصبحت ىذه التعديبلت 

كقاطع ىذا االستفتاء معظم األحزاب  2008جارية ا١تفعوؿ بعد االستفتاء عليها سنة 
 كاٟتركات ا١تعارضة.

إبتغى النظاـ الظهور ٔتظهر حكومة ذات تعددية مفتوحة كذلك بأف تكوف معارضة        
بناءة كطيعة ُب نفس الوقت تسهم ُب جعل اٟتكومة ناجحة كشعبية كبدكف خلق هتديدا ٢تا، 
فالرئيس سيقـو بطريقة أبوية بإدارة التعددية ُب حكومتو كتوجيهها كذلك باستخداـ ا١تعارضة 

لنظاـ الرٝتي كهبذا خضعت ا١تعارضة لنوعُت من السيطرة، ا١تنافسة غَت كمؤشر ٟتدكد ا
 العادلة مع اٟتزب اٟتاكم الرٝتي الضخم كاٞتهود ا١تباشرة لعرقلة ا١تعارضة.

كبلور ا٢تيكل الدستورم للملكة ا١تغربية ُب ظل التعددية كمظهر أساسي من مظاىر        
لوطنية مع السلطة من أجل بناء الدٯتقراطية حكمها كالنضاؿ الذم خاضتو أحزاب اٟتركة ا

كٕتاكز ا١تظهر الشكلي للتعددية كقد عملت السلطة باستمرار على مواجهة ىذه األحزاب 
كالنقابات كا١تنظمات كثانيهما تأطَت اجملتمع بواسطة ىيئات سياسية كنقابية كمنظمات إما 
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الستقبلؿ ٞتأت السلطة اىل تبٍت مصطنعة أك ضعيفة التأثَت. ففي السنوات األكىل اليت تلت ا
 قوانُت التعددية السياسية ١تواجهة ىيمنة أحزاب اٟتركة الوطنية )حزب االستقبلؿ(.

لقد حاكلت السلطة احتواء حركة اجملتمع ا١تدين كتطويقو كخلقت تنظيمات سياسية        
كسيطرهتا. إال متعددة هبدؼ تأطَت اجملتمع كمراقبة حركتو كاصطناع تعددية ٠تدمة مصاٟتها 

أنو ُب بداية التسعينات انطلقت موجة جديدة لدكر اجملتمع ا١تدين كذلك بتفعيلو كتنظيم 
أنشطتو ٠توض نضاؿ سياسي من أجل النضاؿ ُب الواجهة االنتخابية )الرب١تاف 

  .113كالبلديات(
" أطلق عليها " التناكب التوافقي 1998كمع انطبلؽ ٕتربة جديدة ُب ا١تغرب سنة        

دخلت ٔتوجبو أىم أحزاب الكتلة الدٯتقراطية )حزب االستقبلؿ كاالٖتاد الوطٍت للقوات 
الشعبية( إىل اٟتكومة ُب شكل ائتبلؼ كطٍت، كجد ا١تغرب نفسو أماـ كضعية سياسية 
جديدة إذ أف األحزاب اليت كانت ضمن ا١تعارضة أصبحت تتقاسم جزءا من السلطة. أما 

انت متحالفة مع السلطة ُب السابق فليس ٢تا سند كبَت ُب اجملتمع األحزاب كالنقابات اليت ك
٦تا خلق فراغا سياسيا خطَتا كىذا ما أثر على خريطة اجملتمع ا١تدين ا١تغريب كعلى ىذا 
ا١تستول حاكلت ثبلث قول أف ٘تلئ الفراغ كتأطَت اٟتياة السياسية أك٢تا اٟتركات 

ا١تنظمات اٟتقوقية اليت تلعب دكرا ىاما ُب التصدم األصولية)حزب العدالة كالتنمية( كثانيها 
لبلنتهاكات القمعية كالثالث الصحافة ا١تستقلة كهبذا شهد ا١تغرب ميبلد منظمات كثَتة 

 للمجتمع ا١تدين.
غَت أف ىذه الدينامية اٞتديدة ُب اجملتمع ا١تغريب مازالت ٤تدكدة ُب فعاليتها كقدرهتا        

جع ذلك إىل ضعف التأطَت كقلة ا١توارد ا١تادية الضركرية كإذا كانت على التحرؾ كالتأثَت كير 
الدكلة ا١تغربية تعتمد اآلف ُب التسيَت اٟتكومي على األحزاب السياسية فإهنا ٖتاكؿ أف ٖتد 
من تأثَتىا عرب إضعاؼ قوهتا كالتحكم فيها كتقدـ الدكلة نفسها مباشرة كمخاطب للمجتمع 

 بدكف كسيط.
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ا يسمى بالتناكب اجملاؿ أماـ أحزاب ا١تعارضة السابقة للمشاركة ُب حكومة إف فتح م       
ال يتوفر إال على سلط ٤تدكدة كيظل اٞتزء ا٢تاـ من السلطة ُب يد القصر الذم يتبٌت اليـو 
خطاب اٟتداثة كالدٯتقراطية ك٭تاكؿ ٕتاكز ىذه األحزاب كحىت اٟتكومة نفسها كا١تؤسسات 

 الفاعل ا١تباشر ُب اجملتمع.ا١تنتخبة كيسعى اف يكوف 
تتحرؾ الدكلة ٔتختلف أجهزهتا للتدخل ُب ىذه ا٠تريطة اجملتمعية ا١تعقدة إزاء الكثَت         

من التناقضات بُت التيارات ا١تطالبة باٟتداثة كاألصولية لتعديل الوضع حسب مصاٟتها 
طوير السياسي ك٠تلق التوازنات اليت تراىا ضركرية كذلك هبدؼ التحكم ُب مسار الت

 للمجتمع كتكريس ىيمنة مستمر كمتجددة.
على الرغم  من أف دكؿ عديدة تأخذ بالنظاـ اٟتزيب الذم يعرب عن ٥تتلف التيارات         

السياسية كالفكرية، إال أف ا١تيزة الواضحة عليو تؤكد ضعف كىشاشة النظاـ اٟتزيب التعددم 
زاب السياسية ا١تشركعة ُب كل من مصر، ُب معظم اٟتاالت فالغالبية العظمى من األح

اٞتزائر، تونس، ا١تغرب ىي أحزاب صغَتة تتسم بضعف قواعدىا كىي أحزاب أشخاص ال 
أحزاب برامج ٦تا ٬تعلها على ا٢تامش، فمعظم ا١تشاركات االنتخابية مشاركة رمزية كليست 

ن ىندسة كإدارة حقيقية كىو ما يؤثر سلبا على األداء السياسي ألحزاب ا١تعارضة فضبل ع
العملية االنتخابية كفق ا١تسار الذم يضمن ٧تاح اٟتزب اٟتاكم فيها، كما أف معظم ىذه 
األحزاب تعاين التشرذـ الفكرم كالسياسي كعدـ امتبلؾ قاعدة عامة تقـو على التعاقب على 
السلطة داخل اٟتزب نفسو كتغيب معو األساليب السلمية كالدٯتقراطية ٟتل ا٠تبلفات 

 ياسية.الس
فالتعددية اٟتزبية ُب ىذه الدكؿ ىي أقرب إىل نظاـ اٟتزب ا١تهيمن أك ا١تسيطر منها  

اىل التعدد اٟتقيقي)تعددية شكلية( كىو ما يفسر سببُت األكؿ متعلق بالبيئة السياسية 
كاالجتماعية كالثقافية احمليطة باألحزاب كما تفرضو من قيود كضوابط، كالثاين مرتبط بطبيعة 

ب ذاتو الذم يعاين مشكبلت بنيوية تؤثر سلبا ُب فاعليتها كأدائها كتنامي تأثَتات القول اٟتز 
 كالتكوينات التقليدية  كاإلرثية على اٟتياة اٟتزبية ُب ىذه النظم.

أما النمط الثاين من التعددية ىو ٪تط التعدد اٟتزيب التنافسي الذم يقـو على كجود  
بُت متنافسُت من اجل الوصوؿ إىل السلطة، كإف على عدة أحزاب سياسية أم أكثر من حز 



كأف ( 114)ىذه األحزاب أف ٖتمل الصفات األساسية لؤلحزاب ال أف تكوف ٣ترد ٕتمعات
تعرب عن ٣تموعة كبَتة من ا١تواطنُت كأف تتمتع بقاعدة شعبية كيكوف عملها دستوريا 

تبلؼ ُب الربامج كدٯتقراطيا كأف تعكس التعددية السياسية اٟتقيقية من حيث االخ
كاالديولوجيات كأف يكوف التنافس فيما بينها ْترية من خبلؿ انتخابات حرة كدكرية نزيهة، 

 كىو ما مل يتم العمل بو ُب ىذه النظم.
 من خبلؿ دراستنا لواقع ىذه النظم ٯتكن رصد اٟتقائق التالية:       

ف من األعلى كبالتايل فهذه إف عملية إنشاء األحزاب أك إعادة تكوينها ُب الغالب يكو  -
األحزاب ىي أدكات بيد ٩تب الدكلة أكثر ٦تا ىي كسائل تسيطر القول االجتماعية من 
خبل٢تا على الدكلة، فتجعلها أداة ٢تا كنتيجة لذلك فهي تفتقر للقوة التنظيمية كالقاعدة 

كتعمل ىذه األحزاب ُب ٤تيط خاص يصوغ األغراض الذم يضعها ٢تا  115اٞتماىَتية.
الزعماء كىو ما يعكس غياب تناكب النخبة كتراكم ا١تطالب عن طريق األحزاب ا١تتنافسة،  

 كما تعاين ىذه األحزاب نزاعات اجتماعية كانقسامات حادة داخل اٟتزب الواحد.
القيود القانونية كالسياسية ا١تفركضة على حرية تشكيل األحزاب كعلى نشاطها سواء على  -

  أك على مستول ٘تويلها ٦تا أسهم ُب هتميش دكرىا.مستول اتصا٢تا باٞتماىَت
الفجوة ا١توجودة بُت اٟتاكم كاألحزاب ا١تعارضة اليت تؤكد على ضعف اٟتوار فضبل عن  -

عبلقة التأـز بينهما كما ىو اٟتاؿ ُب مصر كىو ما يؤدم إىل فرض رقابة على عمل النقابات 
 116دكر بعض القول كالتيارات السياسية ا١تناكئة ٢تا.كاٟتد من نشاطها كتقليص 

على أف ىذه القيود كالعوائق ال تنفي أ٫تية دكر األحزاب كأدكات ناجحة ُب كسب        
التأييد الشعيب ككمؤشر على ٧تاح األحزاب ُب تدعيم عملية بناء الدكلة ُب الواقع اإلفريقي 

فية انتقا٢تا من شخص آلخر كمن حزب ا١تسا٫تة ُب حل مشكلة التداكؿ على السلطة ككي
آلخر. كال شك أف ٧تاح أم ٕتربة تعددية يدفع على حسم قضية التعاقب السلمي للسلطة 
عرب آلية االنتخابات التنافسية بُت األحزاب كىو ما يعزز دكر األحزاب ُب إضفاء الشرعية 

 السياسية على النظاـ اٟتاكم.
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 سكرية:الع-المطلب الرابع: العالقات المدنية
تشَت العبلقات ا١تدنية العسكرية إىل ٪تط العبلقة القائمة بُت القيادة ا١تدنية اٟتاكمة  

ُب الدكلة كا١تؤسسة العسكرية فيها )كبار الضباط(، فا١تؤسسة العسكرية ىي ا١تؤسسة 
الوحيدة ا١تنسجمة كا٢ترمية القادرة ليس فقط على احملافظة على األنظمة كلكن أيضا على 

من الداخل، إف ٕتارب استبلـ العسكر للسلطة ُب مشاؿ إفريقيا عديدة كمتكررة كىو  تغيَتىا
ما يؤكد على عدـ حدكث أم تغيَت سياسي دكف ا١تركر عرب ا١تؤسسة العسكرية كاستبلمها 

 زماـ األمور السياسية كمقاليد اٟتكم ُب ىذه الدكؿ.
دنية كُب ىذا االٕتاه ظهرت عدة من ىنا ٕتلت طبيعة دراستنا للعبلقات العسكرية ا١ت       

نظريات ٖتاكؿ تفسَت ىذه العبلقة من ذلك ٤تاكلة )صامويل ىنتجتوف( الذم ركز على 
إمكانية ٖتقيق السيطرة ا١تدنية على العسكريُت ُب ذات الوقت الذم يتم فيو تقليص دكر 

كُت رئيسُت، ا١تؤسسة العسكرية ُب اٟتياة السياسية، كُب ذلك يرل )ىنتجتوف( أف ىناؾ مسل
األكؿ يتمثل ُب تعظيم السيطرة ا١تدنية كىو ما يسميها بالسيطرة الذاتية كىي تعٍت ا١توقف 
الذم توجد فيو ٚتاعة مدنية معينة تسيطر على العسكريُت بغية تعظيم سلطتها. أما ا١تسلك 

ية الثاين فيتمثل ُب االحًتاؼ العسكرم كىو ما يسميو بالسيطرة ا١توضوعية كىو يعٌت عمل
توزيع القوة السياسية بُت اٞتماعات العسكرية كا١تدنية بشكل يفضي إىل ظهور إتاىات 

 .(117)كقيم االحًتاؼ بُت أعضاء سلك الضباط كجعلهم أداة للدكلة
إف النمط ا١تثايل كما حدده )ىنتجتوف( يتمثل ُب السيطرة ا١توضوعية كاليت تتحقق   

 كيتسم ىذا النمط با١تبلمح التالية:من خبلؿ تقليص القوة السياسة للعسكريُت، 
 * إضفاء طابع االحًتاؼ على ا١تؤسسة العسكرية.

 * حيادية العسكريُت من الناحية السياسية.
 * اٟتصوؿ على تدريب مهٍت متخصص ُب إدارة عمليات العنف ُب اجملتمع.

 * االستعداد لتنفيذ قرارات اٟتكومة الشرعية.
أل٪تاط العبلقات ا١تدنية العسكرية استنادا إىل ثبلثة  118يطرح )ىنتجتوف( تصنيفا 

معايَت ىي: اإليديولوجية السائدة، القوة العسكرية كمستول االحًتاؼ العسكرم، كفيو 
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ٮتلص إىل كجود ٜتسة أ٪تاط من خبل٢تا ٯتكن مقارنة مواقف العبلقات ا١تدنية العسكرية ُب  
  :*التايل كافة اجملتمعات على النحو الذم أبينو ُب اٞتدكؿ

 : من إعداد الباحث، يبُت تصنيف أ٪تاط العبلقات ا١تدنية العسكريةالشكل -*   
 : تصنيف ىنتجتوف أل٪تاط العبلقات ا١تدنية العسكريةالمصدر -   

إف ٪تط العبلقات ا١تدنية العسكرية األمثل ألم ٣تتمع يتمثل ُب حالة الفصل         
اإليديولوجي كالعضوم بُت ا١تؤسسات العسكرية كا١تؤسسات ا١تدنية، كىذا ىو جوىر النمط 
الذم أطلق عليو )ىنتجتوف( السيطرة ا١توضوعية، إال أف ىذا الطرح تعرض للعديد من 

إطار نظرم بديل لفهم طبيعة العبلقات العسكرية ا١تدنية  االنتقادات كىذا ما أدل إىل طرح
اليت تقدمت  concordance theoryُب ٥تتلف الدكؿ كىذا ما تبلور ُب نظرية التوافق 

، كتطرح ىذه النظرية أربعة مفاىيم ىي Rebecca scheff 119هبا )ربيكة شيف(
ريقة التجنيد كاألسلوب الًتكيبة االجتماعية لسلك الضباط، عملية صنع القرار السياسي، ط

 العسكر.
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ىذه ا١تفاىيم األساسية تكوف أساسا لبلتفاؽ بُت األطراؼ الثبلثة ا١تتمثلُت ُب         
العسكر كالنخب اٟتاكمة كاجملتمع كفيو حاكلت ىذه النظرية ٖتقيق ىدفُت : األكؿ ُب ٤تاكلة 

ت بُت العسكريُت كالنخب شرح كتفسَت احملددات الثقافية كا١تؤسسية اليت تؤثر على العبلقا
السياسية كاجملتمع بصفة عامة، أما ا٢تدؼ الثاين يطرح رؤية استشرافية لواقع ىذه العبلقات ُب 
حالة اتفاؽ األطراؼ الثبلثة على ا١تؤشرات األربعة السابقة الذكر حيث يتقلص تدخل 

 العسكر ُب إدارة اٟتكم.
أف تقدـ تصنيفا  Luckham 1971 120كما حاكلت دراسة لوكاـ )لوكاـ( 

 جامعا أل٪تاط العبلقات ا١تدنية كفقا لثبلثة متغَتات أساسية:
 * قوة ا١تؤسسات ا١تدنية )مرتفعة/غَت مرتفعة(.

 * قوة ا١تؤسسات العسكرية ) مرتفعة/متوسطة/منخفضة(.
 * طبيعة اٟتدكد العسكرية ا١تدنية )متكاملة / ٥تًتقة/مفتتة(.

ل ُب طبيعة اٟتدكد العسكرية ا١تدنية ىو الذم ٭تدد النمط إف ا١تتغَت األخَت ا١تتمث        
القائم بُت العسكريُت كبيئتهم ا٠تارجية ُب أم دكلة، فاٟتدكد ا١تتكاملة تطرح درجة قوية من 
االنفصاؿ، ُب حُت تعكس اٟتدكد ا١تخًتقة غموضا كعدـ الوضوح ُب االنفصاؿ بُت اٞتانبُت 

 ٥تتلفة من االنفصاؿ. أما اٟتدكد ا١تفتتة فإهنا ٘تثل درجات
إف أىم االٕتاىات البارزة ُب سياسة دكؿ مشاؿ إفريقيا خبلؿ مرحلة ما بعد         

االستقبلؿ، ٘تثل ُب اإلطاحة باٟتكومات ا١تدنية عن طريق أنظمة عسكرية كفيو مثلت 
ا١تؤسسة العسكرية دكرا كأحد ا١تعامل البارزة لتطور بلداهنا السياسي حيث أضحى حكم 

كر كريثا للنظاـ السياسي ا١تدين سواء كاف نظاـ اٟتزب الواحد أك التعدد اٟتزيب أك العس
البَلحزيب، كهبذا مثلت العبلقات ا١تدنية العسكرية إشكالية كربل أماـ تأسيس الدكلة ُب نظم 
مشاؿ إفريقيا، فلقد تعددت االٕتاىات بشأف خلق ٪تط مقبوؿ يتناسب كاإلطار العاـ ٢تذه 

إتاه يطالب بضركرة األخذ ْتيادية ا١تؤسسة العسكرية حيث ينظر ُب ىذه النظم، فكاف 
اٟتالة للمؤسسة العسكرية باعتبارىا ٚتاعة ضغط تؤثر على النظاـ لتحقيق مصاٟتها، ُب 
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حُت تعامل إتاه آخر مع اإلشكالية على أساس األخذ بصيغة ثنائية السلطة بُت العسكريُت 
كر من الساحة السياسية كيرجع ذلك إىل أمكانية بناء ٖتالف كا١تدنيُت الستحالة إبعاد العس

 عسكرم مدين.
ككثَتا ما تتطلع اٞتماىَت للعسكر كبديل للنظاـ ا١تدين ُب حالة فشل اٟتكومات ُب         

ٖتقيق تطلعات شعوهبا كىو ما يقابلو الرضا كالتأييد الشعيب لبلنقبلبات اليت يقـو هبا 
 مات ا١تدنية أم اختيار البديل االنقبليب إذا ساءت األمور.العسكريوف لئلطاحة باٟتكو 

كُب ىذا السياؽ أضحى العسكريوف سياسيوف كيشكلوف أىم ٖتدم ُب عملية         
التحوؿ الدٯتوقراطي، إذ عرفت منطقة مشاؿ إفريقيا عدة تدخبلت عسكرية ) أنظر اٞتدكؿ 

الناصر، ك ُب ليبيا عاـ بقيادة ٚتاؿ عبد  1952( ك قد حدث ىذا ُب مصر عاـ 04
بقيادة العقيد"ىوارم  1965بقيادة العقيد معمر القذاُب ، ك ُب اٞتزائر عاـ  1969

، كما عرؼ ا١تغرب عدة ٤تاكالت لتدخل اٞتيش ُب 1978بومدين"، كُب موريتانيا عاـ 
اليت باءت بالفشل، كإذا أخذنا بعُت االعتبار السوداف حيث ٮتضع  1972ػ1971عامي 
لتحالف عسكرم مدين حاكم يفرض إيديولوجية إسبلمية راديكالية لوجدنا  1989منذ 

ىيمنة ٪تط التدخل العسكرم ُب الواقع يفرض ذاتو، ك تتمثل نوايا كأىداؼ اٞتيش عند 
 121إكتساح العملية السياسية ُب إحداث إصبلحات ٥تتلفة على النظاـ، كيعتربكف تدخبلهتم

عسكرية ىي اٟتكم النهائي ُب معظم العمليات ثورات إصبلحية، إذ صارت ا١تؤسسات ال
االجتماعية كالسياسية كالدستورية، فأصبحت ا١تؤسسة الوحيدة اليت استطاعت أف ٖتقق نوعا 
من االستقرار النسيب كالتطور على مستول ىذه النظم، كىي تستمد التأييد السياسي 

اٟتكومات العسكرية تعتمد الستمرارىا ُب اٟتكم من مساندة القوات ا١تسلحة ٢تا، فكما أف 
على استخداـ القوة لبلستيبلء على اٟتكم ٧تدىا أيضا تستمر ُب استخداـ القوة لبلستمرار 
فيو، فاحتكار العسكريُت ألدكات العنف ُب اجملتمع ٯتكنهم من  تسخَت إمكانياهتم ىذه ُب 

 .(122)صاّب استمرار كجودىم غَت الشرعي ُب السلطة
 ياسة اإلنقبلبات العسكرية إىل ثبلثة أنواع:كيقسم علماء الس        
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ك فيو يتم التدخل العسكرم ٔتوجب إنقاذ الدكلة من يد ا١تدنيُت، : ػ اإلنقبلب اٟتارس 1
حيث يرل أف من كاجبو إستبداؿ النخب اٟتاكمة غَت الكفئة ك غَت الفاعلة  بنخب أخرل  

 .٢1952تا القدرة ك الفاعلية   كىو ما حدث ُب مصر
كيكوف ىذا اإلنقبلب ١تنع صعود ٣تموعات جديدة  تأخذ الدكلة  :نقبلب اإلعًتاضيػ اإل 2

ُب إٕتاه معاد ١تصاّب النخبة العسكرية  كحلفائها  ، فهو تدخل  ٟتماية ا١تصاّب اإلقتصادية 
 . ٢1992تذه الفئة ،ك ىو ما حدث ُب اٞتزائر 

ا اٞتيش ضد سلطة مشولية أك ك ىي مناكرة سريعة ك خاطفة يقـو هب: ػ اإلنقبلب ا١تفاجىء 3
مثل اإلنقبلب الذم قاده معمر القذاُب  ُب ليبيا   تقليدية، ٭تدث بعدىا تغَتات ُب اجملتمع
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 الضوابط العامة المحددة لعملية نقل السلطة في شمال إفريقيا: -المبحث الثاني
تداك٢تا من بُت اٟتكاـ يتم كفق ٣تموعة من انتقاؿ السلطة من حاكم إىل آخر أك         

الًتتيبات القانونية كاإلجرائية اليت تنظم ىذه العملية كتبُت طريقة إ٘تامها. كبقدر ما ينجح 
النظاـ ُب بناء ىذه اآللية بقدر ما يضمن لنفسو االستمرار كالدٯتومة من خبلؿ الطريق 

عنف، كذلك بتبياف طرؽ كصوؿ الواضح كالسلس النتقاؿ السلطة سلميا دكف اللجوء لل
اٟتاكم إىل سدة اٟتكم كطريقة إعفائو أك عزلو كبالتايل تضمن تغيَت اٟتكاـ على ٨تو سلمي 
كمنظم كدكرم. فصيغة ىذه اآللية تأخذ عدة أكجو ترتبط ٓتصوصية كل نظاـ سياسي، 

اجية فغياب الطريق الواضح لنقل السلطة ّتعل النظاـ عرضة جملموعة من اٟتركات االحتج
كالتظاىرات كاالنتفاضات الشعبية اليت غالبا ما تتحوؿ إىل ثورات عارمة تسقط النظاـ 

 بأكملو.



كبناءا على ىذا التحديد أحاكؿ ُب ىذا ا١تبحث رصد كٖتليل كتتبع تطور انتقاؿ  
 السلطة سواء ما يتعلق بالقواعد ا١تقررة أك با١تمارسات الفعلية.

 واأليديولوجية: المطلب األول: الضوابط السياسية
مثل النموذج األبوم كنمط النتقاؿ السلطة ٪توذجا ملهما دفع العديد من الدكؿ  

حملاكلة تطبيقو ُب أكثر من حالة كتزايدت التوقعات حوؿ بركز ما يسمى باٞتمهوريات 
السبللية كنمط جديد النتقاؿ السلطة خاصة ُب الدكؿ العربية قبل أف تقـو موجة اٟتركات 

ة األخَتة بإسقاطو قبل كقوعو. فمجموعة اإلجراءات اليت اٗتذت تشَت إىل أف االجتماعي
ىناؾ دكال كانت تسعى للسَت على نفس الطريق مثل مصر كليبيا فضبل عما ًب اٗتاذه من 
إجراءات كهتيئة مؤسسات ىذه الدكؿ لتحقيق ىذا الغرض، فلقد كاف ا٢تدؼ ٖتويل ىذه 

العائلة ىي ا١تهيمنة كا١تسيطرة على كل شيء ْتيث الدكؿ إىل ٚتهوريات ملكية إذ تصبح 
 .123تبلشت اٟتدكد الفاصلة بُت سلطة الدكلة كسلطة العائلة

إف مسألة انتقاؿ السلطة من األب إىل االبن أدل إىل بركز ظاىرة ابن الرئيس   
كنموذج النتقاؿ السلطة ُب دكؿ مشاؿ إفريقيا، كلقد اٗتذت كل دكلة ٣تموعة اإلجراءات 

هدت إىل ذلك، فلقد سعت كل من مصر كليبيا إىل إعداد األبناء لتويل مناصب اآلباء اليت م
كانتشر اٟتديث عما يسمى بثورة احملسوبية ُب عدد كبَت من البلداف العربية ليس فقط هبدؼ 

 شغل ا١تنصب األعلى ُب الببلد إ٪تا امتدت لتشمل قطاعات كبَتة ُب اجملتمع.
ساء ُب ىذه الدكؿ الٗتاذ ٣تموعة من اإلجراءات لكي ٘تكنهم فلقد سعى أبناء الرؤ         

من الوصوؿ إىل ىذا ا٢تدؼ، فوضع "ٚتاؿ مبارؾ" ُب مصر كاف مشاهبا لوضع )سيف 
اإلسبلـ( ُب ليبيا الذم عمل للوصوؿ للقاعدة اٞتماىَتية ككسب تأييدىا على إنشاء 

ات الفقَتة. كساىم أيضا )سيف مؤسسة )القذاُب( ا٠تَتية اليت يديرىا كيقدـ خدماهتا للفئ
اإلسبلـ( ُب برنامج إلعادة تأىيل اإلرىابيُت كعمل مبعوثا للنظاـ اللييب كلعب دكرا رئيسيا ُب 
حل بعض مشاكل ليبيا مع الواليات ا١تتحدة األمريكية كا١تملكة ا١تتحدة منها قضية تفجَت 
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Republicanism in the middle east, (Washington: carnegie endowment for International    
peace 2009).     



فع بأنصاره للتحكم ُب كسعى للسيطرة بالد 1988طائرة "باف أمَتيكاف" فوؽ )لوكَتيب( 
 .124ا١تفاتيح االقتصادية كاألمنية ُب ليبيا لتعزيز كترسيخ سلطتو

غَت أف اإلجراء احملورم ُب أنشطتو ك ُب سعيو للسلطة، ٘تثل ُب صرؼ ليبيا عن         
برنا٣تها النوكم، كذلك بغية ٗتفيف الضغوط الغربية عنها للحيلولة دكف استهدافها عسكريا 

 بغية كسب التأييد الغريب ُب حالة ترشحو لشغل منصب أبيو.ككذلك 
أما ُب مصر فلقد عمل الرئيس السابق )٤تمد حسٍت مبارؾ( إلعداد ابنو )ٚتاؿ  

مبارؾ( ٠تبلفتو الذم تلقى تعليمو ُب اٞتامعة األمريكية بالقاىرة كأسس ٚتعية "جيل 
أصبح قياديا  2000سنة  ا١تستقبل" لتعزيز كجوده بُت جيل جديد من شباب مصر. ك ُب

ُب اٟتزب الوطٍت اٟتاكم ٍب توىل أمانة السياسات باٟتزب الوطٍت الدٯتقراطي هبدؼ إ٬تاد 
صفة رٝتية لو داخل أجهزة الدكلة ا١تصرية. كنظرا لدكر اٞتيش الذم يعد الضامن األساسي 

كبار لشرعية انتقاؿ السلطة، عمل )ٚتاؿ مبارؾ( على التفاعل مع اٞتيش كاالحتكاؾ ب
 الضباط كتمهيد لتويل السلطة خلفا ألبيو.

كمن ٚتلة اإلجراءات ا١تشًتكة اليت انتهجها األبناء هبدؼ الوصوؿ اىل السلطة ٘تثلت        
 فيما يلي:

العمل على هتيئة ا١تناخ العاـ من أجل قبوؿ الوريث احملتمل للسلطة كذلك من خبلؿ منحو   
ُب النظاـ السياسي كىو ما ًب بفعل ٖتويل الوالءات صبلحيات مطلقة تتجاكز موقعو الفعلي 

السياسية من االرتباط بالشرعية اجملتمعية اىل ترسيخ الشرعية النفعية اليت ترتبط بطبقة رجاؿ 
األعماؿ كىو ما حظي بو من سلطات اقتصادية كاسعة كاليت ٖتولت فيما بعد إىل 

زماـ السلطة كاجملتمع، كىو ما صبلحيات سياسية كاجتماعية ٘تكن الوريث من اإلمساؾ ب
حدث ُب مصر من خبلؿ منظومة اإلصبلحات االقتصادية الشكلية اليت أجرىا اٟتزب 
الوطٍت الدٯتقراطي من خبلؿ التحالف بُت النظاـ كرجاؿ األعماؿ من أجل تقوية مصاٟتهم 

قتصاد كىو ما حدث أيضا ُب ليبيا مع إبن الرئيس )القذاُب( الذم لعب دكرا ُب هتيئة اال
داخليا كخارجيا كذلك ٔتنحو شرعية نفعية داخل منظومة السلطة القبلية كالعشائرية ُب ليبيا،  
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كما سعى ا١تتأىبوف للخبلفة إىل السعي للتخلص من اٟترس القدًن كاستبدالو بآخرين أكثر 
 كالءا ٢تم.

 بائهم.ىذه ٚتلة اإلجراءات اليت اٗتذت كتدابَت لوصوؿ األبناء إىل سدة اٟتكم خلفا آل
 المطلب الثاني: الضوابط القانونية والدستورية:

تزايد إقباؿ ٩تب اٟتكم خاصة ُب النظم اٞتمهورية على تعديل الدساتَت، فخبلؿ  
عدلت ثبلث ٚتهوريات ُب مشاؿ إفريقيا  دساتَتىا  كفقا ألسبقية  2005-2008عامي 

يا كىي "مصر، تونس، كاٞتزائر"، إدخاؿ التعديبلت كالتصديق عليها بر١تانيا أك بر١تانيا كشعب
كعكست التعديبلت الدستورية ىذه سعي النخب اٟتاكمة لتعزيز سلطتها كإحكاـ سيطرهتا 
على مقاليد السلطة كهتيئة اإلطار القانوين كالدستورم للببلد لتحقيق مشركعية النتقاؿ 

 السلطة ُب ىذه الدكؿ.
تو يريد ٕتديد رئاستو أك ٘تكينو كىذا التعديل يكوف للتكيف مع ظركؼ شخص بذا       

. كبطبيعة اٟتاؿ فاف الدستور ٔتثابة عقد اجتماعي ما بُت (125)من ترشيح نفسو للرئاسة
اٟتاكم كاحملكومُت، يكفل تنظيم العبلقات ما بُت مؤسسات الدكلة ا١تختلفة كٖتقيق التوازف 

صوصية فريدة لوضع ا١تطلوب بينها ُب حُت ٧تد التجربة الدستورية ُب ىذه الدكؿ تتسم ٓت
 اٟتاكم.
إف ٚتلة التعديبلت الدستورية اليت حدثت ُب مصر كتونس كاٞتزائر ٬تمعها قاٝتُت  

مشًتكُت األكؿ إدخاؿ تغيَتات على شركط الًتشح للمنصب األعلى ُب الدكلة كىو منصب 
نوين الرئيس فهي إما تضعف قدرة مرشحي ا١تعارضة على ا١تنافسة أك لتمنح الرؤساء اٟتق القا

من الدستور ُب  76ُب االستمرار ُب مناصبهم من دكف حدكد، ففي مصر عدلت ا١تادة 
لتفتح الباب أماـ انتخابات رئاسية تعددية كإف كانت شكلية مع كضع  2008-2005

شركط تعسفية على ترشيح ا١تستقلُت كاحملسوبُت على تيارات أخرل منافسة أك مناكئة 
مرتُت رفضت فيو  76لرئاسي. كبينما جرل تعديل ا١تادة للمنافسة الفعلية على ا١تنصب ا
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 6النخبة اٟتاكمة إدخاؿ أم تغيَت على ا١تواد الدستورية الضابطة ١تدة الوالية الرئاسية )
  .(126)سنوات( استجابة لوجود مطالب شعبية كاسعة

ف من الدستور الذم صادؽ عليو الرب١تا 40ك 39كما قدـ التعديل الدستورم الفصل         
بأكثرية التجمع الدستورم الدٯتقراطي اٟتاكم، كىي صورة مصنعة  2008التونسي ُب أفريل 

ككاجهة لتعددية شكلية ٖتوؿ مكوناهتا كآلياهتا دكف هتديد سيطرة ٩تبة اٟتكم. فالتعديل كإف  
كرس تشريعا يسمح بتعدد الًتشيحات لبلنتخابات الرئاسية من خبلؿ السماح للرئيس )زين 

سنوات(، غَت أف  5ن علي( اٟتق ُب الًتشح لوالية خامسة ) مدة الوالية الرئاسية العابدين ب
موجة اٟتركات الشعبية أجهضت أماؿ الرئيس ُب البقاء ُب اٟتكم طيلة قيامو ُب حُت قامت  
اٞتزائر بنفس ا٠تطى كذلك بالنحو على إلغاء الرب١تاف لتحديد عدد الواليات الرئاسية ا١تتتالية 

لتتيح للرئيس )عبد العزيز  2008من الدستور ُب عاـ  74رب تعديل ا١تادة بواليتُت ع
كانتهت بفوزه ُب  2009بوتفليقة الًتشح( لوالية ثالثة ُب االنتخابات اليت جرت ُب 

 .127االنتخابات
كلقد تعددت اآلراء ا١تعارضة لتمديد عهد الرئاسة باعتبار أف ىذا التعديل مل يتأسس  

تفاكض على القول السياسية، إ٪تا اعتمدت مؤسسة الرئاسة على على منطق التشاكر كال
األغلبية الرب١تانية غَت ا١تباشرة اليت تتمتع هبا عن طريق ما يسمى " أحزاب التحالف الرئاسي" 
كما يثبت ذلك أف الدعوة ٢تذا التعديل كانت من طرؼ حزب جبهة التحرير الوطٍت اٟتزب 

كذلك دكف عرضو لبلستفتاء الشعيب بل جاء ُب ظرؼ  ،128اٟتائز على األغلبية ُب الرب١تاف
استعجايل بغرض ٕتنب توسع اٞتدؿ بشأف قضية التعديل. كم أف التعديل الدستورم 
اٞتزائرم الذم جاء بفتح عهد الرئاسة جعلنا نقف أماـ معادلة دستورية متناقضة طرفاىا 

٦تتدة، فهذه ا١توازنة ال  النظاـ اٞتمهورم الذم ٯتتاز بعهدة رئاسية مؤقتة كعهدة مفتوحة
 تتحقق إال ُب ظل انتخابات حرة كنزيهة اليت تعترب أمثل معيار ٮتفف من حدة ىذا التناقض.
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أما القاسم ا١تشًتؾ الثاين فتمثل ُب تركيز السلطة ُب النظاـ السياسي ُب ا٢تيئات  
ة على حساب التنفيذية حيث سعت التعديبلت الدستورية إىل تعزيز سلطات ا٢تيئات التنفيذي

صبلحيات ا٢تيئات التشريعية كالقضائية، بدال من ٖتقيق التوازف بُت السلطات. فالتعديبلت 
احتوت نصوصا تذىب بإتاه تعزيز  2008كالتونسية عاـ  2007الدستورية ا١تصرية عاـ 

سلطة ا١تؤسسات التنفيذية، أما ُب اٟتالة اٞتزائرية أُلغي منصب رئيس اٟتكومة كاستحدث 
 2007الوزير األكؿ بصبلحيات أقل، كُب مصر تضمنت التعديبلت الدستورية عاـ منصب 

نصوصا تعطل اٟتريات الشخصية كا١تدنية كتلغي الرقابة القضائية على االنتخابات كٖتظر 
االستناد إىل مرجعية دينية عند ٦تارسة النشاط السياسي كىو ما ترتب عنو تقييد ا١تعارضة 

 ٖتديدا على ا١تشاركة كا١تنافسة االنتخابية. كٚتاعة اإلخواف ا١تسلمُت
كمن ٍب امتلكت ٩تب اٟتكم قدرة على تطوير كٕتديد آليات كأدكات إدارهتا السلطوية        

لشؤكف السياسة، فعلي الرغم من مطالب اٟتراؾ السياسي بالدٯتقراطية، إىل أف ىذه النخب 
السياسي باالعتماد على دكر  مل تفقد سيطرهتا على مقاليد السلطة بل كاجهت اٟتراؾ

ا١تؤسسات األمنية لقمع قول ا١تعارضة كفق إسًتاتيجيتُت، األكىل ٘تحورت حوؿ ٣تموعة من 
التحالفات العضوية على ا١تصاّب االقتصادية كا١تالية لضماف التأييد للنخب كٖتاشيا 

شاركة النفتاحها على ا١تعارضة كىذا للحيلولة دكف حكم القانوف كتداكؿ السلطة كا١ت
السياسية فيها، ُب حُت ٘تثلت اإلسًتاتيجية الثانية ُب صناعة تعددية سياسية شكلية كعدٯتة 
الفاعلية هبدؼ توظيفها لتحسُت صورة النخب اٟتاكمة خارجيا كإظهارىا ٔتظهر مقبوؿ لدل 

 اٟتلفاء الغربيُت.
كمة كىذا ما ٯتكن قولو عن ىذه الدساتَت أهنا ٣ترد نصوص تتبلعب هبا النخب اٟتا  

ما شكل بيئة سا٫تت ُب اندالع موجة من االحتجاجات كاالضطرابات االجتماعية 
 كالسياسية ُب بعض النظم الواقعة ُب ىذه ا١تنطقة.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 تتبع تطور أنماط انتقال السلطة في نظم شمال إفريقيا: -المبحث الثالث

النخب السياسية على استمرارىا كاستقرارىا، مرتبط إىل حد بعيد ٔتدل إف ٤تافظة         
دكراف النخبة كتغَتىا. كينقسم الدكراف إىل ٪تطُت. الدكراف الداخلي الذم يتم ٔتوجبو 
استيعاب كافة القدرات كالطاقات من خارج النخبة كامتصاصها جملموعة ىذه األفكار 

ا تفشل ىذه النخب ُب ٖتقيق التغيَت الداخلي، كاألشخاص كإدخا٢تم ُب إطارىا، أما عندم
حينئذ يتم استبدا٢تا بنخب أخرل بديلة. كىذا ما يعرؼ بالدكراف ا٠تارجي كفيو يتم استبداؿ 

 .129النخب القائمة بنخب أخرل جديدة
كتأٌب ىنا اإلشكالية ا١تتصلة بالطريقة اليت يتم هبا تغيَت النخب السياسية من كجهة         

ا. إذ أف النخب السياسية قد تطور آلياهتا لضم أعضاء جدد دكف أف تفقد نظر أصحاهب
ىويتها كترابطها الداخلي، كذلك بأف تسمح بقدر عاؿ من التنافس السياسي كا١تشاركة 
السياسية من خبلؿ قنوات االتصاؿ اٞتماىَتم كقنوات تنظيم العبلقة بُت القاعدة كالقيادة، 

ء جدد، كهبذا تكوف ا١تؤسسة أك ٣تاؿ النشاط مفتوحا أماـ  كىو ما يتولد عنو استيعاب أعضا
 كل الفاعلُت كىو ما ٭تدث ُب الدكائر ا١تفتوحة للنخب السياسية.

 النمط التسلطي التقليدي: -المطلب األول
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إف تشخيص القوة السياسية ُب ىذه النظم ٯتيل ٨تو الًتكيز ُب أيدم فئة قليلة من         
فهـو االحتكار من اجملاؿ االقتصادم إىل اجملاؿ السياسي، حُت تصبح األفراد، كهبذا ينتقل م

السلطة حكرا على أفراد بعينهم كيؤدم تركز القوة إىل مضاعفة اٞتهد للحفاظ عليها كىو ما 
يؤدم إىل تضخم ُب األجهزة البَتكقراطية كالسياسية فتتشكل النخب السياسية ُب ىذا 

ف مع فئات برجوازية )كبار رجاؿ الثركة كا١تاؿ( الظرؼ من أكليجاركيات عسكرية تتحال
 كرجاؿ البَتكقراطية للحفاظ على زماـ األمور عن طريق اإلنقبلبات كاإلنقبلبات ا١تضادة.

كيأٌب االنقبلب النخبوم ُب ىذا الصدد كأحد الوسائل ا٢تامة حُت ٖتل ٩تبة ٤تل         
كائر النخب ا١تغلقة كيرجع السبب كراء ٩تبة آخذة منها زماـ القوة كالسلطة، كىو ما ٯتيز د

انتصار النخبة غَت اٟتاكمة. إاَل أهنا خبلؿ فًتة تركها للحكم تستخدـ كافة اآلليات 
كالوسائل لتقوم من خصائصها ُب حُت تشهد النخبة اليت تًتبع على العرش الضعف 

دما أشار كىو الشيئ نفسو عند )ابن خلدكف( عن Paritoكا٠تموؿ على حد تعبَت) باريتو(
إىل أف فكرة العصبية اٟتاكمة فإهنا حتما ٗتور قواىا من فرط الًتؼ، فتنقض عليها عصبية 

 أقول لتستويل على زماـ اٟتكم.
كقد ٭تدث االنقبلب النخبوم تدر٬تيا كبطريقة ال ترتبط باستخداـ العنف، ك٭تدث         

ماىَت يفوؽ تأثَت النخبة ذلك عندما تنجح ٩تبة من خارج اٟتكم ُب ٖتقيق تأثَت على اٞت
اٟتاكمة حينئذ تستطيع ىذه النخب الوصوؿ إىل سدة اٟتكم من خبلؿ بناء أيديولوجية 

 Mosca .130أكثر إقناعا كأكثر قربا من معتقدات األفراد كىو ما ذىب إليو)موسكا(
يها ُب كإذا كانت األبنية السياسية اليت تتقاٝتها النظم السياسية اليت ًب اإلشارة إل        

موضع الدراسة، تتميز بُت النظم ا١تلكية اليت اٗتذت من الوراثة مبدأ ُب نقل السلطة كالنظم 
اٞتمهورية حيث يفًتض سيادة ا١تبدأ االنتخايب كالذم  تضاءلت أ٫تيتو على ضوء ٖتوؿ 
ا١تمارسة السياسية ُب النظم اٞتمهورية من االنتخاب إىل التعيُت، كىو ما يعرب عن غياب 

ر ا١تؤسسية ا١تستقرة لتداكؿ السلطة السياسية. كتعرب عن ركح التسلطية على اختبلؼ األط
أشكا٢تا التنظيمية. كىو ما ٯتثل عجز السلطة منذ بناء الدكلة ُب االنتقاؿ بطريقة آلية كسلمية 
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دكف اضطراب ُب العناصر النظامية، كىو ما جعل ٪تط السلطة يراكح مكانو مابُت ٪تط 
 ٪تط تسلطي شبو تنافسي ُب أفضل حاالتو.تسلطي تقليدم ك 

لقد اٗتذت ٣تموعة ىذه النظم من االنقبلبات العسكرية طريقا لنقل السلطة، إذ         
تركزت االنقبلبات أساسا ُب الفًتة ا١توالية الستقبلؿ دكؿ ا١تنطقة، ٦تا استدعى تدخل اٞتيش 

 سادت ىذه النظم، ُب بغرض منع تدىور األكضاع نتيجة حالة الفوض كاالضطراب اليت
حُت مل تعرؼ دكؿ أخرل ٪تطا كاحدا كثابتا النتقاؿ السلطة، إ٪تا عرفت خبلؿ ٦تارستها 

 الفعلية للسلطة عدة أ٪تاط ٥تتلفة كىو ما شكلتو حاليت اٞتزائر كمصر.
إذ عرفت مصر التدخل العسكرم الذم أطاح بالنظاـ ا١تلكي ٍب عرفت ٪تطا آخر         

االستفتاء كاليت جاءت بالرئيس )أنور السادات( كمن بعده )حسٍت مبارؾ( ٍب تبلور ُب آلية 
إقامة انتخابات تنافسية أسفرت عن فوز) ٤تمد مرسي( كأكؿ رئيس مدين لتعود الدكلة إىل 

 مشهد االنقبلب العسكرم كيستويل اٞتيش مرة ثانية على زماـ السلطة.
السلطة، ُب حُت تعاقب على رئاستها ثبلثة  كما تقدـ اٞتزائر ٪توذجا خاصا النتقاؿ         

شهدت على مدل ٙتاين سنوات فقط تعاقب أربعة  1991حىت  1962رؤساء منذ
كتكوف على إثرىا  1992أشخاص على رئاسة الدكلة بعد إقالة )الشاذيل بن جديد( عاـ

بعده  اجمللس األعلى للدكلة بقيادة )٤تمد بوضياؼ( الذم ًب اغتيالو ُب نفس العاـ ليتوىل
)علي كاُب( ٍب من بعده ) اليامُت زركاؿ( ليتوىل زماـ األمور، لكن ذلك مل يدـ طويبل بفعل 
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد تنامي أعماؿ العنف كاليت جاء على إثرىا كإىل مركز 

لية السلطة )عبد العزيز بوتفليقة(، كاليت تربع فيها على كرسي الرئاسة ك١تدة ثبلث كاليات متتا
 بعد تعديل دستورم أجراه الرئيس نفسو.

ىشاشة العقد االجتماعي كالسياسي الذم حكم ٪تط العبلقة بُت كل من اجملتمع         
السياسي كاجملتمع ا١تدين انطبلقا من خصوصية بناء الدكلة اليت تصدرىا الصراع بقوة بُت 

رم ُب النظاـ السياسي. السياسي كالعسكرم، كالذم أصبح فيها العسكر ىو الفاعل احملو 
"كىو ما إتو إىل تسخَت ا١تفهـو الشمويل للدكلة كتركيبة السلطة تدر٬تيا ُب يد اٞتهة ا١تسيطرة 
)اٞتيش، اٟتزب، النخب البَتكقراطية كالتكنوقراطية(، كالنتيجة األىم اليت ظلت تفرزىا اٟتركية 

لية التعبئة ا١تنظمة كا١تفركضة عن السياسية ٢تذه النظم ىي ٖتقيق التأييد العاـ الناتج عن عم



طريق القوة كاإلكراه، ٦تا أدل إىل إخضاع منظمات اجملتمع ا١تدين ١تنطق مشولية الدكلة  طا١تا 
 (05.  )أنظر اٞتدكؿ 131أف الثقافة السياسية ىنا ظلت تتميز بطابع ا٢تيمنة كا٠تضوع"

 
أف ىذه ا٠تصوصية السياسية كاأليديولوجية ىي اليت ساعدت ٩تب النظاـ الشك         

النافذة ُب اٟتكم ك ُب توزيع سيطرهتا كتركيز مركز الثقل كلو ُب مركزية الدكلة اليت ٘تنح ٢تا 
القدرة على ٦تارسة السلطة السياسية كالقانونية كاليت من ا١تفركض أف تكوف الضامن للعملية 

 السياسية.
إف النمط السلطوم الذم انتهجتو النظم السياسية ُب منطقة مشاؿ إفريقيا اتسم         

 :132ٔتجموعة من ا٠تصائص أك السمات اليت سنحاكؿ الوقوؼ عندىا كفق ما يلي
مركزية السلطة السياسية: كلقد ٘تتعت مركزية السلطة ٔتظهرين: األكؿ تركيز السلطة  -

لة، أما ا١تظهر الثاين فتمثل ُب الدكر ا١تتضخم عسكريا كسياسيا كأمنيا ُب شخص رئيس الدك 
للجهاز اإلدارم ُب االقتصاد، بعد أف انتزعت الدكلة لنفسها الدكر الرئيسي ُب تسيَت معظم 
ا١تؤسسات االقتصادية، فأصبحت الدكلة العمل كا٢تيئة ا١توظفة الرئيسية للقول العاملة، كىو 

 ما عرؼ بالدكلة الرعوية.

اكب الدٯتقراطي على السلطة السياسية: كيعود ىذا إىل أف ىذه األنظمة عدـ إمكانية التن -
ال ٘تتلك قواعد كاضحة للعمل السياسي الدٯتقراطي كال توجد فيها أيديولوجيات مستقرة. 
كإ٪تا تظهر عليها االعتبارات الشخصية. فالصفة السائدة ىي كجود ٚتاعة سياسية كاحدة 

 دكف كجود ٣تاؿ للتناكب.

ٕتاىات ا١تتبلـز بُت ماىو مطلق كشامل: حالة الصراع ىي الصفة السائدة بُت صراع اال -
٥تتلف القول السياسية كُب ظل غياب تقاليد ا١تمارسة الدٯتقراطية ال بد أف يكوف العنف 

 خيارا متاحا ٢تذه القول ُب نطاؽ صراعها السياسي.
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سية اٞتديدة كعدـ قدرهتا عدـ قدرة ىذه األنظمة على احتواء القول االجتماعية كالسيا -
على تشكيل مؤسسات الدكلة اليت باستطاعتها استيعاب طاقاهتم كإشراكهم ُب صنع العملية 

 السياسية. 

كباإلضافة إىل ىذه ا٠تصائص اليت صبغت النمط السائد ُب انتقاؿ السلطة ُب نظم         
 باع دينامية ىذا النمط، كمنها:مشاؿ إفريقيا، ىناؾ ٣تموعة من العناصر السماتية ا١تًتتبة عن إت

 Personalism: الذاتية أك الشخصنة أوال
كىي النظرة الشخصية كغَت ا١توضوعية نسبيا لؤلمور كالعامل، ْتيث ينظر ا١ترء لنفسو          

كمركز ١تا حولو ككمصدر للحقيقة ا١تطلقة كٯتكن اعتبار أهنا "توسيع تركيز بعض السلطات 
جود مؤسسات أقل استقرارا كذات شرعية شكلية" كىو ما ُب يد شخص كاحد ُب ظل ك 

الذم اعترب أف شخصنة السلطة  Maurice Duvergerذىب إليو )موريس دكفرجيو(
 .133شخصنة ٘تارس ُب إطار ا١تؤسسات كلديها شرعية خاصة

كا١تبلحظ ىنا، أف ٣تموع النخب اٟتاكمة أضفت صفة الشخصنة على ٦تارساهتا         
ما ظهر ُب شخصية )ٚتاؿ عبد الناصر( ُب مصر، كمع )اٟتبيب بورقيبة( ُب السياسية كىذا 

تونس، ك)ىوارم بومدين ُب اٞتزائر(، ك) معمر القذاُب( ُب ليبيا. كعندما تسود الذاتية ُب 
 كضع قيادم، يصبح ذلك الوضع ال مؤسسيا، ينمي الفردية كالذاتية كيقويها.

  Individualism: الفردية أك الفردانية ثانيا
كيعتمد ٖتديد معناىا على عبلقة الفرد باٞتماعة بالدرجة األساسية كعلى موقع         

اٞتماعة ُب عملية إٗتاذ القرارات كدرجة ا١تشاركة، كمن مظاىر الفردية استئثار ا١تسؤكؿ 
بالسلطة ُب ٥تتلف مستوياهتا كتركيز كل القرارات بيده كعدـ السماح لآلخرين با١تشاركة، 

 . 134ذا اإلٕتاه كلما ًب الصعود إىل أعلى ىـر تنظيم اٞتماعةكيقول ى
كلقد قاد ىذا إىل بركز القيادات السياسية ا١تستندة إىل الشرعية التارٮتية التقليدية ُب         

إدارة اٟتكم. كبفعل الدكر ا١تهيمن لفردنة القائد، أصبحت ا١تؤسسات السياسية تعاين حالة 
ٍب خلقت فراغا مؤسساتيا ال ٯتكن االستغناء عنو ُب كجود الضعف كعدـ الفاعلية، كمن 
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الزعامة كمصدر للوالء الشعيب كاٟتصوؿ على التأييد. إذ أف ٪تو سلطة اإلدارة على حساب 
 أجهزة العمل السياسي أدل ُب أغلب األنظمة السياسية إىل شخصنة السلطة.

من مؤسس الدكلة أك قادة  كتأٌب كنتيجة لذلك كبشكل تلقائي صفة "الكاريزمية"        
حركات التحرير اليت ظلت تأخذ بأسلوب ا٠تبلفة الذاتية، حيث يعمد اٟتاكم إىل االستقبلؿ 
بالسلطة طيلة حياتو، كما يؤدم ذىابو إىل خلق مشكلة أك أزمة بسبب عدـ القدرة على 

تو خبلفتو أك عدـ إ٬تاد الشخص القادر على أداء نفس الدكر بسبب دٯتومة سلوؾ شخصي
 ُب عقوؿ ا١تواطنُت.

 : البلمؤسسية ثالثا
كتعرؼ بالفراغ الذم ٖتدثو ا١تؤسسات بفعل افتقارىا جململ الًتتيبات كاإلجراءات ٟتل         

ا١تشاكل الناٚتة. كٔتا أف االىتماـ ظل بإتاه االىتماـ با١تؤسسية ُب ٣تاؿ السلطة، تصبح 
أكثر. ففي ٣تاؿ السلطة السياسية ىناؾ  ىناؾ اٟتاجة أكثر إٟتاحا ُب ٖتديد ا١تعٌت بشكل

٣تموعة من القضايا اليت البد من حلها كفق آليات كطرؽ معينة ٨تكم من خبل٢تا على ىذا 
 : 135الوضع إف كاف مؤسسيا اك غَت ذلك, كمن ذلك نذكر

 الطرؽ كالوسائل اليت هتيئ ا١ترشحُت لتويل السلطة كالرئاسة -
 ١ترشحوف قادةالطرؽ اليت يصبح فيها كٔتوجبها ا -
 الطرؽ اليت ٖتل هبا ا٠تبلفات حوؿ السلطة ) من ٭تكم؟(  -
 الطرؽ اليت ٖتدد كيفية تويل ا٠تبلفة السياسية ) أم من ٮتلف من، ككيف؟( -

إف تقرير درجة ا١تؤسسية ُب كضع قيادم يضفي توفر اإلجراءات كالًتتيبات ا١تطلوبة         
السلطة كالتعاقب عليها. كال يكفي أف تكوف ٚتلة سلفا كا١تعًتؼ هبا ٟتل قضايا انتقاؿ 

اإلشرافات قائمة بل ال بد أف تكوف متبعة من قبل ٚتيع األطراؼ ا١تعنية، لكن كُب ظل 
غياب الطرؽ ا١تؤسسية لتغيَت النخب اٟتاكمة كتدكيرىا يصبح من الصعب االنتقاؿ السلس 

 للسلطة كالتعاقب عليها سلميا.
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 كاريزما:: تقبل الرجل الرابعا
ىي مصدر للشرعية ُب اجملتمعات غَت القائمة على أسس تامة من العقبلنية، كتقـو         

ىذه السلطة على الوالء ا١تطلق لقدسية معينة استثنائية، كترتبط بزعيم أك بطل تارٮتي، كقد 
من قادة ارتبط ىذا النمط ُب اجملتمعات اٟتديثة ببعض القادة السياسيُت أك الوطنيُت ساء 

الدكؿ أك زعماء األحزاب كُب ىذا النمط يصَت أساس السلطة ىو اعتقاد اٞتماىَت ك إٯتاهنا 
بالقائد كٝتاتو الفريدة، كمن ىنا ترتبط السلطة ارتباطا كثيقا بشخصية القائد الذم ال يتقيد 

ل الذم يص 136بأم قواعد أك ضوابط قانونية غنما يعتمد على التأثَت العاطفي ُب اٞتماىَت
ُب النظم غَت الدٯتقراطية إىل حد التنازؿ عن الدستور كحق ا١تشاركة ُب اٟتكم كالقرار، كإلغاء 
ا١تؤسسات السياسية لصاح اٟتكم الفردم باعتبار ىذا القائد )ا١تلهم( كىذا ما عرب عنو) 

بالسلطة الكاريزما، كىي سلطة الفرد ا١تلهم الذم ٯتتلك قدرات خارقة ُب  Weberفيرب(
 . 137باعونظر أت

كلقد أظهرت شخصية )ٚتاؿ عبد الناصر( االستعداد العايل عند ٣تمل األمة العربية         
للبحث عن ما يسمى بالرجل )العظيم( كإتباعو برغم اإلخفاقات اليت سجلت على ا١تستول 
السياسي القومي، كىو ما جعلو يفشل ُب خلق ا١تؤسسية طيلة فًتة حكمو. ككاف ىذا 

ؤسسية بسبب قراراتو الفردية الكربل سياسيا كعسكريا كقوميا، نفس الشيئ اإلخفاؽ ُب ا١ت
بالنسبة للحبيب بورقيبة، إذ أظهرت حالتو االستعداد عند ٚتاىَته تقبل الرجل العظيم علبل 
الرغم من إخفاؽ الرجل ُب خلق ا١تؤسسية ا١تستقلة عن "شخصنة" الفرد اٟتاكم، مع أف 

د الناصر( ُب أنو فقد بريقو ككاريزمياتو قبل عزلو بوقت طويل، )بورقيبة( اختلف عن )ٚتاؿ عب
 فإف شخصانيتو قد ألغت ا١تؤسسية ُب اٟتكم كاٟتزب ُب حاالتيو الزعامية كالسلطوية.

يرتبط ىذا االستعداد إذف، بتقبل الرجل الكاريزما ١تفهـو القيادة ا١تعتمد على         
يدعو إىل غياب عنصرم اٟترية  كجو ا١تنافسة  السمات أك الصفات الشخصية للقائد كىو ما

 اٟترة كالنزيهة كىو ما يدعو إىل اٟتكم االستبدادم.
إف ٚتيع ىذه ا٠تصائص تشخص لنا الظاىرة التسلطية للدكلة كالنظاـ كىي الشكل         

 اٟتديث للدكلة ا١تستبدة اليت ٘تيل إىل احتكار السلطة كإىل التسلطية السياسية كاالجتماعية،
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كما أهنا ٘تيل إىل استخداـ األساليب التقليدية ُب ا١تمارسات السياسية كتركز على مفاىيم 
األبوية كالوالء السياسي كىو ما يضمن ٢تذه النخب االستمرار لفًتات طويلة تكوف فيها 
عملية تدكير النخبة عملية بطيئة جدا ال ٖتدث إاَل بانقبلب عسكرم أك ثورة شعبية، كىو 

نمط العنيف كآلية من آليات انتقاؿ السلطة كفق ا١تمارسة الفعلية اليت أنتجت ما ٬تسد ال
شكل االنقبلب العسكرم ك٪تط حكم العسكر كشكل علٍت ظاىر أك ضمٍت ضمن النمط 

 السائد ُب نظم مشا ؿ إفريقي لنقل السلطة كالتداكؿ عليها.
ات كاالنقبلبات كمن ٍب فاالنقبلب يكرر نفسو ُب شكل سلسلة من االنقبلب        

ا١تضادة، كمن أىم ٝتات نقل السلطة ُب ىذه النظم أهنا ارٕتالية ال ٖتكمها قواعد مؤسسية 
كقانونية دستورية، فقد تكوف ىناؾ ضوابط من نوع آخ مرتبطة بالقدرة على استخداـ القوة 
ك٤تددات فعلية على أسسها يتم حساب التوقيت ١تدة السلطة السياسية كىو ما مل يشهد 

 تأسيس أساليب أخرل بديلة لعملية نقل السلطة، كيبقى ارتكازىا على اآلليات التقليدية.  
 النمط التسلطي التنافسي: -المطلب الثاني

إف الضمانات ا١تكرسة قانونيا لضماف شفافية االنتخابات كنزاىتها ال تتجسد كاقعيا         
من النصوص الدستورية كالضمانات  إال ٔتشاركة كل ألطراؼ الفاعلة ُب اجملتمع، فبالرغم

الكثَتة اليت تقدمها ىذه الدكؿ لسَت العملية االنتخابية، إال أهنا تصطدـ بكثَت من العوائق  
ككثرة القيود ا١تفركضة على نشأة األحزاب السياسية كاستمرار ارتباط السلطة القضائية 

سسات ا١تنتخبة السيما بدكائر القمة رغم النص دستوريا عن استقبل٢تا، كعدـ ٘تتع ا١تؤ 
ا١تؤسسة التشريعية بصبلحيات كبَتة ٕتعلها تستقل بقراراهتا كتشارؾ فعليا ُب اقًتاح القوانُت 

 األمر الذم قلص من أ٫تية ىذه ا٢تيئة.
إف عدـ خركج التقنيات عن موركثات النظم السلطوم الذم كرس صراحة التعددية  

اٞتمهورية بشكل ٬تعلو الفاعل األساسي السياسية، إال أهنا أضحت من صبلحيات رئيس 
كالرئيس ُب النظاـ السياسي مثلما ىو اٟتاؿ ُب النظاـ السياسي اٞتزائرم، فلم ٮترج التعديل 

عن ىذه القاعدة حيث دعم مركز الرئيس أكثر فأكثر من اٞتانب  2008الدستورم لسنة 
 العضوم بفتح العهدة الرئاسية.



اٗتذت االنتخابات ُب كل من تونس كاٞتزائر كمصر نفس ا٠تط، إذ أسفرت لقد  
ىذه االنتخابات عن نفس نتائج التعيُت ككاف الفائز معركفا سلفا كغالبا ما كانت فرص 
االختيار أماـ الناخب مغيبة، كذلك بأف ٧تد دائما أحزاب كبَتة ُب خدمة السلطة مقابل 

فيها ا١تنافسة بفوز اٟتزب اٟتاكم، كىو ما يعكس بقاء أحزاب صغَتة مهمشة غالبا ما تنتهي 
نفس اٟتزب ُب كاجهة اٟتكم ألكثر من عهدة رئاسية، بل امتدت إىل عقود من الزمن كهبذا 
ا٠تصوص ٧تد ىيمنة حزب جبهة التحرير ُب اٞتزائر على زماـ اٟتكم رغم تغيَت الوجوه، إال 

ما يعكس شكلية ا١تنافسة ا١تتاحة اليت  أف تركيبة النظاـ ظلت ٖتت يد اٟتزب الواحد كىو
 تؤدم بدكرىا إىل شكلية االنتخابات.

كما كقع أخَتا كبدا كاضحا منذ تقدًن )زركاؿ( استقالتو، فلقد اختار اٞتيش دعم  
مرشحو ٢تذا ا١تنصب إال أنو مع بدء العملية االنتخابية انسحب ا١ترشحوف الستة كمل يبق 

النتخابات التعددية إيل استفتاء على شخص سول مرشح السلطة كبذلك ٖتولت ا
من األصوات من نسبة مشاركة بلغت  83.98%)بوتفليقة( الذم حصل على 

، كمن ٙتة ٚتلة التعديبلت الدستورية (138)كىو كفيل باعتباره رئيسا شرعيا للببلد %60.25
 ياة.اليت خولت ٢تذا األخَت البقاء ُب الرئاسة إىل مدة غَت ٤تدكدة قد تكوف مدل اٟت

كعلى نفس الشاكلة جرت االنتخابات التنافسية لنقل السلطة ُب مصر، فعقب  
من الدستور ا١تصرم كاليت أتاحت اختيار من يشغل منصب الرئاسة عن  86تعديل ا١تادة 

طريق االنتخابات كاف الفائز أيضا ٤تددا سلفا ٔتا يعٍت غياب ا١تنافسة بُت ا١ترشحُت، فقد 
عشرة مرشحُت يتقدمهم مرشح اٟتزب الوطٍت  2005ة ُب خاض االنتخابات الرئاسي

من  88.58%الدٯتقراطي الرئيس السابق )حسٍت مبارؾ( كأسفرت عن فوزه كحصولو على 
سنة انتهت بتنحيتو من كرسي  32أصوات الناخبُت، كىو ما ضمن بقائو ُب السلطة ١تدة 

 .139اٟتكم نتيجة حراؾ اجتماعي كسياسي كبَت
ق، فإف آليات انتقاؿ السلطة ُب مشاؿ إفريقيا التقت ُب جوىرىا كتأسيسا على ما سب 

على ٪تط كاحد كىو ٪تط أك آلية التعيُت، فاالنتخابات الرئاسية مل تكن تنافسية كال حرة 
                                                           

)القاىرة: مركز الدراسات  التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي.د، أزمة التحوؿ الدٯتقراطي ُب اٞتزائر،ُب: أٛتد منيسي، ىناء عبي -138
 .144(، ص 2004السياسية كاإلسًتإتية باألىراـ 
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با١تعٍت اٟتقيقي كما انتفى فيها االختيار موضوعيا، ككاف الفائز ٤تدد سلفا على نفس طريقة 
ث القائم ُب ا١تغرب ىو ُب جوىره نوع من التعيُت حيث يتم التعيُت، كذلك فإف ٪توذج التوري

تعيُت ا٠تلف من بُت ٣تموعة من الورثة احملتملُت أك ا١تتطلعُت للخبلفة، كىو ما ٯتثل ٪توذج 
التعيُت الذم ٯتارسو السلف ُب ٖتديد خلفو عندما يضعو ُب منصب كيل العهد ُب النظم 

 ورية.الوراثية أك نائب الرئيس ُب النظم اٞتمه
كرغم ىذا التشابو تظل لكل حالة خصوصيتها من ناحتُت، األكيل أف النمط الواحد        

تتعدد تطبيقاتو بتعدد حاالتو، كالثانية ىي أف لكل حالة ُب انتقاؿ السلطة سياقها الفريد ٦تا 
يًتؾ على كيفية تويل اٟتاكم اٞتديد خصائص معينة كٮتلق أمامو فرصا ٥تتلفة، كما يطرح 

ودا ٥تتلفة أيضا ُب اجملاؿ ا٠تارجي كىذا ما أدل إىل موجة من االحتجاجات قامت ُب قي
بعض الدكؿ تعبَتا عن سخطها على األكضاع كرغبتها ُب التغيَت، كىو ما تبلور ُب شكل 

  اٟتركات االجتماعية أك ما ٝتي "بالثورات العربية".
اسية ُب الدكؿ ا١تستقلة أديا ف أزمة اٟتكم الفردم كاستبداؿ ٪تط القيادة السيأ كما 

التكنوقراطية ُب صفوؼ الفئات اٟتاكمة،  فمن العوامل اليت -إىل ٪تو العناصر البَتكقراطية
ساعدت النخب اٟتاكمة على البقاء ُب اٟتكم لعهود طويلة ٖتالفها مع الفئات ا١تهنية 

ٟتها كىذا ال يتم اجتماعيا كاقتصاديا، فهي ٖترص على استمرار األكضاع السائدة خدمة ١تصا
إال من خبلؿ ٘ترسها ُب استخداـ العنف كتطوير أجهزة القمع. ىذا الوضع ا١تتأـز بُت اٟتاكم 
كاحملكـو أدل إيل قياـ موجة من االحتجاجات سا٫تت بدكر كبَت ُب اإلطاحة ببعض 
األنظمة نتيجة إحساس قطاع كاسع من الفئات االجتماعية بالتهميش ُب دكائر اٟتكم كصنع 

 لقرار.ا
إف ظاىرة االحتجاجات العابرة ١تختلف النظم السياسية، موجودة ُب النظم  

الدٯتقراطية كغَت الدٯتقراطية كلكنها ُب األكيل غالبا ما تؤدم إىل تطوير النظاـ عن طريق 
ٖتسُت أدائو، أما ُب الثانية فإهنا تكرس أزماتو ألنو عادة ما يعجز عن االستجابة ١تطالب 

ياسية كإف كاف قد يستجيب لبعض ا١تطالب االجتماعية. كيبدك كاضحا حجم احملتجُت الس
التباين ُب مسار اٟتركات االحتجاجية اليت عرفتها الدكؿ ٤تل الدراسة "تونس، مصر، ا١تغرب 
كليبيا"، كىو األمر الذم جعلها ُب بعض األحياف حركات احتجاج اجتماعي بامتياز مل 



ل ُب اٟتالة ا١تصرية أك ٛتلت مز٬تا بُت السياسي تقًتب من اجملاؿ السياسي كما جر 
 كاالجتماعي كما ىو اٟتاؿ ُب ا١تغرب.

إف اٟتظر السياسي ُب أم نظاـ، مسألة كاردة كلكنو ُب ظل النظم الدٯتقراطية يتحوؿ  
ىذا اٟتظر إىل صراع سلمي على السلطة بُت ٥تتلف األحزاب كالقوم السياسية كُب ظل 

يتحوؿ إىل انتفاضات أك توارث شعبية أك انقبلبات أك مواجهات تقـو  النظم غَت الدٯتقراطية
 هبا القول السياسية ا١تختلفة ضد النظاـ القائم بغرض إسقاطو أك تغيَته.

ال ٣تاؿ للحديث عن شرعية القانوف ما مل تكن قاعدة القانوف ُب صياغتها مستندة        
ٟترية الشعبية، كال ىي شرعية الظرؼ التارٮتي إىل قواعد كأسس ثابتة من البناء الدٯتقراطي كا

الذم يربّر مؤقتا التغاضي عن ضركرة كوف السلطة السياسية مستندة إىل أسس حقيقية من 
رضاء احملكومُت هبا، كمن اإلقرار ٔتبدأ تداكؿ السلطة السياسية بُت ٥تتلف القول كاٞتماعات 

 السياسية.
التأثَت بصورة حاٝتة ُب شعوهبا كُب ظل شيوع عجز ا١تؤسسات السياسية عن  

كاكتساب ثقتها، أصبح األساس الذم تقـو عليو ُب احتكارىا لقاعدة اٟتكم بصورة دائمة 
ذات أساس ضعيف كعرضة للتصدع كاالهنيار ُب ظل تصاعد مّد اٟتركات االحتجاجية اليت  

قية ا١تتواجدة كانت )تونس( الدكلة ا١تفجرة كا١تسَوقة للظاىرة إىل باقي نظم الدكؿ اإلفري
 مشاال.

يتمحور ٖتليلي ىنا على أىّم العناصر أك الشركط اليت ٬تب توفرىا ُب التغيَت أك  
إحداث التحوالت اٞتذرية ُب ٣تموعة الدكؿ اليت شهدت احتجاجات مدنية، يتمثل العنصر 
األكؿ ُب كسر حاجز ا٠توؼ السيكولوجي حيث أف عامل ا٠توؼ لطا١تا قَيد اٟتركات 

كجعلها تًتاجع رغم حاالت الظلم كالفساد اليت ظل ا١تواطن يعيشها كيتعرض ٢تا، الشعبية 
كىو ما يدعو للعنصر الثاين ا١تتمثل ُب طبيعة الثورة اليت ٬تب أف تتسم بالطبيعة السلمية 
فلجوءىا الستخداـ العنف ُب الدفاع عن مطالبها ٯتنح النظاـ تربيرا الستخداـ كل كسائل 

 كقمع ا١تتظاىرين. القمع كاإلكراه لفض
أّما العنصر الثالث فيتمثل ُب توتر اٟتّد األدىن من التماسك االجتماعي كا١تشاعر        

ا١تشًتكة للوحدة الوطنية بُت ٥تتلف مكونات اجملتمع، فوجود ىوة دينية أك طائفية قد ٗتلق 



لعنصر الرابع حركة مناكئة إلفشاؿ اٟتركة الشعبية. كالعامل األىم ُب كل ىذه الشركط ىو ا
كىو موقف اٞتيش أك القوات ا١تسلحة من التمرد أك االنتفاضة الشعبية ا١تدنية. فنجاح الثورة 
أك فشلها مرتبط ٔتدل حياد اٞتيش أك ميلو إىل إحدل الطرفُت، فكلما كقف اٞتيش إىل 
جانب الثورة أك سلك موقف اٟتياد، كلما زادت فرص ٧تاحها، ُب حُت إذا تبٌت اٞتيش 

. كىن يتوجب 140النظاـ اٟتاكم فسوؼ ٬تهض حركة الشعوب لصاّب النظاـ القائم موقف
 عليو التزاـ اٟتياد كعدـ ا١تيل إىل أية ٕتاذبات سياسية.

إّف ٚتلة ىذه العناصر اجتمعت ُب اٟتالة التونسية كىو ما سهل ُب الواقع عملية  
ة. كما أف موجة التحوؿ اليت اإلطاحة بالنظاـ السابق كانتخاب رئيس مؤقت للمرحلة االنتقالي

شهدهتا ىذه اٟتالة، ٘تكنت من االنتقاؿ إىل مرحلة بدت بإتاه ٤تاكالت ٕتاكز القهر 
السياسي كاالستبداد ا١تطوؽ للمجاؿ السياسي كا١تقيد للحريات كبإتاه بدايات التفكَت ُب  

ليات متينة كيفية جعل العملية السياسية تنتقل إىل مستول تصحيحي يبدأ بوضع قواعد كآ
 هبدؼ جعل السلطة  ك٦تارستها ُب األخَت، قابلة لبلنتقاؿ ُب إطار غَت سلمي كغَت عنيف.

إّف تفاقم التفاكتات االجتماعية كسطوة العائلة السياسية كحاشيتها على مقّدرات  
االقتصاد، كتنامي البطالة كسط الشباب كهتميش ا١تناطق اٞتنوبية كقمع كل أشكاؿ 

أّدل إىل تكسَت ىاجس ا٠توؼ كخركج فئات اجتماعية عريضة ككاسعة إىل االحتجاج فيها 
الشارع تنديدا بعجز السياسات الوطنية كعدـ مقدرهتا على تلبية اٟتاجات االجتماعية 

، كىو ما أدل إىل بركز (141)كا١تطالب السياسية، كلقد لعب اٞتيش دكرا حاٝتا ُب ٧تاح الثورة
 ٩تب جديدة على الساحة السياسية.

كقد شهدت مصر موجات متصاعدة من االحتجاجات ُب مرحلة ما بعد االنتخابات        
حيث ًّب التجديد للرئيس )حسٍت مبارؾ( كاعترب الكثَتكف ذلك  2006الرئاسية ُب العاـ 

فشبل للحركات اليت نشأت ١تقاكمة ذلك مثل حركة "كفاية" اليت ٧تحت ُب خلق ثقافة 
 فاع غَت ا١تسبوؽ لبلحتجاجات كاالضطرابات العمالية.االحتجاج ك٘تثل ىذا ُب االرت
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لقد تزايدت ظاىرة االحتجاجات ُب مصر ككانت ُب ٣تملها احتجاجات مطلبية أك  
فئوية ذات أبعاد اجتماعية كاقتصادية، بدأت بأشكاؿ من االحتجاج الشعيب كُب ذلك عرؼ 

ة كأخرل اجتماعية، ، األكىل احتجاجات سياسي142اٞتتمع ا١تصرم ٪تطُت من االحتجاجات
أّما االحتجاجات السياسية فلقد بدأت مع االنتفاضة الفلسطينية الثانية باإلضافة إىل الدكر 

 الذم لعبتو بعض اٟتركات للمطالبة بتغيَت األكضاع السياسية كإطبلؽ اٟتريات السياسية.
االحتجاجات االجتماعية حيث ًّب تبٍت فكرة االحتجاج أّما النمط الثاين فتمثل ُب  

بوسائلو ا١تختلفة للتعبَت عن ا١تطالب اٟتياتية ا١تلحة كا١تباشرة اليت أصبحت ضركرية مع تنامي 
عمليات خصخصة القطاع العاـ كا٠تدمات االجتماعية كالصحة كالتعليم. كما تصاعدت 

افظات كىو ما كاف عنصر مفاجئة موجة االحتجاجات لتشمل كل القطاعات كٚتيع احمل
لدل النخب اٟتاكمة كىو ما ٘تخض عنو ظهور ٩تب قيادية جديدة كذلك بإدماج فئات  

 كبَتة ظلت مهمشة كبعيدة عن ا١تشاركة لفًتات طويلة.
على عكس تونس كمصر، فإّف موجة االحتجاجات ا١تتعالية ُب ليبيا أدت إىل  

بقاهتا من التجارب. كوف أف اجملتمع اللييب مل يكن ٣تموعة النتائج الدموية ا١تختلفة عن سا
متماسكا سياسيا بسبب تسلط النظاـ السياسي ك٥تَلفاتو من جهة، كمتغَت القبلية كالعشَتة 
من جهة أخرل. كنتيجة ٢تذه العوامل اجملتمعة كلها، كُب ظل غياب عنصر اإلٚتاع كالتوافق 

ياسية كمسبباهتا ُب بداية ا١ترحلة األكىل من الوطٍت النسيب ُب كيفية التعامل مع األزمة الس
موجة االحتجاجات ا١تتصاعدة. كلقد كاف األمر كاضحا من خبلؿ ا١تسلك الذم اهتجتو 
موجة التحوؿ كتدخلت على إثرىا قوات حلف مشاؿ األطلسي )الناتو( إثر القرار الصادر ُب 

ة حظر جوم، أرسى كالناجم عن دعوات ملحة ٟتماية ا١تدنيُت كفرض منطق 2011مارس 
 .143التوازف بشكل حاسم كغَّت الواقع السياسي لصاّب ا١تعارضة

كرغم االختبلؼ ُب طبيعة اٟتكم بُت النظم ا١تلكية كاٞتمهورية ، فإّف النظم ا١تلكية،  
كإف كانت تتفق ُب كثَت من السياسات كا٠تصائص مع النظم اٞتمهورية، فإهّنا شهدت أيضا 

ا ما جسدتو حالة ا١تغرب، لكن اإلسًتاتيجيات اٞتديدة ُب موجة احتجاجات شعبية كىذ
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إدارة األزمة اليت قدمها النظاـ ا١تغريب ُب ظل التحوؿ من نظاـ مغلق إىل مفتوح؛ جعل ذلك  
كلو يسَت ُب إتاه استيعاب كاحتواء النخب االجتماعية كالسياسية الغاضبة كجعلها تقبل 

ؿ اال٩تراط من جديد ُب عمليات ا١تشاركة بالعمل على هتذيب اٟتياة السياسية من خبل
 السياسية كفق آلية النمط االنتخايب ا١تشركط كالذم ال يتعارض كمواصفات دكلة ا١تخزف.

يوضح اٟتدث االجتماعي كالسلوؾ االحتجاجي كاإلمكانية االحتجاجية أّف ىناؾ  
جاج السلمي انشغاالت حدثت ُب عبلقة احملكـو بالسلطة السياسية كذلك باعتماد االحت

بدؿ العنف ا١تميت. كالسلوؾ االحتجاجي السياسي ا١تعلن أماـ مراقبة السلطة السياسية بدال 
 .144من السلوؾ االجتماعي السياسي ا١تبطن كا٠توؼ من ا١تخزف ا١تاضي

بأنّو  1990لقد عرؼ النمط األّكؿ من االحتجاج ا١تغريب ُب الفًتة ا١تمتدة ما قبل  
ُب حُت شهدت الفًتات األخَتة ٪تط ثاين من أشكاؿ  ٪تط احتجاجي عنيف ك٦تيت

 :145االحتجاج كىو ما عرؼ باالحتجاج السلمي كىذا راجع إىل ثبلثة عناصر
بداية انتقاؿ النظاـ السياسي ا١تغريب ُب بداية التسعينات من ا١تغلق إىل ا١تفتوح نسبيا  -أ

 من تداعيات(. بسبب أثر التحوالت الدكلية )اهنيار ا١تعسكر االشًتاكي كما لو
ظهور النواة األكىل من ا١تنظمات اٟتقوقية كتنظيمات اجملتمع ا١تدين اليت قامت بتقدًن  -ب

 ٣تموعة من ا١تطالب ك٦تارسة النقاش العاـ حو٢تا كالتظاىر السلمي للتعبَت عنها.
إحساس أحزاب ا١تعارضة كالنقابات ا١تساندة ٢تا بصعوبة ضبط الشارع، كذلك من  -ج

 اجهة العنيفة بُت احملتجُت كأجهزة السلطة األمنية.خبلؿ ا١تو 
كتعترب ىذه العناصر الثبلثة ظاىرة االنتقاؿ ُب التسعينات من النمط األّكؿ إىل النمط  

الثاين على أهّنا من اٟتركات االحتجاجية كلقد مرت أ٪تاط االحتجاجات بثبلثة 
 : (146)أشكاؿ

عنيفة ا١ترتبطة بالعنف )احتجاج سياسي النمط األّكؿ األحادم : شهد االحتجاجات ال -
 با١تفهـو التصارعي للسياسة(.
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النمط الثاين ا١تتعّدد : االحتجاجات السلمية كيتعّلق ٔتجمل احتجاجات الصراع حوؿ  -
 استعماؿ األماكن كالفضاءات العامة )احتجاجي حقوقي(.

مية )احتجاج النمط الثالث ا١تتعّدد : ىو االحتجاج على السياسات العامة اٟتكو  -
 اجتماعي حوؿ السياسات العامة ٔترجعية يسارية كمرجعية إسبلمية(.

كهبذا فإّف النمط األّكؿ كاف متأثرا بالصراع السياسي بُت ا١تعارضة كا١تؤسسة ا١تلكية  
إىل درجة أنّو كاف جيبل احتجاجيا تقوده كتوجهو األحزاب السياسية ا١تعارضة كقد اعتمد 

تو على األحزاب السياسية مع كجود نوع من االستقبللية عن ىذه النمط الثاين ُب دعام
األحزاب نفسها ُب حُت شهد النمط الثالث ظاىرة ٥تتلفة إذ أنّو ابتعد عن األحزاب 
السياسية كالنقابات كاستطاع التأثَت فيها بشكل سليب كىو ما قادتو حركات شعبية ليس ٢تا 

 توجهات سياسية.
األكثر نضجا من زاكية ٘تسك اٟتركات االجتماعية  تبدك ا٠تربة ا١تغربية ىي 

ٓتصوصيتها كحرصها على التمسك با١تطالب الفئوية كاالجتماعية ١تن ٘تثلهم كأيضا احتفاظها 
ببعد سياسي الـز كثَتا من االحتجاجات االجتماعية كأسفر ُب التواصل بُت كثَت من ىذه 

 اٟتركات كالنقابات كاألحزاب السياسية.
أّف كجود ٣تاؿ عاـ منظم ٝتح بوجود شرعي ١تعظم التيارات السياسية كاٟتقيقة  

الرئيسية كحل إىل حّد كبَت مشكلة التمثيل السياسي لتيارات اإلسبلـ السياسي ا١تعتدلة كما 
جرل مع حزب "العدالة كالتنمية" إىل جانب قول سياسية يسارية كليربالية. كىو األمر الذم 

سي ناجحة كذلك بقبوؿ الدكلة ببعض ا١تطالب كالسماح ٢تا جعل عبلقة االجتماعي بالسيا
بالتظاىر كاالحتجاج السلمي كهبذا بدت ا١تسا٫تة ُب عملية التطوير كاإلصبلح السياسي عن 
طريق استجابة النظاـ لبعض مطالب الفئات بإدخاؿ إصبلحات جزئية الذم ما زلت تواجهو 

 كبرحيل أكجو الفساد كدمقرطة الدكلة كاجملتمع. عقبات كثَتة إثر ا١تطالبة بقياـ ملكية دستورية
لقد بدأت دكؿ مشاؿ إفريقيا تشهد بدايات تفكك بنية النظم السلطوية بفعل  

انتفاضات شعبية بداية من تونس ، مصر، ليبيا، ا١تغرب، هبدؼ إسقاط األنظمة السلطوية 
بعض اإلصبلحات سواء كاف كليا عن طريق تغيَت شامل للنظاـ أك جزئيا عن طريق إدخاؿ 

السياسية كاالقتصادية، كلذلك كانت مطالب القول الثائرة متشاهبة إىل حّد بعيد كقد تركزت 



ُب ٣تملها على إطبلؽ اٟتريات السياسية كٖتقيق الدٯتقراطية كالعدالة االجتماعية كإعبلء 
نخب سيادة القانوف كغالبا ما قوبلت ىذه ا١تطالب باستخداـ العنف كالًتىيب من قبل ال

اٟتاكمة اليت تشاهبت إىل حّد كبَت ُب ىيكل نظامها التسلطي كغياب سيادة القانوف كتفشي 
الفساد كغياب آليات كاضحة النتقاؿ السلطة كالتعاقب عليها كاحتكارىا من طرؼ النخب 

 اٟتاكمة، كلها عوامل دفعت الشعوب إىل االنتفاضة بالطرؽ السلمية هبدؼ التغيَت.
الت السياسية اليت شهدهتا دكؿ مشاؿ إفريقيا، إ٪ّتا قامت لتقضي على كهبذا فإّف التحو  

تقاليد كأعراؼ معينة سادت ُب ٣تاؿ السلطة التقليدية ، فقامت ُب كجو نظم رجعية ىي 
 ٖتمل تطلعات كاسعة نشأت ٖتت دعول ا١تّد الدٯتقراطي.

ا مل تنشئ إّف ىذه اٟتركات كإف ىدمت األسس كالقواعد التقليدية السابقة، فإهنّ  
قواعد جديدة بديلة بل صارت تكريسا أل٪تاط من االرتداد للمطلق الفردم ُب السلطة كقد 
انشغلت ىذه السلطة اٞتديدة باسم الدعوة إىل التحرر من ا١تاضي، كما أف ٚتلة التحوالت 

اد اليت عرفتها ا١تنطقة مل ت كن بالضركرة ٖتوالت إ٬تابية أك تتضمن إتاىا ٨تو مزيد من الرش
السياسي ٔتعٌت ضبط السلطة اٞتديدة كإ٬تاد قيود أكرب للحّد من اٟترية ا١تطلقة ُب حركتها، 
بل على عكس من ذلك فقد كاف االنتقاؿ كالتحوؿ ٨تو السلطة اٞتديدة غَت التقليدية ىو 
إتاه يعكس ا١تزيد من حرية اٟتركة كانعداـ القيود عليها، حيث قامت ىذه القيادات اٞتديدة 

األسس كالقواعد التقليدية اليت كونت إطارات حركة النظم التقليدية كلكن دكف أف تقيم  هبدـ
 .147قواعد كإطارات بديلة ٟتركة النظم

إّف ا١تسلك كاألداة السائدة ُب النظم العربية ا١تعاصرة تنم عن استمرار ىذه الوسائل  
على ا١تنطقة من فكر  التقليدية كيًتتب على ذلك أّف ىذه النظم على الرغم ٦تّا أقحمتو

جديد، إاّل أهنا كعلى حّد قوؿ "فانيكركتس" نظم مل تعرؼ التحوؿ اٞتذرم أم الثورة اليت 
ُتؤصل البديل للمبادئ اليت تقـو عليها السلطة كالتنظيم السياسي ا١ترتبط هبا كاألسلوب الذم 

إلطاحة بنظاـ ينبغي من خبللو انتقاؿ السلطة كالتعاقب عليها. كىو ما شهدتو مصر منذ ا
)حسٍت مبارؾ(، فعلى الرغم من انتقاؿ الببلد إىل مرحلة جديدة كما ٛتلتو من تطورات 
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خاصة على ا١تستول ا١تيداين كما ٟتقو من انتقاؿ سلس للسلطة من فصيل ظل يسيطر على 
 مدل عقود إىل فصائل كانت مقصاة من قبل ُب ظل انتخابات نزيهة فاز هبا اإلسبلميوف.

أّف ىذا ا١تسار الدٯتقراطي مل يكتب لو الدٯتومة ١تا شهدتو الدكلة من اضطرابات  إالّ        
كفوضى انتهت بتدخل اٞتيش كإسقاط اٟتكم ا١تدين. كىو ما يدعم مقولة أّف ا١تنطقة اليت 
عرفت ٚتلة التحوالت ما زالت تعاين من عناصر السلطوية التقليدية. إذ أثبتت تطورات 

صر أّف مؤسسة اٞتيش ىي ا١تؤسسة الوحيدة القادرة على لعب كافة األحداث اليت شهدهتا م
األدكار، فهي اليت تنشأ األنظمة كىي اليت تقـو باإلطاحة هبا. لذا البّد من أف تضمن 
للجيش كضعية ٖتافظ على استقبلليتو ُب ا١ترحلة اٞتديدة ليصبح ىو ضامن الدكلة ا١تدنية 

سليمو مرّة أخرل زماـ األمور إىل سلطة مدنية منتخبة، الدٯتقراطية كنظامها اٟتر، كىذا بعد ت
فحماية اختيار الشعب كرغبتو صارت مهمة مقدسة جديدة ال ٯتكن أف يغفلها، كهبذا فبل 
بّد من حل ا١تعادلة الثبلثية اليت تربط بُت اٞتيش كالقول السياسية كاجملتمع ُب ظل تزايد 

 تؤثر بشكل كاضح ُب أية ترتيبات سياسية الضغوط االجتماعية كالفئوية كا١تتزايدة كاليت
 جديدة، كهبذا فإّف عملية انتقاؿ السلطة بشكل سلمي تفًتض توافر ثبلثة ركائز:

كجود نصوص قانونية ثابتة قابلة للتطبيق كمصاغة ُب الدستور كُب إطار القوانُت الوضعية  -أ
 أك العرفية.

 لطة كفق ىذه القواعد.إمتثاؿ أطراؼ العملية السياسية بعملية نقل الس -ب
 الرضا الشعيب عن آليات انتقاؿ السلطة. -ج 
 
 
 
 
 
 
 



 خالصة و إستنتاجات :
إف فهم أ٪تاط التفاعل ُب أم ٣تتمع كاف، اليتم إال من خبلؿ دراسة العبلقة  -       

احملكومة، كىي العبلقة اليت حاكلت عملية البحث ا١توجودة بُت اٞتماعة السياسية ك النخبة 
تبياهنا ُب ىذا الفصل كذلك من خبلؿ الًتكيز على فهم خصوصية البيئة كطبيعتها السياسية 

 اٟتاصلة ُب السياؽ اجملتمعي كالسياسي ٢تذه النظم.        
لفرد إف الصفة الغالبة اليت ظلت تفرض نفسها بوضوح ُب ىذه النظم ىي حكم ا -       

اٟتاصل بفعل حركية اإلنقبلبات العسكرية كاليت ميزت خصوصية السلطة ُب ىذه الدكؿ من 
خبلؿ ما أضفتو الصفة الشخصية للنخب السياسية النافذة ُب اٟتكم إىل جانب االعتبارات 
الذاتية ُب ٦تارساهتا السياسية، ك آلية اٟتزب الواحد اليت بقيت تصنع ا١تشهد السياسي 

شرعية النظاـ ك ٕتديد حركيتو بكل الطرؽ، كما عرب عنو ب "أزمة ا١تؤسسية"  كٖتافظ على 
كغياب اإلجراءات ك الًتتيبات ا١تطلوبة سلفا ٟتل قضايا نقل ا١تنصب السياسي كفق آليات 

 كقواعد معًتؼ هبا.
إىل جانب ذلك ٪توذج العقد السياسي الذم حكم مسار العبلقة بُت الدكلة  -       

ين ك الذم كرس الطابع التسلطي القمعي للنظم. إىل جانب إفتقار النظاـ ك٣تتمعها ا١تد
السياسي لؤلبنية ك القواعد السياسية كالدستورية ا١تتفق عليها كاليت يتم ٔتوجبها نقل السلطة، 

 ك ىو ما يعرب عنو ب"إهنيار البنية الدستورية ك ا١تؤسسات السياسية" ُب أدائها لوظائفها.
ياب الثقافة السياسية الوظيفية با١تعيار الدٯتقراطي، جعل ٣تموع النظم كما أف غ  -       

الواقعة ُب مشاؿ إفريقيا، تتسم بالسلطوية كاالحتكار الفعلي للسلطة كذلك كفق األساليب 
التقليدية اليت تركز على مفهـو "الدكلة الباترٯتونيالية " ا١تبنية على  األبوية ك الوالء. كتتجو ٨تو 

البحث عن شرعيات جديدة تربر كجود النخبة الغالبة ُب ٖتقيق ا١تزيد من ا٢تيمنة النزكع ُب 
كتضمن دٯتومة السيطرة على اجملتمع ا١تدين كدكف أف تكوف ىناؾ أرضية سياسية هتيئ من 

      حيث ا١تبدأ العاـ األجواء السلمية لنقل السلطة.
 

 

 

 



 راسة لتطور النظام السياسيالفصل الثالث: تجربة إنتقال السلطة في الجزائر د

                                1962-1992: 
تثبت الدراسات السياسية كالسوسيولوجية ا١تعاصرة أ٫تية دراسة حركية النظم السياسية         

انطبلقا من بناىا الفوقية،  كباألخص من عبلقة مزاج ٩تبها السياسية مع ا١تستويات األخرل 
. كلذلك ٖتضر ىنا ا١تداخل النظمية كا١تداخل النخبوية على أساس أهنا اليت تتعارض معها

٘تثل أداة ٖتليل ىامة ُب الكشف عن خواص الظواىر السياسية. كيأٌب موضوع انتقاؿ 
السلطة ُب اٞتزائر ضمن ٤تاكلة ْتثية جزئية ليستفيد من ىذه الطركحات النظرية هبدؼ 

التغَتات اليت صاحبت عبلقة سلطة الدكلة  الكشف ُب األخَت عن اآلليات ا١تتحكمة ُب
بالبنيات االجتماعية كالسياسية منذ أف أخذت الدكلة على عاتقها مسؤكلية التكفل بالبناء 

 الوطٍت.
كإف كاف، فإف فهم ىذه اآلليات اليت عكست طبيعة سلطة الدكلة ُب اٞتزائر ال         

يها ُب الفصل الثاين كٓتاصة إذا ما ٗتتلف كثَتا عن تلك ا٠تصوصيات اليت ًب اإلشارة إل
أخذنا بعُت االعتبار ا١تتغَتات اليت ًب االعتماد عليها ُب الدراسة ٟتظة الكشف عن العناصر 
ا١تميزة ُب مضمار سوسيولوجية السلطة ُب مشاؿ إفريقيا، على أساس أهنا ٘تثل حاالت 

ا من ٪تط األداء السياسي اٞتزائر( انطبلق -ا١تغرب -تونس -ليبيا -السوداف -متشاهبة )مصر
للفاعلُت ا١تسيطرين ك٪تاذج طرؽ ٦تارستهم للسلطة، كسلوكهم كإتاىات ثقافاهتم كأىدافهم 

 كمراتبهم االجتماعية كالسياسية اليت ٭تتلوهنا ُب مواقع نظمهم السياسية.
فالتشابو ُب البناء االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي العاـ خاصة ُب ا١تنظومة         

لسياسية كالعسكرية كالبَتكقراطية اليت جاءت كنتيجة للتحوالت اليت أحدثتها الظاىرة ا
الكولونيالية من جهة كحركات التحرر الوطنية ا٠تالصة من جهة أخرل، ليؤكد ىذا الًتابط 
السوسيولوجي كالسياسي الذم يشد تركيبة ىذه النظم بعضها البعض، انطبلقا من كجود ما 

بادلة بُت النخب كبيئاهتا االجتماعية كالسياسية اليت تتواجد فيها. ٍب أف يشبو العبلقة ا١تت
٥تلفات ىذا اٟتراؾ العاـ ىو الذم دفع هبذه الدكؿ اليت تتشابو خصوصياهتا ُب الغالب، ألف 
تشكل فعبل سياسيا كاحدا كمشًتكا ٕتاه بناء السلطة كا١تؤسسات من خبلؿ الشرعيات 

 ها ٩تبها السياسية كالعسكرية عرب نضاؿ حركاهتا التحررية.التارٮتية اليت كانت قد كونت



كانطبلقا من ىذه ا١تعطيات التارٮتية كالسياسية العامة اليت الزمت إطار التحليل ا١تتبع         
ُب الفصل الثاين، ستظل ا١تداخل البحثية كا١تفاىيم ا١تختربة ىي نفسها اليت سيتم استخدامها 

سوسيولوجية ٪تط انتقاؿ السلطة ُب اٞتزائر، طا١تا أف حركية  ُب ىذا الفصل ُب الكشف عن
النظم السياسية ُب ٣تاؿ ىذه الدراسة كاحدة كٖتمل معها متغَتات متشاهبة كٗتتزف عناصر 

 مشًتكة ٯتكن أف ٘تثل أداة ٖتليل جد ىامة.
نسق إف الشيئ ا١تهم ُب ىذا الفصل ليس فقط تتبع النمط السائد ُب خربة ٕتربة ال        

السياسي ُب اٞتزائر كتعقب آليات كأساليب تدكير السلطة فيو كفق الشكل الذم غدت بو 
الدراسات التوصيفية الصرفة، كإ٪تا أيضا ترصد أبعاد ا١توضوع من خبلؿ فهم ا١تضموف كتقييم 
أدائو بل كحىت معرفة النمط الذم تشكلو إفرازات التفاعبلت كالتطورات ا١تستقبلية ُب خضم 

شهدىا ا١تنطقة العربية. كىذا يدخل ضمن كظيفة البحث ا١تطلوبة تت السياسية اليت التحوال
ُب العلـو السياسية اليت ال تكتفي بالوصف كالًتصد، كإ٪تا اللجوء إىل ما كراء التحليل إىل 

 مستول التصحيح من خبلؿ ٕتاكز حدكد ا٢تامش كاالنتقاؿ إىل حدكد اٟتضور.
سياؽ ىو ٤تاكلة تبياف الوزف أك اٟتجم الذم مثلتو ىذه كلعل األىم ُب ىذا ال        

اليت ٯتثل فيها العسكر دكر  الواجهات السياسية ضمن ما يسمى بالدكلة "الباترٯتونيالية"
ا١تقيدة بأم مؤسسات سياسية الواجهة ا١تنظمة ليتحوؿ كيأخذ شكل السلطة ا١تطلقة غَت 

مدنية. ك٘تثل فيها البَتكقراطية دكر الواجهة التنظيمية ضمن سيطرهتا على كسائل اإلنتاج 
 كتراكم الثركة عن طريق مواقعها اإلدارية كالسياسية اليت ٖتتلها كٖتتكرىا.

        
 تحول النخب و الصراع على السلطة في ضل الدولة المستقلة: -لمبحث األولا

 مل يكن صراع النخب على السلطة ُب اٞتزائر صراعا عاديا خبلؿ التطورات         
كالتحوالت اٟتاصلة، بل كاف ١تا يتصف بو تاريخ الدكلة كمؤسساهتا السياسية كاالجتماعية 
٪توذجا يستدعي التعليق كا١تتابعة كيتطلب الدراسة ك التحليل. إنو صراع كجد جذكره ضمن 

                                                           
 -  باتريمونيالية(كرد مصطلح(Patrimonialism  )عند )ماكس فيربMax Weber  لُيعٌت بو التوسع العسكرم كاإلدارم للسلطة األبوية

كاف موقع ا١تمارس للسلطة، فتتحدد سيطرتو كتتوسع بناء عندما يتم اختيار ا١تسؤكلُت من ا١تقربُت ا١توالُت لشخص الرئيس ا١تمثل الوحيد للسلطة. أك أيا  
ن خبلؿ على ما يقـو بو ضمن حدكد مسؤكليتو العسكرية كاإلدارية. كتظهر أ٫تية ىذا ا١تصطلح على أساس أنو يأخذ صفة ا١تمارسة التعسفية للسلطة م

 كن الرجوع إىل:أ٪تاط ٦تارسة اٟتكم الثبلثة اليت صنفها ماكس فيرب داخل األنظمة السياسية. ٯت

Max Weber, Economie et Societé , tome1. Paris: plon,1971,p237. 



اليت صاحبت العبلقة الرابطة بُت اجملتمع السياسي كاجملتمع ا١تدين طيلة فًتة الطبيعة التطورية  
تارٮتية حاٝتة، اختلط فيها الثابت مع ا١تتغَت بدرجات كتناقضات متباينة ككشفت فيها 
العملية السياسية استحالة انتقاؿ السلطة دكف أف تتحوؿ معها مصادر الشرعية التقليدية اليت 

 النظاـ السياسي ضمن عملية بناء الدكلة الوطنية.سيقـو على أنقاضها 
ٍب أف ىذا الصراع الذم مل تنتهي عناصره إىل غاية ىذه الفًتة اليت توصف بعهد         

الدٯتقراطية ضمن حدكد ا١تطالب كا١تخرجات ا١تتجددة اليت تتجدد فيها حياة النظاـ السياسي 
ماعية كالتحوالت السياسية، تبقى كسلطتو، كبالرغم من كجود مؤشرات التغَتات االجت

خصوصيتو ُب الغالب عالقة برؤية سياسية معينة كعلى كجو التحديد ْتصيلة كنتاج الًتتيبات 
االجتماعية كالسياسية اليت أفرزىا اٟتراؾ السياسي العاـ من جهة، ك أداء النخب السياسية 

تزايد كيتعاظم فيها دكرىا ا١تتصارعة ك دكرىا احملورم ُب رسم خارطة سياسية معينة ْتيث ي
 ا١تسيطر على السلطة.

كيبقى ٪تط بناء سلطة الدكلة الذم أقامتو النخب السياسية، يساىم من دكف شك ُب         
عملية ٖتديد الضبط االجتماعي كالسياسي العاـ، كتبقى عملية انتقاؿ السلطة فيو ٗتضع  

دك بالنتيجة حظوظ التدكير كتحصيل حاصل ٖتت طائلة ضوابطو كنواميسو احملددة. كتغ
 كالتداكؿ كالصعود إىل أعلى مستويات القمة تأ٘تر بأكامره كال ٯتكن أف تتجسد إالَ من خبللو.

 
 
 

 تحول النخب من مرحلة الحركة الوطنية إلى مرحلة بناء الدولة: المطلب األول:
لبناء ا١تؤسساٌب إذا كانت الدراسات التارٮتية كالسياسية اليت اىتمت بدراسة ٪تط ا        

للدكلة الوطنية ا١تتشكلة ما بعد فًتة االستقبلؿ تكاد ٕتمع كلها على أف النخب اليت تكفلت 
ْتمل عبئ مشركع البناء الوطٍت، اختارت على عاتقها مسارا بنائيا عماده الدكلة كيتجو ُب 

اد يتناقض الغالب ٨تو ٖتديث ا١تؤسسات كا١تشاريع. فإف الواقع االجتماعي كالسياسي ال يك
أك يتعارض مع ذلك، بدليل أف فكرة التحمس ُب إرساء ا١تؤسسات من جهة ك٤تاكلة فك 



عقدة الشرعية من جهة أخرل، كانت تدفع كلها ٨تو تكوين شحنة ٩تبوية مستقلة كرغبة 
جامعة ُب إتاه ىذا ا١تسعى الذم يزيد من نشوة اسًتداد السيادة كالتحرر من كل القيود 

 قتصادية كالثقافية كالسياسية اليت فرضها االستعمار.االجتماعية كاال
كمن دكف شك، فإف ىذا التوجو مل يكن خاليا ٟتظة كاحدة من ىاجس التحديث         

الذم حاكؿ أف يتخذ من مبادئ الدكلة ا١تعاصرة كمن خربات النظم السياسية ا١تتقدمة، 
تلهم أفكاره من الشعارات، اليت كقيمها أساسا لبناء النمط ا١تؤسساٌب اٞتديد الذم ظل يس

بدت تطرح كبديل عن االستغبلؿ كالظلم كاالستعمار كالتخلف كاٟترية كا١تساكاة كا١تشاركة 
السياسية كالتعبئة الوطنية، ككلها مفاىيم فرضت حضورىا ُب ا٠تطب كاألدبيات السياسية 

 كتصر٭تات القادة السياسيُت.
١تستقبلي كأيديولوجية الدكلة كىويتها الثقافية لكن جداؿ الدستور كشكل اٟتكم ا        

كالدينية، ككلها ٣تموعة عوامل ظلت تفرز كالءات ٥تتلفة كتوجهات متنوعة أكدت استحالة 
أف ينصهر اٞتميع ُب التطلع إىل حداثة الدكلة ا١ترتقبة، طا١تا أف النخبة  اٟتاكمة  مل تكن 

اجملتمع، كمل يكن ُب استطاعتها التوصل ُب  تتوفر لديها ا١تقدرة الكاملة ُب الفصل ُب مشركع
النهاية إىل صياغة العقد السياسي الذم ٬تب أف تتفق عليو النخب االجتماعية كالسياسية 

 ا١تتطلعة ُب أف تلعب دكرا أساسيا ضمن عملية البناء.
كبالفعل فإف ىذه التعارضات ظهرت تأثَتاهتا السياسية عندما طرحت فكرة ضركرة أف         

قًتف أيديولوجية الدكلة ٔتسار بنائها ا١تؤسساٌب كالتنموم. كىنا بدأت التساؤالت تطرح ت
نفسها حوؿ أية أيديولوجية بإمكاهنا أف تنتقل إىل مستول غد كاعد يقضي على معوقات 
كٖتديات التنمية كيقـو ُب نفس الوقت بلملمة كحدة الصف الوطٍت ك٭تَوؿ اجملتمع إىل يد 

 لفات االستعمار؟ كيقـو بنقل السلطة ُب جو ىادئ كآمن؟  كاحدة ُب مواجهة ٥ت
اتساع التوترات الثقافية كالسياسية اليت أخذت ُب إتاه الدعوة ك الًتكيج  لؤلفكار         

كالطركحات ا١ترجعية ا١تختلفة، ظلت تبحث عن تعبئة جديدة مؤثرة بشكل ملحوظ على 
ستقبلؿ، من خبلؿ ٤تاكلة ٕتديد إرثها السياسي السلوؾ ك ا١تواقف السياسية ما بعد دكلة اال

كاحتياطاهتا الفكرية بغرض أف ٕتد ىي األخرل موقعا ُب جهاز الدكلة ا١ترتقب بناءه.  كظلت 
الصعوبة ُب نظر النمط اٞتديد كالذم ىو بصدد التشكل تكمن ُب كيفية إدماج اجملتمع ك 



عية كالسياسية، إىل تصنيف ثقاُب إخضاع كسطو الثقاُب كالسياسي من عامة الفئات االجتما
جديد ك إىل انتماءات سياسية حديثة تقصي بداخلها ٥تزكف اجتماعي كثقاُب كسياسي 
متنوع. كىو ا١تخزكف الذم ظلت تُعَوؿ عليو أرضية اٟتركة الوطنية ُب أف يكوف لو حضورا 

 على الساحة السياسية. 
اليت شكلتها إرىاصات أرضية اٟتركة  كٖتت ضغط االنتماءات االجتماعية كالسياسية        

الوطنية من جهة، كضغط اتساع التصادمات بُت النخب السياسية كالعسكرية من جهة 
أخرل. فإف السؤاؿ احملورم الذم ظل يفرض نفسو كىو: أمل يكن بإمكاف النمط البنائي 

وجية السلطوم اٞتديد أف ٭تقق إطارا تتوافق فيو ىذه التعارضات السياسية كاأليديول
كيستحدث سندا يدعم خصائص كالدة الدكلة ا١تعاصرة؟ كأمل يكن ٔتقدكره أف يأخذ بعُت 
االعتبار التوجهات السياسية كالثقافية ٔتتغَتاهتا ا١تختلفة كحىت اللغوية ُب ٖتديد بنود الدستور 

 الذم ٬تب أف يتماشى مع الدكلة الناشئة؟
لسياسي أيديولوجية معينة، بل أف كثَتا من كا١تشكلة مل تكمن ُب أف يضع اجملتمع ا        

الدكؿ ٦تن فصلت ُب ٤تدداهتا األيديولوجية كالثقافية كالدينية كاعتربهتا ذات أكلوية قبل أكلوية 
احملددات القانونية كالسياسية، كمكنها ذلك من إرساء نظرية كاضحة ُب  االستقرار كاٟتكم  

ة ُب الغرب. بينما ا١تشكلة عندما ًب كضع كما ىو الشأف بالنسبة ٠تصوصية النظم السياسي
 أيديولوجية معينة دكف إٚتاع سياسي كدكف توافق على األقل ُب ا١تبادئ كاحملاكر الكربل. 

كىو اإلشكاؿ الذم صاحب نشأة تطور التجربة السياسية كالدستورية ُب اٞتزائر         
عل توازنات قول النخب خبلؿ الثورة كبعدىا كعلى صعيد السلطة السياسية إىل درجة ج

السياسية ا١تختلفة اليت أشارت إليها برا٣تها السياسية، تعرؼ فيما بعد مسارا سياسيا ال يدفع 
من جهة على  148باالٕتاه ٨تو االستقرار ا١تؤسساٌب بسبب التفاكت ُب "االنتماءات الطبقية"
رل كأثر ذلك كلو حد تعبَت )مغنية األزرؽ( كالصراع بُت السياسيُت كالثوريُت من جهة أخ

 على مستقبل السلطة. 
إف البحث ُب ٣تاؿ سوسيولوجية السلطة ُب اٞتزائر مربوط بدرجة كبَتة ّتملة         

التفاعبلت االجتماعية ك االقتصادية كالثقافية كالسياسية اليت أفرزهتا خصوصية ا٠تربة 
                                                           

( طنشوء الطبقات في الجزائرمغنية األزرؽ،  - 148   .82-80،ص1980، مؤسسة األْتاث العربية،1، )ترٚتة ٝتَت كـر



معرفة ا١تناخ العاـ كالتجربة، لذلك فاف ٖتليل ىذا ا١تستول من التدرج السلطوم يقتضي 
للوسط النخبوم من خبلؿ األدكار كا١تراكز االجتماعية كالسياسية. كمعرفة طبيعة ىذه األدكار 
االجتماعية كالسياسية ا١تؤدية خبل ؿ الفًتة اليت تشكلت فيها الدكلة بصفة رٝتية، سيسمح 
من دكف شك ُب فهم النمط الذم أرساه النظاـ السياسي ٓتصوص توزيع السلط 

 ا١تسؤكليات ضمن ٣توعة ا١تعايَت ا١تعموؿ هبا. ك 
كلذلك فإف معرفة مقدمات نشأة ىذه النخب ك٤تاكلة تتبع مظاىر توجهاهتا السياسية         

ا١تختلفة ضمن خصوصية التجربة السياسية ُب اٞتزائر، يساىم ىو أيضا ُب رصد بعض 
حليل. كيأٌب ىنا مدخل ا٠تصوصيات ا١تساعدة كاليت ٯتكن توظيفها ُب إطار عملية الت

التحليل النخبوم ٖتت تأثَت ىذه التفاعبلت ا١تختلفة ليشكل إطارا معرفيا يزيد ُب الكشف 
 عن موقع اٞتهات كاٞتماعات ا١تسيطرة كتوجهاهتا.

يأٌب ُب مقدمة اإلشارة إىل ىذا البناء السلطوم، الدكر الوظيفي الذم تربزه النخب         
معيارا ضمن معايَت ٖتديد العبلقات السياسية ْتكم طبيعة  ا١تتصارعة، ك الذم تتخذه

تكوينها الداخلي ك ا٠تارجي، ك ٪تط عبلقاهتا ا١تختلفة كا١تتنوعة، ك ْتكم نظامها البَتكقراطي 
 ا١تتشكل الذم يضبط سلوكاهتا ك تصرفاهتا.

النتقاؿ ُب حديثو عن التوزيع الثقاُب كالسياسي للنخب ضمن معرض ٖتليلو لعملية ا        
إىل  W.Kandetٮتلص )كلياـ كاندت(  ،من مرحلة اٟتركة الوطنية إىل مرحلة بناء الدكلة

نتيجة مفادىا أف ٙتة تغَت طرأ على بنية القيادات السياسية ُب اٟتركة الوطنية ُب البلداف 
ا١تستعمرة عامة، كاٞتزائر بصورة خاصة. كىو التغَت الذم مس حركية ٖتوؿ السلطة كانتقاؿ 

نخب فيها من ا١تستول الثقاُب العايل إىل ا١تستول األدىن، بسبب عملية اٟتسم اليت جعلت ال
موازين القول تؤكؿ ُب األخَت إىل سيطرة النخب العسكرية. كىي النخب اليت استطاعت أف 

 .149تربز بداخلها قيادات سياسية مؤثرة ُب مراكز السلطة
اجملاؿ: "فبينما كاف يشعر الثوريوف ُب ىذا  W.Kandetيقوؿ)كلياـ كواندت(         

شعورا قويا بأف عليهم كحدىم أف يقودكا الثورة، كاف ٭تتاج العسكريوف بشكل عاـ إىل 
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طموح قوم إىل السلطة، بل على العكس فإف شعورىم حوؿ من يصلح للحكم قد انتقل 
اف الطموح إىل اٞتيش أك إىل كاليتهم كيبدك أف الوالء الدستورم أك اإلقليمي قد احتل مك

 .150الشخصي كاإلحساس الفردم ٔتزية ا١تسؤكلية لدل الثوريُت"
ىناؾ ما يسمى بالسياسيُت الليرباليُت حسب التصنيف الذم قدمو )توفيق ا١تديٍت(         

كالراديكاليُت الذين ينحدركف من أصوؿ "مدينية" كيتمتعوف بثقافة عالية. كىناؾ ا١تثقفوف 
 من حيث أصلهم الطبقي، كىناؾ الثوريوف ا١تنحدركف من الذين يتشاهبوف مع السياسيُت

أصوؿ ريفية ذكم ثقافة بسيطة، كلكنهم يشكلوف األكثرية كاستطاعوا أف يسيطركا على 
القيادة السياسية خبلؿ اٟترب، كأصبحوا فيما بعد من أبرز القادة الوطنيُت ا١تطالبُت بأف 

سكريوف الذين يتشاهبوف مع الثوريُت من يكوف ٢تم حضورا ُب العملية السياسية. كىناؾ الع
حيث ا٠تلفية االجتماعية كالذين استطاعوا أف يفرزكا بداخلهم قيادات فرعية توصلت ُب 

 .151األخَت إىل احتبلؿ مراكز قيادية ُب الدكلة
القاعدة اإلجتماعية ٢تذه النخب السياسية كما تشَت الكثَت من  كعموما فإف        

خَت ٣تموع الفئات اإلجتماعية اليت تكونت تدر٬تيا بامتداد الدراسات، شكلت ُب األ
ا١توركث الثقاُب اإلجتماعي ا١تتنوع، ليس فقط من أصوؿ تقليدية صرفة، ك لكن كذلك من 
جذكر منحدرة من ٣تموعة "مدينية " كسطى أك فئة برجوازية صغَتة إف صح القوؿ. 

بعض الوظائف اإلجتماعية  كاستطاعت ٣تموع ىذه النخب ُب األخَت أف تقـو بتجديد
كالسياسية بطريقتها ا٠تاصة دكف ا٠تركج عن معايَت الفعل اإلجتماعي العاـ الذم طبع نسيج 

 .152العائلة االجتماعية كالسياسية
يأٌب تشكل السلطة بفعل تبلحم الفئات الوسطى ا١تتحالفة تارٮتيا كا١ترتبطة بالدكلة         

ة فيها من أصوؿ الفئات الصغَتة ك من أصوؿ قيادات  كاليت ا٨تدرت قاعدة النخب السياسي
الثورة اليت تكونت بفعل النضاؿ السياسي ا١تتشكل من رصيد اٟتركة الوطنية، ك ُب الغالب 
من قيادات ك٩تب نفوذ اٞتيش الذم ىيمن بشكل مطلق على السياسة. كيأٌب تشكل بناء 
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ا مطالبة بأف تتزعم ا١تشهد السياسي السلطة ُب موقع أدركت فيو ٩تبو العسكرية ا١تسيطرة بأهن
 كبأف تتوىل مقاليد التنظيم كالتسيَت. 

لكن إىل أم أحد استطاعت عملية البناء االجتماعي كالسياسي أف تقـو بعملية         
١تلمة لكل ىذه األنسجة ا١تتنوعة؟ ُب الوقت الذم كانت تتم فيو عملية ا١تراىنة السياسية 

ت القرابية كاالقتصادية كالثقافية ْتكم طبيعة القبيلة أك األسرة على توظيف معيار العبلقا
كتكوينها الداخلي كا٠تارجي كْتكم نظامها ا٠تاص الذم يضبط السلوكات ك٭تدد ا١تواقف 
كالتوجهات. كإىل أم حد استطاعت أف ٖتدث تغيَتا ُب البنية السياسية عندما ٝتح ٢تا 

لك إىل ٕتاكز ٣تموع القيم كاالٕتاىات ا١تتنوعة الوضع ُب امتبلؾ السلطة، كدكف أف يؤدم ذ
 اليت عكستها ا٠تصوصية  العامة ا١تتشكلة؟

لكن ماحدث، كىو أف عملية البناء السياسي اليت انتقلت إىل ىذا ا١تستول         
التصحيحي، ظلت تراكح مكاهنا ضمن دائرة كاحدة أقل ما ٯتكن اٟتكم عليها أهنا مغلقة، 

جد معقد لتشكل بذلك مسارا سياسيا ال يتجاكب كاألىداؼ اليت بل انتقلت إىل كضع 
سطرهتا الثورة االجتماعية كالسياسية، بسب النظرة الضيقة للنخب كعدـ مقدرهتا على توفَت 

 حد معقوؿ من التوافق ُب التنافس على السلطة بالطرؽ السلمية.
 صراع النخب على السلطة: المطلب الثاني:

لقد كاف ذلك كاضحا منذ البداية من خبلؿ القطيعة ا١تتزايدة  للنخب ا١تتصارعة قبل         
، كاليت  الثورة كأثناء الثورة  خاصة ُب ظل عوامل الصراع الداخلية البارزة ُب مؤ٘تر الصوماـ

كانت ٖتد ُب األصل من الوظيفة اإل٬تابية اليت ٯتكن أف تؤديها الدٯتقراطية ُب بناء الدكلة 
 تمع كتطور٫تا.كاجمل

من خبلؿ الصراعات السياسية كما  ك لقد بدا ذلك كاضحا أيضا ُب مؤ٘تر طرابلس        
اليت تركت بصماهتا خبلفات الثورة اليت تعمقت عند اقًتاب  1962عرؼ بأزمة صائفة جواف

                                                           
 -  ُب الوقت نفسو بؤرة الصراعات الداخلية على من مؤسسات تنظيمية مؤطرة لقيادة الثورة، إالَ انو أحدث مؤتمر الصومام على الرغم ٦تا أفرزه

 Saad Dahlab, Missionمستول بناء السلطة كمسار الدكلة ا١ترتقبة. راجع ُب ىذا اجملاؿ:

accomplie.Alger:Ed.dahlab,1990,p43-53. 
 -  بعد االستقبلؿ ُب اٞتزائر، حساسيات  ُب معرض ٖتليلو للطبيعة االجتماعية للثورة ك١تستقبل النظاـ السياسي لدكلة مامؤتمر طرابلس أظهر

 أيديولوجية ذات مرجعيات متباينة كانت ٢تا مسا٫تة ُب صياغة ٤تتول ما جاء ُب الربنامج. ينظر إىل:

Mohamed Harbi, Le FLN : mirage et réalité, sense de l’histoire. Paris : jeune 

Afrique,1980,PP320-360.   



اٟتكومة ك العبلقة ا١تتشابكة بُت صبلحيات اٞتبهة "النواة األـ" االستقبلؿ، خاصة ُب ظل 
جيش التحرير الوطٍت كرئاسة األركاف العامة ١تؤقتة كتنظيم فرعي نابع منها، كبُت قيادات ا

 ا١تسيطرة على الواليات الداخلية كاليت أبرزت التحالفات السياسية الثبلثة ا١تتصارعة:
اٟتكومة ا١تؤقتة ا١تنتخبة دٯتقراطيا من قبل اجمللس الوطٍت للثورة اٞتزائرية، كاليت لقيت دعما  -

 كسندا من ا٠تارج. 
٣تموعة )بن ببل( اليت كسبت تأييد ا١تكتب السياسي ا١تتكوف من ا١تعتقلُت السابقُت )رابح  -

التنظيم العسكرم ا٠تارجي كجيش الواليتُت األكىل بيطاط( ك )٤تمد خيضر(، كا٨تاز إليهم 
 كالسادسة كىيئة األركاف بقيادة )بومدين(.

 -القبائل-ات الثانية كالثالثة كالرابعة )مشاؿ قسنطينة٣تموعة القادة العسكريُت للوالي -
كاٞتزائر البعيدة عن اٟتدكد ا١تراكشية كالتونسية(، كالبعيدة أيضا عن سيطرة رئاسة األركاف 
كا١تتناقضة مع العقيد )بومدين( كزمبلئو ٖتت خلفية فشلو ُب تزكيد الواليات اليت كانت 

 ْتاجة إىل السبلح.
الصراع كلو، إىل بركز ٣تموعتُت متنازعتُت: األكىل ا١تسماة ٔتجموعة  كقد قاد ىذا        

"تيزم كزك" على أساس ا١تكاف الذم ُأٗتذ مقرا ٢تا. كىي اجملموعة اليت إلتفت حوؿ اٟتكومة 
ا١تؤقتة أىم قادهتا )كرًن بلقاسم( ك)٤تمد بوضياؼ(، كتتكوف من قادة الواليات الثبلث 

اليت كانت معارضة لرئاسة األركاف إىل جانب فيدرالية فرنسا ٞتبهة  )الثانية كالثالثة كالرابعة(
 التحرير كبدعم من تونس.

أَما اجملموعة الثانية ا١تسماة ٔتجموعة "تلمساف" فقد التفت حوؿ )بن ببل( ك)خيضر(         
كىيئة األركاف اليت تدعمها الواليات األكىل )األكراس(، كا٠تامسة )كىراف( كالسادسة 

راء(،. ككانت تتمتع بدعم قوم من قبل مصر كأجهزة ٥تابراهتا ا١تؤيدة ؿ )بن ببل(. )الصح
كىذه اجملموعة اليت أقامت ٖتالفا ظرفيا مع كل من )فرحات عباس( ك)أٛتد فرنسيس(، مل 
تكن تعًتؼ با١تؤسسات اليت كانت موجودة )اٟتكومة ا١تؤقتة كاجمللس الوطٍت للثورة( 

  حل إدارة األزمة الداخلية.بوصفهما مؤسستُت أخفقتا ُب
كانتهت األزمة ىنا بوصوؿ )بن ببل( هنائيا إىل السلطة. بفضل دعم العسكر، كأصبح         

، بعد أف ًب انتخابو داخل اجمللس التأسيسي الوطٍت 1962أكؿ رئيس ٟتكومة مستقلة عاـ 



ومة . ككانت سيطرة العسكريُت كاضحة على تركيبة اٟتك194صوت من أصل140بنحو
 ( كزراء ًب فرضهم من قبل ىيئة األركاف كىم:05ا١تشكلة بضمها ٜتسة )

 بومدين كزيرا للدفاع-
 أٛتد مدغرم كزيرا للداخلية-
 عبد العزيز بوتفليقة كزيرا للشباب كالرياضة كالسياحة ٍب كزيرا للخارجية-
 موسى حسن كزيرا للربيد كا١تواصبلت-
 ٤تمد الصغَت النقاش كزيرا للصحة-

ىذه التوترات االجتماعية كالثقافية ك السياسية ُب ٕتريد جبهة التحرير الوطٍت  سا٫تت        
من ٚتيع مسؤكلياهتا لصاّب جيش التحرير الوطٍت ا١تتمتع بوزف كبَت غداة االستقبلؿ، كحينها 
مل تعد فكرة التداكؿ على السلطة ك مسألة االلتزاـ بالدٯتقراطية الرب١تانية ُب تصور النخب 

لسياسية ا١تبعدة، سول عملية خرؽ ألىداؼ الثورة االجتماعية كالسياسية كاىتزازا ١تبدأ ا
 الشرعية الدستورية.

ىذه النخبة السياسية تؤثر على بنية النسق السياسي العاـ بعد القطيعة اليت  ظلت        
أحدثتها مع األكساط الثقافية األخرل ا١تتكونة بامتداد ا١توركث الثقاُب األيديولوجي للحركة 
الوطنية، كظلت تبحث ُب الوقت نفسو عن النموذج ا١تسيطر الذم ٭تكم ٪تط األداء العاـ. 
كىنا راح توجو النخبة ا١تسيطرة بإتاه التفكَت ُب إ٬تاد سلطة بديلة ُب حزب سياسي مهيمن 

أف يضمن السَت اٟتسن ك ٭تقق أىداؼ الثورة االجتماعية، كيقـو بعملية رسم  ٭تاكؿ
 سياسات ٤تكمة ١تستقبل النظاـ اٞتزائرم.

 
 

                                                           
 -  ٩تبتُت اثنتُت من النواب ككل ٩تبة تعكس انتماءات كخلفيات سياسية كثقافية معينة:المجلس التأسيسي أبرز 

انية الفرنسية. ٩تبة ٘تثلها أقلية من النواب بقيادة )فرحات عباس( كتتمتع بثقافة عالية ك خربة ُب العمل السياسي ك٢تا ٕتربة طويلة ُب ا٢تيئات  لرب١ت - 
 درا للسلطة ُب النظاـ السياسي. كىو الذم ٬تب أف ٮتتار اٟتكومة كيقيلها عن طريق التصويت.كترل على أف يكوف اجمللس التأسيسي مص

ة أف يلعب ٩تبة ٘تثل فئة الثوريُت كالعسكريُت، ثقتها بأ٫تية النقاش داخل الرب١تاف قليلة، ترفض ا١تهمة التشريعية للمجلس ا١تتشكل كتنادم بضركر  - 
 ٯتكن اإلطبلع على: 1962طبلع أكثر على تركيبة اجمللس الوطٍت التأسيسي ا١تتشكل عاـاٟتزب الواحد دكرا ُب ا١تستقبل. لئل

Annuaire de l’Afrique du nord. Paris: edition de la recherche scientifique1962,vol1,p118. 
 .274-273،صمرجع سبق ذكرهكلياـ كواندت،  -  



 
 
 
 
 

 إتجاه السلطة واآلليات المتحكمة في الممارسة السياسية:: المبحث الثاني
السلطة ىي اليت توكل لنفسها مهمة السيطرة من البديهي القوؿ بأف اٞتهة اليت ٘تتلك         

كاإلحتكار الفعلي ُب التصرؼ السياسي كفق القانوف القائم كالتنظيم ا١تعموؿ بو، كبالتايل فإف 
اآلليات ا١تتحكمة ُب السلطة ككتحصيل حاصل صادرة عن ٣تموعة القواعد اليت تتباهنا اٞتهة 

إلجبار ا١تادم ا١تتحكم ُب الركابط الرٝتية كتوجهاهتا السلطوية اليت تسمح بتطبيق ا
 االجتماعية كالسياسية العامة. 

كلذلك يأٌب ىذا ا١تبحث ليوضح حدكد دكر السلطة ُب اٞتزائر كإتاىاهتا السياسية         
ا١تتشكلة كاليت ٘تثل ُب األساس تعبَتا عن مصاّب النظاـ السياسي كمصادر شرعيتو اليت 

متو كاستمراره. كتتحدد ضمن اٟتديث عن ىذه ا١تصاّب يستمد منها تواجده كبقائو كدٯتو 
ا١تتعددة مصادر شرعية النظاـ السياسي كآلياهتا ا١تنظمة ١تمارسة السلطة كاليت ٯتكن إبرازىا ُب 
ىذا ا١تبحث على أساس أهنا ظلت ٘تثل جهات سياسية رٝتية كتدعي أهنا ٘تتلك أحقية 

كالثورية ا١تؤىلة للنخب السياسية ُب احملافظة التواجد السياسي من منظور األحقية التارٮتية 
 على استمرارية الدكلة كنظامها ك٣تموع مؤسساهتا. 

 المطلب األول: إتجاه السلطة في ظل األوجو المختلفة للشرعية في النظام السياسي:         
ف تطلق كأيا كانت الطريقة اليت ًب هبا الوصوؿ إىل السلطة كعملية اٟتكم اليت ٯتكن أ        

ضمن تقييم أداء النمط السياسي، فإف ٣تموع ا١تؤسسات اليت تشكلت عقب اٟتكومات 
ا١تتدرجة ُب السلطة، كانت ٘تثل أكؿ اختبار لعملية نقل السلطة ُب تاريخ اٞتزائر، كىو 
التحدم الذم ظل يبلـز النظاـ السياسي كيكشف بوضوح عن األكجو ا١تختلفة للشرعية اليت 

 كل فًتة تتآكل فيو عقيدتو السياسية كاأليديولوجية. يلجأ إليها عند  



 (:1965-1962أوال: إتجاه السلطة في فترة رئاسة أحمد بن بلة )
كعلى الرغم من قصر فًتة حكم الرئيس أٛتد بن بلة، إالن أف مدتو الزمنية اليت قضاىا         

ورات كا١تتغَتات ُب ظل بدايات تشكل النظاـ السياسي كما شاهبها من ٣تموعة من التط
السياسية اليت صاحبت عمر الدكلة ا١تستقلة، جعلت ٕتربتو كخربتو كرؤيتو السياسية ٖتمل 
معها العديد من ا٠تصوصيات اليت الزمت ُب األساس تركيبتو الفكرية كالسياسية كسلطتو 
الشخصية اليت شكلها، كاليت كانت بصماهتا ا٠تاصة تعكس بوضوح ثقافتو السياسية كمزاجو 

ؤثر ُب ٣تمل تفاعبلت النظاـ ُب إطار عبلقاتو مع ا١تؤسسات األخرل اليت برزت ا١تالسياسي 
ُب عهده. إىل جانب موقعو السياسي كمكانتو الثورية اليت لقيت دعما كسندا من قبل النظم 

 السياسية اإلقليمية.
ا١تضي قدما  كال شك أف ىذه العوامل اجملتمعة كلها، دفعت "شعبويتو" السياسية ُب        

 ٨تو ٤تاكالت "فردنة" سلطتو كٕتميع كل السلطات ُب يديو ضمن آليتُت اثنتُت:
آلية تأسيسية أخذت صبغة مؤسساتية كقانونية كآلية أخرل سياسية كما تشَت الكثَت من 

، كتقـو بعملية تصوير سلطتو الشخصية على أهنا السلطة ا١تلهمة ا١ترتبطة ٔتا 153الدراسات
. كمن ىنا بقيت سلطتو تستمد شرعيتها 154التارٮتية الباىرة للنخب كالزعماء قدمتو ا١تهارات

 من ارتباطها ٔتا أ٧تزتو كقدمتو شخصيتو الكاريزمية التارٮتية. 
، ٘تَكنو من إضفاء طابع الشرعية كبالتايل 155كُب ٤تاكلة منو للظفر بسلطات أخرل  

بعاد ا١تنافسُت ك ٤تاكلة التخلص ٦تن امتبلؾ زماـ ا١تبادرة السياسية كلها كالسَت ُب إتاه إ
ٖتالفوا معو كساندكه ظرفيا، جعل أٛتد بن بلة من اٟتزب كسيلة لًتكيز السلطات كأداة تعبوية 
الحتواء ركابط اجملتمع األىلي كا١تدين ُب اٟتد من سلطة اٞتيش ا١تتزايدة ُب اٟتياة السياسية، 

( الذم 1964ا١تيثاؽ الوطٍت لسنة )كُب تقوية كجود السلطة التنفيذية خصوصا مع ظهور 
ظل يعترب أف مسألة اإلٯتاف بالعمل داخل اٟتزب تبقى مسألة مرىونة باإلٯتاف بالتوجو 

                                                           
 .600-599،ص2009، اٞتزائر: دار الكتاب اٟتديث،ة الجزائرتاريخ الثور للتفصيل ينظر إىل: صاّب بلحاج،  - 153

154
- Michel Camau, La Notion de Démocratie dans la pensée des dirigeants maghrébins, 

paris:C.N.R.S,1971,p254-255.  
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 .1963. اٞتزائر: جبهة التحرير الوطٍت63دستورة اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطٍت، اٞتمهوري



االشًتاكي كأما اال٩تراط فيو يصبح ضركرة حتمية من أجل خلق تصور جديد للدٯتقراطية 
  .156ٯتَكن اٞتميع من التعبَت عن أنفسهم

صورة كمن خبلؿ توظيف مكانة اٟتزب يعمل من الناحية بد إتاه السلطة هبذه ال       

 الواقعية كبشكل مكثف على مراقبة عمل اجمللس الوطٍت التأسيسي ك اٟتكومة 

ك السيطرة على مهاـ السلطة التشريعية. ك ىو األمر الذم ساعد " أٛتد بن بلة " على 

اليت أصبحت كاقعا  157اٌب"تقوية كجوده ك الدعاية إل٧تازاتو التنموية  كتجربة "التسيَت الذ

تتبناه السلطة كتتشكل تدر٬تيا ضمن منظومة آلية البناء االقتصادم كخطوة إصبلحية 

أكلية مستعجلة إلعادة ترتيب كضعية االقتصاد ا١تشوىة كاليت أحدثتها ىجرة عمالة 

 االستيطاف الرأٝتايل من جهة، كافتقار الدكلة للخربات الكافية كالبلزمة للتقليل من حدة

 العجز كاإلفبلس الذم ستواجهو حتما خبلؿ عملية البناء كالتشييد ا١ترتقبتُت.

                                                           
 .1964. اٞتزائر: جبهة التحرير الوطٍت64ميثاقاٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطٍت،  - 156
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جية، كًب إصدار تركوا ا١تزارع كا١تصانع كأحدثوا فراغا كبَتا ُب االنتاج. كلذلك خوؿ القانوف ىنا للفبلحُت أف يقوموا تلقائيا بتسيَت الوحدات االتنت
 التجربة حىت تكتسي طابعا رٝتيا. كما ٯتكن مبلحظتو أف ىذا األسلوب مر بثبلث ماحل كىي:  النصوص القانونية ا١تنظمة ٢تذه

١تعمرين. كبدأت ا١ترحلة األكىل كاٌب تدخلت فيها الدكلة ٟتماية ا١تزارع باسم ا١تصلحة العامة كاليت بدأت تفاصيلها بظهور األمبلؾ الشاغرة إثر رحيل ا -
اليت تقضي بتنظيم انتقاؿ  1962أكتوبر 23الذم ٭تمي األمبلؾ الشاغرة كالبلئحة  الصادرة ُب  1962أكت 24سـو ا٠تطوة القانونية ىنا بإصدار مر 

 ىذه األمبلؾ.
 كمشلت الوحدات الزراعية اليت كاف يسسرىا كبار ا١تعمرين الفرنسيُت. 1963ا١ترحلة الثانية كاليت ٝتيت ٔترحلة التأميم ا١تمتدة من مارس إىل مام -
 .1963أكتوبر 02لة الثالثة كٝتيت ٔترحلة التاميم الكامل لبلراضي ُب ا١ترح -

 ٯتكن الرجوع ىنا إىل:
 .1986، اٞتزائر: ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، التسيير الذاتي في التجربة الجزائرية وفي التجارب العمالية٤تمد السويدم، 



كاف ذلك يتطلب من السلطة القائمة أف تعيد بناء االقتصاد كالذم يستلـز بدكره          

استحداث تغيَتات نوعية ككمية ضمن إطار إسًتاتيجية إ٪تائية تتمثل با٠تصوص ُب تأميم  

تحواذ عليها من قبل سياسة االستيطاف كتسيَت األمبلؾ الشاغرة كل األراضي اليت ًب االس

اليت تأكد أف أصحاهبا غَت مستعدين للعودة ك٤تاكلة ٛتايتها كتأميمها بطريقة متدرجة، 

حىت يتسٌت للدكلة حسن تنظيم إنتقا٢تا، إىل جانب إنشاء البنوؾ كصناديق التنمية 

 كاإلدخار كإصدار العملة الوطنية.

ت ىذه اإلجراءات ككتحصيل حاصل تفرض على النظاـ القائم ُب عهد كان         

"أٛتد بن بلة" أف يتبع ىذا النوع من التسيَت ألف مرحلة تشييد البناء اإلدارم البَتكقراطي 

ا١تمركز ُب اٟتكم كُب ظل الدكلة ا١تستقلة كانت تفرض عليو ذلك، كحىت يتم تكامل 

ياسية كاالجتماعية من جهة، كمن جهة أخرل موقعو ا١تؤسسات اإلدارية كالبَتكقراطية كالس

السياسي كتوجهاتو األيديولوجية اليت ظلت ٘تيز ثقافتو السياسية، دفعتو إىل تركيز 

 السلطات ُب يد بَتكقراطية سلطتو اليت سلكها.



على ا١تستول األيديولوجي كاف خيار السلطة كاضحا كىو تبٍت نظاـ اإلشًتاكية          

ككمشركع تنموم، يقـو على نظاـ اٟتزب الواحد، ككاف ىذا ا٠تيار ا١تتبٌت كخيار سياسي 

 1964كميثاؽ   1963متجليا ُب ٣تموعة النصوص السياسية الصادرة خاصة ُب دستور

على أساس أف اٟتزب الواحد ىو الذم ٭تقق الثورة الدٯتقراطية االشًتاكية، كىو الذم 

كٖتديد سياسة األمة اليت تكوف تبعا لذلك  ستوكل إليو مهمة توحيد الفئات االجتماعية

 مصدر إ٢تاـ لعمل الدكلة.

كىو اٟتزب الذم "يعُت ا١ترشحُت لبلنتخابات البلدية كالوالئية كالتشريعية         

كالرئاسية، كىو الذم بإمكانو إقصاء نائب من اجمللس الوطٍت، كىو الذم ٭تق لو أف 

و الذم ٭تدد قواعد ا١تمارسة السياسية ، كبالتايل فه158يتخلص من رئيس اٞتمهورية"

كحدكد عملية ا١تنافسة اليت يقتضيها ٪توذج الدٯتقراطية ا١تعموؿ بو ُب ىذه ا١ترحلة اليت 

انتهجتها سلطة "بن بلة". ككفق ىذا ا١تنطق فإف مبدأ تعدد األحزاب ظل ٤تظورا خبلؿ 

ة الوطنية كتكريس دعائم ىذه ا١ترحلة اليت تطلبت العملية السياسية فيها إرساء أسس الدكل
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االستقرار كتشجيع فئات اجملتمع على التوحد ك العمل على تقوية الوالء السياسي للقيادة 

 كللدكلة.

ىذا ا٠تيار السلطوم ا١تتبع ٕتلى كاضحا ضمن حدكد العبلقة اليت أقامتها النخبة         

الشكل كمن خبلؿ السياسية النافذة ُب اٟتكم مع السلطات األخرل، إذ مل يعد هبذا 

الوظيفة اليت أسندت ١تركزية اٟتكم أم دك يذكر للسلطات األخرل خاصة التشريعية اليت 

تعطلت كظيفتها، كمل يعد بإمكاف مؤسستها اليت ٘تثلها كىي " اٞتمعية الوطنية التأسيسية" 

أف تواجو سلطة بَتكقراطية اٟتزب اليت بدأت تتشكل من قبل السلطة اٟتاكمة بفعل 

دكرىا القانوين كالدستورم كانتقاؿ صبلحياهتا اليت أصبحت ٘تارسها السلطة  تراجع

 التنفيذية بصورة فعلية.

ىذا الوضع ٝتح لسلطة "أٛتد بن بلة" ُب ا٢تيمنة على اجمللس التأسيسي كعلى         

اٟتكومة كالرئاسة كلها ٣تتمعة كمن خبلؿ إبعاده ٠تصومو السياسيُت على سبيل ا١تثاؿ 

ؿ"٤تمد خيضر" من منصب االمانة العامة للحزب كإقالتو ؿ"رابح بيطاط" من إقالتو 

منصب ا١تسؤكلية التنفيذية ١تؤسسة اٟتزب كتعويضو ُب ذات ا١تنصب ب "اٟتاج بن علة" 



ك"٤تمدم السعيد" ا١توالُت لو، كالعمل على إبعاد عناص اٞتماعة احملسوبة عل "ىوارم 

من أجل ا١تزيد ُب تعظيم تركيز سلطاتو ُب يده، بومدين" من اٟتكومة، إىل جانب ذلك ك 

راح يوسع من صبلحياتو بغرض التمكُت لسلطتو التنفيذية كمن دكف أف يكوف ىنالك 

 منازع سياسي.  

ا٠تبلفات السياسية إىل الوجود مرة أخرل بُت قيادات الثورة حوؿ  لكن بركز        

عد ٤تاكلة انفراد" أٛتد بن بلة" ا١تهمة ا١تفًتضة للحزب البديل عن اٞتبهة، خصوصا ب

بالسلطة ك ٤تاكلة إبعاد خصومو كمعارضيو السياسيُت كالعسكريُت، زاد من تعميق حدة 

التوترات على مستول أجهزة كمؤسسات الدكلة ا١تستقلة. كىي من األسباب اليت استغلها 

 . 159كإبعاده ٘تاما من ا١تشهد السياسي اٞتيش ُب اإلستيبلء على السلطة

 (:1978-1965يا: اتجاه السلطة في فترة رئاسة ىواري بومدين )ثان  

عملية تسلم السلطة من قبل اٞتيش كاليت جاءت كما يصفها البعض على أساس         

أهنا حركة "تصحيحية"، إ٪تا برزت لتعمق أكثر توجو السلطة التجميعي لكل ا١تهاـ 
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ل ما ٯتكن اٟتكم عليو أنو كالصبلحيات ُب يد سلطة الشخص العسكرم كتعطيو بعدا أق

 يعكس توجها راديكاليا.

ىذا اإلٕتاه الذم انتقلت من خبللو السلطة إىل العسكر، جاء أيضا بطريقة أك         

أخرل ليعجل من احتضار أسلوب الدٯتقراطية ا١تعتمد كليحمل معها بوادر عدـ االستقرار 

يت انتقلت هبا السلطة تقع ُب خانة كيسرَع من خلق الشرعيات ا١توازية، طا١تا أف اآللية ال

اإلنقبلبات العسكرية اليت حدثت بانتظاـ ُب العامل اإلفريقي ْتيث تتوىل فيها السيطرة 

بالقوة كلتحل ٤تل ا١تؤسسات ا١تدنية قيادة عسكرية ٖتاكؿ ُب بداية األمر اإللتزاـ 

سياسية  باإلصبلح االجتماعي كاالقتصادم اٞتذرم، لكن لتتحوؿ فيما بعد إىل قوة

٤تورية مسيطرة كمنافسة للحكم ا١تدين. كال يعد ىذا شيئا جديدا بالنسبة لؤلنظمة ا١تدنية 

 اليت أزاحتها التدخبلت العسكرية.

كذلك فإف اٟتراؾ االجتماعي كالسياسي الذم صاحب عملية االستيبلء على          

ا١تسيطرة ، كضع على عاتق النخب 1965السلطة إثر االنقبلب العسكرم ُب جواف

أعباءا تتصل بكيفية إدارة الصراع خاصة إدارة ا١تؤسسات اليت ستشكل لديها ٖتديا أكرب 



كاليت ستفرض عليها إتباع سياسة عامة تشجع من خبل٢تا ٖتسُت األداء كاستخداـ 

كظائف ا٠تدمة العامة، كاتباع سياسة تعميم الصحة كالتعليم كا١تشاريع التنموية  

 كية كالثورة الزراعية(، كإصبلح اإلدارة ضمن عملية البناء الوطٍت. كمشركعي)القرل االشًتا 

كل ذلك، كاف يفرض على ىذا ا١تسار السلطوم ا١تتشكل ضمن اٟتركة          

التصحيحية "ا١تزعومة"، كبا٠تصوص على شخصية  الرئيس )بومدين( العسكرية، أف 

ة كتنظيمية كأخرل اجتماعية يكوف مرتبطا ٔترحلتو اليت كجد فيها تبعا لعوامل سيكولوجي

كسياسية، ٦تثبل من الناحية الواقعية للسلطة القائمة. كلذلك كانت شخصيتو الكاريزمية 

من جهة كمتغَت الشرعية ا١تؤسساتية اليت أقامها كا١تتمثلة ُب بناء مؤسسات عقبلنية ضمن 

من الفردنة  دكلة قوية من جهة أخرل، من بُت العواـ ؿ اليت دفعت سلطتو بإتاه ا١تزيد

كالسيطرة ا١تمركزة إؿ حد الرقابة ا١تباشرة كاختيار ا١تسؤكلُت كتعيينهم ٔتعية مؤسسات الدكلة 

 كمؤسسة اٟتزب. 

ك ىنا، أصبح مسار سلطة "بومدين" يسَت ُب إتاه ٬تعل النظاـ السياسي أكثر         

حزب جبهة حرصا ُب أف تبقى لو السيطرة الكاملة على كل ا١تؤسسات، ٔتا ُب ذلك 



التحرير الوطٍت الذم كاف متحمسا ُب لعب دك احملور الفاعل ُب اٟتياة السياسية. لكن 

طموح شخصيتو العسكرية أعاد تركيز السلطة ُب يده، كأصبح بذلك رئيسا جمللس الثورة 

كرئيسا للسلطة التنفيذية ككزيرا للدفاع، كمل يعد يلعب اٟتزب سول دكرا معبئا لدعم النظاـ 

ي برغم مكانتو السياسية اليت أكدت عليها دساتَت كمواثيق اٞتزائر كمنها السياس

. على أساس أف الدكلة ظلت ُب نظره ٕتسد الشرعية التارٮتية كالدستورية 76160دستور

 كىي بالتايل تبقى الفاعل احملورم كالوحيد ُب التصرؼ ُب شؤكف اجملتمع.

يت شكلها نظاـ )بومدين(، أصبح دكر كبالتايل كُب ظل ىذه الشرعية اٞتديدة ال        

اٟتزب كما يقوؿ )عبد الباقي ا٢ترماسي( "أقرب إىل مفهـو التعبئة منو إىل ا١تشاركة كمبدأ 

، كمل يعد 161سياسي ككإجراء نظامي ككجوىر للمفهـو الدٯتقراطي للممارسة السياسية"

ه نظاـ سول مؤسسة تنظيمية تعبوية ٗتضع بشكل كبَت للمفهـو اٞتديد الذم أعطا

)بومدين( للدكلة. كىو ا١تفهـو الذم جعل من "باترٯتونيالية" الدكلة سلطة فعلية ُب إدارة 
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اليت ظلت  اجملتمع. لكن دكف أف يكوف لذلك أم دكر كأية مشاركة للمعارضة السياسية

 مبعدة منذ أف تشكلت أكؿ حكومة للدكلة ا١تستقلة. 

كهبذا غدت سلطتو تستمد شرعيتها من كونو ٩تبة كاريزمية كشخصية عسكرية         

على  76متفردة باٟتكم ُب ا١تقاـ األكؿ، ك تضفي على صبلحياتو اليت كرسها لو دستور

أساس أنو ٭تتل مكانة بارزة ُب النظاـ السياسي كيتمتع باٟترية الكاملة ُب ا١تؤسسة 

صبح بذلك تركيز السلطة ُب يد النظاـ السياسي . كأ162التنفيذية دكف أية قيود أك شركط

ا١تسَت للدكلة كاٟتزب، كُب شخص رئيسها الذم كاف حرصو ُب ٦تارسة الرقابة كاحتواء 

النخب كاٞتماىَت الريفية كتعبئتها ُب خدمة مشركع اٞتهاز البَتكقراطي للدكلة، ألنو 

بة للقادة اٞتدد كمهما  سيمثل بالنسبة للنظاـ القائم مؤسسة مهمة كال مفر منها بالنس

 كانت صحة اعتمادىم على القوة كالسيطرة احملكمة اليت ظلوا يراىنوف عليها.

                                                           


ِٓ نحٌؾٗ، أػطررٍ نطحذٙرح جِطرىجوج  جٌّٕٗمس ػٓ جٌٕٓك جألقحوٞ ذٛفس ػحِس، ضّٕٛ وجنً ئ٠حٌ جٌٕظحَ أٚانًؼاسضح ظٍص  - 

ٌٌٛٛز أٚ ذأنٍٜ ٌأل٠ٍ جٌٍّؾؼ١س جٌػمحف١س ٚ ج١ٌٓح١ْس جٌٍجفٟس أل٠ى٠ٌٛٛؾ١س جٌكُخ جٌٛجقى،  ضظٍٙ ف١ّح ذؼى نالي جٌطؿٍذرس 

جٌى٠ّمٍج١٠س فٟ ٖىً أقُجخ ١ْح١ْس ١ٌّْس، ضطحٌد ذحٌّٗحٌوس ج١ٌٓح١ْس فٟ جٌكىُ ِٓ ؾى٠رى ٚ جٌرىػٛز ئٌرٝ ٞرٌٍٚز ٠رٍـ 

ذهٛٛ٘ ِؼٍفس ٘رًٖ ح١ْس ٚ أ٠ى٠ٌٛٛؾ١س ذى٠ٍس ٌّٓطمرً جٌٕظحَ ج١ٌٓحْٟ ٚ جاللطٛحوٞ ٚ جالؾطّحػٟ فٟ جٌؿُجتٍ. ٚ ّٔحيؼ ١ْ

  جألقُجخ جٌّٕٗمس ػٓ جٌكُخ جٌٛجقى، ٌجؾغ فٟ ً٘ججإل٠حٌ: 

Ramdane Redjala, l’opposition en algérie depuis 1962. Alger : édition rahma, 1991 pp 182-

83. - 
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راحت سلطة "ىوارم بومدين" تبحث عما ٭تفظ تواجدىا السياسي كيصوف         

شرعيتها من خبلؿ تركيزىا على إسًتاتيجية تنموية تركز ُب األساس على ضركرة بناء 

كألهنا مطالبة ىنا من الناحية العملية أف تقـو بتربير الوضع اٞتديد ٔتا الدكلة من القاعدة، 

يسمح ٢تا ُب االستمرار. كلذلك جاءت خطة اإل٪تاء السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي 

لتقـو بعملية ٤تو لظاىرة الشلل العاـ الذم أصاب الدكلة مرحلة إرساء أسس الدكلة 

ـو بإعادة ترتيب البيت السياسي كذلك ٔتحاكلة رد الوطنية فًتة حكم "أٛتد بن بلة"، كتق

االعتبار للشرعية الثورية كتقوية الوحدة الوطنية كتعظيم مبدأ الوالء السياسي للدكلة كإقامة 

 النظاـ االشًتاكي الذم يتبلئم كالتطلعات اجملتمعية العامة. 

ارم بومدين" كإسًتاتيجية خطة اإل٪تاء السياسي ُب مشركع برنامج سلطة "ىو         

أكلت أ٫تية كربل ألسلوب التخطيط ضمن العملية التنموية االقتصادية، كىو األسلوب 

الذم ظل ٯتنح عناية أكرب ١تا يسمى ب "سياسة الصناعة ا١تصنعة" كإشراؾ الشباب 



، كىو اجملتمع الذم ظل يُعبئ كيُكَوف 163كٕتنيده ُب كسب معركة بناء اجملتمع اٞتديد

 إطار الوالء التاـ للنظاـ الذم أقامتو النخبة ُب ىذه ا١ترحلة. سياسيا كعقائديا ُب

كُب ىذا اإلطار، استطاعت النخب السياسية الفعلية اليت يستند ٪توذجها التنموم على 

، أف تتجاكز تناقضاهتا 164شرعية اإل٧تاز ا١تميز بتصنيع سريع كتعليم ٚتاىَتم كثورة زراعية

الداخلية كا٠تارجية كعلى رأسها كاريزمية قيادة  الداخلية كتستفيد من ٣تموعة العوامل

٣تلس الثورة كارتفاع أسعار النفط ككجود ما يسمى با١تعسكر االشًتاكي الذم إتو ٨تو 

تدعيم حركات ٖترر الشعوب كمساندة مصاّب الدكؿ القابعة ٖتت مظلة العامل الثالث 

 ا. كاليت ال تتعارض توجهاهتا مع مصاّب اإلٖتاد السوفياٌب سابق

كهبدؼ تدعيم شرعية السلطة القائمة على مشركعية الثورة التارٮتية من جهة         

كمشركعية اإل٧تاز كاليت أساسها التنمية، كاف مفركضا على النظاـ القائم ك إىل جانب 

اسًتاتيجية التنمية اإلقتصادية ا١تتبعة، ا١تضي قدما ٨تو إقامة ا١تؤسسات الدستورية كإعادة 

 19شكل الذم ال يتناقض كتوجو السلطة اٞتديدة اليت برزت بفعل إنقبلببنائها بال
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جواف كالذم يعترب ُب نظر قيادة الثورة حركة تصحيحية كاف ال بد منها كضمانة ىامة 

 ٟتماية اإلستقبلؿ كاستمرارية الثورة كٖتقيق التنمية الشاملة. 

 

   

 ثالثا: اتجاه السلطة في فترة رئاسة الشاذلي بن جديد:

حاكلت سلطة الدكلة ُب فًتة رئاستو، ا١تراىنة على إعادة بناء اإلرث ا١تؤسساٌب         

اليت تركو سلفو الرئيس "ىوارم بومدين" من خبلؿ مسعى استحداث فكرة التوازف بُت 

العسكر كالسياسيُت داخل اٞتبهة. كىي العبلقة اليت بقيت مفقودة منذ أف أمسكت 

كمت قبضتها بالقوة. كما مثلت عهدتو فرصة جادة النخب العسكرية بالسلطة كأح

الختبار مصداقية شرعية النظاـ السياسي "ا١تهتزة"، ُب ٤تاكلة منو إلحياء الثقة بُت جهاز 

الدكلة ك اجملتمع ا١تدين الفاقد للحركية كالذم ظل معطل الوظيفة بفعل إخضاع كسائطو 

ت إدارهتا بَتكقراطية الدكلة، كاليت الثقافية كالسياسية ٖتت مظلة أجهزة السلطة اليت تول



إتهت ٨تو إرساء نظاـ سياسي قوم يقـو بإخضاع اٟتركات السياسية ٖتت أيديولوجية 

 اٟتزب الواحد.                   

عكست سلطتو ُب فًتة رئاستو مسارا سياسيا مل يكن مطركحا لدل مؤسسة         

اف الصراع على أشده بُت كل من "٤تمد العسكر، الذم اختارتو ٠تبلفة الرئيس بعدما ك

صاّب ٭تياكم" ا١تسؤكؿ التنفيذم ا١تكلف ّتهاز اٟتزب من جهة، ك"عبد العزيز بوتفليقة" 

الذم كاف أنذاؾ كزيرا للخارجية من جهة ثانية. كالذم حسمت فيو ُب األخَت النخبة 

 . العسكرية اليت ظلت ٘تتلك السلطة كتتحكم ُب العملية السياسية

مل يكن خيار ا١تشاركة السياسية ك إرساء دعائم اإلصبلحات السياسية اليت        

عرضتها سلطتو، كلعب دكر احملور السلطوم الوسيط كا١تتوازف بُت الدكلة كاٞتيش كاٟتزب، 

                                                           
 - اة الرئيس "ىوارم بومدين"، أف يتم اختيار ٩تبة سياسية جديدة تستمر ُب ا١تضي قدما ُب ٛتاية النظاـ السياسي. تطلبت ا١ترحلة السياسية بعد كف

يوما ُب حالة كفاة رئيس  45اللتاف ٗتوالف لرئيس اجمللس الشعيب الوطٍت أف يتوىل الرئاسة ١تدة  1976من دستور 118ك  117كطبقا للمادتُت 
لرئاسة إىل السيد:" رابح بيطاط" بصفتو رئيسا للمجلس الشعيب الوطٍت، إذ حددت مهمتو السياسية ُب التحضَت النعقاد اٞتمهورية، ًب إسناد مهمة ا

سلس كمن  دكف أف ا١تؤ٘تر الرابع للحزب الذم ٔتوجبو يتم اختيار ا١تًتشح للرئاسة . إالَ أف ا١تؤ٘تر مل يتمكن  من نقل السلطة بطريقة دٯتقراطية كبشكل 
 استمرار الصراع السياسي بُت النخب السياسية. يؤدم إىل

 كقد برز ُب ظل ىذه التجاذبات السياسية تياراف اثناف ككل تيار منهما يدعي أحقية شرعيتو ُب امتبلؾ السلطة:
ٟتزب جبهة التحرير الوطٍت.  يتزعم التيار األكؿ "٤تمد الصاّب ٭تياكم" كالذم كلفو أصبل الرئيس" ىوارم بومدين" قبل كفاتو بتحضَت ا١تؤ٘تر الرابع -

 يعد من ا١تنادين بضركرة تقوية اٟتزب كٛتاية منجزات الثورة كدعم اإلٕتاه االشًتاكي.
 لدكلة.كيتزعم التيار الثاين "عبد العزيز بوتفليقة" الذم كانت تسانده األجهزة التكنوقراطية ا١تسيطرة على األجهزة البَتكقراطية ا١تركزية ل -

 مل ٭تسم ُب األخَت سول بتدخل مؤسسة اٞتيش ُب فرض مرشحها الوحيد ٠تبلفة سلفو كىو العقيد: لكن ىذا الصراع 
 ، كإثر ذلك أصبح رئيسا للجمهورية كأمينا عاما للحزب ككزيرا للدفاع.1979( من فرباير07" الشاذيل بن جديد" كالذم ًب انتخابو ُب السابع )



فكرة مطركحة لدل صناع القرار ا١تعنيوف. كىو ما جعل كل ذلك يصطدـ ُب األخَت بُت 

سيده ُب الواقع، كبُت ما كاف ينوم العسكر فعلو، كىو ما حاكؿ "الشاذيل بن جديد" ٕت

 اإلستمرار ُب امتبلؾ السلطة.

كأيا كاف، فإف إنتقاؿ السلطة هبذا الشكل مل يضف ُب نظر ا١تتتبعُت للشأف         

السياسي ُب ىذه ا١ترحلة كاليت ستشهد فيما بعد إصبلحا سياسيا، أم تغيَت طارئ على 

تو اليت شكلها ُب ظل الدكلة ا١تستقلة، إذ ظل التوجو العاـ شكل نظاـ اٟتكم كبناء سلط

ىو احملافظة على خيار االستمرارية كالوفاء للعهد السابق خاصة مؤسسات الدكلة اليت 

 .1976جاءت كنتاج ٞتملة ا١تبادئ اليت أقرىا دستور 

ا١تسار معٌت ىذا أف مؤسسات الدكلة كسلطتها البَتكقراطية، ستظل تستمر ُب ىذا         

السياسي ا١تتجدد كالذم سيتجو ٨تو سياسة تدعيم بناء بَتكقراطية الدكلة بشكل يسمح 

للنظاـ السياسي القائم من االستمرارية ُب تنفيذ سياستو العامة كُب السيطرة على رسم 

كصدكر ميثاؽ  76ا١تشهد السياسي، برغم بعض التعديبلت اليت طرأت على دستور

ر حاصل ُب تركيبة النظاـ االجتماعي كالسياسي كمرحلة معربة عن تطو 1986



كالتطلعات السياسية اٞتديدة، اليت يفًتض أف تدفع بإتاه إعادة ترتيب السلطة كتعزيز 

 مكانة حركات كتنظيمات اجملتمع ا١تدين.

لكن ُب حقيقة األمر فإف ىذه التعديبلت الدستورية، مل تأٌب بأم جديد يذكر         

درا تنمويا على ا١تستول السياسي كىو ا١تستول الذم ظلت تغيب كدكف أف ٭تقق ذلك ق

فيو الفرص الدٯتقراطية ُب الوصوؿ إىل ا١تراتب الوظيفية كاىل امتبلؾ السلطة اإلدارية 

كالسياسية عن طريق اٞتدارة كالكفاءة، بل على العكس من ذلك زيادة تعاظم بَتكقراطية 

اجملتمع كىي ا١تكانة اليت أضفاىا لو ميثاؽ اٟتزب على مستول أجهزة اٟتكومة كالدكلة ك 

 كاليت جعلت منو أداة مسيطرة على التنظيم كالتسيَت كقيادة الببلد. 86165

كىي ا١تكانة اليت يفًتض إعادة االعتبار فيها ١تكانة اجملتمع ا١تدين كدكف تغيبو أك         

 را١تقابل مل يعد دك إقصائو ُب إشارة خاصة لؤلحزاب السياسية كدكرىا التنموم، لكن ُب 

اٟتزب الواحد يقتصر على عملية تعبئة اجملتمع كما كاف ُب السابق، بل تعداىا كأصبح ىو 
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ا١تؤسسة األكىل ا١توجهة ألجهزة الدكلة كىو ا١تؤسسة احملورم ُب الفصل ُب خيارات الدكلة 

 كأكلوياهتا كالبت ُب سياساهتا العامة.

اإلصبلح السياسي ا١تسماة، مل تؤدم سول إىل معٌت ذلك أف مرحلة االنفتاح ك         

خلق كضع قدًن متجدد حاؿ دكف السماح للفواعل األخرل ُب اٟتكم، برغم أف ميثاؽ 

إ٪تا جاء ليقـو بعملية تسريع سياسي لضماف اٟتريات كمساكاة الفئات  1986

 ٟتكومة.االجتماعية كالسياسية ُب إبداء الرأم كالتفكَت كُب مراقبة ما تقـو بو أجهزة ا

 المطلب الثاني: آليات نمط الحكم المسيطرة وتأثيرىا على عملية نقل السلطة:
كاف سعي النخب القائمة على فرضية الوصوؿ إىل السلطة ُب مراحلها األكىل من         

البناء الوطٍت، فرض توجو عاـ يقـو على أساس ا١تزج بُت مؤسسات اٟتزب كالدكلة ٔتختلف 
ت مربر مقاكمة التخلف كالتخلص من ٥تلفات "الكولونيالية" كبناء ىياكلها كأجهزهتا ٖت

٣تتمع جديد. كاف ذلك يتطلب تعبئة شاملة كبركز ٩تب اجتماعية كسياسية متجانسة تسعى 
ُب ا١تقاـ األكؿ إىل تبٍت مشركعية كاحدة قائمة على مل الشمل كٕتاكز ا٠تبلفات بُت القيادات 

النخب اليت بدت توجهاهتا ترفض أف تنصاع ك ٯتارس السياسية من جهة، كاحتواء  بعض 
 عليها اإلقصاء.

لكن كل ذلك كاف يسَت ٖتت غطاء ٤تاكالت ٕتمع السلط حوؿ"الشخص" كىيمنة         
السياسي على ا١تدين بالشكل الذم تغدك فيو ا١تراقبة ا١تطلقة للحزب كالبَتكقراطية مصدرا 

نزكات السياسية كاليت ستتشكل حتما طا١تا أف للسلطة اليت ستعمد إىل دعم التوجهات كال
ٕتربة بناء الدكلة الوطنية ال زالت ُب البداية كٖتمل معها بوادر استحالة تكيف النخب 



كانصهارىا، العائدة أساسا إىل عدـ الرضى السياسي كإىل عدـ كجود العقد االجتماعي 
 كالسياسي الذم يقبل بو اٞتميع.

من خبلؿ ثقافة النخب السياسية ا١تتصادمة، خاصة منها لقد كاف ذلك كاضحا         
عقلية النخب العسكرية كالبَتكقراطية ا١تسيطرة كرغبتها اليت كانت ٖتذكىا ُب ٦تارسة السلطة 
بالشكل الذم سيسمح ٢تا بالتدرج ُب ىـر النظاـ السياسي، كلعب أدكار ُب صنع القرار 

مؤسسات الدكلة كمنظمات اجملتمع ا١تدين، كرسم السياسة العامة على حساب عملية انفتاح 
اليت يفًتض أف تسَت ُب إتاه ٬تعل ٪تط األداء السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي يتماشى 

 كمتطلبات الدكلة الوطنية ا١تتجددة.
رٔتا يبدك لنا ذلك منطقيا من الناحية الواقعية ألف أدكات التفاكض على التغيَت         

من جهة،  اكاسًتاتيجيات اٟتسم اٞتماعي مل تكن موجودة إطبلقكالتداكؿ على السلطة 
كعدـ توفر ا١تقدرة لدل التكتبلت كالتحالفات ا١تختلفة اليت ٗتتلف توجهاهتا السياسية ُب 

داخل النظم السلطوية الناشئة التحرؾ ٨تو بديل سياسي دٯتقراطي بسبب صراع النخب 
 كفرضية الوصوؿ إىل السلطة من جهة أخرل.

كل ذلك كاف من بُت الدكافع اليت قامت بعملية تعطيل انفتاح سلطة الدكلة القائمة          
على مكونات اجملتمع ا١تتعددة، كاليت يفًتض أف يكوف ٢تا حضور مشاركة سياسية ضمن 
عملية البناء الوطٍت. كعوض أف يكوف اإلٚتاع السياسي مصدرا لشرعية السلطة، غدت 

رعية التارٮتية" ك"الزعامة" إطارا تستمد منو النخب النافذة ا١تصادر األخرل كمنها "الش
شرعيتها كتستلهم منها تواجدىا السياسي ٔتا ٭تدد طبيعة نظامها السياسي خبلؿ اللحظة 

 التارٮتية اٟتاٝتة من عمر الدكلة الوطنية الناشئة.
لجأ إليو النخب كيأٌب السند القانوين كالدستورم ٖتت مظلة ىذه ا١تصادر ا١تذكورة لت        

السياسية ا١تسيطرة من أجل إ٬تاد غطاء للفعل السياسي كلنمطها الذم ستشكلو من خبلؿ 
العمل كفق ا١تعايَت التعاقدية ا١تعركفة مثل الدساتَت كبناء ا١تؤسسات اليت ستسمح ٢تا ُب 

نظاـ امتبلؾ السلطة كإرساء النظاـ السياسي ك٦تارسة اٟتكم فعليا. كألف الطبيعة الشخصية ل
 -اٟتكم السياسي ا١تتشكل ُب ىذه ا١ترحلة كاستنادا إىل ٣تموعة ا١تتغَتات )الزعامتية



ا١تؤسساتية...(، فرضت على ٩تبها النزكع  -التكنوقراطية -التنظيمية البَتكقراطية -العسكرية
 ة.٨تو احتكار األدكار القانونية ُب إتاه السيطرة التنظيمية كالتسيَتية كرسم السياسات العام

ٍب يأٌب السند اإلدارم البَتكقراطي كالذم ٔتوجبو يسمح للنخب ا١تغلقة بتحديد         
مكانتها االجتماعية كالسياسية من خبلؿ السيطرة التنظيمية على ا١توارد االجتماعية 
كاالقتصادية بشكل يسمح ٢تا ُب التحرؾ ْتثا عن فرص إعادة إنتاج القاعدة كٔتا يضمن ٢تا 

 كالتأييد.ٖتقيق الرضى 
كهبذا الشكل ككفق ىذه النماذج النمطية ا١تتحكمة ُب ٦تارسة السلطة، تبقى ككما         

سنرل ُب ىذا ا١تبحث حظوظ الصعود السياسي ُب االنتقاؿ إىل سلم ىـر السلطة السياسية 
مع  كاإلدارية، مرىونة ٔتا تقدمو ىذه العبلقة ا١تتبادلة اليت تتداخل فيها الظاىرة "العسكرية"

البَتكقراطية كالقانوف كبناء ا١تؤسسات، كتتداخل فيها الثركة كا١تكانة االجتماعية كالسياسية 
للنخب ا١تتشكلة كالصاعدة. كتبقى حظوظ ٦تارسة السياسة كالتداكؿ على قواعد اللعبة، ال 
ٯتكن أف تتعدل حدكد ٪تط األداء السياسي الذم حددتو ا١تمارسة الفعلية للسلطة برغم 

فرص ا١تشاركة السياسية كالعمليات االنتخابية اليت أشارت إليها النصوص القانونية  توافر
 الرٝتية خاصة ُب فًتة االنتقاؿ من نظاـ اٟتزب الواحد إىل نظاـ تعدد األحزاب.

 آلية النمط العسكري:: أوال
مل تكن التدخبلت العسكرية ُب السياسة كما يرل ُب ذلك )ىب.سي.ٝتيث(        

B.C.Smith   ٔتا ُب ذلك االنقبلبات العسكرية، "شيئا جديدا من الناحية التارٮتية، غَت
أهنا من الناحية الواقعية صارت حدثا شائعا بصورة ملحوظة ُب دكؿ العامل الثالث أدىش 
كأفزع كثَتا من السياسيُت القوميُت كا١تراقبُت ا٠تارجيُت، ٔتا ُب ذلك علماء االجتماع الغربيُت 

يشًتكوف ُب الرأم القائل بأنو من غَت احملتمل أف تكوف القوات ا١تسلحة خطرا  الذين كانوا
 .166على أنظمة مدنية"

كا١تلفت لبلنتباه عندما يصَت اٞتيش قوة سياسية مسيطرة كمتحكمة ُب ٦تارسة         
السلطة منذ أف تشكلت مؤسسات الدكلة ا١تستقلة ُب ٕتربة النظاـ السياسي ُب اٞتزائر، كما 
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ك أمرا بالغ األ٫تية عندما ٭تل النظاـ العسكرم ٤تل النظاـ ا١تدين ك٤تل النظاـ الدٯتقراطي يغد
كلو بطريقة غَت مباشرة إىل غاية ىذه الفًتة السياسية اليت ٭تاكؿ أف ينتقل فيها اجملتمع كتنتقل 

دئة رغم فيها الدكلة إىل مستول يتم فيو ٕتذير الدٯتقراطية كالتداكؿ على السلطة بالطرؽ ا٢تا
 التاريخ الطويل من االستقبلؿ كرغم مستويات التحوؿ ا١تتنوعة اليت شهدهتا ا١تنطقة العربية.

فماىو السبب ؟ كماىي الدكافع اليت جعلت القوات ا١تسلحة تنزع دكما ٨تو إتباع سياسة 
 إمتبلؾ السلطة كالتحكم ُب صناعة كإدارة السياسة العامة؟ 

كعلى رأسها إسهامات  حوؿ ىذا ا١توضوع ن اإلجاباتكاٟتقيقة أف الكثَت م        
، تُرجع ذلك إىل كوف أف األنظمة ا١تدنية السابقة ُب كثَت من بلداف أمريكا L.Pye)ؿ.بام(

درجة صارت ىل البلتينية كخاصة بلداف إفريقيا ا١تستقلة حديثا ، كانت ىشة كغَت مستقرة إ
ين ُب ىذه اجملتمعات األقل ٪توا، فإف مؤسسة تسلنم ٩تبها ا١تسيطرة أنو إذا اهنار أم نظاـ مد

اٞتيش تصبح العنصر الوحيد األكثر تنظيما كاألقدر منافسة على السلطة بصورة فعالة إىل 
  167حد تأىيلها ُب صياغة السياسات العامة كصنعها.

ٯتكن أف ينطبق ىذا التفسَت على الدكؿ اليت ظلت تواجو ٖتديات سياسة التحديث         
تزمت هبا ٩تبها السياسية كالعسكرية فًتة حصو٢تا على استقبل٢تا مباشرة كبعد ٖتررىا اليت ال

كٗتلصها من ظاىرة اإلستعمار. بل كاف ذلك يعد عامبل من عوامل استمرارىا كاستقرارىا 
النسيب كيدفع اٞتيش ُب اال٩تراط ضمن عملية ا١تشاركة السياسية كالتنموية. كقد ساعدىا ُب 

يق قدر ملموس ك٤تقق على مستول التنمية االجتماعية كاالقتصادية كتغَت ُب ذلك بإتاه ٖتق
 ا٢تياكل التنظيمية كا١تؤسسية.

قد يصلح ذلك مع ٣تموع الدكؿ الناشئة، لكن كُب ا١تقابل، ال ٯتكن أف ينطبق ىذا         
يع ا١تعيار على نظم دكؿ مستقلة قطعت أكثر من ٜتسة عقود كال زالت غَت قادرة على توس

دائرة ا١تشاركة السياسية كترفض أية ٤تاكلة للقياـ بعملية أية تدكير للسلطة ضمن ا١تصادر 
اٞتديدة للشرعية اليت تتشكل باستمرار. كىذا إ٪تا يعكس إصرار النخب العسكرية على صفة 
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االستمرار ُب التدخل كالسيطرة بدؿ القبوؿ بالعمل ٖتت مظلة الدساتَت ا١تدنية كاٟتكم 
 طي.الدٯتقرا

ك٘تثل الظاىرة العسكرية ُب اٞتزائر ىنا، كاحدة من ا١تشكبلت عند دراسة موضوع         
تدخل اٞتيش ُب أف ىذا النمط ٭تمل معو دالالت ٥تتلفة ُب نظر أطركحات ٥تتلفة. 
كأظهرت ىذه الدالالت الطريقة اليت ًب هبا االستيبلء على السلطة ُب ٖتليل الكثَت من 

ظم دكر مؤسسة اٞتيش فيها تارة على اعتبار أف طبيعة ا١ترحلة كانت التفسَتات اليت تعا
ْتاجة ماسة إىل ىذا النوع من التنظيم ا١تؤسسي التصحيحي، كمَثل تارة أخرل حالة من 
الفزع كا٠توؼ على أف ذلك كاف مهددا بشكل كبَت للدٯتقراطية كللعملية السياسية  بصفة 

 عامة.
ملية ٚتع أك ١تلمة جاىدة ُب السعي ٨تو التوفيق بُت ىذه كمهما حاكلت أف أقـو بع        

التفسَتات التحليلية ا١تختلفة، إاَل أف كجهة البحث ا١تسطرة ُب ىذا ا١تبحث ستختار مسعى 
الدفاع عن فرضية الًتكيز بشكل كبَت على أف ذلك مَثل ٪تطا كاحدا من بُت ٣تموعة أ٪تاط 

كصوؿ عملية التغيَت إىل مستول استحاؿ فيو ظلت مستمرة ُب السيطرة على السلطة، برغم 
 ٕتاكز نظاـ اٟتكم الدٯتقراطي ا١تدين.

يبقى تفسَتنا كٖتليلنا لظاىرة استيبلء العسكر على السلطة كالنمط ا٠تاص الذم         
أقامو ُب إدارة عبلقة الدكلة ٔتجتمعها ا١تدين، مربوطا بنوعية كشكل التدخل الذم عرفتو 

ضمن إطار اٟتديث  1962مدت عليو مؤسسة اٞتيش ُب اٞتزائر منذ ك الذم اعت الدكلة
عن ٣تموعة األسباب اليت دعت العسكر إىل التدخل ُب اٟتياة السياسية كالنزكؿ إىل اٟتراؾ 

 السياسي كطبيعة األدكار ا١تؤداة  ُب ظل عملية التنمية السياسية ا١تنتهجة.
عد االستقبلؿ من الناحية الدستورية، إىل كلئن بدا حرص اٞتيش يتجو ُب مرحلة ما ب        

ا١تسا٫تة ُب عملية التنمية كا١تشاركة ُب ٛتاية ا١تصاّب اإلسًتاتيجية كُب ٖتديد توازنات التغيَت 
الكربل على مستول الداخل كا٠تارج كمن خبلؿ ا١تكانة اليت منحتها لو ا١تواثيق الوطنية، فإف 

١تقاـ األكؿ ٨تو صيانة النظاـ السياسي الذم أقامو حرصو من الناحية الواقعية كاف يدفع كُب ا
كٖتصينو بكل الوسائل بشكل جعل عملية تداكؿ النخب مقتصرة فقط  65بعد حركة جواف 

 على زمر الطبقات اٟتاكمة.                  



ا١تتبع إذف، ٔتثابة ا١تعيار الذم ٯتكن بو معرفة غرض  يصبح شكل التدخل العسكرم        
لعسكرية اليت قادت االنقبلب العسكرم كاليت ٝتح ٢تا الوضع ُب أف تزيح نظاما مدنيا الفئة ا

 كٖتل ٤تلو نظاما آخر.
 آلية نمط بيروقراطية الحزب واإلدارة: ثانيا:
تبقى البَتكقراطية ُب كل النظم السياسية كُب التحليل النظرم، ٝتة كخاصية تنظيمية         

ية خاصة بالنسبة للسياسيُت اٞتدد، مهما كانت صحة ال مفر منها ُب اٟتياة السياس
شرعيتهم كطريقة ٦تارستهم للسلطة كتعاملهم مع العناصر كاألطراؼ السياسية اليت تتعارض 
توجهاهتا مع السياسة العامة اليت يصنعها النظاـ السياسي. على أساس أف البَتكقراطية ىنا 

اؽ التخصص الرٝتي بالقدر الذم ٬تعل ٖتاكؿ أف ترسي نصيبا كقدرا من العقبلنية ُب سي
 .Accessالنخب ا١تسيطرة ٖتقق أعلى درجات "الوصوؿ" 

كتبقى من جهة أخرل ٘تثل أحد التحديات السياسية اليت تواجو الدٯتقراطيات         
اٞتديدة ا١تتشكلة كاليت تكوف فيها آليات احملاسبة ضعيفة للغاية كتتضاعف صعوباهتا عندما 

١تتحكمة ُب رسم السياسات كصنعها. كعندما تظهر الدكلة على أف ٣تا٢تا تصبح لوحدىا ا
السياسي ال ٯتكن أف يستغٍت عن اإلطار البَتكقراطي ا١تسيطر الذم كجدت فيو أك الذم 
استعانت بو ُب اللحظة كالظركؼ التارٮتية ا١تعينة، كعندما تربز اٞتماعة أك النخبة السياسية 

هبدؼ تنظيم العملية االجتماعية كالسياسية فحسب، كإ٪تا لتمارس السلطة القهرية ليس 
 حفاظا على النظاـ السياسي القائم كخدمتو كإطالة عمره السياسي.

                                                           


 فٟ أٌذؼس أٖىحي: S.Hintingtonضٌٛٛ )٘.ٕ٘طؿطْٛ(  ضمغ ِؼظُ جإلٔمالذحش قٓد 

  governanmental or guardian coupجإلٔمالخ جٌكىِٟٛ أٚ جٌٟٛٚ -1

ذّؼٕٝ أْ جٌٕظحَ جٌؿى٠ى ٠طرٍن جٌٕظرحَ جاللطٛرحوٞ جٌٓرحتى ػٍرٝ قحٌرٗ، ٠ٚكرىظ  guardianshipوٌٚ جٌؿ١ٕ ٕ٘ح وٌٚ ٚٚح٠س 

ضغ١١ٍج أْح١ْح ٞث١ال فٟ ١ْحْس جٌكىِٛس، ٠ٚم١ُ قمٗ فٟ جٌكىُ ػٍٝ وػٜٛ أْ ِّٙطٗ ضّػً فٟ ضٛف١ٍ فطٍز ِٓ جالْرطمالي لررً 

طس.ٚضطغ١ٍ ل١حوز جٌكىِٛس ٌىٓ ١ٌّ ج١ٌٙىً جالؾطّحػٟ أٚ ج١ٌٓحْٟ. ٠ٚمرً وؿ١ٕ قىُ ٚال ٠ٕٗة أٞ ضٕظر١ُ ١ْحْرٟ ئػحوز جٌٍٓ

 ِٓطمً ٠ٚؼرٍ ػٓ جػطُجِٗ جٌؼٛوز ئٌٝ جٌػىٕحش قحٌّح ضؿٍٜ ض٠ٛٓس جٌّٕحَػحش جٌّى١ٔس أٚ ئلحِس ٔظحَ ذى٠ً ِٚمرٛي.

  Voto coupئٔمالخ جٌف١طٛ )قك جٌٍفٝ( -2

جش جٌٍّٓكس ِكرً قىِٛرس ِى١ٔرس ٍِطُِرس ذحإلٚرالـ جالؾطّرحػٟ ٚجاللطٛرحوٞ جٌؿرًٌٞ ِٕٚطهررس و٠ّمٍج٠رٟ. ػٕىِح ضكً جٌمٛ

 ٠ٚطىنً جٌؿ١ٕ ٕ٘ح ػٕىِح ٠ُٓطىػٝ ِٓ لرً جٌطرمحش جألغٕٝ فٟ جٌّؿطّغ ذغٍٜ ضم٠ٛٝ جٌرٍٔحِؽ جإلٚالقٟ جٌٓحتى.

   Anticipatory vetoئٔمالخ جٌف١طٛ)جإلْطرحلٟ( -3

جٔطمرحي جٌٓرٍطس ئٌرٝ قىِٛرس غ٠ٌٛرس أٚ ٌجو٠ىح١ٌرس ذحػطررحٌ يٌره ِط١ّرُج ػرٓ جإل٠حقرس   ١pre-emptٓطركػٕىِح ٠طىنً جٌؿ١ٕ ٌ

 ذكى١ِٛس ضمى١ِس ئٚالق١س لحتّس.

   Reforming coupٕٚ٘حن ِح ٠ّٓٝ ذحالٔمالخ جالٚالقٟ -4

اٞتيش إىل تغيَت النظاـ االجتماعي ككضع الدكلة كاجملتمع على أساس أيديولوجي جديد. يرفض النظاـ القائم كيتحدل شرعيتو كينشئ كالذم يسعى فيو 
 .352-349، صمرجع سبق ذكرهيب. سي. ٝتيث،  منظمتو السياسية ا٠تاصة إلضفاء شرعية السيطرة العسكرية على الدكلة. راجع ُب ىذا الباب:

 



كيصبح شأف البَتكقراطية ُب اٞتزائر شأف البَتكقراطيات ا١تغلقة ا١تتحركة ضمن دائرة         
تعقيدا، ألف خصوصية الدكلة  اٟتالة الثانية الذم جرل فيها تسييس البَتكقراطية بشكل أكثر

القائمة من جهة كسلوؾ اٟتزب ا١تسيطر من جهة أخرل دفعا إىل حد جعل البَتكقراطية 
السائدة ٢تا خطوطا غَت منفصلة عن السلطة، بل ىي السلطة ُب حد ذاهتا خاصة عندما 

ة ٬ترم اٞتمع بُت التعيينات السياسية كالضغط على من ًب تعيينهم ُب الوظائف اٟتكومي
بإعبلف كالئهم ٖتت مظلة اٟتزب الواحد، كإاَل يعد ذلك إ٨ترافا كاضحا عن دٯتقراطية اٟتزب 
كعن دٯتقراطية أجهزة الدكلة كمؤسساهتا ا١تتشكلة. كالسبب ُب ذلك، ىو أف البَتكقراطية اليت 

د أفرزهتا خصوصية الدكلة ا١تستقلة كاستعاف هبا نظاـ اٟتزب الواحد ُب اٞتزائر، ظلت ٘تثل أح
 األ٪تاط احملورية ا١تتحكمة ُب ٦تارسة السلطة على كجو التحديد.

رغم تأكيد االلتزاـ ٔتبدأ ا١تشاركة السياسية ُب أجهزة الدكلة ك مؤسساهتا كما جاء ُب         
، كبعد ظهور عجز اٟتزب ُب االضطبلع بدكره  86168مواثيق الدكلة كخاصة منها ميثاؽ

على أ٫تية دكر بَتكقراطية الدكلة كاٟتزب ُب القياـ كتنظيم سياسي قيادم، إال أف حرصو 
بعملية التغيَت، راح يعكس رغبة  ٣تموعة النظاـ السياسي ُب اإلبقاء بصيغة مشولية الدكلة  
كإطار يستمد منو النظاـ شرعيتو كيقـو بعملية ضبط ١تمارسة السلطة بالشكل الذم يراه 

  السياسي.مبلئما حىت كلو تطلب ذلك مصادرة لقنوات التعبَت
 
 
 

 انتقال السلطة في ظل تجربة التحول الديمقراطي: -المبحث الثالث
سنحاكؿ التقرب قليبل من بعض عناصر ظاىرة انتقاؿ السلطة  بحثضمن ىػذا ا١ت        

ا١تختربة ُب سياؽ كالتعرؼ على خصوصياهتا بشكل أكثر قربا كأكثر ٖتديدا خبلؿ ىذه الفًتة 
االنتقاؿ إىل مرحلة ذات طابع تعددم صراعي، خاصة مع تبلور رؤل ٥تتلفة كمتعارضة ُب 
موضوع الدكلة ك الشرعية السياسية، كىي الفًتة السياسية ا١تسماة بفًتة الدٯتقراطية. كُب ىذا 
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 ٠ّىٓ جٌٍؾٛع ئٌٝ: 86أؾً جإل٠الع أوػٍ ػٍٝ ِفَٙٛ جٌّٗحٌوس ج١ٌٓح١ْس فٟ ضٌٛٛ ١ِػحق ِٓ  - 

 .124(، ص 1986. )اٞتزائر : جبهة التحرير الوطٍت  1986الميثاق الوطني  -



اإلطار سيقتصر اىتماـ البحث على رصد بعض ا٠تصائص ك السمات العامة اليت طبعت 
كما تبله من تداعيات كانعكاسات نتقاؿ السلطة ُب ظل ٕتربة التحوؿ الدٯتقراطي موضوع إ

 على عملية البناء الدٯتقراطي.
إف التساؤؿ الذم يطرح ىنا ىو: ىل توصلت التجربة الدٯتقراطية إىل تطوير صيغ         

السلطة  كأدكات سياسية مقبولة كقادرة على إدارة قواعد ٦تارسات بديلة عن شرعيات
مدل  ذ أف تشكلت مؤسسات الدكلة ؟، كإىل أمنالتقليدية اليت أنتجها النظاـ السياسي م

جديدة للمشاركة ُب عملية التنمية  ساىم اجملتمع بشقيو السياسي كا١تدين ُب إ٬تاد آلية
الدٯتقراطية كالتحديث السياسي؟ كىل توصلت القول  السياسية اٟتاكمة  إىل استحداث 

الف ينتهي بتقبل التعددية كيشرؾ الفواعل األخرل دكف أف يقًتف موضوع هنج سلطوم ٥ت
انتقاؿ السلطة بإعادة تسخَت اٟتزب كالبَتكقراطية كاستخداـ اٞتيش كعناصر داعمة لعملية 

 تعزيز كدٯتومة عمر النظاـ السياسي؟
ُب مضمار  إف اإلجابة األكلية ا١تمكنة عن ىذه التساؤالت ا١تطركحة ٖتاكؿ التأكيد        

ىذا ا١تبحث كضمن افًتاض عاـ، كىو أنو كبرغم اإلصبلحات السياسية كالدستورية اليت 
عرفتها خصوصية التحوؿ الدٯتقراطي ُب اٞتزائر، إال أف تدعيم فرص انتقاؿ السلطة بالطرؽ 
السلمية بدت قاصرة، ألف السياؽ التارٮتي ظل يلوح بوجود تناقضات على مستول القيم 

طبيعة الًتكيبة النخبوية اٟتاكمة كا١تبعدة  ك نزكاهتا الذاتية ك السلطوية اليت  كعلى مستول
ظلت تبلـز النظاـ السياسي لتضفي عليو حاالت التصادـ ك التصارع، كبالتايل فإف اآلليات 
الضابطة ١تمارسة السلطة اليت اعتمدت عليها النخب اٟتاكمة، بقيت ىي نفسها اآلليات 

 ُب ظل عملية االنتقاؿ الدٯتقراطي. ا١تتحكمة كا١تسيطرة 
ك ىكذا ك بناءا على ما اتسمت بو تداعيات األزمة السياسية ُب اٞتزائر  ُب الفًتة         

اليت تشكلت فيها مؤسسات الدكلة، بقيت ا١تمارسة الدٯتقراطية ال تقول ُب االنتقاؿ إىل 
صد مواجهتها أك كضع مستول يستوعب بشكل كبَت التناقضات االجتماعية كالسياسية بق

حد ٢تا. كأما التصورات الواضحة للعمل السياسي كآليات ٦تارسة السلطة، بقيت ىي 
األخرل من دكف أف تبلقي أية درجة من النجاح ُب تشكيل شركط االنتقاؿ السلمي للسلطة 

 كقبوؿ التنوع ٔتا يستتبع من إدارات سلمية للمنافسة السياسية.



موعة ىذه القيم ا١تتناقضة، بقيت ٖتمل ضمن عملية االنتقاؿ كمن دكف شك فإف ٣ت        
اٞتارية أفكارا جد متعارضة ُب كيفية التجاكب مع العملية الدٯتقراطية، إذ أف ٣تموعة ٤تسوبة 
على ٩تب النظاـ التقليدية ظلت ترل بضركرة أف تسَت الدٯتقراطية كفق مكتسبات الثورة 

موعة أخرل مثلت ٩تبا حديثة كبقيت تتطلع ٨تو كمشركع الدكلة الوطنية الشمولية، ك٣ت
ا١تراىنة على عملية اإلصبلحات السياسية اليت ٬تب أف تضفي على األقل طابع ا١تشاركة ُب 

 السلطة كتدعيم فرص ا١تسا٫تة ُب صنع السياسة العامة كصنع القرار. 
أف تقدمو  عملية التداكؿ على السلطة كتدكيرىا، أضحت مقًتنة أيضا، ٔتا ٯتكن        

األحزاب السياسية كتضفيو بشأف التحوؿ الدٯتقراطي كتدعيم فرص ا١تشاركة السياسية ُب 
منظور النخب اإلصبلحية ا١تبادرة بعملية التحوؿ السياسي، خاصة عندما كصلت العملية 
السياسية إىل طريق جد مسدكد بسبب قصر التجربة الدٯتقراطية كضيق ٣تاؿ اٟتريات 

سية ا١تسموحة هبا، كعبلقات األحزاب السياسية فيما بينها كثقافاهتا السياسية كا١تمارسة السيا
ا١تتصارعة من جهة أخرل. كل ذلك جعل عملية تدكير السلطة كتعاقب النخب عليها أمرا 

 غَت قابل للتحقيق.   
ية، ال ٯتكن القوؿ إذف، أف ىذه الوضعية السياسية العامة اليت أفرزهتا التجربة الدٯتقراط        

ٯتكن فصلها عن الثقافة السياسية اليت بقيت عالقة ٓتصوصية الدكلة كمؤسساهتا منذ أف 
ٖتملت النخب العسكرية كالبَتكقراطية لوحدىا ٪تط البناء السياسي كاأليديولوجي، كىو األمر 
 الذم مل ٯتكنها من خلق تقاليد سياسية مقبولة ك تؤىل خاصة اجملتمع ا١تدين ُب الظفر بالدكر

 . (1)اإلجتماعي كالسياسي الذم ٬تب أف يقـو بو
بناءا على ضوء ىذه ا١تبلحظات األكلية، ستلجأ خطوة البحث ىنا إىل اختبار         

افًتاضاهتا من خبلؿ إلقاء نظرة توصيفية ُب تركيبة كعناصر العبلقة اليت حكمت سلطة الدكلة 
طية التعددية، ألنو ال ٯتكن فهم كيف خبلؿ ىذه الفًتة أم فًتة االنتقاؿ إىل عهد الدٯتقرا

ٕترم عملية انتقاؿ السلطة دكف التطرؽ إىل األدكار السياسية اليت سيتضح كزهنا عند التعامل 

                                                           
 قٛي ئٖىح١ٌس ذٕحء جٌى٠ّمٍج١٠س ٠ٍؾغ ئٌٝ: (1)

Djillali Liabes, «La démocratie en Algérie : culture et contre culture» peuples 

méditerranéens, N° 52 – 53. Juillet – décembre 1990, p 49-60 . 



مع مفهػـو الدٯتقراطيػة، ك السػؤاؿ الذم يطرح ىنا ىو: كيف انتقلت السلطة؟ ىل ًب ذلك 
 أخرل؟  على أساس عقبلين مؤسساٌب كدٯتقراطي أـ على أساس اعتبارات

  اإلصالحات السياسية كآلية للتغيير السياسي: -المطلب األول
أخذت النخب السياسية اإلصبلحية على عاتقها مسؤكلية اإلنتقاؿ إىل مسار         

السوؽ الدٯتقراطية التعددية، كالشركع ُب التعامل مع نظاـ اقتصادم جديد قائم على ليربالية 
ُب ظل إصبلحات اقتصادية كسياسية جزئية، كبدت عملية التحواؿ ا١ترتقبة تطرح العديد من 
التساؤالت: كيف ٯتكن ٢تا أف ٕتسد ا١تطلب الدٯتقراطي ُب صورة ال تتناَب كتوجهات 

 الشرعية القائمة كال تتعارض ك التحوؿ السياسي الذم تطلبتو كظائف النظاـ السياسي؟ 
ذا كانت فكرة اإلصبلحات االقتصادية ك السياسية تدعو صػراحة إىل ضػركرة كحىت إ        

اإلنتقاؿ إىل نظاـ تعدد األحزاب كإقامة نظاـ دٯتقراطي مبٍت على احًتاـ إرادة الشعب، فإف 
النخب السياسية التقليدية كاحملافظة ك ا١تتمسكة بالسلطة ك ألسباب تارٮتية كأيديولوجية مل 

نتقل اجملتمع ٨تو الدٯتقراطية ا١تقبولة، كىو التوجو السياسي الذم ظلت تكن لتقبل ُب أف ي
تتمسك بو ٩تب اٟتزب الواحد ُب عملية االستمرار ُب السيطرة على ا١تشهد السياسي، كدكف 

 أف يًتؾ اجملاؿ للفواعل االجتماعية كالسياسية األخرل. 
لتعرب سول عن مرحلة سياسية  تأٌب اإلصبلحات االقتصادية كالسياسية هبذا الشكل،        

ظرفية فرضها دكراف حركية النظاـ السياسي. كقد اقًتف ذلك كلو ٔتجموع التفاعبلت 
 :169التالية

٣تمل الضغوطات اإلجتماعية كاإلقتصادية الثقافية ك السياسية اليت ظلت تواجو النظاـ  -
ة البحث عن السياسي كتشكك ُب مصداقية اٟتزب الواحد، دفعت النخب النافذة بضركر 

 ٥ترج لؤلزمة السياسية ك ا١تراىنة على إعادة ٖتقيق الفعالية السياسية كاإلدارية ٞتهاز الدكلة.
الصيغ التوفيقية ا١تتشكلة بُت التوترات اٟتاصلة ك النسق السياسي الذم تداخلت كظائفو  -

 كتشابكت من جراء تعقيد البناء السياسي كإضطراب قراراتو من جهة أخرل، دفعت ُب
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احملصلة ببعض النخب ا١تتطلعة إىل إعادة اإلعتبار إىل الوصاية ا١تطلقة على التسيَت السياسي 

كاإلدارم من خبلؿ جعل سلطة الدكلة مسؤكلة عن كل شيء تلبية للحاجات اإلجتماعية 

 كاإلقتصادية ك الثقافية. 

" ا١تًتادفة ُب إرتباط فكرة اإلصبلحات الدٯتقراطية مع سياسة الرئيس"الشاديل بن جديد -

تقوية جناحو ١تواجهة خصومو ُب ا١تكتب السياسي بأطراؼ سياسية أخرل فاعلة، كالقياـ 

بعملية تطهَت داخلي على مستول السلطة كعلى مستول جهاز اٟتزب من خبلؿ اللجوء إىل 

 اختبار صيغة الدٯتقراطية التعددية كصناديق اإلقًتاع.

ية تتسق مع تطلعات اإلصبلحيُت الذين كانوا ُب االعتماد على إصبلحات جزئية كتدر٬ت -

معظمهم من أصوؿ الربجوازية الداعية إىل ٖترير اإلقتصاد كإىل ليربالية السوؽ كمع معارضة 

أسلوب التغيَت اٞتذرم من أجل التحكم كبشكل كبَت ُب زماـ األمور، كمن دكف أف يؤدم 

صبح يوما ما عائقا أماـ التطلعات ذلك إىل اتساع دائرة الدٯتقراطية التعددية اليت قد ت

اإلصبلحية اليت تبدك جديدة كمنعرجا أكثر تعقيد كجها لوجو مع احملافظُت داخل اٟتزب 

 العتيد.



 

بدت عملية التغيَت كبناء الدٯتقراطية هبذا الشكل، مرتبطة ُب األساس بثقافة النظاـ         

كأدكاره كفواعلو الرئيسية. كلقد اتضح ذلك حينما طرح السياسي كطبيعتو ا١ترتبطة بوظائفو 

ره ُب دفكرة إعادة ىيكلة اٟتزب ككوا 170قادة جبهة التحرير الوطٍت ُب مؤ٘ترىم االستثنائي

إطار توجهات سياسية تسمح لو باالنتقاؿ ا١تتوازف كالذم يتفق ُب ا١تبدأ العاـ كا١تبادئ العامة 

ال يعرب سول عن  ُب ىذه الفًتة مفهـو انتقاؿ السلطةللتنظيم السياسي العتيد، كمن ىنا ظل 

كضعية خاصة تبحث ُب اإلطار العاـ عن آلية قدٯتة متجددة لتكشف كتعرب عن اٟتاجات 

يتم         ا١تتزايدة للمجتمع بشقيو السياسي كا١تدين، كمن دكف أف تكوف ىناؾ رؤية كاضحة

 اٟتاصلة. ٕتاكز اإلختبلالت السياسية كاالقتصادية من خبل٢تا

: 1976أوال: التعديل الجزئي لدستور 

، إىل إعادة النظر ُب 1988سَرعت األحداث اليت عرفتها الدكلة ُب أكتوبر         
الدستور على أساس أنو ٯتثل بالنسبة للنخب ا١تبادرة بفكرة اإلصبلح السياسي، ٥ترجا 
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EL Moudjahid 28Novembre 1988.                                                   
 -  ٦تهدة لبداية التغيَت ُب طبيعة النظاـ السياسي كشرعيتو اليت ظلت قائمة إىل غاية اللحظة اليت أعلن فيها  ،1988ُب عاـ  أحداث أكتوبرجاءت

 :الرئيس "الشاذيل بن جديد" عن نيتو ُب ٕتسيد التعددية اٟتزبية. راجع ُب ىذا الباب



تها ُب اإلٕتاه الذم يدفع سياسيا ٯتكن أف يعيد تنظيم العبلقة بُت مؤسسات الدكلة كسلط
٨تو اٟتفاظ على الدٯتومة كاالستمرارية ك٬تد متنفسا جديدا للنظاـ السياسي. كجاء مشركع 

 1988أكتوبر  3اإلصبلحات السياسية ضمن بوادر التغيَت ُب طبيعة النظاـ السياسي ُب 
 للتأكيد على األفكار كا١تبادئ التالية:

  بادرت هبا سلطة الدكلةدعم فكرة اإلصبلحات السياسية اليت -
 دعم موقف الرئاسة ُب مواجهة ا١تعارضُت لئلصبلحات -
لسلطة الرئاسة اٟتق ُب الرجوع مباشرة إىل الشعب ٕتنبا من احتماؿ التصادـ مع الضغوط  -

 اليت قد تتعرض إليها من قبل اٟتزب كاٞتيش.
 ١تسؤكليات السياسية.تقاسم السلطة بُت الرئيس كاٟتكومة كالرب١تاف من خبلؿ تبادؿ ا -
 . 171فصل الدكلة عن اٟتزب كإهناء الدكر السياسي للجيش -

الشيء اٞتديد الذم جاء بو مشركع التعديل ٘تثل ُب إستحداث منصب رئيس         
اٟتكومة كالذم ٖتدد دكره من خبلؿ نقل بعض صبلحيات رئيس اٞتمهورية إىل رئاسة 

ة التشريعية كىو ا١تسؤكؿ ُب إدارة التسيَت حكومتو على أساس أنو ا١تسؤكؿ أماـ السلط
كالتنظيم االقتصادم كاالجتماعي. كىذا يعٍت خلق صبلحيات تنظيمية جديدة من شأهنا أف 
تعزز مكانة كل من السلطتُت التنفيذية كالتشريعية، كبالتايل يبقى رئيس اٞتمهورية ال ٯتثل 

 لوحده سلطة البث ُب القضايا ا١تصَتية.
إؿ ذلك ٝتحت التعديبلت الواردة ُب اإلصبلحات اٞتديدة ١تنظمات اجملتمع  كإضافة        

ا١تدين ُب حرية إبداء الرأم كحرية اٟتركة كاالستقبللية عن كصاية اٟتزب كىي خطوة أكلية 
 . 1989فرباير 23ىامة ستدفع ا١تشرع أف يويل أ٫تيو كربل ٢تذا ا١تسعى الذم سيتبناه دستور 

 : 1989ثانيا: إصالحات دستور
ك ١تا أصبحت الدٯتقراطية خيارا ضركريا ككحيدا، راحت سلطة الدكلة تؤكد ُب خطبها         

السياسية على أهنا األطركحة ا١تتميزة الفاعلة كاليت ٬تب أف تقـو بدكرىا االجتماعي 

                                                                                                                                                                      

. بَتكت: مركز األزمة الجزائرية الخلفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافيةاالزمة اٞتزائرية: الواقع كاآلفاؽ" ُب: عبد اٟتميد مهرم، "
 .185-180،ص1996دراسات الوحدة العربية، 
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. كراحت ٖتاكؿ إعادة 172كالسياسي، انطبلقا من كوهنا مؤسسة فعلية ُب ٦تارسة السلطة
اتَتىا ك ُب ٖتديد طبيعة النظاـ السياسي كتنظيم العبلقات بُت ٣تموع السلط النظر ُب دس
 كا١تؤسسات. 

كأكؿ ما قامت بو ُب ظل فكرة اإلصبلحات ا١تعلن عنها، كىو القياـ بتعديل جزئي         
ٍب االنتقاؿ التدر٬تي ٨تو اٟتديث عن دكلة القانوف كالدٯتقراطية من خبلؿ  76لدستور

ا١تتضمن مائة كسبعة كستُت  89ابت الدكلة اٞتزائرية من جديد ُب دستورالتأكيد على ثو 
بتنظيم السلطة كا١تراقبة كا١تؤسسات الدستورية كمراجعة  مادة تشملها أربعة أبواب متعلقة

الدستور، كما خصصت التعديبلت اليت تضمنتها ىذه اإلصبلحات فصبل ىاما عن اٟتقوؽ 
من  40-39معيات السياسية خاصة ُب ا١تادتُت اليت تكفل حريات التعبَت كتأسيس اٞت

الدستور. ككل ىذا يأٌب ضمن قيود كقواعد صارمة تقـو ْتصر العمل اٟتزيب كاٞتمعوم ُب 
خانة عدـ ا٠تركج عن مسار اإلصبلحات اليت ًب ىندستها على مقاس السلطة القائمة 

 كالفعلية. 
بلحيات كاسعة للسلطة التنفيذية كُب ا١تقابل منحت ىذه التعديبلت الدستورية ص        

كزيادة دكر الرئاسة كاٟتكومة ُب اإلمساؾ بالسلطة كفصل اٟتزب عن الدكلة كإبعاد اٞتيش 
عن اٟتياة السياسية، كٯتكن ىنا ترتيب أىم ما تضمنتو ٣تموعة اإلصبلحات السياسية 

 :89173كالدستورية احملددة ُب دستور
 سماح بالتعددية اٟتزبية.تكريس الفصل مابُت اٟتزب كالدكلة كال -
إلغاء ا١تادة اليت تنص على أف رئيس اٞتمهورية ٬تسد كحدة القيادة السياسية للحزب  -

 كالدكلة من خبلؿ ٕتسيده للحكومة كٖتديد سياستها.
تقليص ٤تدكد لصبلحيات رئيس اٞتمهورية الذم تنازؿ عن حقو ُب ا١تبادرة بتقدًن القوانُت  -

 ىذا اٟتق إىل رئيس اٟتكومة. إىل الرب١تاف حيث انتقل
 استحداث عدد من النصوص ُب ٣تاؿ حقوؽ اإلنساف كاٟتريات. -
 التأكيد على استقبللية السلطة القضائية كاستقبلؿ القضاء. -
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إهناء الدكر السياسي للجيش كانتقالو إىل كظيفتو الرٝتية ا١تتمثلة ُب حفظ االستقرار  -
 لببلد.  كالسياسة الوطنية كالدفاع عن حدكد ا

من  89األمر األىم الذم جاءت بو سياسة اإلصبلحات اليت تضمنها دستور        
الناحية النظرية، كىو إدخاؿ مفهـو الشرعية الدستورية كبديل عن مفهـو الشرعية الثورية، ك 
٤تاكلة لتكريس مبدأ الفصل بُت السلطات كإخضاع اٟتكومة الشرعية ا١تنتخبة لرقابة بر١تانية 

ر مبدأ التعددية اٟتزبية كالسياسية بعد أف ظلت مؤسسات النظاـ السياسي قائمة على كإقرا
احتكار السلطة من قبل اٞتيش كبَتكقراطية اٟتزب. غَت أف ىذه ا١تبادئ كعلى الرغم من 
كضوح النصوص القانونية اليت جاءت فيها، إاَل أهنا من الناحية العملية مل تتبلور بشكل 

نتقاؿ ٨تو الدٯتقراطية. كىذا راجع بطبيعة اٟتاؿ إىل رغبة النظاـ كاضح حىت ُيسمح لبل
السياسي كسلطتو ُب اإلبقاء على النمط السلطوم ك٦تارساتو السياسية كالبَتكقراطية 

 كالعسكرية التقليدية.
كألنو مل يكن مستساغا ُب تصور النخب النافذة، أف يتم العمل بدستور أثبتت         

نونية كالسياسية عدـ مقدرهتا ُب التجاكب مع اٟتاالت السياسية ا١تستعصية ٤تدكدية آليتو القا
عندما اقًتنت استقالة رئيس اٞتمهورية )الشاذيل  1992خاصة منها األزمة ا١تؤسساتية عاـ 

بن جديد( مع حل اجمللس الشعيب الوطٍت، كاليت جاءت بفعل تدخل اٞتيش ُب اٟتياة 
الذم حققو  174النجاح االنتخايب Pre-Emptالسياسية كبصورة أدؽ الستباؽ 

عندما فازت "جبهة اإلنقاذ اإلسبلمية" بضعف األصوات  اليت فاز  1991اإلسبلميوف عاـ
هبا منافسوىا ذكم الوزف الثقيل ُب إشارة إىل )جبهة التحرير الوطٍت كجبهة القول االشًتاكية( 

ثانية كقاـ بتعيُت "اجمللس األعلى ُب اإلقًتاع األكؿ كالذم على إثرىا، ألغى العسكر اٞتولة ال
 للدكلة" لتسيَت ا١ترحلة االنتقالية.

كقيمتو  89كال يعد ىذا مربرا تتخذه النخب ا١تسيطرة كذريعة للتقليل من أ٫تية دستور        
القانونية كالسياسية عندما قامت بإلغاء الشرعية. كاٟتقيقة أف الدساتَت كلها، بدت كتبدك 

ديث عن آليات حقيقية لتداكؿ السلطة با١تعيار الوظيفي للدٯتقراطية قاصرة كعاجزة ُب اٟت
)مسؤكلية اٟتكومة  89بعدما كانت ٦تكنة من خبلؿ آلية غرفة الرب١تاف اليت حددىا دستور
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أماـ الرب١تاف( كاليت كاف ا٢تدؼ من كرائها ٛتاية حقوؽ ا١تواطن األساسية من اعتداءات 
 كٕتاكزات السلطة الشخصية.

كتبقى السلطة هبذا الشكل ىي اليت تتحكم ُب أ٪تاط السياسات ا١تتبعة ضمن إطار         
الدكلة بصفتها جهازا منظما )٤تتكرا( يرتبط دكرىا بناءا على العبلقة اليت تقيمها مع اجملتمع 

، كاليت تبدك على أهنا أداة قمعية من خبلؿ إطارىا القانوين ك السياسي ك ا١تقصود 175ا١تدين
ر ا١تنظم للسلطة ك احملدد للعبلقات القائمة بُت األجهزة ا١تختلفة. كالسلطة ُب بو الدستو 

النظاـ السياسي اٞتزائرم هبذه الصورة كحسب مقتضيات الدستور ظلت ىي ا١تمسك الفعلي 
 بزماـ األمور، فهي اليت ترسم السياسة العامة كتبث التقرير ُب ٚتيع ا٠تطط كالربامج.

 ات المحلية والتشريعية كآلية لنقل السلطة:المطلب الثاني: اإلنتخاب
ظلت آلية العملية االنتخابية ُب تصور اجملتمع السياسي ىي ا١تعيار الوحيد ضمن         

طرؽ ٦تارسة السلطة، كما ظلت ٘تثل تعبَتا سياسيا كقانونيا أمثل كتعكس اىتماما كبَتا 
تقاؿ السلمي، كرغم اإلعًتاؼ هبذا بضركرة توفر شكل ا١تمارسة السياسية ا١تقبولة كشركط اإلن

ا١تسعى إال أف التطبيق العملي ٢تذه الصورة اإلجرائية كاف متعذرا بسبب ضخامة االضطرابات 
 . 176ك التخوفات السياسية من جراء التوازنات اٞتديدة اليت أحدثتها ا١تعارضة السياسية

النمط االنتخايب ا١تطلوب، كيف ككانت التخوفات السياسية تكمن أيضا ُب ٪توذج         
يتم اٟتسم ُب نتيجة يكاد أف يفصل فيها مسبقا تفاعل الشرائح االجتماعية الواسعة اليت 
أظهرت كالئها للتيارات السياسية ا١تعارضة منذ أف ًب اإلعبلف عن الدٯتقراطية التعددية، ُب 

اجملتمع كحاجاتو بسبب الوقت الذم أظهرت فيو السلطة عدـ مقدرهتا على مسايرة اعتبارات 
فقداف أدكارىا ككظائفها االجتماعية اليت تقـو هبا، كُب الوقت الذم ظلت فيو أطراؼ السلطة 
تتساءؿ عن كضعية اٟتزب الواحد الذم ٖتوؿ إىل حزب سياسي معارض كبقية األحزاب 

ظاـ السياسية األخرل، كغَت قادر ُب نفس الوقت على لعب دكر الغطاء لكل ما يقـو بو الن
 السياسي من أجل االستمرار. 
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  (:1990أوال: االنتخابات المحلية )
احمللية لتوسع من نطاؽ ىذه التخوفات، حينما  1990كجاءت إنتخابات جواف         

( عن فوز اٞتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ  06أسفرت النتائج النهائية ) أنظر إىل اٞتدكؿ رقم 
كمنحتو األغلبية ُب صوت،  4.331.472كتسبة بعدد األصوات ا١ت 54.25بنسبة قدرىا 

٣تلس شعيب كالئي، كقد تبلىا حزب جبهة التحرير الوطٍت ْتصولو  32بلدية كب  854
كبعدد األصوات ا١تكتسبة كاليت كصلت إىل  ٣28.13تلسا شعبيا بلديا بنسبة  488على 

يأٌب ك  ٣27.53تلسا كالئيا أم بنسبة  14صوتا إىل جانب حصولو على  2.245.798
٣تلسا  87ُب ا١ترتبة الثالثة حزب التجمع من أجل الثقافة كالدٯتقراطية حيث ٖتصل على 

 . 177صوتا 166.104بعدد أصوات  2.08شعبيا بلديا بنسبة 
لكن الصعوبة اليت كانت تواجو الدكلة كتؤرؽ األحزاب السياسية األخرل خاصة         

صوراهتا السياسية كالفكرية مع الطركحات القول السياسية منها اليت تتعارض طركحاهتا كت
االسبلمية، كىي كيفية مواجهة التيار اإلسبلمي ككيفية التعامل معو ُب حالة كصولو إىل 

 السلطة كاستحواذه على اٟتكم.
  ثانيا: االنتخابات التشريعية وتدخل الجيش في المشهد السياسي:

ول السياسية األخرل من ُب ظل ٗتوؼ السلطة كالق 1991جاءت انتخابات         
الصورة ا١تفًتضة ١تا بعد العملية االنتخابية، خاصة ُب ظل دعاكل التخويف كالتحريض اليت 
رافقت مدل مقدرة األحزاب اإلسبلمية ا١تعتدلة كحدكد إمكاناهتا ُب إ٬تاد استجابات كحلوؿ 

ٚتاعات لكبح ٚتاح ضغوط ا١تطالب االجتماعية كالسياسية. ُب الوقت الذم كانت فيو 
إسبلمية أخرل أكثر تشددا، تراقب عن بعد إىل ما سيفسر عنو الوضع السياسي بقصد 
االستعداد للمواجهة كالعنف ا١تضاد، ألهنا ُب األصل مل تكن تؤمن بالعمل السياسي كال 

 بالدٯتقراطية. فهي ٚتاعات جهادية راديكالية ُب األساس.
دٯتقراطية التنقيب ُب إعادة بناء مركز جديد ىذا الطموح السياسي الذم ٝتحت لو ال        

للسلطة ُب ظل فشل النموذج السياسي التقليدم كضعف مقدرتو كخربتو السياسية كتراجع 
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دكره ُب االستجابة ٞتملة ا١تطالب االجتماعية، ظل يكشف عن العبلقة ا١تتأزمة بُت سلطة 
السياسية اليت ٘تيل إىل اٟتد من الدكلة ا١تسيطرة كمكانة اجملتمع ا١تدين كعلى رأسو األحزاب 

عملية احتكار السلطة كباألخص ا١تيل إىل مواجهة شرعية تقليدية ظلت غارقة ُب مشولية  
الدكلة العميقة اليت ما فتئت تعمل على مصادرة اٟتريات السياسية كالقطيعة مع الثقافات 

 السياسية اٞتديدة.
عن تشكيل إطار سياسي جديد يعيد من الصعب جدا اٟتديث  كُب احملصلة أصبح        

تنظيم السلطة ك يعمل على بناء صيغ جديدة للشرعية بسبب اإلزدكاجية ُب ا٠تطاب 
السياسي من جهة، ك القيود السياسية ك الدستورية ا١تفركضة كاليت ظلت تقـو بعملية تقييد 

السياسي  لعمل كحركية تنظيمات اجملتمع ا١تدين، خصوصا بعد ما دأبت استمرارية النظاـ
على ضركرة اإلبقاء ْتزب جبهة التحرير الوطٍت ُب لعب دكر الغطاء السياسي دكف منازع 

 يذكر.
كظهرت الصعوبة أيضا ُب كوف أف األحزاب السياسية ا١تعارضة مل تكن لديها القدرة         

الكافية ُب تقدًن البديل السياسي، بل اكتفت خطبها السياسية سول بتقدًن االنتقادات 
ا١تعطلة للمسار الدٯتقراطي كا١تقيدة لعمل  178البلذعة ك مواجهة كرفض ا١تشاريع كالقوانُت

األحزاب ُب شكل احتجاجات كمواجهات كتنظيم مسَتات كإضرابات كا١تطالبة بإجراء 
انتخابات رئاسية مسبقة، ك دكف أف يؤدم ذلك إىل تقدًن ٪توذج سياسي كاضح يسهم ُب 

عم. كىو ما ظل يؤكد حرص األحزاب السياسية على الدكر نقل السلطة ُب جو ىادئ كنا
 احملورم للرئاسة كمكانتها ُب عملية التغيَت.

أبريل  05ا١تؤرخ ُب  07/-91كقد ٕتلى ذلك ُب معارضتها لقانوف رقم         
، ا١تتضمن تقسيم الدكائر االنتخابية كالذم على إثره ًب تأجيل إجراء االنتخابات 1991179

دائرة  540بسبب زيادة دكائر أخرل كاليت كصلت إىل  1991ديسمرب 26 التشريعية إىل
انتخابية كاليت ٛتلت داللة كاضحة ُب نظر األحزاب ا١تعارضة على أهنا زيادة خصصت 
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١تناطق نفوذ كدعم كمساندة للحزب اٟتاكم ُب األرياؼ خاصة ُب اٞتنوب الكبَت ٔتا تضمن 
 لو أغلبية بر١تانية.

لقانوف ُب نظر ىذه األحزاب على أساس أنو قانوف ٣تحف، مل يأخذ بعُت كظل ىذا ا        
االعتبار الكثافة السكانية كبدليل أف اف ىناؾ مناطق ذات كثافة عالية من السكاف مل ٖتصل 
على ٘تثيل إاَل بفارؽ ضئيل مع مناطق أخرل ال تعرؼ نفس الكثافة كاعترب ىذا اإلجراء 

 رياؼ. هتميش ٟتجم ا١تدف على حساب األ
باإلضافة إىل التطور ا١تثَت الذم أخذت تفصح عنو خطابات األحزاب السياسية         

كعلى رأسها التيار اإلسبلمي ا١تتجسد خاصة ُب ٕتربة )جبهة اإلنقاذ اإلسبلمية( كىو 
أسلوب ا١تواجهة ك ا١تطالبة باالنتخابات الرئاسية ا١تسبقة، ألف فكرة التغيَت من فوؽ ك الفصل 

ألة السلطة من االكلويات اليت ظلت تركز عليها األحزاب السياسية خاصة األحزاب ُب مس
ذات التوجو اإلسبلمي كما رافق ذلك من انشغاؿ كاسع  ُب خطبها كأدبياهتا الفكرية 

 كالسياسية.
كيأٌب ُب مقدمة األحزاب السياسية ذات الوزف الثقيل كعلى رأسها حزب جبهة         

الذم ظل يدعو كبشكل كاضح إىل ضركرة تغيَت النظاـ السياسي كيعترب القول االشًتاكية، 
أف ٦تارسة السلطة بالطريقة الدٯتقراطية تقتضي القبوؿ بالطرؼ اآلخر ُب التنافس السياسي ، 
لكن سرعاف ما أظهرت نتائج االنتخابات التشريعية فوز اإلسبلميُت بأغلبية ساحقة للمقاعد 

َت خطابو كلغتو السياسية، ك يدعو إىل إعادة التوازف إلنقاذ الرب١تانية، راح يًتاجع كيغ
 الدٯتقراطية من خطر األصولية.  

كاتضح ذلك، بعد الفوز الذم حققتو )جبهة اإلنقاذ اإلسبلمية( بأغلبية ساحقة على         
مقعدا بعد أصوات  188( ْتصو٢تا على 08ك 07القاعدة كالرب١تاف )راجع اٞتدكؿ رقم

صوتا، حينما أبدت األحزاب السياسية ا٠تاسرة كمنها الليربالية  3.260.222قدرت ب
كالعلمانية كاليسارية، معارضتها بشدة كالتوجو إىل التعامل مع اجملتمع ا١تدين "الدٯتقراطي" 

، كىو اجملتمع ا١تدين الذم كجدت فيو 180هبدؼ إنقاذ الدٯتقراطية من خطراإلسبلميُت
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ة كإعادة تنظيم السلطة كسط ٕتنيد كاسع من قبل السلطة ضالتها بقصد تفويت الفرص
ا١تنظمات كاٟتركات اٞتمعوية كالنسوية، كما لقيت ىذه الفكرة بالفعل ٕتاكبا كدعما  من قبل 
٣تموعة من حركات اجملتمع ا١تدين ا١توالية لتوجو النظاـ السياسي ُب التصدم لنتائج 

 سكرية على كقف ا١تسار االنتخايب. اإلنتخابات التشريعية، كإصرارا من قبل  ا١تؤسسة الع
لكن السؤاؿ الذم ظل يطرح نفسو كىو، إىل أم حد مثلت ىذه التعبئة ا١تنظمة من         

قبل السلطة آلية سياسية مقبولة كمنحت كفقها فرصة جديدة إلعادة بناء الدٯتقراطية 
 بأسلوب يضمن نقل السلطة بطريقة ىادئة كسلمية؟

اب السياسية قد أكلت عناية قصول ١توضوع  انتقاؿ السلطة كتركيز كإذا كاف األحز         
جهودىا السياسية ُب ا١تطالبة بالتغيَت  عن طريق االحتكاـ إىل صناديق اإلقًتاع كاإلرادة 
الشعبية. فكيف بدت مواقف السلطة من ىذه ا١تسألة؟ ككيف كاف تعاملها مع النمط 

ُب تشكيل صيغة سياسية جديدة يقبل هبا اٞتميع اإلنتخايب؟ كىل سا٫تت آلياهتا ا١تستخدمة 
 من أجل عملية نقل السلطة ُب أسلوب ىادئ؟

لكن رغبة اإلصبلحيُت ُب التعايش السياسي مع اإلسبلميُت بعد فوزىم ُب الدكر         
األكؿ من اإلنتخابات التشريعية، مل ٕتد تأييدا لدل النخب السياسية التقليدية احملافظة، بل 

إىل دفع الرئيس "الشاذيل بن جديد" إىل االستقالة ك على إثرىا ألغيت نتائج  أدل ذلك
اإلقًتاع بعد إبطاؿ عمل الرب١تاف، كما ًب حل "اٞتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ" بقرار من )٤تمد بو 
ضياؼ( الذم أستدعي لرئاسة اجمللس األعلى للدكلة بعد عملية االنسداد السياسي اليت 

 .181صو٢تا إىل طريق  معقد كمسدكدمست الدٯتقراطية كك 
أسفرت ىذه االستقالة عن خلق أزمة دستورية كمؤسساتية بفعل الفراغ القانوين الذم         

حصل خاصة بعد أف أعلن الرئيس ا١تستقيل عن حلو للمجلس الشعيب الوطٍت نتيجة إلغاء 
ُب إطار العمل على نتائج الدكر األكؿ من االنتخابات التشريعية ككقف ا١تسار الدٯتقراطي 

استعادة ىيبة الدكلة كاستقرار مؤسساهتا كٖتقيق الوحدة  الوطنية اليت تعد ُب نظر النخبة 
 العسكرية من أىم الشركط األساسية للعودة إىل ا١تسار الدٯتقراطي.
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األزمة السياسية اٟتاصلة، إىل اإلعبلف عن تعيُت ما يسمى باجمللس األعلى إستدعت        
لؤلمن كفرض حالة الطوارئ ، ألف الدٯتقراطية كصلت إىل طريق مسدكد ُب منظور ٣تموعات 
سلطة النظاـ السياسي كمل تعد الظركؼ السياسية بإمكاهنا توفَت الشركط ا١تبلئمة ١تواصلة 

مر الذم دفع ا١تؤسسة العسكرية إىل التمسك بفكرة قيادة ٚتاعية ا١تسار االنتخايب، كىو األ
ذات أغلبية مدنية انتقالية دكف استبلـ السلطة بطريقة مباشرة. من باب كسب موالُت جدد 

 يتقبلوف فكرة نقل السلطة كفق النمط الذم أراد أف يتبناه اٞتناح احملافظ ا١تمسك بالسلطة.
نتقالية هبيئة رئاسية جديدة ٝتيت باجمللس األعلى للدكلة، جاءت ىذه اإلجراءات اال         

كىيئة شبو تشريعية ىي اجمللس االستشارم الوطٍت بدؿ اجمللس الشعيب الوطٍت احملل، مدعوتاف 
للسهر على دعم استمرارية الدكلة كتوفَت الشركط ا١تبلئمة ألداء كظائفهما بشكل طبيعي، 

ـ األمن ُب إطار ا١ترحلة االنتقالية، كىو ما عمل عليو كالعمل على دعم االستقرار كترتيب نظا
، لكن على حساب تراجع 182الرئيس )٤تمد بوضياؼ( ُب ٤تاكلة منو السًتجاع ىيبة الدكلة

 دكر اجملتمع ا١تدين كمكانة مبدأ اٟتريات.
 89فرضت ىذه اإلجراءات ا١تتبعة فيما بعد كهبذه اآللية، إبطاؿ العمل بدستور         
ء فقط ببعض ا١تواد اليت ظلت ُب نظر صناع القرار، تبدك أكثر مبلئمة للمرحلة كاإلبقا

 183االنتقالية خاصة بعد إعبلف حالة الطوارئ كتشجيع سياسة ٛتبلت االعتقاؿ الواسعة
لقادة كمناضلي اٞتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ كمناصريها، كما أدت ىذه اإلجراءات على حل 

ك الوالئية ا١تنتخبة التابعة للحزب الفائز باألغلبية ٔتوجب ا١ترسـو ٚتيع اجملالس الشعبية البلدية 
، كعوضت ٔتندكبيات تنفيذية بلدية  1992أفريل  11ا١تؤرخ ُب  92ػ  142التنفيذم رقم 

 ك كالئية معينة من طرؼ اإلدارة.
 تعلق األمر  بإعادة رسم خارطة سياسية جديدة تبدأ بفكرة "التجمع الوطٍت"، لكن        

سرعاف ما هتدمت ركائز ىذا العقد السياسي اٞتديد، بدأت الشكوؾ تظهر حوؿ مدل 
صبلحية ىذه اإلجراءات اٞتديدة، كىل بإمكاهنا أف تقـو بتوفَت مناخ أفضل ٨تو التعددية 

 خصوصا بعد إغتياؿ "٤تمد بوضياؼ".
                                                           

، الصادر بتاريخ )مارس 344، العدد مجلة الجيشراجع خطاب "٤تمد بوضياؼ" رئيس اجمللس األعلى للدكلة غداة إعبلف حالة الطوارئ،  - 182
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ٯتقراطي، بقيت التجربة السياسية ُب ىذه ا١ترحلة تعرؼ اخًتاقات التنظيم الد        
ا١تمارسات غَت الدٯتقراطية ك استمرارية النمط العسكرم كالبَتكقراطي ُب السيطرة احملكمة 

. كبقي 184على اإلدارة كمستول رسم السياسة كإسناد ا١تسؤكليات كمراقبة اٟتريات السياسية
اٞتيش ٭تكم سيطرتو ا١تطلقة على مقاليد السلطة كلها كما يرل ُب ذلك )عدم ا٢توارم( من 

ك٦تارستو للضغوط على النخب السياسية كحركات  185بلؿ حسمو ُب ا٠تبلفات السياسيةخ
 اجملتمع ا١تدين.

كلقد استمر تأثَت اٞتيش كسيطرتو على السلطة حينما قاـ اجمللس األعلى لؤلمن بعد         
ة اجتماع ندكة الوفاؽ الوطٍت بتعيُت اٞتنراؿ )اليامُت زركاؿ( رئيسا للدكلة لتسيَت ا١ترحل

االنتقالية ا١تقدرة بثبلث سنوات إىل غاية إجراء انتخابات رئاسية كانت ٤تسومة سلفا للتدليل 
 على قوة النظاـ السياسي كاستعادة الثقة ُب الدكلة كمؤسساهتا. 

إلعادة ترتيب الوضع اٞتديد كخلق خارطة  1995كبالفعل جاءت انتخابات نوفمرب        
مسارات ا١تشهد السياسي اٞتديد. كأعلنت على إثرىا  سياسية جديدة يعاد كفقها توزيع

الكثَت من النخب السياسية عن نيتها ُب الًتشح ٢تذه االنتخابات، لكن ٣تموعة اإلجراءات 
احملسومة سلفا مل ٘تّكن غالبية النخب اليت ظلت تتطلع إىل ا١تشاركة ُب  كالضوابط القانونية

رط "اإلمضاءات" ا١تطلوب كا١تفركض من قبل مثل ىذه االستحقاقات ا١تصَتية من توفَت ش
( 03بَتكقراطية الدكلة ا١تاضية ُب تقوية كجود السلطة القائمة، كاليت أبقت سول ثبلثة)

مًتشحُت يتقدمهم رئيس "حركة ٣تتمع السلم" )٤تفوظ ٨تناح(، كأمُت عاـ "حزب التجمع 
ح( عن "حزب التجديد من أجل الثقافة كالدٯتقراطية" )سعيد سعدم(، ك)نور الدين بوكرك 

اٞتزائرم" ١تنافسة مرشح السلطة الرئيس )اليامُت زركاؿ(، ا١تكلف بتسيَت ا١ترحلة االنتقالية إىل 
 .1994غاية 
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 -  ُب ا١تًتشح ا١تقدـ: إما اٟتصوؿ  1995نوفمرب من عاـ 16إشًتطت ٣تموع ىذه الضوابط القانونية احملددة إلجراء االنتخابات الرئاسية ا١تنظمة ُب
كإما اٟتصوؿ  ككالية على االقل. 25توقيع ألعضاء منتخبُت داخل ٣تالس بلدية أك كالئية اك بر١تانية على االقل، كموزعة عرب  600على قائمة تتضمن 
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 6(، الصادرة ُب 12ا١تتضمنة لنص القانوف العضوم ا١تتعلق بنظاـ االنتخابات، العدد )الجريدة الرسمية، اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية،  -
 .1997مارس



ا١تنظمة مشهدا سياسيا جديدا، كاف متوقعا  الرئاسية كقد أفرزت نتائج االنتخابات        
كا١تضي قدما ُب عملية تطهَت إعادة تشكيلو بغرض توطيد سلطة النظاـ السياسي من جديد 

 كاسعة النطاؽ ١تخلفات كلفة التعددية كتفاصيلها كما أسفرت عنو من نتائج 
مست ُب األساس شرعية السلطة كمؤسسات الدكلة. كبغرض االستعادة التدر٬تية الستقرار 
ك٘توقع النخب النافذة ُب اٟتكم كانتقا٢تا إىل مستول ٬تعلها ٖتافظ على مصاٟتها دكف أف 

 يؤدم ذلك إىل اإلخبلؿ ُب عملية التوازف اليت فرضها ا١تشهد السياسي اٞتديد. 
كقد أظهرت التعبئة ا١تنظمة كراء مرشح السلطة إعادة توزيع الوظائف كا١تناصب         

كاٟتقائب ك إعادة تشكيل مايسمى بالتحالفات السياسية كاالحتماء با١تنظمات كاٟتركات 
تخاب )اليامُت زركاؿ ( رئيسا للببلد كاف ٔتثابة الضوء األخضر اٞتمعوية. كبالفعل فإف ان

إلعادة تقوية دكر السلطة العسكرية من جديد ُب إحكاـ سيطرهتا الفعلية على الرئاسة 
 كالتشريع كإدارة بَتكقراطية الدكلة، بل فرض مزيدا من التفرد بالسلطة. 

 96ليت تضمنها مشركع دستور كقد كاف ذلك كاضحا من خبلؿ ٣تموع التعديبلت ا        
. 89كاليت جاءت من أجل تصحيح ما يسمي ب "اإلختبلالت القانونية" الواردة ُب دستور

كىو إحدل الشركط األساسية اليت كجب استحداثها ُب منظور صناع القرار كا١تشرعُت حىت 
 . يتسٌت العودة إىل استكماؿ البناء ا١تؤسساٌب للدكلة

السؤاؿ احملورم الذم ٯتكن طرحو ىنا كُب ضوء ٣تموع التعديبلت الدستورية لكن         
ا١تتتالية ىو: ماىي حدكد ا١تسا٫تة القانونية كالسياسية اليت قدمها ا١تشرع من أجل ترقية 
ا١تؤسسات اٟتزبية كجعلها ىي األخرل مدعوة للمشاركة ُب عملية نقل السلطة؟ كىل توفرت 

ُب نقل اجملتمع من نظاـ مغلق إىل نظاـ مفتوح ضمن سلسلة بالفعل اإلرادة السياسية 
؟ أـ 1992االستحقاقات االنتخابية اليت باشرت هبا السلطة بعد إلغاء ا١تسار االنتخايب عاـ 

 أف األمر سلك مسلكا آخر زاد ُب تعقيد العملية السياسية؟

                                                           
 -  على إنشاء الغرفة الثانية ا١تسماة ب"٣تلس األمة"، كىي الغرفة العليا اليت يعطيها حق ا١تراقبة بعدما كاف ٦تكنا من خبلؿ  96دستور ينص مشركع

 غرفة الرب١تاف. للمزيد من اإلطبلع على مضموف مشركع الدستور، ٯتكن الرجوع إىل:

- Mahiou  Ahmed, « Note sur la constitution Algerienne de 28 Novembre 1996 ». Revue 

Annuaire de l’Afrique du Nord, Paris : CNRS, Vol. 35,1996, pp480-490. 



د السياسي كلو،  ليعيد إحياء إحكاـ سيطرة النظاـ على ا١تشه 96لقد جاء دستور        
كما سنبلحظ ذلك ُب الفصل الرابع، كذلك من خبلؿ إعادة النظر ُب القانوف ا٠تاص 
باٞتمعيات ذات الطابع السياسي كالعمل كفق آليات كضوابط منظمة للسلطة كٖتكم ُب 

كتضييق قوانُت  186الوقت نفسو اٟتياة السياسية كاٟتزبية كمنها تقييد عمل األحزاب السياسية
. كتبياف حدكد مشاركة ا١تعارضة كالدكر الذم ٯتكن أف تلعبو ضمن عملية احتواء االنتخاب

الصراعات احملتملة كاليت ٯتكن أف تثَتىا التناقضات االجتماعية. كىذه ىي اآللية السياسية 
اليت حددهتا السلطة من خبلؿ مشاركة األحزاب ُب مسؤكليات اٟتكم دكف الوصوؿ إىل 

 السلطة.
ذلك كاضحا كمن خبلؿ مشاريع التعديبلت الدستورية اليت باشرت هبا  لقد كاف        

النخب النافذة ُب اٟتكم كُب كل فًتة سياسية معينة، كىو العمل على ٕتديد شرعية النظاـ 
السياسي خاصة عندما كانت السلطة القائمة ٕتد نفسها كُب كل مرة عاجزة ُب التعامل مع 

ن دكف أف يؤدم ذلك إىل خلق تقاليد سياسية تدفع ا١تطالب االجتماعية كالسياسية، كم
 بإتاه حل ا٠تبلفات السياسية هبدؼ نقل السلطة ُب جو ىادئ كمقبوؿ. 

كاألمثلة ىنا كثَتة كمتعددة، فعندما بادرت األحزاب السياسية اجملتمعة ُب "ركما" عاـ         
لخركج من دائرة األزمة كاتفقت كلها على ضركرة إ٬تاد نوع من التسوية السياسية ل 1995

كالعنف. كبدال أف يبلقي ذلك إستغبلال ٢تذه الفكرة اليت كادت أف تشكل عقدا سياسيا 
متينا، راحت أجنحة السلطة ا١تنقسمة داخل النظاـ السياسي تصد عنها كتفكر سول ُب 
اٟتل األمٍت كتتبع ٪تطا انتخابيا شكليا كتبحث عن غطاء حزيب جديد ٭تل ٤تل "حزب جبهة 
التحرير الوطٍت" كيتمثل ُب "حزب التجمع الوطٍت الدٯتقراطي". كىو ما أظهرتو نتائج 

مقعد من 156. حينما أحرز فيها اٟتزب اٞتديد على 1997االنتخابات التشريعية عاـ 
 .٣375تموع

كلقد استمر تأثَت العسكر أيضا حينما عمدت مؤسستو إىل تقدًن الدعم كالسند         
)القدًن ا١تتجدد( داخل رأس النظاـ السياسي )عبد العزيز بوتفليقة( ُب للمًتشح الوافد 
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ُب إطار البحث عن شرعية جديدة للنظاـ  1999االنتخابات الرئاسية اليت جرت عاـ 
 السياسي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة واستنتاجات:
تبياف ا٠تصوصية السياسية اليت مثلتها إف الشيئ ا١تهم ُب ىذا الفصل ىو ٤تاكلة         

السلطة منذ تشكل البناء ا١تؤسساٌب للدكلة  ُب خربة ٕتربة تطور النظاـ السياسي ُب اٞتزائر. 
كلقد رأينا كيف ًب ذلك ضمن ٣تموعة اآلليات السياسية كالقانونية اليت ًب كفقها تدكير 



صيلة التفاعبلت ا١تتداخلة  ُب السلطة، إىل جانب معرفة  النمط الذم شكلتو ُب األخَت ح
 خضم التحوالت السياسية اليت شهدهتا التجربة السياسية ُب اٞتزائر.

كلعل األىم ُب ىذا السياؽ كما رأينا  ىو ٤تاكلة تبياف اٟتجم الذم مثلتو الواجهات      
نظمة السياسية ضمن ماٝتي ب"الدكلة الباترٯتونيالية" كاليت مثل فيها العسكر دكر الواجهة ا١ت

ليتحوؿ كيأخذ شكل السلطة ا١تطلقة غَت ا١تقيدة بأم مؤسسات سياسية مدنية، كمثلت فيها 
البَتكقراطية دكر الواجهة التنظيمية ضمن سيطرهتا على كسائل اإلنتاج كتراكم الثركة عن طريق 

 مواقعها اإلدارية كالسياسية اليت ظلت ٖتتلها كٖتتكرىا. 
دكلة الذم أقامتو النخب السياسية، ساىم من دكف شك كلوحظ كيف أف ٪تط سلطة ال     

ُب عملية ٖتديد الضبط االجتماعي كالسياسي العاـ، كبقيت عملية انتقاؿ السلطة فيو 
خاضعة ٖتت  طائلة ضوابطو كنواميسو كقوانينو احملددة، كتغدك ُب النهاية حظوظ التدكير 

ره كال ٯتكن اف تتجسد إال من خبللو. كالتداكؿ كالصعود إىل أعلى مستويات القمة تأمر بأكام
كالف ذلك مل يكن ٦تكنا كلدل قناعة النخب النافذة التوصل ُب النهاية إىل صياغة العقد 
االجتماعي كالسياسي الذم ٬تب اف تتفق حولو النخب ا١تتطلعة ُب أف تلعب دكرا أساسيا 

 ضمن عملية البناء السياسي.
سبب التعارضات السياسية اليت ظهرت تأثَتاهتا مل يكن ذلك ٦تكنا على اإلطبلؽ ب     

عندما طرحت فكرة إقًتاف أيديولوجية الدكلة ٔتسار البناء ا١تؤسساٌب كالتنموم، كخاصة أية 
أيديولوجية بإمكاهنا أف تنتقل إىل مستول غد كاعد يقضي على معوقات كٖتديات التنمية 

جملتمع إىل يد كاحدة ُب ا١تشاركة كيقـو ُب نفس الوقت بلملمة كحدة الصف الوطٍت ك٭توؿ ا
ُب نقل السلطة ُب جو ىادئ كآمن. مل يكن ذلك ٦تكنا خاصة بسبب ضغط االنتماءات 
االجتماعية اليت شكلتها إرىاصات أرضية اٟتركة الوطنية من جهة، كضغط اتساع 
التصادمات بُت النخب السياسية كالعسكرية من جهة أخرل. كىي الصعوبة اليت صاحبت 

تطور التجربة السياسية كالدستورية خبلؿ الثورة كبعدىا كعلى صعيد السلطة السياسية نشأة 
إىل درجة جعل توازنات قول النخب السياسية ا١تختلفة تعرؼ مسارا سياسيا ال يشجع على 

 اإلطبلؽ على ا١تمارسة الدٯتقراطية كال يدفع باالٕتاه ٨تو االستقرار ا١تؤسساٌب.



ذ البداية كمن خبلؿ القطيعة ا١تتزايدة للنخب ا١تتصارعة خاصة ُب كلقد كاف كاضحا من      
عوامل الصراع كاليت برزت منذ مؤ٘تر الصوماـ كخاصة ُب مؤ٘تر طرابلس، ككل ذلك كاف لو 
تأثَتاتو على عملية بناء الدكلة كنقل السلطة كاليت كانت ٘تثل اختبارا للممارسة السياسية. 

 ذا الفصل الًتكيز عليها كٖتليلها.كاليت استعدت عملية البحث ُب ى
لقد تبُت ُب ىذا الفصل كيف أف الثقافة السياسية السائدة إتهت بشكل كاضح ٨تو       

البحث عن أدكار جديدة تتبلئم أكثر فأكثر مع مشركعية النظاـ السياسي كمع األىداؼ 
شهد الذم أبرزتو العامة اليت رٝتتها ٩تبو، ٦تا ٝتح بإحداث مشهد آخر ٮتتلف عن ذالك ا١ت

ٕتربة النضاؿ السياسي للحركة الوطنية. كىنا ٝتحت ىذه الثقافة السياسية بامتبلؾ السلطة 
كالبحث عن موازين اجتماعية كسياسية جديدة بشكل يؤدم إىل استكماؿ ا١تشهد السياسي 

 كيندرج فيو اجملتمع ا١تدين بشكل كلي.
احد دفع إىل حد جعل البَتكقراطية السائدة لقد تبُت كيف أف ٪تط اإلدارة كاٟتزب الو       

غَت منفصلة ٘تاما عن السلطة، بل ىي السلطة ُب حد ذاهتا كاعترب ذالك ا٨ترافا كاضحا عن 
دٯتقراطية اٟتزب كعن دٯتقراطية أجهزة الدكلة كمؤسساهتا ا١تتشكلة رغم عملية التأكيد ُب 

شاركة السياسية ُب أجهزة كمؤسسات النصوص القانونية كُب مقررات اٟتزب االلتزاـ ٔتبدأ ا١ت
 الدكلة ككما جاء ذلك ُب مواثيق الدكلة.   

إف حرص اإلدارة كاٟتزب على أ٫تية دكر البَتكقراطية، ليؤكد رغبة النظاـ السياسي       
كتطلعاتو ُب اإلبقاء بصيغة الدكلة الشمولية كإطار يستمد منو النظاـ السياسي شرعيتو كيقـو 

مارسة السياسية بالشكل الذم يبلئم توجهاتو كثقافتو السياسية اليت ٝتحت بعملية ضبط للم
باستحداث ٪تط سلطوم ٯتكن أف يقبل بالتعددية، لكن دكف أف يقًتف موضوع انتقاؿ 

 السلطة بآلية جديدة تسهم ُب إ٧تاح عملية التحوؿ السياسي. 
ت قاصرة، ألف السياؽ تبُت كيف أف تدعيم فرص انتقاؿ السلطة بالطرؽ السلمية بد      

التارٮتي بقي يفرض كجود تناقضات على مستول تركيبة النخب السياسية اٟتاكمة كا١تبعدة، 
إىل جانب ٣تموعة النزكات السياسية الذاتية اليت تبلـز خصوصية السلطة لتضفي عليها 

ة حاالت التصادـ كالصراع، كبالتايل فإف اآلليات ا١تعتمدة بقيت نفسها متحكمة كمسيطر 
 على عملية االنتقاؿ الدٯتقراطي.  



كىكذا، تبُت أف صيغة اإلصبلحات اليت يفًتض أهنا قد كضعت لتنظيم مرحلة         
التحوؿ ٨تو الدٯتقراطية، كىي مرحلة التحوؿ السياسي اليت كاف يراد منها االنتقاؿ من نظاـ 

نظاـ أكثر انفتاحا على اٟتزب الواحد إىل نظاـ تعدد األحزاب كمن نظاـ احتكر السلطة إىل 
إاَل أهنا مل تشكل إطارا  ٥تتلف القول السياسية، ىذه الصيغة كرغم أ٫تية ما جاء فيها

متكامبل ما يكفي إىل كضح حد لتفاقم الوضع السياسي كالثغرات اليت كشفت عنها التجربة 
 .187اٞتديدة
سية كفكرة ا١تطالبة النتيجة العامة كىي أف سياسة اإلصبلحات االقتصادية ك السيا        

بالتغيَت الدٯتقراطي اليت جاءت كرد فعل للسياسة العامة التقليدية ا١تتبعة، مل تعطي ىي 
األخرل صيغة كاضحة لكيفية ٦تارسة السلطة كانتقا٢تا، كمل تقول ُب ظلها القول السياسية 

ضع بعض ا١تعارضة على طرح تصوراهتا الفكرية ضمن تراثها السياسي، بل إكتقت ٔتحاكلة ك 
اآلليات ا١تؤقتة ١تواجهة ا١تشاكل ا١تطركحة ك الناٚتة عن ٚتلة اإلضطرابات السياسية ا١تهددة 

 للنظاـ السياسي كاليت زادت حدهتا ُب ٕتربة االنتقاؿ الدٯتقراطي.
بقيت التجربة السياسية ُب ا١ترحلة الدٯتقراطية تعرؼ مزيدا من اإلختبلالت بسبب         

سكرم كالبَتكقراطية ُب السيطرة احملكمة على اإلدارة كمستول رسم استمرار النمط الع
السياسة كإسناد ا١تسؤكليات كمراقبة اٟتريات كاليت أظهرت اإلستعادة التدر٬تية الستقرار 
ك٘توقع النخب ُب اٟتكم كانتقا٢تا إىل مستول ٬تعلها ٖتافظ على مصاٟتها كدكف أف يؤدم 

 ١تفركضة.ذلك إىل اإلخبلؿ بعملية التوازف ا
كقد كاف ذلك كاضحا من خبلؿ عملية اإلصبلح السياسي ك٣تموعة التعديبلت         

السياسية كالدستورية اليت جاءت من أجل تصحيح ا١تسار الدٯتقراطي كاليت مل تكن ُب 
 اٟتقيقة سول ٕتديد الشرعيات السياسية كما رأين ُب ىذا الفصل.
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كما ترتب عنو من حل للمجالس اٞتزائر جراء توقيف ا١تسار االنتخايب عملية االنتقاؿ الدٯتقراطي ُب لقد أدت األزمة اليت عرفتها         
ل ا١تنتخبة كفرض قانوف الطوارئ كاٟتد من اٟتريات السياسية، إىل حد ا١تساس بالبنيات التحتية للنظاـ االجتماعي كالسياسي العاـ، ٦تا أد

 كإعادةمؤسسات الدكلة  من اٞتميع كُب األخَت إىل ضركرة التفكَت ُب إ٬تاد ٥ترج ٢تذا ا١تأزؽ السياسي، كىذا من خبلؿ العمل على تفعيل
 ىيبتها كشرعيتها ا١تفقودة، كىو ما تبلور ُب إجراء عدة تعديبلت دستورية كإصبلحات سياسية.

لكن التساؤالت اليت ظلت تطرح نفسها كتتكرر باستمرار كىي: ىل توصلت صيغة ىذه اإلصبلحات اٞتديدة إىل العمل كفق         
يدية اليت ظل يتمسك هبا النظاـ السياسي كيعمل على ٕتديد آلياهتا كل مرة؟ كىل ٝتح ٢تا ذلك من قواعد ٦تارسات بديلة عن الشرعية التقل

أف تسلك مسار سياسي آخر دكف أف يقًتف موضوع تداكؿ السلطة بإعادة تسخَت بَتكقراطية الدكلة كدكف أف يؤدم ذلك إىل تدخل اٞتيش 
 مرة أخرل ُب اٟتياة السياسية؟

ر للسلطة اٞتديدة اليت أفرزىا الوضع السياسي اٞتديد من أف ٖتسم األمر ُب موضوع تدكير السلطة دكف أف يؤدم كىل ٝتح األم        
ذلك إىل استحداث حاالت جديدة من التصادـ كالتصارع مع القول السياسية ا١تعنية، كاليت كاف يفًتض أف ُيسمح ٢تا بأف تؤدم ىي 

 حل لؤلزمة السياسية اليت صاحبت تشكل السلطة ُب اٞتزائر؟ األخرل أدكارا من شأهنا أف تسهم ُب إ٬تاد

كإف كاف ىناؾ بالفعل حركية إصبلحية جديدة ظلت تعوؿ عليها النخب السياسية القدٯتة ا١تتجددة لبلنتقاؿ إىل إ٬تاد شرعية بديلة         
وتفليقة"، فماىي حدكد مسا٫تتها السياسية كالقانونية؟ خاصة ُب فًتة الرئاسة اليت تعاقب عليها كل من "اليامُت زركاؿ" ك "عبد العزيز ب

 كىل مكنها ذلك من استيعاب كل الصراعات ا١تًتتبة كهتيئة األجواء لتدعيم فرص إنتقاؿ السلطة بالطرؽ اليت ترضي اٞتميع.

 

 

 المبحث األول: اإلصالحات السياسية الجديدة ودورىا في إعادة بناء المؤسسات:

للدستور أ٫تية بالغة ُب عملية بناء الدكلة كمؤسساهتا اليت تطورت مع كل تعديل دستورم مس أحد جوانبها. فأم دستور لن يكوف         
 قادرا على التعبَت عن الواقع السياسي ما مل يستوؼ القواعد كاإلجراءات اليت تساير ا١تصاّب األساسية ُب اجملتمع كيتماشى مع التطورات

 كخارجيا حسب كل مرحلة.اٟتاصلة داخليا 

إف عملية تشييد ا١تؤسسات ىي عملية طويلة ا١تدل، تتقاطع مع األزمات كتأخذ ُب كل مرة شكل مراجعة تأسيسية أصلية، هبدؼ         
 .188إقامة ُب األخَت نظاـ دستورم مستقر ككامل من أجل عملية بناء كتأسيس نظاـ سياسي لصياغة مؤسساتو كتوازناتو األساسية

 التعديالت الدستورية: المطلب األول: 
ألزمة األمنية كاالقتصادية كالسياسية اليت عرفتها الببلد،كاف ال بد من إ٬تاد ٥ترج ٟتل األزمة، كىو ما تبلور ُب ٚتلة ا١تبادرات ابعد         

يق االستقرار من خبلؿ إشراؾ ٚتيع القول السياسية اليت بادرت هبا الدكلة من خبلؿ ندكة الوفاؽ الوطٍت األكىل، هبدؼ استعادة األمن كٖتق
 الفاعلة. إال أف غياب العنصر األىم ُب األزمة ا١تتمثل ُب "جبهة اإلنقاذ اإلسبلمية" حاؿ دكف ٖتقيق األىداؼ ا١ترجوة، بل زاد من تأـز

إصبلح الوضع ا١تتدىور ُب ظل عدـ توافر الوضع السياسي بفعل موجات أعماؿ العنف كالعنف ا١تضاد، كىو ما عَجل من فشل ا١تبادرة ُب 
 .189مؤسسات تتسم بالشرعية

 وإعادة بناء المؤسسات: 1996أوال: دستو 
 ٯتكن إٚتا٢تا فيما يلي: 1996كمن ٚتلة األسباب اليت دعت إىل ظهور دستور         

لقد أثبتت األزمة ا١تؤسساتية ُب يناير لبعض األكضاع ا١تتعلقة باستقرار السلطات كدٯتومة الدكلة، ف 1989عدـ استجابة دستور  -
 ٤تدكدية الدستور كغياب ا١تعاٞتة ا١تناسبة ٟتالة اقًتاف استقالة رئيس اٞتمهورية كشعور اجمللس الشعيب الوطٍت بسبب حلو. 1992
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 .100٘، انًشجغ َفغّ  -



لسلطة نفسها كما كلدتو من ظركؼ استثنائية ناٚتة عن ٖتديات اقتصادية كسياسية كاجتماعية، إذ كجدت ا 1988أحداث أكتوبر  -
ضعيفة أماـ ىذه التغَتات اليت كاف البد من مسايرة مطالبها، كذلك من خبلؿ االنتقاؿ إىل التعددية السياسية كالسماح للقول السياسية 

40ُب ا١تادة  1989كاالجتماعية من أف تنظم نفسها ُب صورة ٚتعيات ذات طابع سياسي أقرىا دستور 
، فكاف من أبرز ٥ترجات 190

أهنا سا٫تت قي تعديل ا١تشهد السياسي كعرفت اٞتزائر بعدىا مسارا جديدا ُب تاريخ تطور نظامها السياسي،  1988وبر أحداث أكت
 ية.انتقل ٔتوجبو من ا١تمارسة األحادية كالتوجو االشًتاكي ا١تكرس دستوريا إىل مسار آخر مغاير ٘تاما كىو التوجو ٨تو الدٯتقراطية التعدد

راحة على إنشاء األحزاب السياسية، كبقي اٟتزب الوحيد الذم ٭تمل ىذه التسمية ىو حزب جبهة التحرير ص 1989مل ينص دستور  -
 الوطٍت، ك٢تذا أنشئت ٚتعيات ذات طابع سياسي، كهبذا تبُت أف الطابع القانوين كالتنظيمي الذم كاف قد كضع التنظيم ١ترحلة االنتقاؿ إىل

رافات السياسية العامة. فعلى الرغم من أف اٞتمعيات السياسية ٭تظر تأسيسها على أساس ديٍت الدٯتقراطية،مل يكن كافيا ُب ردع اال٨ت
كلغوم أك عرقي أك جهوم، فاف ذلك النص مل ٭تًـت من حيث ا١تمارسة، ككاف كاجب التنصيص على أف ا١تمارسة السياسية تقتصر على 

تمكن سلطا ت الرقابة من القياـ بواجبها، السيما رئيس اٞتمهورية باعتباره األحزاب، كاف اٟتماية الدستورية لتلك ا١تبادئ كاجبة حىت ت
 حامي الدستور.

 إستحداثأسس ١ترحلة جديدة ُب تاريخ اٞتزائر، فكاف ا٢تدؼ منها  1996نوفمرب  28شهدت اٞتزائر كضع دستور جديد ُب         
من  ،191ـ على أىداؼ النظاـ اٞتمهورم ُب إطار اإلصبلح ا١تؤسساٌبمؤسسات ذات طابع بنائي تتسم بالفاعلية  كٖتافظ ُب ا١تبدأ العا

 خبلؿ توفَت ٣تموعة من األدكات القانونية الستمرار الدكلة كالنظاـ، فما ىي ىذه الطرؽ كاآلليات؟

 

 المنظومة القانونية:  -1
 للعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدكلة كذلك عن طريق: 1996لقد جاء دستور 

إحداث غرفة ثانية تضمن عملية االستقرار بواسطة رئاسة الدكلة، من خبلؿ آلية أداء  -
 من الدستور. ٣96تلس األمة ُب حاليت ا١تانع أك االستقالة أك الوفاة للرئيس حسب ا١تادة 

من  101تعيُت ثلث أعضاء ٣تلس األمة من طرؼ رئيس اٞتمهورية حسب ا١تادة  -
 الدستور.

يتطلب عرض ثبلثة أرباع أعضاء الرب١تاف على رئيس اٞتمهورية، ىذا تعديل الدستور  -
 من الدستور على عدـ جواز التعديل إذا كاف ٯتس ببعض ا١تبادئ. 178كتنص ا١تادة 

 سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة.5ٖتديد العهدة الرئاسية ١تدة  -

 تقييد اٟتريات ُب حق إنشاء األحزاب ك٦تارسة السياسة. -
مل ينص على ذلك، فلقد أعطى الدستور أ٫تية كبَتة ٢تذا ا١تبدأ  1989حياد اإلدارة كىذا ا١تبدأ يعترب جديدا على أساس أف دستور مبدأ  -

اليت تنص على عدـ ٖتيز اإلدارة، يضمنو القانوف كىذا ا١تبدأ ٬تعل حياد اإلدارة ا٬تابيا كيساعد على عدـ تأسيسها  23فخصص لو ا١تادة 
عل اإلدارة تسهر على تطبيق القانوف كضماف حق ا١تواطن ُب عبلقتو باإلدارة، ٦تا يفرز نوع من االستقرار ك الطمأنينة ُب باإلضافة إىل ج

  192األكساط الشعبية.

 : قانون الجمعيات واألحزاب السياسية  -
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ت على اجملاؿ االجتماعي كالثقاُب ْتيث مل يعد يقتصر إنشاء اٞتمعيا 1996لقد عرؼ مفهـو اٞتمعيات ٖتوال كبَتا ُب دستور        
منو. كرغم أف الدستور اٞتزائرم كفل حرية التجمع كحرية تكوين  40كالرياضي، بل تعداه إىل اجملاؿ السياسي كىو ما جسدتو ا١تادة 

و من قيود على اٞتمعيات، إال أف ما شهدتو الببلد من أزمات خاصة األزمة األمنية كما ترتب عنو من عمل بقانوف الطوارئ كما فرضت
اجملتمع ا١تدين كحرية التجمع حاؿ دكف أف ٘تارس ىذه اٞتمعيات نشاطاهتا ْترية، كاقتضى األمر منع بعضها األخر من التأسيس أك معاكدة 

 عملها. 

هبدؼ إعادة النظر ُب القانوف ا٠تاص باٞتمعيات ذات الطابع  1996جاء دستور         
كم اٟتياة اٟتزبية ك٤تاكلة سد الفراغات القانونية اليت السياسي كالبحث عن ضوابط جديدة ٖت

من جانب، كالعمل على تعميق كتوسيع صبلحيات الرئاسة من  1989عرفها دستور 
 .193جانب أخر

من التعديل  42اليت تسمح بتشكيل اٞتمعيات ذات الطابع السياسي إىل ا١تادة 89من دستور  40ًب االنتقاؿ إذف، من ا١تادة         
اليت أقرت حق تشكيل األحزاب السياسية اليت تتضمن مايلي "حق إنشاء األحزاب السياسية معًتؼ بو كمضموف  1996تورم لسنة الدس

سبلمة كال ٯتكن التذرع هبذا اٟتق لضرب اٟتريات األساسية كالقيم كا١تكونات األساسية للهوية الوطنية كالوحدة الوطنية كأمن الًتاب الوطٍت ك 
 194د كسيادة الشعب كىذا الطابع الدٯتقراطي كاٞتمهورم للدكلة"كاستقبلؿ الببل

 على عدة مبادئ أساسية أ٫تها: 1996كما نص دستور          

 حضر النشاط اٟتزيب القائم على أسس دينية أك عرقية أك جهوية.-
قوانُت اإلنتخاب، ٦تا أدل إىل اختفاء  يقتقليص عدد األحزاب السياسية من خبلؿ تضي-

ا١تتضمن القانوف  09-97نضماـ البعض األخر إىل حزب الرئيس، فلقد أعاد األمربعضها كا
العضوم ا١تتعلق باألحزاب السياسية النظر ُب شركط كحدكد ٦تارسات ىذه األحزاب، ٢تذا 
اضطرت الكثَت من األحزاب مغادرة الساحة كُحَلت هنائيا جبهة اإلنقاذ اإلسبلمية كًب ٖتويل 

جب ذلك مثل: حركة النهضة اإلسبلمية إىل حركة النهضة كحركة أٝتاء بعض األحزاب ٔتو 
كىو ما يدعو إىل تصنيف النظاـ اٞتزائرم  اجملتمع اإلسبلمي )ٛتاس( إىل حركة ٣تتمع السلم.

 .195لتأسيس األحزاب ضمن قائمة األنظمة الوقائية

كإعادة التأكيد عليها ُب األحكاـ  1996من دستور  42إف التأكيد على األحكاـ ا٠تاصة بتشكيل األحزاب السياسية ُب ا١تادة       
طرح ىدفُت اثنُت: ىدؼ ظاىرم يكمن ُب ٤تاكلة السلطة تنظيم الساحة السياسية ُب  1997ا١تشكلة للقانوف العضوم الصادر ُب مارس 

السياسية دستوريا ، أما ا٢تدؼ  بناء ا١تؤسساٌب كتوطُت النهج الدٯتقراطي الذم اليتحقق إال من خبلؿ تأطَت األحزابالإطار استكماؿ 
ا٠تفي فيكمن ُب كضع بعض الشركط القانونية إلحكاـ السيطرة على السلطة كاٟتد من ىيمنة األحزاب اٞتديدة، ألنو من الصعب على 

 .196لصاّب أحزاب مازالت ُب طور النشأة 1962النظاـ أف يتخلى عن السلطة اليت ٭تتكرىا منذ 

                                                           
، انرذٕل انذًٚمشاطٙ فٙ دٔل انًغشب انؼشتٕٙ٘حء ػر١ى، أَِس جٌطكٛي جٌى٠ّمٍج٠ٟ فٟ جٌؿُجتٍ فٟ: أقّى ١ِٕٟٓ )ِكٌٍ(،  - 193

 .150، 2004٘جٌمحٍ٘ز : ٍِوُ جٌىٌجْحش ج١ٌٓح١ْس ٚجالْطٍجض١ؿ١س،
 .42، جٌّحوز  28/11/1996، جٌٛحوٌ ذطح٠ٌم 1996دعرٕس ٠س جٌؿُجت٠ٍس جٌى٠ّمٍج١٠س جٌٗؼر١س ، جٌؿٌّٙٛ - 194

195
130، ٘  1998، جٌؿُجتٍ:وجٌ جٌّؼٍفس ، األصيح انجضائشٚح ٔانثذائم انًطشٔدحِكّى ِٛىق ٠ْٛفٟ،  -

.
 . 

 .20، ٘ 2001، ْرطّرٍ 271،جٌؼىو:انًغرمثم انؼشتِٙكّى ج١ٌٍّٟ، "جٌؿُجتٍ.....جٌٝ أ٠ٓ"،  - 196



 :1997العضوي المتعلق باالنتخابات القانون   -   
٘تت فيو مناقشة كتعديل القانوف ا٠تاص هبذه االنتخابات، تفاديا  1997أصدر النظاـ السياسي اٞتزائرم قانوف منظم النتخابات       

م االرٕتايل للدكائر االنتخابية لئلنزالقات ا٠تطَتة ا١تًتتبة عن القانوف السابق الذم كاف فيو االعتماد على االقًتاع باألغلبية كحسب التقسي
٦تا سبب إجحاؼ مفرط ُب حق التشكيبلت السياسية ُب العبلقة بُت األصوات اليت حصلت عليها كعدد اليت نالتها، كعليو ًب اعتماد 

 االقًتاع النسيب على أساس القائمة.

انفراد ٕترل االنتخابات على االقًتاع النسيب على أساس القائمة، كىذا للحيلولة دكف  -
 حزب سياسي معُت باألغلبية ا١تطلقة كبالتايل سيطرتو على ا٢تيئة التشريعية كالتنفيذية.

تقسيم الدكائر االنتخابية يتم على أساس مبدأ الكثافة السكانية بدؿ األساس اٞتغراُب، إذ  -
مقاعد  4ألف نسمة كأساس لكل مقعد كاف ال يقل ٘تثيل أم كالية عن  80حدد مقياس 

 . 197ألف نسمة 360لى بناءا ع
سنوات، إما بطريقة االقًتاع متعدد األٝتاء مقعداف لكل دائرة انتخابية  06يتم انتخاب ٣تلس األمة عن طريق االقًتاع غَت ا١تباشر ١تدة  -

الشعيب الوالئي، على العلم أف أك باألغلبية البسيطة ُب دكر كاحد على مستول الوالية من طرؼ ىيئة ناخبة مكونة من أعضاء اجمللس 
 لرئيس اٞتمهورية اٟتق ُب تعيُت ثلث أعضاء ٣تلس األمة. 

 

 المنظومة الحقوقية:-2
فصبل كامبل للحقوؽ كاٟتريات العامة كأكد على إعطاء ضمانات عديدة ١تمارسة اٟتريات  1996لقد خصص ٔتوجب دستور         

يع ا١تيادين ١تمارسة الشعب السلطة السياسية،كما نص ُب ديباجتو على أنو القانوف األساسي الفردية كاٞتماعية ا١تختلفة األشكاؿ، كُب ٚت
الذم يضمن مبدأ حرية اختيار الشعب كيعطي الشرعية على ٦تارسة السلطات كيكفل اٟتماية القانونية ُب ٣تتمع تسوده الشرعية كيتحقق 

 .198فيو تفتح اإلنساف بكل أبعاده

اليت تربز خبل٢تا مكانة حقوؽ  56اىل غاية ا١تادة  28ا١تعدؿ ٣تموعة ىامة من اٟتقوؽ كاٟتريات من ا١تادة تضمن الدستور         
منو كرست دستوريا اقتصاد السوؽ، على أساس أف للقطاع ا٠تاص دكر مهم ُب اٟتياة االقتصادية. إىل جانب ٚتلة  37اإلنساف. فا١تادة

من  23ساف مثل: مسؤكلية الدكلة على أمن األشخاص كا١تمتلكات بعد أف كانت ُب ا١تادة من التعديبلت اليت ٢تا أثر على حقوؽ اإلن
 .199مسؤكلة على أمن مواطنيها فقط 89دستور 

اليت تؤكد على ضركرة تنظيم حالة الطوارئ كحالة اٟتصار ٔتوجب القانوف  92ا١تادة -
 كحرياتو. العضوم حىت ال ينعكس فرض مثل ىذه اٟتاالت سلبا على حقوؽ اإلنساف

 اليت تنص على أف السلطة القضائية مستقلة ك٘تارس ُب إطار القانوف. 138ا١تادة -

اليت تنص على إنشاء ٤تكمة عليا أعطيت ٢تا صبلحية ٤تاكمة رئيس  152ا١تادة -
اٞتمهورية عن ا٠تيانة العظمى كرئيس اٟتكومة عن ا٠تيانات كاٞتنح اليت يرتكبها أثناء ٦تارستو 
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ا١تادة تكرس مبدأ ا١تساكاة بُت ا١تواطنُت مهما كانت مراكز مسؤكلياهتم كتدرج  السلطة. فهذه
 انتهاكات حقوؽ اإلنساف بصفة كاسعة ضمن مكونات جرٯتة ا٠تيانة العظمى. 

 قانون اإلعالم: -
 96من دستور  55ادة تقدًن ضمانات إلطبلؽ حرية الرأم دكف قيود كاضحة ُب ظل التحوؿ الدٯتقراطي كىو ما نصت عليو ا١ت -       

كأحد من اال٧تازات ا٢تامة  1996على أف حرية التعبَت مضمونة. كيعترب قانوف اإلعبلـ الصادر ُب إطار اإلصبلحات اليت جسدىا دستور
اليت كضعت حدا ١تبدأ احتكار الدكلة كاٟتزب اٟتاكم لوسائل اإلعبلـ كٝتحت للجمعيات كاألشخاص بإصدار ا١تطبوعات العامة 

 صصة.كا١تتخ
كسلطة إدارية مستقلة تتمتع   07-90من القانوف رقم  59الدعوة إىل إنشاء اجمللس األعلى لئلعبلـ طبقا ألحكاـ ا١تادة  -       

بالشخصية ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١تايل يتوىل ضماف استقبلؿ القطاع العمومي للبث اإلذاعي الصوٌب كاستقبللية كل مهنة من مهن القطاع 
. ففي كجود إعبلـ حر كصحافة حرة 200ألجهزة كالعناكين اإلعبلمية ٖتت التأثَت ا١تايل أك السياسي أك اإليديولوجي ١تالك كحيدكمنع كقوع ا

 كمستقلة ككسائل اتصاؿ ٚتاىَتم ٯتكن تعزيز الدٯتقراطية من خبلؿ ما يلي:

الجتماعية  ٖتفيز ا١تناقشات العامة ٔتا فيها النقاش حوؿ السياسات االقتصادية كا -       
 للحكومة. 

رصد االنتخابات كتعزيز مصداقيتها كىنا تلعب الصحف ا١تستقلة كاإلذاعات دكرا ىاما ُب رصد شفافية االنتخابات ٦تا ٬تعل من  -       
 الصعب التبلعب ُب نتائجها أك تزكيرىا.

 فضح انتهاكات حقوؽ اإلنساف كعمليات التعذيب كاالعتقاؿ  -       

 . 201فضح الفساد السياسي من خبلؿ التحقيقات حوؿ الفساد -       

تعميم حق اإلضراب الذم كاف مقتصرا على عماؿ القطاع  1996اٟتق ُب اإلضراب كالتظاىر فلقد شكل التعديل الدستورم  -       
 لقانوف. ا٠تاص، فأصبح اللجوء إىل اإلضراب حقا مشركعا يتمتع ْتماية دستورية ُب حالة ٦تارستو ُب إطار ا

 أكدت على تقوية ا١تؤسسة التنفيذية من خبلؿ: 1996كعموما ٯتكن القوؿ أف التعديبلت اليت نظمها دستور       
 توسيع صبلحيات رئيس اٞتمهورية لتمتد إىل أعماؿ السلطة التشريعية كالقضائية.  -
 جمللس الشعيب الوطٍت ٖتت موافقة كرقابة ٣تلس األمة.إضعاؼ الرب١تاف ّتعلو ُب ٣تلسُت كإخضاع كل القوانُت اليت يصادؽ عليها ا -

ن إرادة تقييد الرب١تاف بقيود ٕتعلو حبيس ا١تؤسسة التنفيذية ُب أداء كظائفو ٦تا يؤدم إىل إىدار السيادة الشعبية، كإفراغ ا١تؤسسة ا١تعربة ع -
 الشعب من فعاليتها.

ة تغليب كفة السلطة التنفيذية أنو جاء ليقـو بعملي 1996كما يبلحظ على دستور         
بتقوية اختصاصات رئيس اٞتمهورية كخلق نوع من التعاكف بُت اٟتكومة كالرب١تاف كٖتقيق 

عزؿ األحزاب  1996استقرار للمؤسسة التنفيذية، كما أرادت السلطة من خبلؿ دستور
 . 1992ك 1989السياسية ا١تعارضة على خلفية ما حصل ُب الفًتة ا١تمتدة بُت 

 :8002يا :التعديل الدستوري الجزئي ثان
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كلقد سبق ىذا التعديل اٞتزئي تعديبل من قبل، كىو التعديل اٞتزئي ا١تتضمن دسًتة اللغة األمازيغية ك الذم جاء خصيصا الحتواء         
لذم دفع حركة العركش إىل األزمة اليت عرفتها منطقة القبائل على إثر مقتل الشاب "ماسينيسا" على يد أحد عناصر الدرؾ الوطٍت، كا

 . 202ا١تطالبة بضركرة استعادة مكانة اللغة األمازيغية كلغة كطنية رٝتية

ا١توافق لػ  1429ذم القعدة عاـ 17ا١تؤرخ ُب  19-08بالقانوف رقم 1996التعديل اٞتزئي األخَت لدستور ٍب جاء         
 قانوف مايلي :كا١تتضمن التعديل الدستورم حيث جاء ُب ىذا ال 2008نوفمرب15

 من الدستور كٖترر كما يلي: 5تعدؿ ا١تادة  
 ك٫تا غَت قابلُت للتغيَت . 1954"العلم الوطٍت كالنشيد الوطٍت من مكاسب ثورة أكؿ نوفمرب05ا١تادة"-  
 ":تعمل الدكلة على ترقية اٟتقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ ٘تثيلها ُب اجملالس ا١تنتخبة. 31ا١تادة"-  

 " كىي: 62كما ًب من خبلؿ ىذا التعديل إضافة فقرة ُب ا١تادة          
حيث أصبحت تنص على ما يلي:  مدة  74.... كتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ كتعليمو لؤلجياؿ الناشئة "، كًب تعديل نص ا١تادة 

 حيث أضيفت ما يلي: 77ٕتديد انتخاب رئيس اٞتمهورية. ك تعديل ا١تادة (سنوات ٯتكن 05ا١تهمة الرئاسية )

 ىو القائد األعلى للقوات ا١تسلحة -

 يتوىل مسؤكلية الدفاع الوطٍت -

 يقرر السياسة ا٠تارجية لؤلمة كيوجهها-

 يرأس ٣تلس الوزراء -
 يعُت الوزير األكؿ كينهي مهامو.-
من  87صبلحياتو للوزير األكؿ لرئاسة اجتماعات اٟتكومة مع مراعاة أحكاـ ا١تادة  ٯتكن لرئيس اٞتمهورية أف يفوض جزاء من -

 الدستور. 

ٯتكن لرئيس اٞتمهورية أف يعُت نائب أك عدة نواب للوزير األكؿ بغرض مساعدة الوزير األكؿ ُب ٦تارسة كظائفو كلو اٟتق ُب إهناء  -
 مهامهم. 

 استبدا٢تا. لو حق إصدار العفو كحق ٗتفيض العقوبات أك-

-125-120-119-118-116-91-86-84-83كًب استبداؿ كظيفة رئيس اٟتكومة بوظيفة الوزير األكؿ ُب ا١تواد:        
 من الدستور. 129-137-158

ومة ما يبلحظ على ىذا التعديل تغليب كفة السلطة التنفيذية بتقوية اختصاصات رئيس اٞتمهورية كخلق نوع من التعاكف بُت اٟتك        
على  كالرب١تاف كٖتقيق استقرار قوم للمؤسسة التنفيذية، كرغم أف ىذا الدستور قد تبٌت ثنائية ا١تؤسسة التنفيذية كأكد على مسؤكلية اٟتكومة

الرب١تاف كاخذ بنوع من الفصل ا١ترف بُت ا١تؤسسات السياسية مع كجود رقابة كتعاكف بينهما إال أنو قَول كلو نظريا من مركز رئيس 
 . 203مهوريةاٞت

ا١تعدلة بسابقتها قبل التعديل نبلحظ أف  74كما أنو إذا ما ًب مقارنة ذلك با١تادة          
التعديل اقتصر على الفقرة الثانية من نصها، كاليت كانت تكرس التشديد "١ترة كاحدة" ىذه 
العبارة األخَتة كانت تفيد التشدد ُب الضابط أم تشكل قيدا مطلقا كصر٭تا حيث ًب 
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استبدا٢تا بعبارة تفيد إطبلؽ التجديد ا٠تاص بالعهد الرئاسية، كٔتوجب ىذا التعديل دخلت 
اٞتزائر مصف األنظمة الدستورية اليت تكرس ٘تديد العهد الرئاسية كبذلك أعاد ا١تؤسس 
الدستورم تكريس ما يعرؼ ُب السابق باالستمرارية كىي ا١تعادلة ا١تعاكسة لقاعدة التداكؿ 

كٕتسد االستبداد بالسلطة كالبقاء ُب   l’alternance de pouvoirعلى السلطة 
 اٟتكم ١تدة طويلة كبالتايل ٖتوؿ اٞتمهوريات إىل أنظمة ديكتاتورية تسلطية.

كما يعترب الوزير األكؿ هبذا الشكل بعد إعادة تنظيم السلطة التنفيذية ٣ترد موظف حكومي ال يتمتع ٔتركز قوة داخل ىذه          
،حيث تنحصر مهمتو على اإلشراؼ على الطاقم اٟتكومي لتهيئتو لتنفيذ الربنامج الرئاسي، فما قاـ بو ا١تؤسس الدستورم اٞتزائرم من ا٢تيئة

لق خبلؿ ىذا التعديل، إضفاء طابع الرٝتية أك الشرعية على حقيقة مركز الوزير األكؿ كينتج عنو امتداد قاعدة السيطرة الرئاسية، فيما يتع
لوزير األكؿ كالطاقم اٟتكومي. كما يستمر التأثَت العضوم الرئاسي على الطاقم اٟتكومي بعيدا عن أم مشاركة للوزير األكؿ ُب بتعيُت ا

 . 204تعيُت نائب للوزير األكؿ أك عدة نواب لو، ككاف تنصيب الطاقم اٟتكومي على تشكيلو"مرسـو رئاسي لتجديد ا١تهاـ"

ٟتكومة أكسع كأمشل من لقب الوزير األكؿ فرئيس اٟتكومة ٮتتار كزراء حكومتو كيوزع الصبلحيات كهبذا نبلحظ أف لقب رئيس ا        
كىو ما يًتتب  205عليهم كيضبط برنامج حكومتو كيتحمل ا١تسؤكلية السياسية  أماـ الرب١تاف كُب حالة استقالتو أك أبعاده يتم تغيَت اٟتكومة

ما أف تبٍت مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية سوؼ يسمح بعدـ تركيزىا ُب يد رئيس اٞتمهورية كعنو غياب مركز القوة ُب منصب الوزير األكؿ.
 كما يًتتب عنو من تعطيل ُب ا٧تاز الربامج ا١تسطرة كٕتاكزات عديدة كىو ما يتناَب ك جوىر الدٯتقراطية.

 

 المطلب الثاني:دور المؤسسات السياسية في اإلصالح السياسي: 
عن ا١تؤسسات السياسية كدكرىا ُب عملية اإلصبلح جعل منها خطاب السلطة اٞتديد، أكؿ ا١تؤسسات السياسية ُب إف اٟتديث         

ة الببلد مدعوة من الناحية الواقعية ألف ٖتتل دكرا جديدا كتساىم من خبللو ُب تقوية فكرة ا١تنظومة اإلصبلحية كبالتايل تقوية استمراري
سيط ا١تنسق ُب منظور النخب السياسية النافذة ُب اٟتكم كتعكس بشكل أكسع إطارا رٝتيا ٯتكن أ ف يقـو النظاـ السياسي، ألهنا ٘تثل الو 

 بعملية هتذيب للحياة السياسية ا١تتجهة ٨تو التعقيد.
 أوال:دور المؤسسة البرلمانية:

التشريعية، كقد كاد أف ٯتثل فيها العمل التشريعي  مثلت التجربة الرب١تانية ُب عهد التعددية نقطة ٖتوؿ لعهد جديد ُب حياة ا١تؤسسة        
، على فًتة التسعينيات قفزة نوعية ُب تاريخ التحوؿ السياسي للببلد منذ االستقبلؿ، إذ اعترب ُب منظور ا١تتتبعُت للشأف السياسي ُب اٞتزائر

مادا على أف مؤسسة التشريع ىي اليت تنصهر أساس أنو ٯتكن أف يشكل آلية مكملة كمساعدة ُب تكريس مبدأ انتقاؿ السلطة كذلك اعت
 فيها العملية الدٯتقراطية من خبلؿ ا١تمارسة الفعلية ٢تا. 

كىي اليت تلعب فيها األحزاب السياسية الدكر ا١تعرب عن القول االجتماعية ا١تختلفة ضمن ا٠تريطة اٟتزبية، خاصة إذا ما كانت         
نافسية نزيهة. كىذا ما يؤكد على أف عملية التغيَت السياسي ٯتكن أف ٘تر من فوؽ. كىو الدكر ىناؾ إرادة سياسية حقيقية كانتخابات ت

 .206ا١تفًتض ٔتشاركة ٥تتلف فئات اجملتمع كبتمثيل معظم االٕتاىات من خبلؿ األحزاب ا١توجودة ُب اٟتياة السياسية

 :       البرلمان –1
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قع آخر أثبت أف مؤسستو صارت ٣ترد مؤسسة شكلية لضعف ىياكلها التنظيمية ظل األداء التشريعي للرب١تاف يكشف عن كا        
فة ا١توركثة الداخلية كتبعيتها للسلطة التنفيذية، كاليت ال ٯتكن ُب تفسَتىا االستناد إىل البناء الدستورم كالقانوين، بل ٬تب أيضا مراعاة الثقا

 . 207طي اٟتاكم اليد العليا ُب مواجهة البقيةأك ما يعرؼ بالبناء ا٢تيكلي للثقافة اجملتمعية اليت تع
كىو ما ٯتيز النشاط الرب١تاين الذم فقد ٤تتواه كدكره ا١تنوط بو، إذ أصبح تأثَته على اٟتكومة تأثَتا ٤تدكدا كوف دكره ٣ترد امتداد         

إرادة الشعب داخل الرب١تاف، فتخلت عن دكرىا  للسلطة التنفيذية )رئيس الدكلة( كهبذا ٖتولت أحزاب ا١تعارضة اليت كانت ٘تثل كلو جزئيا
األساسي ا١تتمثل ُب العمل على إيصاؿ الرأم العاـ للنظاـ السياسي ك اختارت بدال عنو ا١تنافع ا١تادية  كبسط النفوذ. كٖتولت األحزاب 

السلطات الذم يكفلو الدستور باعتباره أحد  ا١تتشكلة ضمن الكتل الرب١تانية إىل أداة كظيفية ُب يد السلطة التنفيذية، ألف مبدأ الفصل بُت
مقومات الشرعية غائب ٘تاما، فوجود اجمللس الدستورم ال يتعدل دكر ا١تساعدة لرئيس اٞتمهورية إف احتاج إليو ُب فرض إرادتو كإبراز 

مة اٟتكومة ُب تقرير مشاريعها ، ك٦تا زاد ُب إضعاؼ الرب١تاف ُب عبلقتو مع اٟتكومة ىو كجود االئتبلؼ اٟتكومي الذم سهل مه208شرعيتو
 كىو ما أضر بدكر فعالية ا١تعارضة كجديتها.

كسهل أيضا على أحزاب السلطة أف تقـو بإرساء شرعيات خاصة هبا كأف تضع بيد السياسات العامة ا١تسطرة أشكاؿ ككسائل         
خاصة منذ فًتة سيطرة اٟتزب اٟتاكم على معظم ا١تقاعد اإلحتكار اإلجتماعي. كىو ُب اٟتقيقة إحتكار أضر بالسلطة كٔتؤسسة الرب١تاف 

لرب١تاف الرب١تانية كما ترتب عنو من عملية ٖترير للقوانُت كالسيطرة على مؤسسة التشريع، ٦تا أدل إىل عدـ التوازف ُب العبلقة بُت اٟتكومة كا
ا١تشكلة من حزب جبهة التحرير الوطٍت ُب ظل  ٍب األغلبية 1997كىو ما جسد األغلبية ا١تشكلة عن حزب التجمع الدٯتقراطي سنة 

 التعامل مع الرئيسُت "اليامُت زركاؿ" ك"عبد العزيز بوتفليقة" من خبلؿ التعاقب النخبوم ا١تبُت ُب اٞتدكؿ التايل:
 

 

 

 

 سنة تولٌه الحكومة    رئٌس الحكومة 
 1997جوان     حكومة احمد أوٌحٌى 
 1999جانفً     حكومة اسماعٌل حمدانً 
 2000جانفً    حكومة أحمد بن بٌتور 
 2000أوت     حكومة علً بن فلٌس 
 2002جوٌلٌة    حكومة علً بن فلٌس الثانٌة 
 2003ماي     حكومة أحمد أوٌحٌى الثانٌة 
 2006ماي     حكومة عبد العزٌز بلخادم الثانٌة 
    2013سبتمبر   حكومة عبد المالك سالل 

          
إف ما ميز تعاقب اٟتكومات  ُب فًتات توليها الرئاسة من خبلؿ اٞتدكؿ ا١تبُت، ىو عدـ االستقرار، إذ يبلحظ توافد أكثر من أربع         

كىو ما يدؿ على االضطراب السياسي كعدـ االنسجاـ ُب مابُت الرب١تاف  2000اىل 1997حكومات ُب التجربة القصَتة ا١تمتدة من 
 كاٟتكومة كا١تؤسسة التنفيذية.       
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أٛتد أك٭تِت" للرئيس "ليامُت تتضح ىنا حالة عدـ االستقرار اٟتكومي األكىل ُب حياة اٟتكومة االئتبلفية أثناء تقدًن إستقالة "        
زركاؿ" الذم كافق عليها كعُت مكانو "إٝتاعيل ٛتداين". بناءا على طلب أحزاب االئتبلؼ اٟتكومي بسبب الضلوع ُب عملية تزكير 

 .          1997االنتخابات احمللية عاـ

يقة" رئيسا للجمهورية إىل حُت تشكيل حكومة جديدة لقد استمرت حكومة "إٝتاعيل ٛتداين" بعد فوز الرئيس "عبد العزيز بوتفل        
، 2000أكت25، لكن ىذه اٟتكومة مل تدـ طويبل إثر تقدًن ىذا األخَت استقالتو بتاريخ 1999ديسمرب 24ترأسها "أٛتد بن بيتور" ُب 

مواؿ التجارية التابعة للدكلة ككيفية ا١تتعلق برؤكس األ 95/25كترجع استقالتو نتيجة حرمانو من اختيار تشكيلة حكومتو ككذا إلغاء األمر 
تسيَتىا كٖتضَت مؤسسة الرئاسة ١تشركع مهم كمشركع اإلنعاش االقتصادم دكف مشاركة اٟتكومة فيو، كىو ما يعكس تركيز كل الوظائف 

شك فإف ىذا األسلوب كالسلطات ُب مؤسسة الرئاسة كاليت تقـو ٔتعاٞتتها إطارات مقربة من الرئيس كٗتضع لرقابتو الشخصية، كمن دكف 
 ُب التسيَت أفرغ عمل اٟتكومة االئتبلفية من ٤تتواىا.

كمل تسلم حكومة "علي بن فليس" ىي األخرل من حالة البلستقرار نتيجة التعديبلت التقنية الواسعة اليت مست حكومتو. كما أف         
على مراكز صنع القرار بُت النخب العسكرية كمؤسسة الرئاسة. ىذه اٟتالة مل تكن نتيجة سحب الثقة بقدر ما كانت نتيجة صراعات ُب أ

كالدليل على ذلك ىو أف الرب١تاف ظل يغلب عليو لوف سياسي كاحد، يتمتع فيو اٟتزب اٟتاكم بأغلبية كبَتة. كهبذا فاف رئيس الدكلة بقي 
ا ٝتح لو بتمرير أم قانوف داخل مؤسسة الرب١تاف بسهولة  ىذا م من الناحية العملية ىو ا١تسيطر على السلطتُت التنفيذية كالتشريعية معا. ك

 كبَتة. 

أما بالنسبة للدكر الرقايب للرب١تاف فظل يعتمد ُب األغلب على استخداـ األساليب اليت ال تتصادـ مع اٟتكومة مثل تقدًن األسئلة         
ية ُب ٦تارسة الرقابة الرب١تانية مثل تقدًن االستجوابات كتشكيل ٞتاف كطلب اإلحاطة لرئيس الوزراء كالوزراء، أما بالنسبة للوسائل األكثر فاعل

 تقصي اٟتقائق كسحب الثقة بأحد الوزراء أك اٟتكومة فقليبل ما يتم ٦تارستها.

لعملية كهبذا فاف السلطة اٟتاكمة تسمح بوجود بر١تاف منتخب، كاف كانت ٖتيطها بعدد من القيود كالضوابط اليت هتمش دكرىا ُب ا        
عكس السياسية، بل إف القرارات ا١تصَتية كالكربل عادة ما يتم اٗتاذىا خارج أطر الرب١تاف على االكتفاء ٔتوافقتها عليها الحقا كىذا كلو ي
سيخ نظاـ مهيمن على ٚتيع السلطات التشريعية ك القضائية باعتبارىا ٣ترد كزارة تابعة لرأس النظاـ كىو ما يشكل عائقا حقيقيا أماـ تر 

 مبادئ كآليات انتقاؿ السلطة.

 مجلس األمة: -2
( سنوات بفارؽ سنة 06كىو الغرفة العليا ُب الرب١تاف، ٮتضع لقواعد خاصة ُب التعيُت كالتجديد ١تدة الوالية احملددة كىي ست )        

كيتم انتخاب الثلثُت من أعضائو عن طريق ( عضوا ٔتعدؿ اثنُت لكل كالية، 114كاحدة عن العهدة احملددة للغرفة األكىل، عدد أفراده )
 ية.االقًتاع السرم غَت ا١تباشر من ا١ترشحُت األعضاء ُب اجملالس البلدية كالوالئية. أما الثلث األخَت فيتم تعيينو من طرؼ رئيس اٞتمهور 

فرضو مصاّب القول ا١تتواجدة ُب ك٢تذا جاء تأسيس ٣تلس األمة من الناحية السياسية بغرض إحداث التوازف ا١تطلوب كالذم ت        
السلطة كتفاديا إلمكانية كقوع النظاـ ُب أزمة دستورية كمؤسساتية جديدة، كجاء أيضا من أجل كبح ٚتاح التسلط اليت قد ٖتدثو أم جهة 

 معارضة قوية ٤تتملة. 

كصوؿ أحزاب ا١تعارضة للسلطة، بفعل كىو بالفعل كمن خبلؿ صبلحياتو ا١تمنوحة لو، ال يشرع بل يضع حدا للحيلولة دكف         
ىشاشة تطبيق الفصل بُت السلطات كاستقبللية ا١تؤسسات اليت ظلت دائما ٖتت تبعية السلطة التنفيذية، كىذا ما كشفت عنو استقالة 

 رئيس ٣تلس األمة األسبق "بشَت بومعزة".

 االئتالف الحكومي: -3
ُت لتشكيبلت ٥تتلفة قصد التوصل إىل أغلبية مساندة ٢تا ُب الرب١تاف، ا١تلزمة بإحراز اٟتد كيعٍت اٟتكومة االئتبلفية اليت تضم ٦تثل        

ىم األدىن من السند الرب١تاين بغرض تشكيل األغلبية اليت ٘تكنها من اٟتصوؿ على ا١تصادقة على برنا٣تها كبالتايل تأمُت بقائها.  كلقد سا
ناسبة االنتخابات التشريعية ُب بركز تشكيلة موسعة كمتنوعة من األحزاب كإعطائها فرصة النظاـ النسيب الذم اعتمد سابقا ُب اٞتزائر ٔت

التمثيل ُب الرب١تاف حىت كإف كانت أحزابا صغَتة تشكل أقلية ُب اٟتياة السياسية. كٝتح بربكز االئتبلؼ اٟتكومي كنتيجة لعدـ حصوؿ أم 
 حزب على األغلبية اليت ٘تكنو من تشكيل اٟتكومة. 



  :1999-1997تشكل االئتالف الحكومي  -ا
 1997كاف أكؿ ائتبلؼ حكومي حاصل ىو ذلك اإلتبلؼ ا١تتشكل بُت أربعة أحزاب سياسية ُب االنتخابات التشريعية         

 ىي:التجمع الوطٍت الدٯتقراطي، جبهة التحرير الوطٍت، حركة ٣تتمع السلم كحركة النهضة.
( من األصوات ُب اجمللس الشعيب الوطٍت،  %(75.79ٛتد أك٭تِت" باألغلبية الرب١تانية )ما يقارب كقد حظيت ُب ظلو حكومة "أ        

صوتا )امتناع(. ٦تا 26صوتا ب )ال( ك72صوتا ب)نعم(، مقابل  245حيث ًب كفقو ا١توافقة على برنامج اٟتكومة باألغلبية ٘تثلت ُب 
من أف يسيطر على اٟتكومة كالرب١تاف معا من خبلؿ سيطرتو على الوزارات  ٝتح ٟتزب "التجمع الدٯتقراطي" ) حزب السلطة اٞتديد(

. إال أف ىذه ا٢تيمنة مل تدـ طويبل مع إقداـ الرئيس اليامُت زركاؿ على 209السيادية األساسية رئاسة اٟتكومة، ا٠تارجية، العدؿ كالداخلية
 تقليص عهدتو الرئاسية.

 :2002-1999االئتالف الحكومي  -ب
موازين القوة داخل ىذا االئتبلؼ اٟتكومي ا١تتشكل لصاّب جبهة التحرير الوطٍت بعد ٣تيء  1999أفريل 09َتت انتخابات غ        

الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" ا١تعركؼ بانتمائو للحزب الواحد، بفعل ٣تموعة من العوامل السياسية كاليت ظلت فيها حكومة "بن فليس" 
ر"، تتشكل من أطراؼ ٥تتلفة كمتباينة عن بعضها البعض، تضم اليمنيُت ا١تعتدلتُت )النهضة ك٣تتمع السلم(، بعد إستقالة "أٛتد بن بيتو 

كالوسطُت)التجمع الوطٍت الدٯتقراطي كحزب جبهة التحرير الوطٍت( كاليساريُت )التجمع من أجل الثقافة كالدٯتقراطية كالتحالف الوطٍت 
 الدٯتقراطي(.

الداخلية كترسباهتا السياسية كاأليديولوجية، كانت أقول بكثَت من أف يستمر التحالف االنتخايب ا١تتشكل ُب عهد لكن التناقضات         
 "اليامُت زركاؿ" بفعل التباين كاالختبلؼ بُت أعضاء االئتبلؼ اٟتكومي أثناء مناقشة برامج اٟتكومة كيعود ىذا أساسا إىل الصراع اٟتزيب

لسلطة باإلنفراد برسم السياسة العامة، إذ أف توسيع االئتبلؼ أدل إىل ا١تزيد من ا٠تبلفات كالصراعات بُت كسياسة النخب النافذة ُب ا
أعضائو كىذا تأكيد على عدـ ٘تاسك بنائو من جهة، كسيطرة النزعة اٟتزبية الضيقة كالوالء للرئيس على حساب العمل اٟتكومي الذم 

 .٭تتاج إىل االنسجاـ كالتوافق من جهة أخرل

 ثانيا: دور المؤسسة التنفيذية:
أُعتربت مؤسسة الرئاسة من أىم ا١تؤسسات السياسية ُب اٞتزائر نظرا للدكر الذم ظلت تلعبو ضمن عمليات التحوؿ السياسي اليت         

لتعامل مباشرة مع الشخص فرضتها طبيعة ا١ترحلة كتطور التجربة الدستورية، كلذلك ظل النظاـ السياسي يراىن على ىذا الدكر ألنو يفضل ا
دكف الرجوع إىل ا١تؤسسات الدستورية األخرل كاليت قد تشكل عائقا لو. كىو ٪تط سياسي كرثتو النخب السياسية النافذة من أجل تأمُت 

 مصاٟتها السياسية كاإلقتصادية كتأكيد مشاريعها السلطوية الدائمة.

قدًن ا١تزيد من الصبلحيات الواسعة ١تؤسسة الرئاسة كاليت تعدت صبلحيات كجاءت اإلصبلحات السياسية ىنا، لتساىم ُب ت        
 اٞتهاز التنفيذم بإدراج حق الرئيس ُب ٕتاكز اٞتهاز التشريعي كالتنفيذم باٟتكم  عن طريق األكامر بُت دكرات الرب١تاف، كما منحها كمن

شمل حىت األحزاب السياسية من خبلؿ إحكاـ تقييد الناحية الواقعية كحسب بعض ا١تتتبعُت السياسيُت سلطة أخرل تتسع لت
، إىل جانب إنشاء غرفة بر١تانية ثانية )٣تلس األمة( اليت قد تكوف شبو منتخبة بناءا على ثلث أعضائها ا١تعينُت من طرؼ 210إستقبلليتها

 الرئيس.

كىو من دكف شك سيؤدم ذلك إىل ضماف كظل حجم دكر ا١تؤسسة التنفيذية هبذا الشكل يفوؽ حجم دكر ا١تؤسسات األخرل،         
تكريس األكضاع القائمة كاستمرار احتكار السلطة كحىت يبقى اٟتاكم الفرد ىو ٤تور النظاـ السياسي، كيبدك أف ىذه الوضعية ال تزاؿ 
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ما أدل إىل غياب أك ضعف مهيمنة على النخب اٟتاكمة اليت ٘تتلك اليد احملورية ُب النظاـ كفقا لئلطار الدستورم كالقانوين السائد كىو 
 . 211دكر ا١تؤسسة التشريعية ُب اٟتياة السياسية

ك تعكس ىذه الظاىرة ُب جانب منها حالة عدـ التوازف بُت السلطتُت التنفيذية كالتشريعية ٟتساب األكىل، فالسلطة التنفيذية ىي         
كما على الرب١تاف إال إضفاء ا١تشركعية عليها. كهبذا فاف العبلقة بُت رئيس الدكلة ك الرب١تاف تربز النزعة اليت تتقدـ بأغلب ا١تشركعات كالقوانُت 

 الرئاسية للهيمنة على ا١تؤسسات من خبلؿ اعتماد الرئيس على التشريع باألكامر دكف ا١تركر على الرب١تاف أك حىت استشارتو.

ازف البنائي، أم عدـ التوازف بُت كظائف ٥تتلف ا١تؤسسات السياسية اليت يتكوف منها النظاـ فا١تؤسسات السياسية تتسم بعدـ التو         
السياسي، كتضخم اٞتهاز البَتكقراطي بدرجة تفوؽ ٪تو ا١تؤسسات الساسية نفسها، كىو ما يعرب عن عجز مؤسسات ا١تدخبلت عن أداء 

على ٕتميع ا١تطالب. كىو ما يؤدم ُب األخَت إىل إختبلؿ العبلقة بُت  كظائفها كىذا ما يعكس ضعف ا١تشاركة السياسية  كضعف القدرة
 مدخبلت النظاـ السياسي أم ا١تطالب كا١تساندة ك٥ترجاتو أم قدرات مؤسسات النظاـ على ٖتويل كإستيعاب  ىذه ا١تدخبلت.

سسة الرئاسة أكثر من ذم قبل كذلك من خبلؿ تقوية مؤ  1999كبالفعل حاكؿ الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" بعد انتخابو ُب سنة         
راد العمل على كسب شرعية شعبية من خبلؿ تبنيو قانوف الوئاـ ا١تدين كإعادة اٞتيش إىل الثكنات كإبعاده عن إدارة ا١تلفات السياسية كاالنف

أف دكرىا ظل يتعارض مع عملية تدكير  بإدارة مقاليد اٟتكم. كهبذا كرغم ٣تموعة اإلصبلحات اليت تقدمت هبا  ا١تؤسسة التنفيذية، إال
السلطة كالتعاقب عليها بفعل عامل االنفرادية كالشخصنة ُب إدارة شؤكف اٟتكم دكف ا١تضي قدما ٨تو إسًتاتيجية تبٍت دعائم الدٯتقراطية 

 اٟتقة كآليات التداكؿ السلمي على السلطة.

 

 

 المطلب الثالث:اإلصالحات السياسية ودورىا في انتقال السلطة:

كانت السلطة ىنا، مطالبة بإعادة اٟتياة السياسية إىل ٣تا٢تا الطبيعي كٖتقيق األمن ا١تفقود كذلك كفق ٣تموعة من االسًتاتيجيات          
 زمة كتبعاهتا. كاآلليات منها اعتماد اٟتوار الوطٍت كآلية لبلتصاؿ السياسي بغية ٕتاكز األ

 أوال:سياسة الحوار الوطني:
كانت سياسة اٟتوار الوطٍت ىي اٟتل الوحيد من أجل ا٠تركج من ا١تأزؽ الذم كقعت فيو السلطة من جهة كالقول السياسية من          

حيث جاء ُب  1993أكتوبر 13جهة أخرل، كاعتربت سياسة اٟتوار الوطٍت كمرحلة ٦تهدة إلنشاء ٞتنة اٟتوار الوطٍت اليت أعلنت عنها ُب
د بياف ٞتنة اٟتوار الوطٍت أهنا ٞتنة مستقلة تتكوف من ٙتانية أعضاء ىم عبد القادر بن صاّب، عبدالوىاب بوعديس، قاسم كبَت، اللواء ٤تم

ره السبيل الوحيد تواٌب، اللواء طيب دراجي كالعميد أٛتد صنهاجي. كأكدت ىذه اللجنة على أف أىم أكلوياهتا اٟتوار السياسي باعتبا
 212إلخراج الببلد ٦تا تعيشو.

 :1994ندوة الوفاق الوطني األولى  -1
.حضرىا النظاـ كا١تؤسسة العسكرية بعد أف قوطعت من طرؼ األحزاب 1994جانفي26-26انطلقت أشغاؿ ىذه الندكة يومي         

هة القول االشًتاكية، كهبذا كانت ندكة الوفاؽ الوطٍت ندكة للسلطة، الفاعلة ا١تتمثلة ُب جبهة التحرير الوطٍت، جبهة اإلنقاذ اإلسبلمية كجب
ك٢تذا ذىب البعض إىل القوؿ أف الندكة كلدت ميتة ألهنا مل تكن هتدؼ ١تعاٞتة األزمة من جذكرىا بقدر ما كانت هتدؼ إىل ٛتاية مصاّب 

 الفاعلُت ُب النظاـ كالسلطة.
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ا ندكة الوفاؽ الوطٍت األكىل هتدؼ إىل استعادة األمن كٖتقيق االستقرار من خبلؿ إشراؾ لقد كانت كل ا١تبادرات اليت قامت هب        
. كمن ٚتلة األىداؼ اليت سعت إليها ندكة الوفاؽ الوطٍت  213ٚتيع القول السياسية الفاعلة  ُب ٤تاكلة إلعادة الثقة بُت اٟتاكم كاحملكـو

 :214إلصبلحات اليت تصورىا اجمللس األعلى للدكلة مايليتعزيز النظاـ الدستورم كاستمراره، ككاف من مبادئ ا
 التناكب على السلطة عن طريق االنتخابات احمللية  -
 تثبيت التعددية السياسية كحرية الرأم كالتعبَت  -

 تثبيت النظاـ اٞتمهورم كالفصل بُت السلطات -

 ية.ٛتاية اإلسبلـ من كل تسلط كال ٬تب احتكار اٞتانب الديٍت إلغراض شخص -

 اتفاق سانت ايجيديو: -2
بركما، ٚتعت اٞتمعية الكاثوليكية "سانت ا٬تيديو" األحزاب السياسية اٞتزائرية 1995ٍب جانفي  1994نوفمرب  23ك 22ُب         

ع من أجل )اٞتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ، جبهة التحرير الوطٍت، التجم 1991اليت شاركت ُب الدكر األكؿ من االنتخابات التشريعية عاـ 
ء الثقافة كالدٯتقراطية، اٟتركة الدٯتقراطية اٞتزائرية كجبهة القول االشًتاكية(، هبدؼ التوصل إىل حل سياسي لؤلزمة.كما حظى ىذا اللقا

بدعم سرم من طرؼ بعض اٟتكومات، كما يبلحظ على اللقاء األكؿ أنو عبارة عن لقاء أحزاب ٥تتلفة متنافرة إيديولوجيا، لكنها متفقة 
من حيث ا٢تدؼ ا١تطركح ا١تتمثل ُب إقرار السلم كإدانة الفاعلُت ُب األزمة كمطالبة رئاسة الدكلة بالشركع ُب مفاكضات غَت مشركطة مع 

 . 215ا١تعارضة ٔتا ُب ذلك جبهة اإلنقاذ اإلسبلمية

جب القياـ بلقاء ثاين ُب ركما بعد ما باءت مل ينجح ىذا اللقاء نظرا لعدـ استجابة السلطة الفعلية إىل مطالب ا١تعارضُت، ٦تا أك        
لى احملاكلة األكىل بالفشل كالرفض من طرؼ السلطة. لقي لقاء ركما الثاين قبوال من اٞتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ كاتفقت األحزاب ا١تشاركة ع

تماع كالرجوع إىل ا١تسار االنتخايب كفق أرضية سياسية لبناء دكلة دٯتقراطية كدعت النظاـ الذم رفض بشدة الدعوة إىل ا١تشاركة ُب االج
، لكن النظاـ رفض ىذا اللقاء الذم كاد أف يشكل عقدا اجتماعيا كسياسيا متينا، بذريعة أنو نضم ٖتت رعاية قواعد حددىا اإلتفاؽ

 ُب سياسة العزلة. أطراؼ أجنبية كذلك باعتبار األزمة مسألة داخلية ٬تب حلها داخليا كدكف إدراج أطراؼ خارجية كىو ما أدخلها

كىو ما أدل إىل تزايد حدة العنف كالعنف ا١تضاد. ، 216كهبذا مل تشارؾ السلطة منذ البداية ُب ىذا العقد الذم اعتربتو غَت مقبوؿ        
اء ك زاد رفض النظاـ التعاطي مع اتفاؽ ركما من تعقيد الوضع، لكن مع ذلك ٘تكن النظاـ من إعادة ديناميكية جديدة ٝتحت بإجر 

 .1995نوفمرب16االنتخابات الرئاسية ُب 

 :1996ـ ندوة الوفاق الوطني الثانية3
حضرىا اجمللس الوطٍت االنتقايل ك٦تثلي اجملتمع ا١تدين كأحزاب أخرل كانت قد  1996سبتمرب15-14انعقدت الندكة بتاريخ         

رار، ٦تا جعل اٞتميع يتطلع إىل مرحلة جديدة يتم فيها اسًتجاع رفضت ا١تشاركة ُب تسيَت ا١ترحلة االنتقالية اليت ٘تيزت بعدـ االستق
ا١تؤسسات الدستورية ككضع دستور جديد للببلد، كىو ما تطلب إجراءات انتقالية أخرل أ٫تها انتخاب رئيس اٞتمهورية بتاريخ 

انوف األحزاب كقانوف االنتخابات الذم باشر بتحضَت ىذه الندكة كذلك با١تصادقة كاالتفاؽ على إعادة النظر ُب ق 1995نوفمرب16
 من أجل استكماؿ ا١تسار االنتخايب. 1997
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٘170. 
-  ٟٚجٌطفحٜٚ جضفمص جألقُجخ جٌّٗحٌوس فٟ ٌمحء "ػمى ٌِٚح "ػٍٝ أ١ٌٞس ٚذؼى ػىز أ٠حَ ِٓ جٌٕمح 1995ؾحٔف13ٟف ٔ

 ٌكً ١ْحْٟ ٍّْٟ ٌالَِس جٌؿُجت٠ٍس ٌٚمى وػح "جٌؼمى ج٠ٌٕٟٛ"ئٌٝ ِح ٠ٍٟ:

 ض١ٍْم جٌطؼىو٠س ج١ٌٓح١ْس  -ج

 ئٌغحء لٍجٌ قً جٌؿرٙس جإلْال١ِس -خ

 جٌىػٛز ج٠ٌٍٛكس ٚجٌؼحؾٍس ٌٛلف وً أٖىحي جالػطىجء ِٓ وال جأل٠ٍجف -ؼ

 .1989جالٌطُجَ ذىْطٌٛ ف١فٍٞ -و

 جٌىػٛز ٌّإضٍّ ٠ٕٟٚ ٠كٍٟٖ جٌؿ١ّغ ٌٍطك١ٍٟ ٌالٔطهحذحش ٠طّىٓ جٌٗؼد ِٓ نالٌٙح ِٓ ِّحٌْس ١ْحوضٗ جٌىحٍِس.-ٖ
 . 264، 2000٘، جٌؿُجتٍ:وجٌ جٌّؼٍفس،  انجضائش فٙ دٔايح انصشاع تٍٛ انؼغكشٍٚٛ ٔانغٛاعٌٍٛٛجذف ١ٌٟٔٛٓ،  -216



، كخرجت ىذه 217كعلى إثر ذلك بعث الرئيس زركاؿ ٔتذكرة لؤلحزاب تضمنت مسعاه للخركج من األزمة كسلسلة من التعديبلت        
ًتاـ خيار الشعب صاحب السيادة كىذا ما جعل الوثيقة الندكة بوثيقة يتعهد فيها األحزاب باحًتاـ ا١تبادئ األساسية للدٯتقراطية كاح

تتقارب مع كثيقة "عقد رككما" ا١تسماة بوثيقة "سانت اجيديو" سانت ُب خطوطها العامة. كمن ٣تمل األىداؼ اليت سعت إليها ندكة 
 الوفاؽ الوطٍت تعزيز النظاـ الدستورم كاستمراره ٔتا يضمن:

 سيادة الدكلة. -
قراطي للدكلة ُب إطار مبادئ األحكاـ كخصوصيات الشعب الطابع اٞتمهورم الدٯت -

 اٞتزائرم. 

 مبدأ التداكؿ على السلطة ك٦تارستها عن طريق االنتخاب. -

كالفًتة اليت قضاىا الرئيس  1995كرغم الدعم االنتخايب الذم ٘تتع بو ُب رئاسيات         
ُب السعي لعقد اٟتوار الوطٍت الذم بإمكانو نزع فتيل األزمة اٞتزائرية، إالَ أنو مل يكن "زركاؿ" 

قادرا على ضماف اتفاؽ كامل داخل النظاـ من أجل دعم جهوده ُب حل األزمة السياسية 
كاألمنية. كلذلك فإف آلية البحث عن شرعية جديدة كانت ٘تثل ا٠تيار الوحيد بالنسبة للنظاـ 

خبلؿ إدخاؿ إصبلحات سياسية كتعديبلت قانونية جديدة تأخذ بعُت  السياسي من
االعتبار استمرارية النظاـ كبقائو كدٯتومتو من جهة، ك اإلبقاء على سياسة اٟتوار من جهة 

 أخرل. 

 :ثانيا: قوانين المصالحة
ؼ بفشل ا١تقاربة األمنية كثقل ٥ترجاهتا كىو ما عجل مل يكن ا١تخرج من كضعية ا١تأزؽ ا١تتبادؿ الذم كصلت إليو اٞتزائر إال باالعًتا       

جرت مفاكضات مباشرة بُت الرئاسة كعباس مدين )جبهة  1995ُب ٚتع الشمل كخلق الظركؼ ا١توضوعية للمصاٟتة الوطنية، كُب مام 
رئيس زركاؿ الذم سن قانوف الرٛتة اإلنقاذ( بادر فيو اٞتيش ُب إتاه حل تفاكضي مع الطرؼ األخر، ٍب تبنيو من طرؼ الرئاسة  بإشراؼ ال

ٍب تبعتو ٣تموعة من اإلجراءات كالتدابَت اليت اٗتذت فيما بعد كمسار للمصاٟتة كالوئاـ ا١تدين الذم كضع فيما بعد من أكىل أكلويات 
 األجندة السياسية للمرشح "عبد العزيز بوتفليقة".

 

 قانون الرحمة:-1

( ُب العودة التدر٬تية إىل شرعية ا١تؤسسات ك ذلك من خبلؿ تبٍت 1997-1995ك التشريعية ) لقد سا٫تت االنتخابات الرئاسية        
 إسًتاتيجية ثبلثية األبعاد ٘تثلت ُب:

 فك ا٠تناؽ االقتصادم عن الدكلة كذلك بقبوؿ شركط صندكؽ النقد الدكيل كالبنك العا١تي هبدؼ دفع االقتصاد كفتح ا١تشاريع الكربل. -ا
على اٞتماعات ا١تسلحة على مستول كاضح  ادرة العسكرية عرب إنشاء كحدات خاصة تكلف بالدخوؿ ُب مواقع السيطرةاسًتجاع ا١تب-ب

 كتنظيم كحدات الدفاع الذاٌب ُب  القرل كا١تناطق ا١تعزكلة. 
 .1992جانفي تنظيم االنتخابات الرئاسية السًتجاع الشرعية الدٯتقراطية ا١تفقودة بفعل توقيف ا١تسار االنتخايب ُب  -ج

كمثل ىذا ا١تسار استكماؿ البناء ا١تؤسساٌب ُب اٞتزائر، كبعد أف أثبتت السلطة تواجدىا كشرعيتها، إتهت إىل العمل على مستول         
أخر من أجل إحداث االستقرار الذم كعدت بو من أجل استعادة األمن الذم يفتح الباب أماـ كل التحديات كاليت مكنت مساعي 
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اليت تعد من أىم القوانُت اليت استهدفت إرجاع ا٠تارجُت عن سلطة الدكلة، ٍب  1995الرئيس "زركاؿ" من اقًتاح سياسة الرٛتة  التفاكض
ة يأٌب  قانوف الوئاـ ا١تدين كىو قانوف أُعد من قبل الرئيس زركاؿ لكن ا٠تبلؼ بينو كبُت ا١تؤسسة العسكرية على طريقة إخراج قانوف الرٛت

من خبلؿ ما تضمنو من  1997مل مع اٞتماعات ا١تسلحة أدل إىل فشلو، رغم أنو جسد أبرز بنود ا٢تدنة اليت جرت عاـ كطريقة التعا
 إجراءات سياسية كأمنية تستهدؼ كضع السبلح كعدـ حدكث صراعات بُت التائبُت كعائبلت الضحايا.

ار السياسي، توج ىذا االنقساـ باستقالة الرئيس زركاؿ ُب سبتمرب كُب ظل ىذا االنقساـ حوؿ السياسة األ٧تع ١تواجهة خطر االهني        
 الثانية. ةكاعتبلء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة اٟتكم ُب أفريل من السن 1998

 

 

 ـ قانون الوئام المدني:2

٣تموعة من اإلجراءات كبا٠تصوص ا١ترسـو الصادر ُب من أجل إضفاء ا١تصداقية على مبادرة الوئاـ ا١تدين اٗتذ الرئيس "بوتفليقة"         
ليتحوؿ بعد  1997ا١تتضمن العفو عن عناصر "اٞتيش اإلسبلمي لئلنقاذ" بسبب قرارىا األحادم بوقف النار ُب سنة  2000جانفي

 ائرم .إىل كقف هنائي إلطبلؽ النار هبدؼ اال٩تراط ٣تددا ُب اجملتمع اٞتز  1999افريل15االنتخابات الرئاسية قي 

الذم دخل ٔتوجبو القانوف ا١تتضمن  1999جويلية13ا١تؤرخ ُب  08-99من القانوف  41٘تت ىذه اإلجراءات تطبيقا للمادة         
اٞتماعات الوئاـ ا١تدين كا١تتعلق باإلعفاء من ا١تتابعات حيز التنفيذ، كبذلك تشكل إطارا قانونيا إلعادة إدماج ا١تسلحُت ٔتوجبو يستفيد أفراد 

ا١تسلحة الذين مل يرتكبوا جرائم القتل، االغتصاب أك التسبب ُب ضرر دائم أك كضع ا١تتفجرات ُب األماكن العامة كالذين يسلموف أنفسهم 
ُب غضوف ستة أشهر من اإلعفاء من احملاكمة، أما الذين ارتكبوا ىذه اٞترائم ٯتكنهم االستفادة من ٗتفيف العقوبة كما تستعيد عقوبة 

فلقد منح عفوا للذين كانوا ينتموف إىل  2000جانفي10الذم أعلن ُب  2000/03ما ا١ترسـو الرئاسي رقم .أ اٟتكم ا١تؤبداإلعداـ ك 
كهبذا جاء قانوف الوئاـ ا١تدين بثبلثة أنواع من  ،218منظمات قررت بصفة إرادية كتلقائية إهناء أعماؿ العنف كسلموا أنفسهم للسلطات

 التدابَت:

 اإلعفاء من ا١تتابعة -
 إرجاء ا١تتابعة -

 219ٖتقيق العقوبة -

تزامن تطبيق سياسة الوئاـ ا١تدين مع اٞتهود الدكلية ُب مكافحة اإلرىاب عقب         
كخفت معها االنتقادات ا٠تارجية للسلطات اٞتزائرية  2001أحداث اٟتادم عشر سبتمرب

١تدين قبوال كاسعا ٔتوجب استفتاء ُب صراعها مع ظاىرة اإلرىايب.كما لعب قانوف الوئاـ ا
با١تئة من ا٢تيئة االنتخابية كىو ما أعطاه دعما قويا من  85بنسبة  1999شعيب ُب سبتمرب 

طرؼ الشعب، كهبذا أعطت سياسة اليد ا١تمدكدة ٕتاه ا١تسلحُت فرصة مهمة ٟتل األزمة 
ن االستقرار كإعطاء صورة جديدة للجزائر، فقد ٘تكنت بفضلها من ٖتقيق قدر مقبوؿ م
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كمعاكدة ربط العبلقات مع شركائها الدكليُت بعد العزلة اليت عرفتها ١تدة عشر سنوات بسبب 
 صورة األمن الداخلي كىو ما أتاح العودة الطبيعية للحياة السياسية.

ا٢تياكل التابعة  كل ن خبلؿ إصبلحكمن أجل ٖتقيق العودة التدر٬تية ١توضوع ألمن الوطٍت، أدرؾ صناع القرار أنو ال يتم ذلك إال م        
للدكلة كمهامها كا١تنظومة القضائية كا١تصرفية قصد ٖتسُت أداء االقتصاد الوطٍت، كإف كاف ذلك يتطلب إصبلحا عميقا للدكلة، فانو 

ديد ارتباطو بالقيم يستوجب شعورا ككعيا ٚتاعيا بواجب كل فرد كتوسيعا للنشاط اٟتيوم للمواطنة كىو اجملاؿ الذم ٯتكن اجملتمع ُب ٕت
 ، كأف الشعب ىو الوحيد القادر على إٜتاد الفتنة كذلك بإشراكو ُب رسم كصياغة توجهاتو من أجل ٛتاية كطنية كتقرير مصَته.220العرفية

 ميثاق المصالحة الوطنية: -3
ألزمة األمنية الذم يعترب امتدادا  لقانوف إف ميثاؽ السلم كا١تصاٟتة الوطنية من االسًتاتيجيات اليت تبنتها الدكلة من أجل حل ا        

 الرٛتة كالوئاـ ا١تدين. كجاء ميثاؽ السلم كا١تصاٟتة الوطنية لتتمحور أىدافو حوؿ ٕتسيد السلم كاألمن من أجل عودة االستقرار السياسي
 ـ اإلصبلحات كالتنمية الوطنية الشاملة.كاالجتماعي، األمر الذم يعزز الشرعية ُب منظور السلطة القائمة ك٭تقق العدالة كيفتح الباب أما

إطارا لوضع هناية للنزاع الداخلي،  2005أكت14الذم دعا إليو الرئيس "بوتفليقة" كدعمو بتاريخ  05/278يعترب ا١ترسـو رقم         
 القضائية ُب حق األفراد الذين:كقد اقًتح ا١ترسـو تدابَت اإلعفاء كفق اإلجراءات الداعية إىل استتباب السلم عن طريق إبطاؿ ا١تتابعات 

 تاريخ انقضاء مفعوؿ القانوف ا١تتضمن الوئاـ ا١تدين. 2000فيفرم13سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من  -ا
 الذين يكفوف عن نشاطهم ا١تسلح كيسلموف ما لديهم من سبلح.  -ب
 زائرية ا١تختصة.ا١تنضوين ُب شبكات دعم اإلرىاب كالذين يصرحوف بنشاطهم لدل السلطات اٞت -ج
ت احملكـو عليهم غيابيا باستثناء أكلئك الذين كانت ٢تم يد ُب اجملازر اٞتماعية أك انتهاؾ اٟترمات أك استعماؿ ا١تتفجرات ُب االعتداءا -د

 على األماكن العمومية.
مة لئلرىاب أك أعماؿ عنف من غَت العفو ١تصلحة األفراد احملكـو عليهم كا١توجودين رىن اٟتبس عقابا على اقًتافهم نشاطات داع -ق

 اجملازر اٞتماعية كانتهاؾ اٟترمات كعمليات التفجَت ٔتوجب قرار العفو.

إىل إلغاء إجراءات اٟترماف ا١تتعلقة با١تستفيدين من أحكاـ القانوف ا١تدين ككذا مسؤكلية الدكلة ُب رفع   24إىل  21مكنت ا١تواد من         
تضمن القانوف أيضا إعادة إدماج من تعرض للتسريح ٔتوجب إجراءات إدارية قررهتا الدكلة ُب العمل أك  كل عائق إدارم يواجهونو، كما

دفع التعويض ا١تناسب حسب اٟتالة. كما تطرؽ القانوف إىل إجراءات التكفل ٔتلف ضحايا ا١تأساة الوطنية أك ا١تفقودين،كما نظم مرسـو 
كيفية تعويض ذكم اٟتقوؽ من ضحايا ا١تأساة الوطنية )ا١تفقودين(،   2006فيفرم  28 ُب 06/93تعويض ضحايا ا١تأساة الوطنية رقم 

 بعد التصريح بالوفاة ٔتا فيهم التابعُت لوزارة الدفاع الوطٍت كغَتىم، كحدد أربعة أشكاؿ للتعويض تتكفل هبا خزينة الدكلة كىي:
إعانة  2006فيفرم  28ُب  06/94اإلٚتايل، الرأٝتاؿ الوحيد. بينما نظم ا١ترسـو الرئاسي رقم معاش ا٠تدمة، ا١تعاش الشهرم، الرأٝتاؿ 

 الدكلة لؤلسر احملركمة اليت ابتليت بضلوع أحد أقارهبا ُب اإلرىاب للحصوؿ على اإلعانة.  

يضعو موضع تنفيذ، كىذا ما رفضتو األطراؼ ًب االستفتاء على ىذا ا١تشركع كحقق درجة قبوؿ عالية، كما كاف على النظاـ إال أف         
اليت عارضت ا١تيثاؽ من البداية كطلبت من رئيس ٣تلس األمة كاجمللس الشعيب الوطٍت رفض بنود ىذا ا١تيثاؽ لتعارضو مع أحكاـ الدستور ك 

 .221االتفاقيات الدكلية اليت صادقت عليها اٞتزائر مع إخطار اجمللس الدستورم بعدـ دستورية القانوف

لقد بدأت سياسة ا١تصاٟتة كسياسة أمنية، كاف الغرض منها ٖتقيق األمن كاالستقرار بدرجة مقبولة ٕتاكز هبا النظاـ خطر االهنيار          
 الذم كاف يبدك قريبا كأصبح النظاـ ٯتلك من مقومات االستمرار الكثَت. فالعفو الشامل يعٍت ا١تضي با١تصاٟتة إىل مرحلة التحويل الفعلي

عبلقات كذلك من خبلؿ االنتقاؿ من الصراع ا١تسلح إىل التنافس السياسي الشرعي كذلك يتطلب مسارا أعمق من اإلصبلحات لل
 السياسية اليت تعتمد االحتكاـ إىل الشرعية الدٯتقراطية.
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ياسية كيكفل اٟتريات كيقـو لقد كاف من أىداؼ ا١تصاٟتة التحوؿ إىل نظاـ دٯتقراطي يقـو على احًتاـ اختصاص ا١تؤسسات الس        
ؿ على ا١تشاركة الفعالة ُب إطار من ا١تنافسة النزيهة كالشفافة للتناكب على كرسي اٟتكم، من خبلؿ الطرؽ كاآلليات ا١تسطرة لطريقة انتقا

لفعلية للسلطة نبلحظ السلطة كالتعاقب عليها ُب شكل عقد يكفل ضماف العملية ك٭تقق مبادئ الدٯتقراطية. إال أنو كمن خبلؿ ا١تمارسة ا
أف ٣تموعة اإلجراءات ا١تتخذة كانت دائمة ُب خدمة بقاء السلطة كاستمراريتها على نفس الوتَتة من االحتكار كالتسلط دكف إرساء قواعد 

ا ُب إمكانية متينة لتدكير السلطة كالتعاقب عليها، على الرغم من أف عمليات ا١تصاٟتة كاستتباب األمن كاف بإمكاهنا أف تلعب دكرا مهم
 خلق بيئة مناسبة النتقاؿ السلطة.

 ثالثا: تعبئة منظمات المجمع المدني:
كاف يستوجب األمر إدخاؿ إصبلحات سياسية كتعديبلت دستورية قانونية جديدة تأخذ بعُت االعتبار مكانيزمات التحوؿ          

اطي تتسع فيو مساحة اٟتريات األساسية كتصاف فيو قواعد ا١تواطنة الدٯتقراطي، كتستوعب قناعة اجملتمع اٞتزائرم ُب بناء مستقبل دٯتقر 
بضماف   كحرية الرأم كالتعبَت كالتجمع كالتنظيم، كا١تشاركة عن طريق تفعيل دكر كمكانة اجملتمع ا١تدين كإفساح الطريق أماـ ا١تشاركة الفعالة،

 ماعية كالنقابية من ا٢تيمنة اٟتزبية كتوجهات الدكلة.كل اٟتقوؽ كاٟتريات لتحرير ٚتيع القول كالفعاليات السياسية كاالجت

كهبذا فإف تطور اجملتمع ا١تدين مرتبط بتطور سياسة الدكلة كتوجهها اإليديولوجي كبتطور نظامها القانوين كا١تؤسساٌب كالسلطوم، كما         
ح دكر اجملتمع ا١تدين احد أىم ا١تتطلبات األساسية توفره الدكلة من آليات ككسائل تدعم نشأة كتطور مؤسسات اجملتمع ا١تدين، إذ أصب

 إلرساء االستقرار ُب الببلد.

كبالفعل كاف للمجتمع ا١تدين دكر ُب ا١تساعدة على حل األزمة األمنية اليت كادت أف هتدد كياف الدكلة، ليس العتباره طرفا فاعبل         
و سياسيا كيأٌب على رأس ىذه الًتكيبات ا١تدنية االٖتاد العاـ للعماؿ اٞتزائريُت ك االٖتاد ُب ا١تعادلة السياسية ك إ٪تا عندما ًب استيعابو كتعبئت

العاـ للنساء اٞتزائريات كاٖتاد التجار كاٖتاد الطبلب ُب ا١تطالبة بإصبلحات سياسية جذرية كإصبلح الوضع ا١تًتدم، كىو ما أدل إىل 
 .222غوط كذلك ٓتلق شركط جديدة يريدىا اجملتمع ا١تدينضركرة توفَت سند سياسي ٟتل األزمة بعد تزايد الض

كهبذا ٖتددت سياسة النظاـ السياسي ُب ظل األزمة ُب ضركرة البحث ُب آليات استكماؿ الصرح ا١تؤسساٌب كالقانوين كذلك         
ككضعيتها التحكمية. كتبعا ٢تذه  بالتنسيق مع اجملتمع ا١تدين من أجل التحكم ُب ا١تسار السياسي للدكلة ككفق األسلوب الذم يتماشى

، 223اإلسًتاتيجية ًب اإلعبلف عن إجراءات كإصبلحات ضركرية لتحقيق ٚتلة من األىداؼ تتماشى كا١تنحى اٞتديد لعملية بناء اجملتمع
ُب ٤تاكلة البناء  كعلى نفس ا٠تطى سارت كتَتة بناء اجملتمع ا١تدين ُب ظل حكم "بوتفليقة" الذم ذىب ىو اآلخر إىل تفعيل دكره كإشراكو

 السياسي خاصة بعد تبٍت منظمات اجملتمع ا١تدين لسياسة الوئاـ ا١تدين كقانوف ا١تصاٟتة الوطنية.

لكن ُب ا١تقابل انتهجت بعض اٟتركات ا١تدنية سياسة معارضة انتهاؾ اٟتريات العامة كالقوانُت كالدفاع عن حقوؽ اإلنساف،         
ية كاٟتقوقية ُب اٟتوار الوطٍت الذم جسد أرضية للوفاؽ كا١تصاٟتة. لكن من دكف أف يؤدم ذلك إىل اٗتاذ كمسا٫تة بعض الفعاليات السياس

 نية.إجراءات فعلية ٗتدـ ُب األساس العبلقة الصحية اليت ٖتكم الدكلة ٔتجتمعها ا١تدين كتفَعل الساحة السياسية اٞتديدة بعد ا١تصاٟتة الوط

موف العبلقة مل يقم على الطابع الدٯتقراطي الذم يسمح بظهور الفئات االجتماعية ا١تختلفة كتنافسها كهبذا ٯتكن القوؿ أف مض        
اٞتاد كالفعاؿ على ا١تستول السياسي ضمن مشاركة سياسة فعالة، تسمح للقول السياسية ا١تختلفة بالتنافس اٟتقيقي على السلطة بعيدا 

االستئصاؿ كاإلقصاء كاستعماؿ اٟتوار بالطريقة السلبية، كإ٪تا كاف مسعى السلطة ُب إتاه عن إسًتاتيجية السلطة السلطوية ا١تبنية على 
البحث سول عن شرعية جديدة  كعن ٪توذج تعبوم يغطي عجز السياسات السابقة ُب إدارة األزمة كيسمح للقيادة اٞتديدة إؿ تأمُت 

 قوانُت الرٛتة كاستعادة الوئاـ ا١تدين كٖتقيق ا١تصاٟتة الوطنية.شرعية شعبية تصوف ٢تا إجرائاهتا كبرا٣تها السياسية من خبلؿ 

 إصالح قطاع العدالة: -رابعا
كاإلجراء نفسو بالنسبة لقطاع العدالة كالذم ٬تب أف يكوف ُب ظاىره داعما ١تسعى السلطة اٞتديد كا١تتمثل ُب العمل على تعزيز         

اٟتقوؽ العامة، خاصة منها ما ٯتس ّتوىر اٟتريات الفردية كاٞتماعية إىل جانب آليات  كٛتاية كضماف حقوؽ األفراد كردع كل انتهاكات
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قمع الغش ك٤تاربة الفساد ا١تايل كاإلدارم ا١تتفشي ُب بعض القطاعات. كظل ىذا ا١تسعى حسب األدبيات كا٠تطب السياسية مدرجا ضمن 
خبة السياسية اليت أُككلت إليها مهمة رسم السياسة العامة كاليت تعهدت ُب ا١تسعى الكبَت كىو إصبلح الدكلة الذم ما فتئت تؤكد عليو الن
 ظلها بتوفَت ضمانات أكرب للمواطن كلقوانُت كأحكاـ العدالة.

كبذلك شكل موضوع إصبلح العدالة أحد احملاكر الكربل لئلصبلح السياسي ُب الربنامج السياسي العاـ خاصة برنامج الرئيس         
بوتفليقة" من منطلق أف العدالة شرط ضركرم ألم بناء سياسي كأساس النهوض باجملتمع ك٘تكينو من مواجهة ٖتديات العصر.  "عبد العزيز

ىذه الضركرة كجدت منطقها الفكرم بادئ األمر ضمن احملاكر األساسية ا١تشكلة للمشركع االنتخايب لرئيس اٞتمهورية الذم قدمو ُب ٛتلتو 
 . 1999االنتخابية لسنة 

كبعد فوزه ُب االنتخابات كمن أجل ٖتقيق ىذا ا١تسعى، قاـ الرئيس بتنصيب اللجنة الوطنية إلصبلح العدالة، كاليت كاف من مهامها          
الوقوؼ على قطاع العدالة كالعمل على تشخيص كاقع القضاء بكل تعقيداتو ا١تتشعبة اليت ظلت تقف كحجرة ٖتوؿ دكف القياـ بدكره، مع 

 ُب الوقت نفسو ٔتجموع اآلليات ا١تساعدة كاليت ٯتكن التعويل عليها ضمن عملية اإلصبلح ُب ىذا القطاع. التفكَت

كمن أجل مواصلة ىذا ا١تسار، كاف من أكلويات عمل اٟتكومة كُب األساس ضركرة ٕتسيد الربنامج الرئاسي كتنفيذ مضامُت أفكاره         
بلح قطاع العدالة، موظفة اٞتهود العملية ا١تتوصل إليها من قبل اللجنة الوطنية ا١تعنية بإصبلح عرب ا١تخطط العاـ للسياسة اٟتكومية إص

 .224شؤكف ا١تنظومة القانونية ٢تذا ا١تلف اٟتساس

 كتفعيل دكر جهاز العدالة الذم سيولد ٢تا ثقة 225كاف حرص السلطة إذف، تعزيز كتكريس مفهـو دكلة اٟتق كالقانوف كٖتقيق العدؿ         
ق كقبوال كاحًتاما لدل ا١تواطن، كلما أكفت بالتزاماهتا ككلما يسر ٢تا ذلك ُب ٖتويل النصوص القانونية كجعلها مطابقة للواقع. كمن منطل
إدراكها أف دكلة اٟتق كالقانوف تقـو باألساس على فكرة سيادة القانوف على اٞتميع،  لذلك بقي جهاز العدالة ُب نظرىا كبالنظر إىل 

ت كالتطورات اٟتاصلة ُب اجملتمعات كعبلقتها بأنظمتها، ٬تب أف يشكل ذلك كلو مربرا لوجود السلطة كاستكماؿ مشهدىا التحوال
 السياسي كرىانا حقيقيا ٬تب أف يضمن بقائها كاستمراريتها انطبلقا من مقولة أف العدؿ أساس ا١تلك. 

ذه اإلصبلحات اٞتديدة أف تويل أ٫تية كربل ١تشركع إصبلح قطاع العدالة، كبالفعل كانت ىذه التحديات الداخلية ، تفرض على ى        
كالذم قضى بتغيَت أكثر من  2000كٕتدر اإلشارة ىنا إىل اإلجراءات القانونية ا١تتخذة من قبل الدكلة كمنها اإلجراء ا١تتخذ ُب أكت عاـ

من رؤساء اجملالس القضائية ضمن مسعى تطبيق اإلصبلحات خاصة ( با١تئة 80( با١تئة من رؤساء احملاكم ك ما يفوؽ ٙتانُت )70سبعُت )
 .226ُب ىذا القطاع

ك إىل جانب ىذه العوامل الداخلية ا١تذكورة ك ا١تكانة اليت ٭تظى هبا موضوع العدالة ُب احملافل الدكلية كمنظوماهتا القانونية، كاف         
ىذه األدكات القانونية ا١تتبناة لغرض مواجهة ٥تاطر التحديات اليت هتدد كياف  لزاما على الدكلة كمن أكلوياهتا السياسية اال٩تراط ضمن

ه الدكؿ كنظمها السياسية كاٞترٯتة ا١تنظمة كالفساد بأشكالو ا١تختلفة كاإلرىاب الدكيل. ككاف ذلك يتطلب من السلطة القائمة أف تتبٌت ىذ
خاصة ما تعلق منها ٔتكافحة الفساد كالتفكَت ُب كضع آليات قانونية  لدكليةا١تساعي الدكلية كأف تنضم إىل ٥تتلف العهود كاالتفاقيات ا

 كسياسية تؤدم ُب األخَت إىل ٖتسُت األداء القضائي كاإلرتقاء بو إىل ا١تستول اإلحًتاُب ا١تطلوب.  
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 المبحث الثاني: الهندسة االنتخابية: 
مدل ٖتقق مبدأ انتقاؿ السلطة ُب اٞتزائر ُب ىذه الفًتة من خبلؿ ٣تموع احملطات سأحاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تبحث إختبار         

أبرزىا التعددية اٟتزبية  أرسى ٣تموعة من ا١تبادئ كاحملاكر القانونية كالسياسية الكربل، 1996خاصة أف دستور  االنتخابية اليت ًب تنظيمها،
 لسلطة، كما أرسى العديد من األسس كالشركط الضركرية لبلنتقاؿ ٨تو التعدديةكضركرة االحتكاـ إىل صناديق االقًتاع كآلية لتداكؿ ا

 تقف ُب مقدمتها هتيئة األجواء السياسية ا١تبلئمة بشكل ال يتعارض كالدٯتقراطية ا١تطلوبة. كا١تمارسة الدٯتقراطية، ك

ت القانونية كالسياسية ُب اختيار ا١تمثلُت كاٟتكاـ، كىي كاعتربت اإلنتخابات عامل من أىم عوامل االستقرار ألهنا أداة من األدكا        
ضماف االبتعاد عن كل مظاىر العنف كاالستبداد ا١تسببة لؤلزمات كىي قواـ دكلة ا١تؤسسات، ك٢تذا بإمكاهنا أف تكوف مفتاحا ٟتل األزمة 

 اهتا ا١تشركعة للخركج من األزمة.خاصة إذا ما كانت انتخابات تعددية نزيهة، تفرز ٩تبة سياسية ٘تكنها من استخداـ سلط

 :1999-95المطلب األول: اإلنتقال الرئاسي 
هبدؼ إ٬تاد صيغة تعيد الشرعية ١تؤسسات النظاـ، كلقد شارؾ ُب ىذه  1995أعلنت الرئاسة عن تنظيم انتخابات ُب نوفمرب         

"اليامُت زركاؿ" ك "٤تفوظ ٨تناح". إذ كصلت نسبة ا١تشاركة االنتخابات أربع مرشحُت،كاف التنافس حاد كقوم بُت مرشحُت قويُت ٫تا : 
كأسفرت النتائج فيها عن فوز "اليامُت زركاؿ"، كا١تبلحظ أف ىذا الفوز كاف طبيعيا نظرا ١تكانة الرجل مقارنة ٔتنافسيو، زيادة على  %75إىل 

انتقل بواسطة االنتخابات من صفتو رئيسا للدكلة إىل ذلك كاف مرشح السلطة الوحيد كبذلك كانت قوتو نابعة من ىذه األخَتة، كبذلك 
 %9.29كسعيد سعدم ب  %25.28من األصوات متبوعا ٔتحفوظ ٨تناح بنسبة  %61.34ْتصولو على  227صفة رئيسا للجمهورية

  228.% 3.78ٍب نور الدين بوكركح ب

أف ىذه االنتخابات إ٪تا جاءت إلعادة ىيكلة اٟتياة السياسية كفق خارطة طريق جديدة هتدؼ ُب األساس إىل خلق كا١تبلحظ         
ة تواصل جديد بُت النظاـ السياسي كحركية اجملتمع اليت كانت ْتاجة إىل إرساء دعائم استقرار ٘تكن اٞتميع من إ٬تاد حلوؿ ١تا يهدد الدكل

كإجراء االنتخابات كخطوة أكىل ٨تو ٕتسيد شرعية جديدة   96لطة ُب ا١تقاـ األكؿ ا١تراىنة على دستور من الداخل. كهبذا كاف سعي الس
كشرط لبناء الدٯتقراطية، كلقد تأكدت العودة فعبل من خبلؿ أكؿ انتخابات رئاسية تعددية عرفتها اٞتزائر منذ االستقبلؿ، سجلت 

 :229لصاٟتها عدة نقاط أبرزىا

 تعددية ضمن أربعة مرشحُتأهنا أكؿ انتخابات  -
 فسحت اجملاؿ ألكؿ مرة ١ترشح إسبلمي ىو السيد ٤تفوظ ٨تناح. -
  -%100قضت على األسطورة الفوز الشكلي بالنسبة ا١تئوية اليت تقًتب من  -
 أبرزت حجم ا١تعارضة كحجم ا١تقاطعة بكل شفافية -
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السياسية كاستعادة  حفزت ىذه االنتخابات السلطة على االستمرار ُب بناء ا١تؤسسات -
 الشرعية كالعودة إىل ا١تسار الدٯتقراطي بشكل آخر يسمح باستمرارية النظاـ السياسي.

كاف استكماؿ البناء الدٯتقراطي حسب الرئيس اليمُت زركاؿ، ال بد أف ٯتر عرب استكماؿ ا١تسار االنتخايب بانتخابات تشريعية          
كٖتريك موضوع ا١تصاٟتة كالوفاؽ الوطٍت هبدؼ إخراج الوضع السياسي من أزمتو بناءا على برنا٣تو  ليحاكؿ من خبل٢تا ٕتديد شرعية النظاـ

( أال كىو حزب التجمع الوطٍت FLNا٠تاص باالستقرار السياسي. ككانت حاجة النظاـ إىل غطاء سياسي ٭تل ٤تل حزب جبهة التحرير )
)  1997كجيزة على أغلبية ا١تقاعد اليت أفرزهتا االنتخابات التشريعية عاـ  (، ليسجل ُب نفس العاـ سيطرتو ُب فًتةRNDالدٯتقراطي)

 (.09أنظر اٞتدكؿ رقم
  

كشكلت األحزاب األكىل اليت حققت أعلى نتائج كىي التجمع الوطٍت الدٯتقراطي ك٣تتمع السلم كحزب جبهة التحرير الوطٍت،         
( من األصوات ُب %75.79أٛتد أك٭تِت" الذم حظي حزبو باألغلبية الرب١تانية ا١تطلقة )ما يقارب ائتبلفا حكوميا بقيادة رئيس اٟتكومة "

 اجمللس الشعيب الوطٍت.

جاءت ىذه االنتخابات التشريعية ُب ظركؼ متميزة، مثلت حالة خاصة كاستثنائية ميزهتا عن االنتخابات السابقة ، فقد كانت أكؿ         
سنوات من إلغاء ا١تسار االنتخايب، ككذلك استعملت طريقة التمثيل النسيب ألكؿ مرة ُب ىذه 5زائر كاليت أتت بعد انتخابات تشريعية ُب اٞت

 :االنتخابات رغم ٚتلة االنتقادات اليت كجهت ٢تذه العملية سجلت بعض النقاط
 ا للمشركع الرئاسي الذم مثلو.إف النجاح الذم حققو اٟتزب اٞتديد "التجمع الوطٍت الدٯتقراطي" يعد انتصارا دعم -
عربت ىذه االنتخابات عن قبوؿ السلطة التعايش مع ما ٝتتو باإلسبلـ ا١تعتدؿ كالدليل على ذلك حصوؿ حركتا ٛتس كالنهضة  -

 مقعد. ٣103تتمعتُت على 
 .٧تاح السلطة باكتساب مصداقية االنتخابات، من خبلؿ مشاركة ثبلث أطراؼ فيها موقعة على عقد ركما -
 إجراء ىذه االنتخابات بعد إعادة النظر ُب قانوف االنتخاب الذم تبٌت سابقا نظاـ األغلبية لتأمُت االنتقاؿ إىل الدٯتقراطية، حيث صدر -

 ا١تتضمن القانوف العضوم ا١تتعلق باالنتخابات. 1997مارس06ا١تؤرخ ُب  07-97األمر رقم 
 
 
 

 :2004-1999المطلب الثاني:نقل السلطة 
شكلت عملية نقل السلطة ا١تتمخضة عن حلقة البحث عن الشخصية ا١تبلئمة للوضع اٞتديد، ُب نظر البعض أحد ٪تاذج مبدأ         

ة اإلنتقاؿ الناعم، بعدما ضمنت السلطة أف كل األمور ٕترم ُب اإلٕتاه الذم يتماشى كاآلماؿ السياسية ا١تضفية للشرعية على ٦تارسة السلط
اٞتديدة اليت تتطلب مساندة كطنية. ككفق ىذا ا١تنظور راحت عملية اإلنتقاؿ ىذه تستلـز بشكل قاطع دعم "مرشح  كٔتا يتجاكب كا١ترحلة

 اإلٚتاع" الذم ٯتثل على األقل الرجل البديل ا١ترشح إلخراج الببلد من دكامة العنف ا١تستمر.

 :1999افريل 15أوال: االنتخابات الرئاسية  -
كإجراء  1998ديسمرب11عن تقليص عهدتو االنتخابية ُب  أعلن الرئيس زركاؿ        

انتخابات رئاسية مسبقة، اعتربت خطوة أك إجراءا ال بد منو من أجل تزكيد الشعب بفرص 

                                                           


ئشٚح :انخهفٛاخ انغٛاعٛح األصيح انجضا٠ٌحٜ ج١ٌٛىجٚٞ، "جالٔطهحذحش ٚجٌى٠ّمٍج١٠س ٚجٌؼٕف فٟ جٌؿُجتٍ فٟ : - 

 .545٘ ،  (1999ٍِوُ وٌجْحش جٌٛقىز جٌؼٍذ١س ،  :ذ١ٍٚش )، 2، ٠ ٔاالجرًاػٛح ٔااللرصادٚح
 -  ٟ٘ قٍوس جٌٕٟٙس ذم١حوز ػرى هللا ؾحخ هللا ، ؾرٙس جٌمٜٛ  :جألقُجخ جٌػالغس جٌّٗحٌوس ٚجٌّٛلؼس ػٍٝ ػمى ٌِٚح

 ٚ ؾرٙس جٌطك٠ٍٍ ج٠ٌٕٟٛ ذم١حوز  ذٛػالَ ذٓ قّٛوز.جالٖطٍجو١س ذم١حوز ق١ٓٓ "آ٠ص أقّى"  



جديدة لتكريس مبادئ الدٯتقراطية ٔتا فيها ا١تشاركة السياسية ك التداكؿ السلمي على 
خطاباتو على تنظيم انتخابات حرة  . كما تعهد اليمُت زركاؿ رئيس اٞتمهورية ُب230السلطة

كنزيهة، ُب ظل توفَت جو من الظركؼ ا١تبلئمة للدٯتقراطية كذلك بفتح اجملاؿ أماـ ا١تشاركة 
 السياسية الفعالة ك التنافس اٟتر.

، ك بدت كبالفعل بدأ التحضَت ٢تذه االنتخابات اليت دخل سباقها سبعة مرشحُت أغلبهم جاؤكا من جبهة التحرير الوطٍت        
الشخصيات السياسية ا١ترشحة شبة ٣تمعة على اٟتظوظ العامة لربا٣تها، فهي تدعو إىل العدالة االجتماعية كتأكد حرية الصحافة كاإللتزاـ 

 ٔتواصلة العملية الدٯتقراطية كتدعيمها. كرغم أف اختيار "بوتفليقة" كمرشح اإلٚتاع العاـ كاف نابعا من ا١تؤسسة العسكرية خاصة بعد
انسحاب ا١ترشحُت الستة ْتجة التزكير ا١تسبق، إال أف ذلك مل ٯتنع من إجراء االنتخابات ُب موعدىا احملدد كٔترشح كاحد إذ ٖتوؿ 

 %73.79حصل فيها مرشح السلطة على  %60.90اإلستحقاؽ إىل ٣ترد استفتاء على شخص كاحد، كصلت نسبة ا١تشاركة فيو إىل 
 (.10و مبُت ُب )اٞتدكؿ من األصوات ا١تعرب عنها كما ى231

كاف االنطباع السائد لدل ا١ترشحُت الستة أف ىذه االنتخابات ستحسم ُب الدكر األكؿ، ىذا ما جعلهم يعربوف عن ٥تاكفهم من          
شابت خاصة انتخابات اٞتالية كأسبلؾ األمن كاٞتيش،  دخوؿ انتخابات معلومة النتائج مسبقا. كبعد حدكث ٣تموعة التجاكزات اليت 

، ك إثرىا دخل بوتفليقة مرشحا كحيدا بدكف 232كانت الفرصة مواتية إلعبلف انسحاهبم من سباؽ الرئاسيات عشية انطبلقها ْتجة التزكير
 .%61.34منافسُت ٦تا أسفر عن فوزه بأغلبية كنسبة مشاركة قدرت بػ

 :2002ثانيا: االنتخابات التشريعية  -
مام كموعد إلجراء انتخابات  30بعد اعتبلء الرئيس بوتفليقة اٟتكم، أعاد تقسيم ا٠تريطة السياسية للببلد حيث أعلن تاريخ         

ا جاءت كسط اجواء تشريعية كتعهد بضماف نزاىتها ككجو دعوة للتشكيبلت الوطنية إلجراء مشاكرات استعدادا ٢تا. لكن ما لوحظ أهن
معقدة سادىا من جديد فقداف الثقة ُب السلطة كُب نزاىتها كعن جدكل إجرائها كحقيقة النتائج اليت ستتمخض عنها، طا١تا أهنا ال تعدك  

 كوهنا عملية سياسية تريد السلطة من خبل٢تا ٖتقيق ٣توعة أىداؼ ك أبرزىا كسب ا١تزيد من الشرعية.

ها كمصداقيتها، أصدر الرئيس بوتفليقة منشورا خاصا كهبدؼ ضماف نزاىت        
باالنتخابات التشريعية، يقضي بتسليم احملاضر )٤تاضر الفرز( ١تمثلي ا١ترشحُت ُب ٚتيع 
مكاتب االقًتاع كيأمر بالتزاـ حياد اإلدارة، كىذا بعد مطالبة األحزاب السياسية بتوفَت آليات 

يل أصوات الناخبُت. كبالنظر إىل النتائج فقد أفرزت قانونية تقلل من التزكير  كٖتوؿ دكف ٖتو 
 ىذه االنتخابات ما يلي:

(،  ىو استمرارية السلطة ُب التفكر ٔتنطق اإلقصاء ١تن يعارض توجهاهتا، 11ما ٯتكن قراءتو من ىذه النتائج ا١تبينة ُب )اٞتدكؿ رقم         
. كالدليل على ذلك أف النتائج ا١تعتمدة أعادت 233ٕترم داخل أجنحة النظاـكأف فرص اإلصبلح ا١تعتمدة ٗتضع للتوازنات ا١تعقدة اليت 

جبهة التحرير إىل الصدارة على حساب حزب "التجمع الوطٍت الدٯتقراطي"، كأبعدت جبهة القول االشًتاكية كالتجمع من أجل الثقافة 

                                                           
 :جٌؿُجتٍ)، وٌجْس ضك١ٍ١ٍس ٚٔٛٛ٘ لح١ٔٛٔس ،  االَرخاتاخ انرششٚؼٛح ٔانشئاعٛح فٙ ظم انرؼذدٚح انذضتٛحذ١ٍٗ وحٖس جٌفٍقٟ، - 230

 .67، ٘  (2003وجٌ جألفحق 
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  .37، ٘ (2001)، 14،  انذٔنٙيجهح انذذز انؼشتٙ ٔ،  "ذٛضف١ٍمس ٚجٌه١حٌ جالْطٍجض١ؿٟ"لٟٛ و٠ٌٕٚ  -  
 ػٕحذس : ٌِٕٗٛجش ؾحِؼس،  2008-1990ذجشتح االَرخاتاخ انجضائشٚح فٙ َظاو انرؼذدٚح انغٛاعٛح ٔحؾٟ ػرى جٌٌٕٛ،  -232

  .101ذحؾٟ ِهطحٌ، ٘ 
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  .203، ٘يشجغ عثك ركشِٔٛجي ذٍكٍخ،  - 



لذم ساد منطقة القبائل على أثر إعبلف الرئيس عن قرار كالدٯتقراطية عن تشكيلة الرب١تاف بسبب مقاطعتهما لبلنتخابات نتيجة الوضع ا
 .234كإجراء للتخفيف من حدة العنف الذم شهدتو ا١تنطقة  2002مارس12إعتبار األمازيغية لغة كطنية ثانية للببلد ُب 

عية ككسب فيها الرئيس كما نبلحظ تراجع كاضح ُب النسب اليت حققتها األحزاب اإلسبلمية، كهبذا ًب إجراء االنتخابات التشري         
 عبد العزيز الرىاف، كذلك ْتصوؿ أنصار حزبو على األغلبية كىو ما كاف تزكية للرئيس كتكريسا لشرعيتو كشرعية مؤسسة الرئاسة.

 المطلب الثالث: تمديد العهدة الرئاسية: 
بشكل تبُت أف ا١تسار الذم مرت بو العملية االنتخابية ُب ٥تتلف مراحلها، ظل يؤكد         

مستمر على البعد األبوم للسلوؾ االجتماعي كالسياسي كذلك استنادا إىل عبلقة الوصاية 
اليت رسختها ا١تنظومة السياسية كاالنتخابية التقليدية على أنو حق ٘تارسو الدكلة التارٮتية 

خرل الراعية ُب عبلقاهتا با١تواقع االجتماعية كالسياسية كتداكؿ ا١تصاّب. ك تظهر الفواعل األ
كاألحزاب السياسية على أهنا ُب حاجة مستمرة إىل ىذه الرعاية كالوصاية الدائمة طا١تا أف 
تقاليد االنتخابات كرست ما يعرؼ باالستمرارية كىي القاعدة اليت ظلت تناقض قاعدة 

 التداكؿ على السلطة.
 

ستبدا٢تا كما ًب اليت ًب ا 74كُب كاقع اٟتاؿ فإف ىذه الوصاية تعود إىل نص ا١تادة         
اإلشارة إليو ُب موضوع التعديل الدستورم، بعبارة تفيد إطبلؽ التجديد ا٠تاص بالعهد 
الرئاسية كتدخل ُب خانة ثورة اإلصبلحات اليت أطلقها مشركع برنامج الرئيس، كفيها تتواصل 
 الوصائية مع النصوص القانونية عن طريق التشريع باألكامر لتشكل عرقلة كاضحة لعمل
ككظيفة غرفة الرب١تاف اليت ظلت معطلة منذ أف تشكل اإلٚتاع داخل مؤسسة العائلة السياسية 

 ٖتت سند اإلكراه تارة كفرض العادة تارة أخرل.
 :2004أفريل 08أوال: العهدة الرئاسية الثانية 

 08ـ ُب ظل التعددية اٟتزبية كاليت جرت يو  أُعتربت ىذه االنتخابات الرئاسية الثالثة        
، استمرارية لتثبيت األمن كإعادة بناء الدكلة على األسس القانونية كاألطر 2004أفريل 

الدستورية، كبالتايل فإف السؤاؿ الذم بقي يطرح نفسو كىو: ىل عرفت ىذه االنتخابات 
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  .05، 2001٘ؾ١ٍ٠ٛس، أٚش
 -  ألٍ جٌّؿٍّ جٌىْطٌٛٞ ضٍٖف ْطس ٍِٖك١ٓ فم١ ٠طٕحفْٓٛ ػٍٝ ِٕٛد ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس، ُٚ٘ ػٍٝ جٌطٛجٌٟ: ػرى

٠ٌُٛز قْٕٛ )ألٚي ٍِز  -َٞ ٌذحػ١ٓػٍٟ فٛ -ْؼ١ى ْؼىٞ –ْؼى ػرى هللا ؾحخ هللا  –ػٍٟ ذٓ ف١ٍّ  -جٌؼ٠ُُ ذٛضف١ٍمس

 ٖٙىش جٌؿُجتٍ فٟ  ظً جالٔفطحـ جٌى٠ّمٍج٠ٟ ضٍٖف جٍِأز ٌّٕٛد ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس(



ضمن مبدأ التداكؿ على السلطة؟ أـ أف  أسلوبا جديدا كمغايرا ُب طبيعة النظاـ السياسي
 ت نفسها تفرض ذاهتا؟ ا١تعطيات بقي

آليات قانونية جديدة كضمانات سياسية لتعزيز صحة  2004عرفت انتخابات         
، تبلور ذلك ُب حياد ا١تؤسسة العسكرية الذم أعترب  ُب 235كمصداقية كنزاىة االنتخابات

نظر البعض مؤشرا ا٬تابيا ُب ىذه العملية كذلك بتصويت أفرادىا بعيدا عن الثكنات 
ة، كبغرض ضماف النزاىة كالشفافية فلقد جرت ىذه االنتخابات ُب ظركؼ أمنية العسكري

مبلئمة كْتضور مراقبُت دكليُت من ٥تتلف ا١تنظمات الدكلية كاإلقليمية اٟتكومية كغَت 
اٟتكومية كاعتربت ىذه االنتخابات الرئاسية األكثر نزاىة كمصداقية منذ تبٌت التعددية ُب 

 .236كا١تعايَت الدٯتقراطيةاٞتزائر، كأهنا تتماشى 
(، فقد أسفرت نتائج االنتخابات عن فوز ا١ترشح "عبد العزيز بوتفليقة" لعهدة رئاسية ثانية متحصبل 12ككما ىو مبُت ُب )اٞتدكؿ         

 من ٣تموع األصوات ا١تعرب عنها. جاء بعده ُب ا١تركز الثاين "علي بن فليس".  %83.49على نسبة 

ك طبع إجراء االنتخابات جو سياسي مشحوف غذتو أزمة حزب جبهة التحرير الوطٍت، كلقد تطورت فصوؿ ا١تواجهة حيث منعت         
، حيث قاـ ىذا األخَت بسحب كزرائو من اٟتكومة ُب تصعيد متبادؿ حوؿ 2003السلطات اٟتزب من عقد مؤ٘تره االستثنائي ُب أكتوبر 

، ليخلفو األمُت 2003، كىو ما ٕتسد عنو إقالة "علي بن فليس" من على رأس اٟتكومة ُب مام2004الًتشح لبلنتخابات الرئاسية لعاـ 
 .237العاـ للتجمع الدٯتقراطي الوطٍت "أٛتد أك٭تِت" كتبعو بتعديل كزارم أعاد توزيع اٟتقائب الوزارية

رير "علي بن فليس" بعد رفض ىذا األخَت تأييده لعهدة بعد ا٠تبلؼ اٟتاد بُت الرئيس "بوتفليقة" كاألمُت العاـ ٟتزب جبهة التح        
مانة رئاسية ثانية، انقسمت قيادة اٟتزب بُت مؤيد كمعارض لؤلمُت العاـ، إال أف ا١تؤ٘تر الثامن للحزب أعاد تزكية "علي بن فليس" لتويل األ

تو، كىو ما دعى إىل تأسيس ما عرؼ باٟتركة التصحيحية العامة كىو ما رافقو إصدار العدالة قرار تلغي ٔتوجبو أحكاـ ا١تؤ٘تر كٕتمد نشاطا
اليت قادىا "عبد العزيز بلخادـ"، إال أف ذلك مل ٯتنع "علي بن فليس" من الًتشح للرئاسيات اليت حصد فيها ا١ترتبة الثانية بنسبة 

07.93% . 

 كما ٯتكننا قولو عن ىذه االنتخابات أهنا:        
ة العسكرية من جديد حيث دعمت ُب االنتخابات الرئاسية مرشحها "عبد العزيز بوتفليقة"، كذلك هبدؼ استمرار تأثَت ا١تؤسس -      

استمرار سياستها اليت سعت لئلبقاء على النظاـ بإعادة إنتاجو باستعماؿ ٩تب مدنية، بغية تكريس دكرىا على مستول أعلى ىـر السلطة 
لجيش كتراجعو، لكن اٟتقيقة غَت ذلك حيث نرل أف ىذه الوجوه ا١تدنية تسعى دائما من أجل إعطاء االنطباع بتوارم الدكر السياسي ل

 .238لئلبقاء على مصاّب كنفوذ ا١تؤسسة العسكرية
طرحت ىذه االنتخابات ٖتديات جديدة بالنسبة للسلطة اليت تريد االستمرار ُب تطبيق مشركعها الرامي ُب أساسو إىل اٟتفاظ  -      

 على مصاٟتها.
                                                           

 . 120، ٍِؾغ ْرك يوٍٖ ، ٘ 2001-1990ذجشتح االَرخاتاخ انجضائشٚح فٙ َظاو انرؼذدٚح انغٛاعٛح ػرى جٌٌٕٛ ٔحؾٟ،   - 235
 .122، ٘انًشجغ َفغّ   - 236
، أوطٛذٍ،  40، جٌؼىو :  انذذز انؼشتٙ ٔانذٔنٙذٛضف١ٍمس ٌت١ٓح ...ِكٍٛس ج٠ؿحذ١س ٚذٍٔحِؽ ٠فطف أذٛجخ جألًِ"، ِكّى ج١ٌٍّٟ " - 237

 . 27، ٘ 2004ٔٛفّرٍ 
،  2002ؾ١ٍ٠ٛس ، جٚش  21جٌؼىو: انذذز انؼشتٙ ٔانذٔنٙ،١ٌحِ ذٛوٍجع ،" جٌؿ١ٕ ٚجالٔطمحي ئٌٝ جٌى٠ّمٍج١٠س" ، إ - 238

٘30 . 
 



اعتربت التيارات ا١تعارضة للنظاـ أف ىذه ا١تؤسسات غَت شرعية، ليست قادرة على تغيَت الوضع بل تعمل على تكريس الوضع  -      
 القائم كاعتربت أف ىذه االنتخابات معركفة النتائج مسبقا كٗتضع لنفس ا١تكانيزمات السابقة.

كلة منها ١تواجهة ا١تؤسسة العسكرية من جهة، كحرصها على أف ٖتظى لقد حاكلت الرئاسة ٖتقيق نوع من االستقبللية ُب ٤تا -      
سياستها ٔتوافقة اٞتيش إلدراكها ١تدل القوة العسكرية اليت تتمتع هبا من جهة أخرل، كبذلك كانت سلسلة إحالة ٞتنراالت إىل التقاعد 

 خل ُب اٟتقل السياسي.، ٔتا ال يًتؾ ٣تاال للتد2004كٖتييد دكر اٞتيش ُب انتخابات  2004منذ أفريل 

التشريعية ثاين انتخابات ٕترم ُب عهد الرئيس "بوتفليقة"، عرفت مشاركة حزبية كاسعة كا١تبينة  2007كما أُعتربت إنتخابات        
النسيب  حزبا، ًب فيها االعتماد على التمثيل 22، إذ ٘تيزت بتعدد التشكيبلت السياسية ذ عرفت مشاركة أكثر من 13نتائجها ُب اٞتدكؿ 

من األصوات ا١تعرب عنها ٦تا يعظم مكاسب األحزاب السياسية الكبَتة مقابل عدـ ٘تكينو  %7مع اعتماد عتبة انتخابية كبَتة كىي نسبة 
 لؤلحزاب السياسية الصغَتة من التمثيل ُب ىذه اجملالس. كما ٯتكن قراءتو من خبلؿ ىذه االنتخابات:

ن التيارات اٟتزبية اليت ظلت تسجل حضورىا السياسي احملتشم، لكن دكف أف يؤدم ذلك إىل أهنا سجلت مشاركة كاسعة جملموعة م -
اـ لعب أدكار كظيفية با١تعيار الدٯتقراطي، كال شك أف ذلك يعود بالدرجة األكىل إىل سياسة السيطرة على ا١تشهد السياسي اليت اتبعها النظ

 .1992السياسي مذ أف ًب إلغاء ا١تسار االنتخايب عاـ 
 .1997أهنا سجلت عودة غَت مسبوقة ٟتزب جبهة التحرير الوطٍت كبقوة، بعد الًتاجع الذم عرفتو ُب تشريعات  -
 نبلحظ تراجع حزب التجمع الوطٍت الدٯتقراطي.                 -
 تراجع ٘توقع األحزاب اإلسبلمية. -

دـ حصوؿ ٜتسة لقد فسر الكثَت من ا١تبلحظُت نتائج ىذه االنتخابات ُب ع       
( حزبا على أم مقعد على أنو تأكيد على فرضية السلطة بالتخلي عن األحزاب 15عشر)

اجملهرية كإعادة ترتيب البيت السياسي ٔتا ٮتدـ مصاٟتها. كمن خبلؿ ما تقدـ نبلحظ أف 
جل االنتخابات التشريعية ظلت ٗتدـ خريطة الطريق اٞتديدة كأهنا بقيت تتميز بالشكلية 

لشرعية على ا١تمارسة السياسية السائدة، فهي مل تكرس مبدأ التداكؿ السلطوم. بل إلضفاء ا
إف كل ما جرل ىو عملية إشراؾ األحزاب السياسية بغرض احتوائها تارة ك تطويقها تارة 
أخرل، كىو ما يفسر استمرارية سيطرة النخب ُب اٟتكم على اٟتياة السياسية باسم الشرعية 

 التارٮتية.
يسفر ا١تسار اإلنتخايب عن انتقاؿ حقيقي للسلطة، بقدر ما أسفر عن تبادؿ  مل       

للمواقع كاألدكار بُت حزبُت ٫تا حزبا السلطة )جبهة التحرير كحزب التجمع الوطٍت 
فلقد سجل فيها  2007-2002الدٯتقراطي(، أما الدكرة االنتخابية الثانية كالثالثة اجملراة ُب 

لوطٍت بإحرازه أغلبية ا١تقاعد، لكن ىذا الوضع مل يغَت شيئا ُب عودة قوية ٟتزب التحرير ا
طبيعة النظاـ السياسي الذم ُكصف بأنو نظاـ دكالٌب ينظر لبلنتخابات على أهنا كسيلة 

 لتجديد شرعيتو أكثر من كوهنا أسلوبا أك طريقة للتناكب على السلطة بُت األحزاب.
 
 



 
 
 
 

 :2009أبريل  09العهدة الرئاسية الثالثة ثانيا: 
كيتكرر األمر نفسو عندما فرضت اإلصبلحات السياسية اٞتديدة حاالت من األلفة         

كالتناغم الكامل بُت الرئاسة كنواب الرب١تاف كاٟتكومة كاألحزاب كاٟتركات ا١تؤيدة كا١تزكية 
رئاسية تدخل ُب باب قوانُت العرؼ ١تشركع برنامج الرئيس، إىل حد أصبحت ٘تديد العهدة ال

كالتقاليد كال ٯتكن ا١تساكمة فيها كال ا١تزايدة عنها، ماداـ أف عبلقات الوالء كالتزكية كالتبعية 
الشخصية ا١تنسوجة ظلت ىي القاعدة اليت تعيد من جديد إعادة نشر تقاليد النظاـ بالشكل 

طرة ترتبط بشكل كبَت كبضركرة الذم أصبحت فيو عمليات فهم عبلقات القوة كآليات السي
 اإلنضماـ إىل منطق الغالب كإىل صفوؼ اآلليات اٞتديدة ُب صنع السياسات العامة.

كمع اقًتاب انتهاء عهدتو الرئاسية، عادت الدعوة مرة أخرل على مستول قنوات         
تمع التعبئة كاألدكات اليت تستعملها السلطة داخل مؤسساهتا كعلى مستول منظمات اجمل

ا١تدين إىل ضركرة تعديل الدستور من أجل تزكية الرئيس كالسماح لو بعهدة رئاسية ثالثة، 
كبقي السؤاؿ يطرح نفسو ىل أف ما يعرفو ىذا النوع من التقليد السياسي، يسمح مستقببل 
بتحقيق دكراف دٯتقراطي للسلطة ، أـ أف األمر ال يتعلق سول بإعادة إستجبلء بعدا آخر من 

الباترٯتونيالية اٞتديدة" ْتيث يستمر فيها ٪تط األداء السياسي على شاكلتو كيبقى أبعاد "
الوالء الشخصي كالنسيج السياسي العبلئقي ا١تتشكل، ىو الذم يعيد تسييج النظاـ بإحكاـ 

 كصيانتو من أم مكركه سياسي ٤تتمل.
 19-08القانوف  كىو التعديل الدستورم اٞتزئي كاحملدكد الذم ًب ٘تريره ٔتوجب        

ك٘تت ا١تصادقة عليو من طرؼ أعضاء الرب١تاف بغرفتيو: اجمللس  2008-11-15ا١تؤرخ ُب 
الشعيب الوطٍت ك٣تلس األمة، كمكن ذلك رئيس اٞتمهورية من اإلضطبلع بصبلحيات 

من الدستور كاليت ٝتحت لو بأف يكوف الراسم كاحملدد  77-74جديدة ْتكم ا١تادتُت: 
ة لؤلمة، فصار بذلك ٘تديد العهدة الرئاسية أمرا مفركضا طا١تا أف مشركع للسياسة الداخلي

برنامج الرئيس مل ينتهي بعد ُب منظور الدكائر اليت ٖتيط بو، ليحقق اإلصبلحات السياسية 



الشاملة كيدعم ا١تمارسة الدٯتقراطية كُب ظل التدابَت السياسة العامة اليت تعتـز سلطة النظاـ 
 إٗتاذىا.
إنو نفس التكتيك الذم تلجأ إليو السلطة، كىو خوض ا١تعركة االنتخابية مع تقدًن         

الضمانات القانونية كالسياسية كالسماح ٔتراقبة نزاىة العملية عن طريق مبلحظُت دكليُت. 
إعادة تزكية مرشح السلطة  2009أبريل 09كبالفعل تظهر نتائج اإلنتخابات الرئاسية ُب 

ذ أسفرت النتائج عن فوز طلقة ُب التحكم ُب ا١تشهد السياسي، إكمنحو الصبلحيات ا١ت
 12911705بعدد األصوات ا١تكتسبة  %29.24الرئيس مرة أخرل كبنسبة قدرىا 

كاالجتماعية كبقيت التطورات السياسية (.  14.)أنظر ما ىو مبُت ُب اٞتدكؿ رقمصوت 
فيما بعد، ىي الكفيلة بتوضيح ما إذا كانت اإلصبلحات ا١تتبعة تعبَتا عن اعًتاؼ النظاـ 
السياسي بعمق األزمة كمؤشرا عن كجود اسًتاتيجية حقيقية للتصدم ٢تا، أـ أهنا ال تعدك أف 
تكوف سول آلية جديدة من اآلليات اليت ال ينبغي أف تتقاطع مع شرعية النظاـ نفسو. 

اصة عندما أبدت النخب السياسية النافذة ُب اٟتكم قلقها ٦تا ٭تدث من حراؾ اجتماعي خ
كسياسي على مستول النظم السياسية اجملاكرة على إثر موجات الغضب السياسي كدرجة 

 الغلياف االجتماعي ا١توسعة.
 كمنها: كبالفعل فإف ا١تبادرات السياسية ا١تتخذة        

 رفع حالة الطوارئ -
 فتح اإلذاعة كالتلفزيوف ألحزاب ا١تعارضة -
 إتباع ٣تموعة التدابَت االجتماعية كاالقتصادية كاليت ترمي إىل التحكم ُب األسعار.،  -

مل تكن ُب حقيقة األمر سول جرعة مهدئة، ألهنا مل تكن ترمي إىل مواكبة ما يشهده النظاـ 
شركط االجتماعية كالسياسية اإلجتماعي كالسياسي من تفاعبلت ٘تكنو من التكيف مع ال

ا١تطلوبة ضمن عمليات التغيَت كاإلصبلح. كمل تكن تراعي ُب ذلك مسألة التوافق بُت 
الفاعلُت السياسيُت على شكل ك٪توذج اإلصبلحات كمراميها. بل حىت أف ا٩تراط بعض 

ت األطراؼ االجتماعية كالسياسية ُب مفاكضات جزئية مل تكن تفضي إىل توحيد اسًتاتيجيا

                                                           
-  ٌَٛٚجًٌٞ أػٍٓ ف١ٗ ئضهحي جٌٍٓطس ئؾٍجءجش ١ْح١ْس ِٕٙح: 2011فرٍج٠ٍ 03ٌجء جٌّٕؼمى ٠َٛ ئؾطّحع ِؿٍّ ج 

ٌفغ قحٌس جٌطٛجٌب ٚفطف لٕٛجش جإليجػس ٚجٌطٍف٠ُْٛ ألقُجخ جٌّؼحٌٞس ٚجضهحي ؾٍّس ِٓ جٌطىجذ١ٍ جالؾطّحػ١س ٚجاللطٛحو٠س 

 ٚجٌطٟ ضٍِٟ ئٌٝ ١ْحْس جٌطكىُ فٟ جالْؼحٌ.



ٯتكن التعويل عليها، ٦تا جعل مسار االنتقاؿ السياسي ينتهي سول بإعادة تكريس األزمة 
 السياسية.
كحقيقة صارت فكرة التغيَت كاإلصبلحات موضة سياسية كحديث اٞتميع، عندما         

أظهر الرئيس نيتو من جديد ُب إقداـ الدكلة على إصبلحات سياسية شاملة ُب خطابو إىل 
كمنها التفكَت ُب مراجعة الدستور، كيظهر التساؤؿ من جديد  2011أبريل 15ريخ األمة بتا

ُب معرفة ما إذا كانت ىذه اإلرادة نابعة بالضركرة من رغبة حقيقية كأكيدة لبلنتقاؿ 
 الدٯتقراطي، أـ ٣ترد إجراء لتسهيل إنتقاؿ السلطة كلتجاكز األزمات ا١تتكررة.

، لتقدـ إجابات قوية ٢تذه التساؤالت كلتعيد 2012مام  11كجاءت تشريعيات         
تأكيد رغبة النظاـ السياسي الواضحة ُب ا١تضي قدما ٨تو اإلبقاء على ا١تتغَتات نفسها اليت 
ٖتكم حدكد العبلقة بُت الدكلة كاجملتمع ا١تدين، كرغبتو ا١تتواصلة ُب إحتكار السلطة كُب 

 السيطرة على ا١تشهد السياسي. 
ل على ذلك عودة حزب جبهة التحرير الوطٍت إىل الواجهة كبقوة منذ ٣تيئ كالدلي        

مقعد كيليو حزب  221الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" إىل السلطة، بأغلبية قدرت ب: 
مقعد، ًب ٖتالف اٞتزائر ا٠تضراء بنتيجة ضئيلة جدا  70التجمع الوطٍت الدٯتقراطي ب: 

 (.15ُب اٞتدكؿ رقم  مقعد )أنظر إىل ما ىو مبُت 47قدرىا: 
كىو دليل أيضا على أف فكرة التناكب على السلطة فكرة غَت كاردة ُب منظور عقيدة         

كأيديولوجية النظاـ السياسي، كغَت كاردة حىت ُب أجندات خطابات السلطة اليت ظلت 
كاليت جيئ هبا إلنقاذ  1999ك  1996تتمسك ٔتنظومة اإلصبلحات السياسية منذ 

لسياسي كإعادة التموقع كالتواجد السياسي من جديد. كيربز منطق التوارث على الوضع ا
السلطة كإعبلف استحالة انتقاؿ السلطة بطريقة سلمية كضمن قواعد كإجراءات سياسية ك 

 دستورية توافقية.         
 
 

 المبحث الثالث:متطلبات االنتقال السلمي للسلطة في الجزائر:
ال ٯتكن أف يكوف ىناؾ نظاـ دٯتقراطي مامل تتوفر إمكانية النتقاؿ السلطة كتداك٢تا سلميا بُت القول السياسية الفاعلة ُب اجملتمع.         

كمع ذلك فاف بعض األنظمة ٖتاكؿ كتسعى جاىدة إىل خلق كتطوير أ٪تاط النتقاؿ السلطة تتبلءـ مع ظركفها، ٔتا يؤمن ٢تا البقاء 



لسلطة، كذلك بفعل تراكم ا٠تربة كالتجربة ُب استخداـ كسائل القهر كالعنف ضد ا١تعارضُت من جهة، كغياب الدكلة أك كاالستمرارية ُب ا
 النظاـ النموذج الذم يؤيد التغيَت ُب األكضاع االجتماعية كالسياسية من جهة أخرل.

 المطلب األول:اإلطار القانوني والسياسي:
لتطرؽ إىل العديد من ا١تتطلبات الضركرية اليت تساعد على ترسيخ عملية انتقاؿ السلطة كتعزيزىا على سيتم من خبلؿ ىذا ا١تطلب ا        

 ا١تستول القانوين كالسياسي داخل إطار الدكلة.

 أوال:اإلطار القانوني:
 لك يتطلب ما يلي: يتضمن اإلطار القانوين ٣تموعة من ا١تبادئ كالقواعد اليت تسمح بعملية نقل السلطة بشكل سلمي كذ        

 الحد من ىيمنة السلطة التنفيذية وشخصنة نظام الحكم: -1
إف اإلطار التقليدم للنظاـ الرب١تاين ىيأ ألغلب رؤساء الدكلة فرص ا٢تيمنة على الرب١تاف،كحق حل الرب١تاف الذم يعطى عادة لرئيس         

ف كالتأثَت بُت السلطتُت التشريعية ك التنفيذية، ىذا اٟتق الذم ٖتوؿ إىل حق الدكلة مباشرة بناءا على طلب اٟتكومة ألحداث نوع من التواز 
شبو شخصي لرئيس الدكلة، يستعملو لضرب اٟتياة الرب١تانية كمنعها من أداء رسالتها كىذا ما مهد النزكع إىل احتكار السلطة لرئاسة 

لتعديبلت الدستورية اليت تضمن كٕتيز ٕتديد الوالية لعهدة رئاسية ثانية كإخضاع القواعد القانونية ١تتطلبات ىذا االحتكار، باإلضافة إىل ا
 كثالثة كىذا ما عمل الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" بفعلو كذلك بفتحو للعهدة الرئاسية كعدـ تقييدىا، كىذا ما يتطلب كجود دستور مستفىت

ت السياسية كالنقابية كاالجتماعية كالثقافية، كما ٭تمي ىذا الدستور عليو شعبيا يقر التعددية اٟتزبية، كحرية تكوين ا٢تيئات كا١تنظما
ا الدٯتقراطية كاٟتريات كحقوؽ اإلنساف ك٬تسد اإلجراءات كالقواعد الضابطة لعملية نقل السلطة من خبلؿ تأقيت مدة الرئاسة كٖتديد فًتاهت

كؿ السلطة التنفيذية سلميا ك قانونيا، سواء بالتغيَت أك التعديل كىذا ما ٬توؿ دكف احتكار السلطة كاالستيبلء عليها. ككضع آلية  لتدا
 اٟتكومي ُب ظل ثبات الرمز الدستورم للحكم الشرعي ا١تمثل للسيادة العليا طبقا لؤلحكاـ الدستورية ا١تقررة.  

 تقوية دور المؤسسات التشريعية في الحياة السياسية: -2
القنوات اليت تربط الدكلة ٔتجتمعها، ك٢تا دكر كبَت ُب صياغة شكل كمضموف العبلقة بُت اٟتاكم تعترب ا١تؤسسة التشريعية من أىم         

، فظاىرة ضعف أك غياب دكر ا١تؤسسة التشريعية ُب اٟتياة السياسية يعكس ُب جانب منها حالة عدـ التوازف بُت السلطة  كاحملكـو
من خبلؿ سيطرة اٟتزب اٟتاكم على معظم الرب١تاف، كىو ما ال يسمح بتمثيل كافة التشريعية كالتنفيذية، كذلك بسيطرة ا١تؤسسة التنفيذية 

اف األطياؼ ُب اجملتمع كيعمل على تقويض ا١تعارضة، كهبذا تكوف اٟتكومة قادرة على ٘ترير أم قانوف داخل الرب١تاف بسهولة، ٦تا ٬تعل الرب١ت
 كىو ما يقوض بدكره عملية الرقابة كاحملاسبة. يتحاشى التصادـ مع اٟتكومة ٘تاشيا كٛتاية مصاٟتها الكربل

فاف كنا نطمح ّتد لعملية انتقاؿ السلطة بصورة سلمية فبل بد من ضماف نظاـ اٟتكم الدستورم القائم على الفصل بُت السلطات         
بينها كىو ما يضمن ٘تثيل  كتوضيح اٟتدكد بُت مؤسسات كأجهزة الدكلة حسب األدكار كالوظائف، ككذلك ٖتديد العبلقات ا١توجودة

ا١تؤسسات السياسية كالدستورية لعمـو اجملتمع كليس جملموعة أك فئة اجتماعية معينة، ك٘تتع ىذه ا١تؤسسات ٔتستول من الثبات الدستورم 
اطية، كحيلولة القوانُت دكف كاالستقرار السياسي باإلضافة إىل إحًتاـ النظاـ القضائي كاستقبلليتو ٟتماية الشرعية الدستورية كاٟتريات الدٯتقر 

  .239انتهاؾ اٟتريات أك حل السلطة التشريعية أك ٕتميد الدستور أك إعبلف الطوارئ كالقوانُت االستثنائية أك التهديد هبا
 

 ثانيا:اإلطار السياسي:
التوازف بُت القول السياسية  إف السلطة السياسية ُب الدكؿ اٟتديثة ال بد أف تكوف قادرة على إدارة ٥تتلف األنشطة كإحداث        

كاالجتماعية، كىذا يتطلب منع احتكار ك٦تارسة السلطة من قبل قول معينة كأشخاص ٤تددين بذكاهتم، كا٪تا كجوب تداك٢تا قانونيا استنادا 
رعية كسلمية معًتؼ هبا كمن إىل إرادة األغلبية كحق األغلبية ُب إنابة ٦تارستها ١تمثليها، كأف ىذا التعاقب ٬تب أف يتم كفق آليات كطرؽ ش

 ىذه الطرؽ كاآلليات السياسية ما يلي:
 فتح المجال السياسي: -1
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كا٢تدؼ من ذلك ىو إرساء البٌت التحتية للنظاـ الدٯتقراطي أم إ٬تاد تعاقد سياسي بُت السلطة ك ا١تعارضة على إ٧تاز إنتقاؿ         
ق ٣تموعة من اإلجراءات السياسية ترتبط بتطور الدينامية السياسية الداخلية  سلمي خاؿ من الصراع ٨تو النظاـ الدٯتقراطي كذلك كف

ؿ كطبيعة العبلقة بُت أطراؼ اجملاؿ السياسي، كىي ثبلثة إجراءات: إقرار النظاـ الدستورم، ك إقرار النظاـ التمثيلي النيايب ٍب فتح ٣تا
اعدة إحتكار السلطة ك اإلستئثار هبا من قبل ٩تبة ضيقة ُب إطار نظاـ السلطة أماـ التداكؿ السياسي عليها، ك ىو ما يهدؼ إىل كسر ق

و ك سياسي مغلق. فالعنصر ا١تهم ُب بلورة سياسية اإلنتقاؿ الدٯتقراطي ىو إعادة البناء السياسي للمجتمع من خبلؿ إنشاء ا٢تياكل ا١تؤطرة ل
مو فاعلية كشرعية النظاـ السياسي بإعتباره ا١تعيار الوظيفي لدٯتومة السلطة ا١تنظمة ك ا١تعقلنة ٟتركتو كسلوكو، كذلك ٓتلق الشركط ا١تبلئمة لن

 السياسية . 

 ـ االنتخابات الشعبية الحرة والنزيهة:2
يرتبط مبدأ الشعب كىو مصدر السلطة ْتق الشعوب ُب تقرير مصَتىا كٖتديد من ٭تكمها ك٭تصل ذلك عن طريق صناديق         

بلؿ إتاحة الفرصة أماـ الناخبُت ١تمارسة صور ا١تشاركة السياسية ُب عملية صنع القرار، كيعٍت ذلك أف تسند االنتخاب، كيكوف ذلك من خ
اٟتكومة ُب ٦تارستها ١تظاىر السلطة إىل عنصر التفويض الشعيب ، كبذلك يتحقق مبدأ الفصل بُت اٟتاكم كالسلطة اليت ىي كظيفة يؤديها 

م، كبذلك يرل"موريس ديفرجية" أف الدٯتقراطية ُب أبسط معانيها كمفاىيمها النظاـ الذم ٮتتار فيو اٟتكاـ ٟتساب اٞتماىَت كبتفويض منه
احملكومُت اٟتاكمُت عن طريق االنتخاب ، حيث أف من أىم ركائز اٟتكم الدٯتقراطي ىو كجود حكومة تستمد شرعيتها من إرادة األغلبية 

آليات الدٯتقراطية ا١تعاصرة، كىو طريق التعبَت عن اإلرادة الشعبية ُب حق االختيار الشعبية، كعلى ىذا األساس أصبح االنتخاب إحدل 
ككسيلة من كسائل إسناد السلطة السياسية، كانتقا٢تا بصورة سلمية كفق قواعد كأصوؿ مرسومة مسبقا ُب الدستور ُب القوانُت كاألنظمة 
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ساس إىل معيار التنافس اٟتر كالنزيو الذم يسمح بتغيَت القيادات إقرارا لئلرادة الشعبية ٬تب أف تستند العملية االنتخابية ُب األ        
كاحتكاما لصناديق االقًتاع،كما ٬تب التأكيد على ضركرة دكرية إجراء االنتخابات ألهنا الضامن لعدـ بقاء أحد األطراؼ السياسية ُب 

 ة ُب إتاىات الناخبُت للتصويت ٢تذا الطرؼ أك ذاؾ .السلطة اىل مدل اٟتياة، كىي الكاشف للتغَتات اٟتاصل

 ترقية المشاركة السياسية: -3
تعترب ا١تشاركة السياسية احد دينامكيات كغايات التننمية السياسية اليت تعكس كٕتسد قيمة ا١تساكاة ُب اٟتقوؽ كالواجبات كتعمل         

تمع ، فا١تشاركة السياسية ىي العملية اليت من خبل٢تا يلعب الفرد دكرا ُب اٟتياة على إرساء قواعدىا كتدعيم أركاهنا كترسيخها داخل  اجمل
السياسية كاالجتماعية جملتمعو كتكوف لديو الفرصة الف يشارؾ ُب كضع األىداؼ العامة لذلك اجملتمع كالتعبَت عن حاجاتو كرغباتو ُب 

ة شعبية ا٬تابية دٯتقراطية تقـو على أساس تعبئة قول اٞتماىَت ١تواجهة ا١تشاكل ٤تاكلة للتأثَت على صانعي القرار كمتخذيو،كما تعرب عن إراد
 .241كا١تعوقات كتتميز بالديناميكية  كالتحرؾ

صنع السياسات إف ا١تشاركة السياسية تسمح باختيار النخب اٟتاكمة بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة كذلك ٔتشاركة أفراد اجملتمع ُب      
تيجة العامة للدكلة كما٢تا من دكر ُب إحداث التغيَت ا١تطلوب اال أف أزمة ا١تشاركة السياسية تبدك كاضحة ّتبلء ُب النظاـ اٞتزائرم كذلك ن

 تدين معدالت ا١تشاركة اٞتماىَتية ُب اٟتياة السياسية.

العوامل الرئيسية ا١تعززة للدٯتقراطية ُب ٖتقيق ك نشر ثقافة سياسية كستساعد بالتأكيد عملية التنشئة السياسية باعتبارىا من         
دٯتقراطية كغرس قيم التسامح السياسي كالفكرم كالقبوؿ بالتعدد كاالختبلؼ ُب الرأم ، كيعترب نشر الثقافة السياسية لًتسيخ ا١تفاىيم 

ظهور كتفعيل أ٪تاط انتقاؿ السلطة كتعزيزىا عن طريق ا١تنافسة الدٯتقراطية كاحدة من أىم العوامل ا١تساعدة على خلف البيئة ا١تناسبة ل
 السياسية اٞتادة كالفعالة النإتة عن ا١تشاركة السياسة الواسعة كاألكثر تنوعا .

إف عملية التغيَت االجتماعي كما يًتتب عنها من صعود قول جديدة تطرح مطالب جديدة كتطالب بفتح اطر مؤسسية فاعلة تقـو         
ستيعاب ىذه ا١تطالب ك ٕتميعها كتوصيلها، كتسمح ا١تشاركة السياسية بتوفر األطر ا١تؤسسية ك٘تتعها بالفاعلية كالقدرة على التكيف ٦تا با

 ٯتكن النظاـ من إدارة عملية التغيَت بدرجة من ا١تركنة ْتيث يستجيب للمطالب االجتماعية عن طريق قنوات التعبَت كا١تشاركة السياسية.
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إف االتساع النسيب لقاعدة ا١تشاركة السياسية يعزز عملية نقل السلطة كالتعاقب عليها كذلك عن طريق فتح التعددية السياسية          
م ىذا فعلى الرغم من أف ىذه العملية تتم ببطء بسبب التقاليد االستبدادية إال أف ىناؾ إشارة إىل تنامي ا١تشاركة كتراجع النظرة الضيقة كرغ

 شاركة السياسية مرسومة ضمن حدكد كاطر معينة تضعها السلطة اٟتاكمة للمحافظة على استمراريتها. تبقى ا١ت

 صيغة التنافس الحزبي:-4
إف ضعف التنظيم االجتماعي قابلو ضعف تنظيم األحزاب السياسية فيها، حيث اغلب األحزاب تفتقر إىل التنظيم كاىل كجود         

ألحزاب فيما بينهم كبُت قيادهتم كاليت ال تقـو على أساس تنظيمي كال على أساس تأييد سياسات ىذه رابطة حقيقية تربط أعضاء ا
 .242األحزاب كبرا٣تها ، إ٪تا تقـو على أساس الوالء القبلي كالعرُب كىو ما يغيب معو عملية تدكير السلطة داخل اٟتزب نفسو

يعٍت كجود عدة أحزاب تتنافس فيما بينها من اجل الوصوؿ إىل السلطة،أك ا١تشاركة لذا ال بد من إ٬تاد صيغة للتنافس اٟتزيب الذم         
 كالتأثَت فيها،ُب إطار النظاـ السياسي القائم،الذم يعترب األحزاب السياسية جزءا منو،كاحدم مؤسساتو الرئيسية.

يقا ٔتدل احتفاظ حزب األغلبية بقاعدتو االنتخابية إف تعاقب االنتخابات ٬تعل من مشكلة البقاء ُب السلطة مرتبطة ارتباطا كث        
 .كبإتاىات الرأم ، كىذا يعٍت توفَت امكانية انتقاؿ السلطة سلميا كقف قواعد مرسومة مسبقا ُب الدستور كُب القوانُت كاألنظمة الرٝتية

 سلميا ، كلكي يقـو نظاـ تعدد األحزاب إف كجود التنافس اٟتزيب ا١تنظم بشكل دستورم ٭تل مشكلة التعاقب على السلطة حبل        
على أسس كاقعية كراسخة ، ٬تب أف تكوف ىناؾ مشاركة سياسية كاسعة  ٞتميع  القول السياسية ُب اجملتمع ، كتويل السلطة اذا ٧تحت ُب 

 االنتخابات بصورة نزيهة.

قول االجتماعية اليت تعرب عن مصاّب ىذه القول،كاليت تدؿ إف القواعد القانونية ُب طل النظاـ التنافسي تقتضي استيعاب ٚتيع ال        
على قابلية النظاـ ُب التكيف كفق متطلبات التطور االجتماعي،كتوسيع ا١تشاركة ٔتا يضمن القبوؿ بقاعدة التداكؿ السلمي للسلطة من 

 خبلؿ صناديق االقًتاع.

 المعارضة السياسية:-5
م السياسية ُب دكؿ العامل بأ٫تية كجود ا١تعارضة كعامل تنشيط للحياة السياسية ، كىو ما يعطي على الرغم من اعًتاؼ غالبة النظ        

قوانُت انطباعا أساسيا حوؿ دٯتقراطية النظاـ ، إال أف النظاـ ُب اٞتزائر يصنع القيود اليت ٘تنع ا١تعارضة من أداء دكرىا كفرض العديد من ال
أحزاب ا١تعارضة السياسية ، كمنعها من الوصوؿ إىل السلطة أك ا١تشاركة فيها ، كىذا عن طريق اليت من شاهنا تقييد حرية إنشاء كعمل 

 احتوائها كإضعاؼ فعاليتها ُب ا١تشاركة كالتنافس على السلطة ، كىو ما يفسر عدـ كجود دكر للمعارضة .

ة، فا١تعارضة تعد ضركرية لقياـ النظاـ الدٯتقراطي.كما أف ٬تمع الفقو الدستورم على انو ال دٯتقراطية كال نظاـ بدكف كجود ا١تعارض        
تقوية ا١تعارضة ٭تتاج إىل تعدد األحزاب اليت ال قيمة ٢تا من دكف القدرة على الوصوؿ للسلطة. إذ أف الصفة الرئيسية ُب نظاـ اٟتكم 

كظيفتها عن طريق السلطات كعليها اف تعمل ١تصلحة الدٯتقراطي تقـو على تبادؿ السلطة بُت األحزاب كاٟتكومة اليت تتوىل اٟتكم ك٘تارس 
 الشعب كاف ٖتقق أىدافو.

فا١تعارضة ىي عمل القول السياسية ضد من ىو ُب السلطة كىي ٣تموع القول أك األحزاب أك ٥تتلف اٞتماعات السياسية اليت         
ات اليت ٘تكنها من ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ كهبذا تكوف الدٯتقراطية ٘تتلك برنا٣تا ٤تددا يهدؼ ُب األساس الوصوؿ إىل السلطة. كىي ٘تتلك األدك 

اٟتقة ىي النظاـ الذم يقر بوجود ا١تعارضة كمشاركتها الفاعلة كذلك يعٍت انتفاء كسائل القمع كالتهميش كاإلقصاء مع الذين ال يؤدكف 
 السلطة أك الرقابة عليها. سياسة اٟتكم القائم ، كىذا ما ٭تقق ديناميكية ىذا التفاعل دكف تصادـ عند انتقاؿ

 حياد المؤسسة العسكرية:-6
إف التنافس على السلطة ال ٮتلو من تأثَت ا١تؤسسة العسكرية حيث أف عدـ كجود قواعد مستقرة للعمل السياسي بُت األحزاب         

 يدفع إىل ٞتوء العديد منها إىل ا١تؤسسة العسكرية من اجل الوصوؿ إىل السلطة كالبقاء فيها.
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ال تزاؿ ا١تؤسسة العسكرية ٘تثل مصدر التأييد السياسي األساسي لنظاـ اٟتكم ُب اٞتزائر،  ككثَتا ما يستخدـ النظاـ سيطرتو على         
مصادر اإلكراه ا١تادم لديو، الستيعاب أك احتواء أم هتديد يواجهو من القول ا١تطالبة بالتغيَت، كىو ما يربر عمليات التدخل العسكرم 

يبلء على السلطة عن طريق االنقبلبات العسكرية، كتعترب التدخبلت السياسية للجيش عن طريق أجهزتو االستخباراتية كاألجهزة لبلست
البوليسية من أخطر التحديات اليت تواجو عملية نقل السلطة، ٢تذا البد من إبعاد مؤسسة اٞتيش من ا١تشهد السياسي بغية التجسيد 

 طة كذلك بالتزاـ اٞتيوش بوظيفتها العسكرية كضماف حيادىا كعدـ تدخلها ُب اجملاؿ السياسي.الفعلي ١تبدأ انتقاؿ السل

 ـ اقامة الحكم الراشد:7
يعد اٟتكم الراشد ُب سياقو السياسي ىو اٟتكم الذم تقـو بو قيادات سياسية منتخبة كإطارات إدارية ملتزمة بتطوير أفراد اجملتمع         

 ُب ٥تتلف القنوات السياسية للمسا٫تة ُب ٖتسُت ظركؼ اٟتياة. برضاىم كعرب مشاركتهم

إف اٟتكم الراشد يقتضي ضركرة توفر شرعية السلطات اٟتاكمة، كيعٍت ىذا أك كصو٢تا ك٦تارستها للحكم قد ٘تت بطريقة تتوافق مع         
ة نزيهة كشفافة، ك٘تثل مؤسسة التمثيل التشريعي الوسيط بُت ما تقـو بو اإلرادة الشعبية ْتيث يتم انتخاب ا٢تيئات ا١تركزية كاحمللية بطريق

، فيجب أف تعكس مؤسسة التمثيل مصاّب الناس بشفافية كاف ٭تكم كضع قواعد القانوف معيار ٖتقيق مصاّب الناس ، 243اٟتاكم كاحملكـو
 حيث أف توفر ىذا البعد من شانو أف ٯتنح االستقرار السياسي للدكلة.

الراشد على إقامة حكومة ذات مشركعية تسعى من أجل تقوية مبدأ الفصل بُت السلطات )التباين السلطوم( لتفعيل يقـو اٟتكم         
ميكانيزمات مراقبة ا١تؤسسات كتطوير كتعزيز استقبللية السلطة القضائية لتمكينها من تطبيق القوانُت، غَت أف ٕتسيد ىذا ا١تبدأ يتطلب 

لتعزيز القدرة التسيَتية كالتخطيطية للسلطة التنفيذية. ككذا تفعيل دينامكية اجملتمع ا١تدين كتطوير قنواتو  إدخاؿ إصبلحات مؤسساتية كتربوية
 :244كىياكلو التعبَتية، كهبذا تتلخص خصائص اٟتكم الراشد كفق برنامج األمم ا١تتحدة اإل٪تائي ُب مايلي

 ُب صنع القرار سواء بطريقة مباشرة أك عرب مؤسسات الوساطة الشرعية. كتعٍت أف ٚتيع ا١تواطنُت ٢تم رأم :participationا١تشاركة  -1
 مؤسسات القانوف ٬تب أف تكوف عادلة كتويل االىتماـ خاصة لقوانُت حقوؽ اإلنساف.: rule of lowحكم القانوف:-2
ا١تعلومات فالعمليات كا١تؤسسات كا١تعلومات ٯتكن الوصوؿ إليها من طرؼ ا١تعينُت كتبٌت على حرية تدفق  :transparencyالشفافية -3

 هبا.
 ٤تاكلة ا١تؤسسات كالعمليات خدمة العمبلء كاالستجابة ١تطالبهم. : responsivenessاالستجابة:-4
حقيق اإلٚتاع حوؿ ا١تصاّب اٞتيدة اٟتكم الرشيد يسعى لتسوية ا٠تبلفات ُب ا١تصاّب لت:  consensus orientationإتاه اإلٚتاع:-5

 كالنافعة.
 : للجميع فرص متساكية لتحسُت أكضاعهم كٖتقيق مطا٤تهم. equity العدالة-6
العمليات كا١تؤسسات تسعى إىل ٖتقيق نتائج كفق اٟتاجات مع االستعماؿ  : effectiveness and efficiencyالفعالية كالكفاءة :-7

   اٞتيد للموارد.
صناع القرار ُب اٟتكومة كالقطاع ا٠تاص ككذا منظمات اجملتمع ا١تدين تتم مساءلتهم من قبل الشعب كمن  :accountalility:ا١تساءلة -8

 قبل مؤسسات العاملُت كىذه ا١تساءلة ٗتتلف كفق نوعية ا١تنظمة.
عيدة ا١تدل لتحقيق اٟتكم الرشيد كالتنمية القادة كالشعب ٬تب أف تتوفر لديهم آفاؽ كاسعة كب :stratégic visionالرؤيا اإلسًتاتيجية:-9

 البشرية.

كهبذا يفًتض ترسيخ مبادئ انتقاؿ السلطة أف يكوف النظاـ السياسي نظاما رشيدا يقـو على تفعيل دكلة اٟتق كالقانوف اليت ٘تتلك          
، ذا سلطات منفصلة كنظاـ قضائي 245طياكل مقومات الدكلة اٟتديثة من حيث كجود دستور كالذم من ا١تفركض أف يكوف دستورا دٯتقرا
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مستقل. كما أف ترشيد اٟتكم أصبح ضركرة ألم نظاـ حىت يكوف دٯتقراطيا، كتعزيز اٟتكم الراشد يعٍت فيما يعنيو تعزيز الدٯتقراطية خاصة 
نفيذىا، إىل جانب ارتكازه على معيار كأف مفهومو يرتبط ٔتجموع اآلليات السياسية اليت تدعم ا١تشاركة اجملتمعية ُب اٗتاذ القرارات كمراقبة ت

ت أساسي يتمثل ُب القانوف الذم يتمتع بسيادة تامة باعتباره العنصر  الثالث ُب ىذا  اٟتكم   كعلى كل  األطراؼ  أف  ٖتًتمو  سواء  كان
 .     246السلطة  أك اجملتمع

 المطلب الثاني:اإلطار االقتصادي واالجتماعي:
ة انتقاؿ السلطة ٬تب أف يرتبط بوجود بيئة اقتصادية كاجتماعية مبلئمة، ٖتقق ُب األساس مبدأ تكافؤ الفرص كما أف تسهيل عملي        

 كٖترر اإلنساف من االستغبلؿ كٖتدث توازنا ُب العبلقات االجتماعية كيوفر بالتايل ٣تاؿ اٟترية السياسية.
 أوال:اإلطار االقتصادي: 

 اآلخر ٣تموعة من الشركط كمن الواجب توفرىا حىت يسهل ترسيخ عملية انتقاؿ السلطة، كمنها:  كيتضمن اإلطار االقتصادم ىو        
 ـ تعزيز التنمية السياسية و االقتصادية:1

يشَت مصطلح التنمية السياسية إىل عملية التغيَت العضوم ُب طبيعة النظم،حيث تتوافق فكرة التغيَت ك٪تو النسق السياسي مع         
كة التصنيع اٟتديثة ، كيعٍت مصطلح التنمية السياسية ٪تط التنظيم السياسي كاالجتماعي ا١تتطور الذم يعمل على التوفيق بُت خصائص حر 

التنظيم السياسي كاالىداؼ االجتماعية ، أم يعمل من اجل ٖتقيق اٟتاجات كاألىداؼ االجتماعية ، أما "جابريل ا١توند" فيعرفها 
التمايز البنيوم كالتخصيص الوظيفي ُب النظاـ السياسي ، كالذم ٯتكنو من االستجابة ١تختلف اٟتاجات بأهنا":الزيادة ُب مستول 

االجتماعية كاالقتصادية للمجتمع كما يقصد هبا كذلك تنمية قدرات ا١تؤسسات اٟتكومية لزيادة فاعليتها كمستول أدائها هبدؼ ا٧تاز 
 .247سات التقليدية كإحبلؿ ٤تلها مؤسسات حديثة فعالةكاجباهتا ا١توكلة إليها ، أم التخلي عن ا١تؤس

تساىم التنمية االقتصادية كانعكاساهتا االجتماعية ُب ترسيخ مبادئ انتقاؿ السلطة الف اٟتكم الدٯتقراطي ٭تتاج إىل كضعية         
دم كعدالة التوزيع كمركنة البناء الطبقي مع اقتصادية كاجتماعية مواتية على تعزيزه ، تتمثل أىم عناصرىا ُب كجود قدر من الرخاء االقتصا

 كجود طبقة كسطى كبَتة كتوسع ُب التعليم كنضج الوعي السياسي للجماىَت.

فلقد عرفت اٞتزائر إدارة اقتصادية مسيسة كليس إدارة اقتصادية قائمة على  اٞتدكل كالنجاعة، لذلك كانت ا١تشاريع االقتصادية          
ات القرارات  كاألحكاـ السياسية كاإلدارية اليت التعرؼ االستقرار. فكاف ضركريا على النظاـ السياسي اٞتزائرم أف ُب الواقع خاضعة لتقلب

يعمل على ٖتقيق تنمية اقتصادية قوية ك دائمة، كُب ىذا الصدد جاءت اإلصبلحات االقتصادية لتصب ُب ىذا االٕتاه،حيث ٖترؾ ّتذب 
ب االستثمارات الوطنية للمشاركة ُب التنمية االقتصادية كذلك من خبلؿ تنظيم مناخ االستثمار االستثمارات ا٠تارجية، كدفع أصحا

كاستحداث ىياكل جديدة ١تتابعة عمليات االستثمار كتسهيل اإلجراءات اإلدارية مثل الوكالة الوطنية لبلستثمار كإنشاء صندكؽ كطٍت 
 لدعم االستثمارات.

لتنمية االقتصادية ُب اٞتزائر دكف ٖتسُت األكضاع االجتماعية لؤلفراد ، كالقضاء على الفقر كالتهميش كما أنو ال ٯتكن ٖتقيق ا         
تقرار ا١تولدين دائما للتوترات االجتماعية بالتوزيع العادؿ للثركات الوطنية ، ما يؤدم إىل تقليص ا٢توة االجتماعية داخل اجملتمع كضماف اس

 ق إال من خبلؿ:أكثر داخل الدكلة كذلك ال يتحقي

ا١تراجعة اٞتذرية لكثَت من ا٠تيارات كٕتاكز الكثَت من األخطاء كذلك عن طريق  -
 االستعماؿ العقبلين للموارد كالثركات ا١تتوفرة.
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القضاء على ظاىرة الفساد من خبلؿ إحداث تغيَتات ُب أساليب التنظيم كالتسيَت  -
 .248الرب١تانية كالتدقيق احملاسيبإىل جانب ضماف استقبللية القضاء كتفعيل الرقابة 

باإلضافة إىل ٖتقيق درجة معقولة من التطور االقتصادم كاالجتماعي، فوجود مستول من النمو االقتصادم يسمح بإ٬تاد ٣تتمع         
.     فاالستناد على مدين منتج حيث ٕتد ا١تؤسسات كالتنظيمات السياسية كالنقاببية نفسها قادرة على أف تعمل بأكثر استقبللية كفعالية

نظاـ يرتكز على دكر أكرب للقطاع ا٠تاص الوطٍت كا١تبادرات الفردية يسمح لؤلفراد بإشباع حاجاهتم بعيدا عن الدكلة اليت ٬تب أف يقتصر 
 تدخلها ُب اجملاؿ االقتصادم على بعض القواعد التنظيمية لؤلنشطة ا٠تاصة.

اء أسلوب التسيَت البَتكقراطي، كإعطاء دكر للمتعاملُت االقتصاديُت للقياـ بالدكر ا١تنوط هبم ُب فالضركرة ا١تلحة اليـو تتمثل ُب إهن        
إطار سياسة عامة ٤تددة تعتمد باألساس على مقاييس الكفاءة كالفعالية اليت تفرضها ا١تنافسة، فالتحوالت الدٯتقراطية مرتبطة بتحقيق 

 مستويات معينة عن التنمية االقتصادية.

 فير الجهاز البيروقراطي العقالني:تو -2
نظرا الكتساب اٞتهاز البَتكقراطي ُب اٞتزائر قوة كنفوذا كبَتين جراء االتساع  كالنمو الكبَت ُب دكره كحجمو، كنتيجة لًتدم دكر         

العديد من ا١تظاىر  السلبية ك األمراض  مؤسسات الدكلة كاجملالس الشعبية ا١تنتخبة ك اجملالس التشريعية  ُب مواجهة اٞتهاز البَتكقراطي، ٪تت
ايل ك ا١تكتبية ك خاصة بعد استفحاؿ الرشوة  ك التدليس ك احملاباة ك فساد اٞتهاز البَتكقراطي  كىيمنتو على القرار اإلدارم ك السياسي ك ا١ت

الة االجتماعية  كمن ٍب عدـ الرضا عن االجتماعي، ك ىو ما أدل إىل فقداف  الثقة كا١تصداقية هبذا اٞتهاز ك إىل غياب الشعور بالعد
 بَتكقراطية اٟتكومات ا١تتعاقبة  كسياساهتا. 

فا٢تدؼ األساسي لوجود اإلدارة ىو تلبية رغبات ا١تواطن كتأمُت أفضل ا٠تدمات لو،  ك١تا كاف ذلك ا١تبتغى فانو من حق ا١تواطن أف         
ذلك بإدالء رأيو بواسطة اجملالس الشعبية احمللية كالوطنية، لذلك ينبغي فتح فضاءات  يراقب كيطالع على أداء اٞتهاز اإلدارم ٤تليا ككطنيا

لبية التقييم كا١تراقبة لكل ما يتعلق بالعبلقات الداخلية بُت ا١تواطنُت قصد تكريس مبدأ الشفافية ُب التعامبلت كىذا لتجاكز األساليب الس
 دم تلك ا١تكاتب قصد تطوير إدارة رشيدة يكوف ا١تواطن ا١تساىم اٟتقيقي فيها.للبَتكقراطية ُب التسيَت، كتقدًن خدمات ترضي قاص

كذلك بالعمل على ترقية ثقافة تسيَت جدية ٖتكمها معايَت كأنظمة كمبادئ جديدة منها: ا١تردكدية، اإلنتاجية، القدرة التنافسية كبناء         
اغتها من جهة أخرل، تتوقف ىذه العملية على عمق التغيَتات اليت ٖتدث قواعد كاضحة إلشراؾ ٥تتلف الفواعل ُب رسم السياسات كصي

دم ُب أساليب التنظيم كالتسيَت خصوصا ُب ىياكل اإلدارة العمومية كا١تؤسسات ا١تالية، كأجهزة الدكلة اليت ٢تا صلة بعملية النمو االقتصا
غَت العقبلين ككضع األطر القانونية  كا١تؤسسية كاإلرادة السياسية فالضركرة ا١تلحة اليـو تتمثل ُب إهناء أسلوب التسيَت البَتكقراطي 

اليت ٯتكن من خبل٢تا تطويق ظاىرة الفساد ك٥تلفاهتا، كىو ما يتطلب تغيَت جذرم  ُب فعالية اٞتهاز البَتكقراطي. ىذا ما 249الفعلية
لتنمية السياسية الشاملة كفق إسًتاتيجية كاضحة متكاملة يستدعي تفعيل آليات حملاصرة الظاىرة ك القضاء على تداعياهتا السلبية عملية ا

 كبديلة لئلصبلح اإلدارم لدعم التنمية  كتقليص مظاىر الفساد البَتكقراطي، كذلك من خبلؿ:
، ػ تبٍت السلطة ٢تدؼ التغيَت ك التطوير اإلدارم الشامل: كذلك عن طريق القدرة على ٖتديد األىداؼ كالسياسات ك اٟتركة كاالبتكار

م ُب إطار كالقدرة على اٗتاذ القرارات ا١توضوعية كٖتقيق التنمية كٖتدياهتا، كإعطاء ا١تبادرة للمتعاملُت االقتصاديُت للقياـ بالدكر ا١تنوط هب
 سياسة عامة  ٤تددة، تعتمد باألساس على مقاييس الكفاءة كالفعالية.

ات اإلدارية ك القرارات كالقوانُت السياسية، كما تعد ا١تساءلة األداة الرئيسية ػ تطبيق الشفافية ك ا١تساءلة: كذلك من خبلؿ شفافية اإلجراء
 ١تكافحة الفساد كٖتقيق الكفاءة كالفعالية كفق آليات ا١تساءلة التشريعية، إذ يلعب الرب١تاف دكرا مهما ُب الرقابة على أعماؿ ا٢تيئات

إطار ا١تساءلة داخل ا١تؤسسة اٟتكومية ذاهتا، ك ا١تساءلة القضائية اليت ٢تا قدرة تنفيذ البَتكقراطية اٟتكومية كا١تساءلة التنفيذية كذلك بتعزيز 
.  القانوف على اٟتاكم  كاحملكـو
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 ػ تفعيل دكر الرقابة ك احملاسبة  كاإلدارات ا١تالية ك ا١توازنات  كتقييم األداء  للقيادات اإلدارية العليا. 
 دكلة القانوف ك ا١تؤسسات. ػ اعتماد سياسة التدكير الوظيفي   كمبدأ

 ػ ترشيد األداء البَتكقراطي كإخضاعو للتسيَت العقبلين.

 

 

 ثانيا:اإلطار االجتماعي:
إف سيطرة الدكلة على اجملتمع، كالطابع البَتكقراطي لعبلقتها معو، أكصل اجملتمع إىل حالة انسداد كما أثبتت الواقع أف التحوالت         

عل انتشار التعليم كالتفتح على العامل ا١تتقدـ، كتزايد متطلبات ا١تعيشة كتعقيدىا مل تلق رد مناسب من النظاـ الداخلية اليت تنامت بف
ع السياسي، بل أصبح عاجزا عن ٖتقيق األىداؼ اليت كعد هبا، بعد أف ادخل فكرة الدكلة  األـ كبالتايل انعداـ الثقة من اغلب فئات اجملتم

فة إىل عدـ االنسجاـ بُت متطلبات اجملتمع كاٟتلوؿ اليت كانت تفرضها الدكلة على الشعب عن طريق التعبئة نتيجة تصدع شرعيتو، باإلضا
 اٞتماىَتية اليت تكوف شكليا ٔتثابة مصدر الشرعية كأداة لبلوغ السيطرة الكلية من قبل الفئات ا١تسيطرة.

ل غياب ثقافة سياسية مشاركة ٯتنع ظهور النخب السياسية القادرة على فاعتماد أساس القرابة كاٞتهوية كأساس بناء الدكلة ُب ظ        
اكم دفع بعملية البناء كالتنمية ، كسيطرة اٞتهاز البَتكقراطي كالفساد كالرشوة كتفشي ظاىرة احملسوبية أدل إىل اىتزاز مصداقية اٞتهاز اٟت

 250الذم أصبح ال يساير متطلبات اجملتمع كالوطن

 المشاركة:الثقافة السياسية -1
إف الثقافة السياسية تنطوم على ٣تموعة من القيم كا١تعتقدات كالعواطف السياسية ا١تسيطرة، كىي تتحكم ُب االٕتاىات كتنظم         

لى صيغ التزاـ األفراد، إذ تتحدد عبلقة النظاـ السياسي بالقول االجتماعية كمؤسساهتا كتنظيماهتا ا١تكرسة ُب إطار بنية سياسية معينة ع
 ضوء ٪تط السياسة السائد.

فمن غَت ا١تمكن إقامة بنية سياسية خارج اإلطار الثقاُب السائد ٣تتمعيا، فللثقافة السياسية دكر مهم ُب تغيَت أ٪تاط ا١تشاركة         
اليت تظهر عادة بصيغة قرارات السياسية للجماىَت كجعل ا١تواطنُت موجهُت لعمل النظاـ السياسي، كمن ٍب التأثَت ُب نتائج عملياتو ا١تختلفة 

كسياسات، فضعف التقاليد السياسية الراسخة اليت ٯتكن على أساسها تشكيل ك كبناء ىياكل السلطة تؤثر ُب سَت العملية السياسية كمن 
 ارعة.ٍب ُب اجملتمع  كاليت من مظاىرىا تعرض اجملتمع ٟتالة عدـ اإلستقرار السياسي كتنامي مستول العنف بُت القول ا١تتص

فالنمو الثقاُب لدل األفراد ُب اجملتمع ك إمتبلكهم لؤلفكار السياسية اٟتديثة يسمح باٟتديث عن بدايات تكوف الوعي كتوسع         
الثقافة اليت ٖتل النزعة النسبية ُب كعي السياسة ك الثقافة الدٯتقراطية للمجتمع. إذ أف الثقافة  السياسية اليت تفًتضها عملية اإلنتقاؿ ىي 

    اجملاؿ السياسي ٤تل النزعة الشمولية ك ٖتل التوافق ك التعاقد كالًتاضي، كالتنازؿ ا١تتبادؿ ٤تل قواعد التسلط ك اإلحتكار كاإللغاء .

اسية مبلئمة إال عندما ترتقي بنية الثقافة السياسية إىل كهبذا ال ٯتكن إرساء قواعد الدٯتقراطية السلمية كتكريسها ُب إطار بيئة سي        
ة مستول قواعد العمل الدٯتقراطي اليت تًتكز على التعددية كا١تشاركة كتنظيم التعاقب على السلطة ، كىذا ال ينم إال من خبلؿ توفَت ثقاف

اؿ للتنافس السلمي بُت القول السياسية كالتكافؤ النسيب سياسية مشاركة بعيدة عن ٪تط الثقافة ا٠تاضعة كا١تهيمن عليها، كىو ما يفتح اجمل
 ُب السلطة بُت مراكز اٗتاذ القرار.

 تفعيل دور منظمات المجتمع المدني:-2
إف تنظيمات اجملتمع ا١تدين تتميز بطابع ا١ترحلية حيث أخفقت ُب القياـ بوظائفها األساسية كاحملافظة على كينونتها كىو ما يتسبب         

ا٢تا بعد فًتة من تأسيسها، فاغلب ىذه التنظيمات ٗتضع للحكومة بدرجة أك بأخرل من خبلؿ ٚتيع األطر، فمن حيث النشأة ُب زك 
يصطدـ بعدة قيود كقوانُت بَتكقراطية ُب عملية التأسيس، كما غالبا ما ٖتاكؿ اٟتكومة اخًتاقها عن طريق تنصيب قيادات موالية للحكومة 

 تعمل ٖتت إمرهتا.
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كما أف أغلب التنظيمات تعتمد على الدكلة ُب مصادر ٘تويلها أك على بعض التمويبلت اليت تأٌب من ا٠تارج كتكوف ٖتت رقابة          
شديدة، كأكثر من ذلك انو مل يستطع التكيف كاألساليب كا١تستحدثات اٞتديدة كذلك نظرا لعدـ التجانس الناتج عن الصراعات أك حىت 

ا يؤثر ُب ٦تارستو لنشاطو كٖتقيقو ألىدافو،  فمن خاصية اجملتمع ا١تدين الدينامكية كاإلبداع فهو ساحة ، كىو م251ُب اٟتزب نفسو
لبلختبلؼ كالتنافس بُت ٥تتلف القول كا١تصاّب كىذا مؤشر على ا٬تابيتو كحيويتو، فا١تشكلة تكمن ُب مدل فعالية ىذه التنظيمات؟ كما 

ة كرفع مستول األداء السياسي كاالجتماعي؟ كما مدل اٟتفاظ على استقبلليتها؟ كهبذا تضمن ىو الدكر الذم تلعبو ُب نشر الدٯتقراطي
دكلة أىداؼ أكسع كأعمق من ا١تعارضة كذلك بتحقيق ا١تشاركة اليت تتيح لو فرصة ا١تراقبة لكافة البٌت التحتية االجتماعية ٔتا فيها مؤسسة ال

 ذاهتا.

رئيسيا ُب توجيو حاجات أفراد اجملتمع كٖتقيق تطلعاهتم كبعث التنمية ُب ٚتيع جوانبها فللمجتمع إف اجملتمع ا١تدين يؤدم دكرا         
ا١تدين أ٫تيتو كآلية دفع جديدة على مستول العمل التنموم السياسي إىل جانب الدكلة ، فهو يساىم بصورة كاضحة ُب ٕتسيد 

اعات ُب السياسات العامة ، كٖتقيق الدٯتقراطية التشاركية باإلضافة إىل اإلصبلحات السياسية كالرفع من مستول مشاركة األفراد كاٞتم
 مراقبة السلطة السياسية كاإلدارية كترشيد اٟتكم كالنهوض بالدكلة.

 فاجملتمع ا١تدين يتسم بقدرتو الوظيفية على التأثَت ُب عمليات التحوؿ االجتماعي كالسياسي للمجتمع ، فهو عنصر فاعل ُب ٖتريك        
ميزاف القول . استنادا إىل عملية تغيَت ثورم كجذرم هتدـ أسس النظاـ كاجملتمع االستبدادم كتبٍت ٣تتمع جديد من خبلؿ إدخاؿ 

إصبلحات عميقة على بنية الدكلة من خبلؿ قاعدهتا االجتماعية كُب توجهاهتا األساسية ٨تو اكتساب النخب السياسية اٟتاكمة شرعية 
عيب كاسع تتسم من خبللو العملية السياسية بالطابع الدٯتقراطي، ٔتا يسمح بالتداكؿ السلمي على السلطة كبناء أكرب عن طريق ٖتالف ش

تتوىل دكلة القانوف كا١تؤسسات، إذ تتوىل مؤسسات اجملتمع ا١تدين عملية التعبَت عن ا١تصاّب كبلورهتا كتقدٯتها إىل ا١تؤسسات اٟتكومية اليت 
ت كسياسات عامة كهبذا فاف أ٫تية كدكر اجملتمع ا١تدين ُب تعزيز الدٯتقراطية كاالنتقاؿ السلمي للسلطة يعزز من خبلؿ عملية ٖتويلها إىل قرارا

 أربع طرؽ:

قدرة اجملتمع ا١تدين على التأثَت ُب درجة انضباط اٞتهاز السياسي فوجود ٣تتمع مدين  -
 د من احتكارىم للسلطة.قوم كفاعل سوؼ ٮتضع السياسيُت لدرجة معينة من الرقابة اليت ٖت

 ٖتريك ميزاف القوة ْتيث يزداد نفوذ اجملتمع ُب ٖتقيق توازف القوة اٟتاصل . -
للمجتمع ا١تدين دكر بارز كوسيط بُت الدكلة كقطاعات اجملتمع ا١تختلفة ٦تا يعزز  -

 عملية التواصل .
اٟتر،  كألف طبيعة اجملتمع ا١تدين كمنظماتو تتطلب تعزيز فكرة االنتخاب كاالختيار -

 فاف ذلك سيساعد ُب الضغط بإتاه ٕتذير الدٯتقراطية على مستول الدكلة ككل.
إف التعاقب على السلطة من أىم ركائز كدعائم اٟتكم الدٯتقراطي لكن عندما ٖتتكر السلطة من قبل تشكيل معُت اجتماعي أك         

السلطة أك ا١تشاركة فيها، كهبذا يصبح العنف كسيلة الذين ىم  سياسي كاحد، فاف التشكيبلت األخرل ٕتد نفسها ٣تردة من حق تويل
 خارج السلطة من اجل االستيبلء عليها كأداة الذين ىم ُب السلطة لضماف البقاء ُب اٟتكم.

 خالصة واستنتاج:

 عرب ثبلثة مباحث: كذلك 2013إىل غاية  1996تناكلت الدراسة ُب ىذا الفصل آليات إنتقاؿ السلطة ُب الفًتة ا١تمتدة من        
تناكؿ ا١تبحث األكؿ التعديبلت الدستورية كاإلصبلحات السياسية ُب حُت تناكؿ ا١تبحث الثاين ا٢تندسة ا١تؤسساتية ُب إطار العملية 

 االنتخابية، أما ا١تبحث الثالث فكاف حوؿ متطلبات االنتقاؿ السلمي للسلطة ُب اٞتزائر.
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 مايلي: كمن أىم النتائج اليت نرصدىا        
 التعجيل ٔتوضوع اإلصبلحات السياسية كاالقتصادية. -
الذم أقر العديد من ا١تبادئ  1997كالقانوف العضوم لؤلحزاب الصادر ُب مارس  1996ٕتسدت اإلصبلحات السياسية ُب دستور  -

 السياسية .أ٫تها: عملية التحوؿ الدٯتقراطي كتبٌت التعددية السياسية  ك اٟتزبية ُب شكل األحزاب 

لقد ٕتلى بوضوح دكر ا١تؤسسات السياسية ُب عملية نقل السلطة كذلك من خبلؿ مدل فعالية ك٧تاعة ا١تؤسسات السياسية )ا١تؤسسة  -
اـ كصمالتشريعية كالتنفيذية(، إال أف الدراسة أكضحت ا٢تيمنة كالسيطرة اليت ٘تارسها ا١تؤسسة التنفيذية على مؤسسة الرب١تاف الذم فقد كزنو  

دؼ آماف كىو ما أضعفو كأصبح دكره يقتصر على إعطاء ا١توافقة ك التزكية على ٥تتلف ا١تشاريع كالقرارات اليت صنعتها ا١تؤسسة التنفيذية هب
 صبغها بطابع الشرعية.

يس زركاؿ اليت ٘تثلت لقد تبنت اٞتزائر عدة إصبلحات سياسية جراء األزمة األمنية كذلك من خبلؿ عدة اسًتاتيجيات اليت جاء هبا الرئ -
أدل ُب قانوف الرٛتة كالوئاـ ا١تدين إال أف ا٠تبلؼ بينو كبُت ا١تؤسسة العسكرية حوؿ طريقة إخراج ىذا القانوف أفضت إىل استقالتو كىو ما 

 اآلمن كالسلم.إىل تبٍت ىذه اإلسًتاتيجية من قبل الرئيس بوتفليقة كتوج قانوف الوئاـ ا١تدين بقانوف ا١تصاٟتة الوطنية كاستتباب 

إف اٟتديث عن اإلصبلح ا١تؤسساٌب ال ٯتكن اف يكوف ُب ظل غياب انتخابات شفافة كنزيهة تتأثر بفواعل النظاـ السياسي لذا توجهت  -
ها ٍب تلت 1995الدكلة ٨تو استكماؿ ا١تسار الدٯتقراطي كالعودة إىل االنتخابات اليت كانت بدايتها بفوز الرئيس اليامُت زركاؿ ُب سنة 

اليت أسفرت عن فوز عبد العزيز بوتفليقة. إال أف ٚتلة االنتخابات الرئاسية مل تعرب  2009-2004-1999االنتخابات الرئاسية لسنة 
حقيقة على حدكث تداكؿ فعلي على السلطة، فا١تشرح ١تنصب الرئاسة غالبا ما يكوف من اختيار ا١تؤسسة العسكرية كبتزكية منها،كما أف 

تشريعية على اختبلؼ مراحلها مل تسفر ىي األخرل عن تداكؿ السلطة بقدر ما عربت عن عملية تبادؿ لؤلدكار بُت حزبُت االنتخابات ال
 ٭تسباف على السلطة ٫تا : حزب جبهة التحرير الوطٍت ك حزب التجمع الوطٍت الدٯتقراطي.

 لك نذكر:لقد عرؼ انتقاؿ السلطة ُب اٞتزائر عدة معوقات حالت دكف ٖتقيقو من ذ     
 ىيمنة السلطة التنفيذية كشخصانية نظاـ اٟتكم -1
 صفف ا١تؤسسات التشريعية ُب اٟتياة السياسية-2
 ا١تؤسسة العسكرية-3
 ضعف التنافس اٟتزيب كا١تعارضة-4
 ضعف دكر منظمات اجملتمع ا١تدين.-5

ركط كا١تتطلبات اليت ينبغي توفرىا للمساىة ُب ترسيخ كُب ٤تاكلة لتجسيد االليات ا١تستقبلية النتقاؿ السلطة كفق ٣تموعة الش        
 الدٯتقراطية كنظاـ للحكم:

 تعزيز التنمية السياسية-1
 ترقية ا١تشاركة السياسية-2
 تفعيل دكر اجملتمع ا١تدين كمؤسساتو-3
 إقامة اٟتكم الراشد.-4

التداكؿ على السلطة كتعزيزىا ُب الوعي اٞتمعي ألفراد كهبذا فاف العمل على نشر ثقافة سياسية دٯتقراطية يساىم ُب نشر قيم         
 اجملتمع باعتبار أف الدٯتقراطية قيما كمبادئ إىل جانب كوهنا مؤسسات.

 

 

 

 



 الخاتمة:
لقد قامت دراسة ا١توضوع على تبٍت خطة رٝتت كفق أربعة فصوؿ، تتبلور ُب كل         

منها مفاىيم كمضامُت تتماشى ك٤تتول كل فصل، إذ خصص الفصل األكؿ لدراسة ا١تفاىيم 
السلطة كعبلقتو با١تفاىيم كاإلطار النظرم للموضوع كذلك من خبلؿ ضبط مفهـو انتقاؿ 

األخرل، كالتصور الفكرم للمفهـو ُب منظور ٥تتلف ا١تدارس الفكرية اليت نظرت للموضوع 
 كاأل٪تاط ا١تختلفة  ألشكاؿ إنتقاؿ السلطة.

فإف كاف مفهـو انتقاؿ السلطة يشَت إىل عملية التداكؿ كالتعاقب على كرسي السلطة         
، ٦تا ال شك فيو أف طبيعة من شخص إىل آخر، فلقد اختلف ت النظريات الفكرية للمفهـو

اٟتكم تقتضي فئة قليلة حاكمة كأخرل كبَتة ٤تكومة،كهبذا فإف دكراف النخب اٟتاكمة قد 
 اختلف من تصور إىل آخر.

ظل الفكر السياسي ا١تاركسي ينظر إىل مفهـو انتقاؿ السلطة على أنو يعرب عن صراع         
ٌت االجتماعية ا١تتمايزة اليت سوؼ تنتهي بانتصار الربكليتاريا كمن ٙتة بُت الطبقات أك الب

الوصوؿ إىل سدة اٟتكم من أجل ٖتقيق اجملتمع الشيوعي، ُب حُت ظل الفكر الغريب الليربايل 
ٮتتلف من مفكر إىل آخر، ككل عرب عن طبيعة ٪تط اٟتكم حسب كجهة نظره. كُب ٣تملو 

اجتماعي كسياسي بُت اٟتاكم كاحملكـو يتم ٔتوجبو التنازؿ بقي ٭تسر ا١تفهـو ُب كونو عقد 
عن بعض اٟتقوؽ السياسية كاالجتماعية للحاكم لتسيَت شؤكف الببلد كفق ىذا العقد، كاف 
استطاع الفكر الليربايل الوصوؿ إىل صيغة من اإلجراءات كالقواعد اليت تكفل عملية نقل 

ت كاألساليب ا١تستقرة اليت من خبل٢تا يتم السلطة كتداك٢تا كذلك عن طريق ٖتديد اآلليا
الوصوؿ إىل السلطة باإلضافة إىل ٖتديد ا١تدة الزمنية لكل فًتة رئاسية كىو ما يضمن بدكف 

 شك عملية تدكير النخب اٟتاكمة.
أما الفكر اإلسبلمي كعلى الرغم من أنو مل يتطرؽ إىل الكيفية كالطريقة اليت ٔتوجبها         

كم كمدتو ُب اٟتكم فتفاصيل النظاـ السياسي للدكلة اإلسبلمية تركت أصبل يتم ٖتديد اٟتا 
لكي ٮتتار منها ا١تسلموف ما يبلئم العصور كالظركؼ ا١تختلفة، فليس ُب أم من ىذه 
ا١تسائل نص ملـز ٬تب على ا١تسلمُت إتباعو مهما اختلفت الظركؼ كتباعدت األزماف. ككل 

مبادئ عامة تلتـز هبا األمة كأجهزة الدكلة فيما يتعلق ما ُب األمر أف ىناؾ قواعد كلية ك 



بنظامها السياسي كنظمها االجتماعية بوجو عاـ. كمن ىذا ٩تلص إىل عدـ كجود نص يفيد 
بتأييد اإلمامة باعتباره من العقود الرضائية كىو ما ٬توز تأقيت مدة اإلمامة كيكيفها مع 

 مقتضيات كل عصر.
الذم أدرج ٖتت بيئة ٤تور النظم السياسية كطبيعة ٪تط انتقاؿ  ليعرج الفصل الثاين        

السلطة ُب مشاؿ إفريقيا، كفيو ًب تناكؿ قضية السلطة السياسية ُب )مصر، اٞتزائر، تونس، 
ا١تغرب كليبيا( كفيو خلص الفصل إىل أف تشابو ىذه النظم إىل حد كبَت ُب كل ا١تستويات 

، فا١توركث االستعمارم كالقيم االجتماعية كا١تنظومة أنتج عقلية كاحدة لتسيَت شؤكف اٟتكم
الفكرية الواحدة لعبت دكرا حاٝتا ُب ٖتديد طبيعة كشكل ٪تط اٟتكم، فطبيعة البيئة 

 السياسية كاالجتماعية كالثقافية ٢تا تأثَت كاضح ُب ٖتديد طبيعة نظاـ اٟتكم.
باستثناء ا١تغرب الذم ظل  لقد تشاهبت دكؿ ا١تنطقة اليت تبنت النظاـ اٞتمهورم        

٤تافظا على ا١تلكية، كذلك بإتباع أسلوب االنتخاب كألية  من اآلليات ا١تنتهجة للوصوؿ إىل 
السلطة كإف كانت ٣ترد انتخابات صورية شكلية باعتبار ىذه النظم جسدت صورة كاضحة 

وصوؿ إىل السلطة للنظم التسلطية الشمولية اليت اٗتذت من االنقبلبات العسكرية طريقا ٢تا لل
 كضماف البقاء فيها ١تدة طويلة، كىو ما تكرر ُب كل دكلة من ىذه الدكؿ على حدة. 

كذلك من خبلؿ تبٍت نظاـ اٟتزب الواحد ك ٚتلة اإلجراءات ا١تتخذة من قبل ىذه         
ية النخب كالتعديبلت الدستورية كاالنتخابات التنافسية الشكلية.رغم اإلقرار بالتعددية اٟتزب

اليت ظلت شكلية ال ترقى إىل ا١تستول ا١تطلوب فقط إلضفاء الشرعية على النظم الباقية ُب 
السلطة، كىو ما أدل بدكره إىل غياب الشرعية اليت ظلت لسنوات طويلة حكرا على الشرعية 

 التارٮتية اليت تبلشت مصداقيتها كأصبحت عارية أماـ كياف اجملتمع. 
ثَته على ٪تط انتقاؿ السلطة، فكل نظاـ ٮتلق ك يطور النمط للنظاـ السياسي تأ        

الذم ينسجم معو  كيتبلئم مع ظركفو  ليحافظ على استمراريتو كبقائو.كما أف النمط ىو 
الذم ٭تدد شكل النظاـ السياسي من خبلؿ آلية الوصوؿ إىل السلطة، فَتسم ىذا النمط 

هبذا يكوف ىناؾ تأثَتا متبادال بُت ٪تط حدكد كشكل كطبيعة ٦تارسة اٟتاكم ٢تذه السلطة. ك 
 االنتقاؿ كطبيعة النظاـ السياسي.



تبُت لنا من ىذه الدراسة أف السلطات ك األنظمة السياسية لنظم مشاؿ إفريقيا قامت         
ك رموزىا العنيفة ُب السياسة منذ البداية على فعل تعسفي، إذ مارست القوة بكل أشكا٢تا 

كاالجتماع، فواجهت منذ تكوينها  مشكلة نقل السلطة  ككيفية التعاقب عليها، كىو ما يزاؿ 
يسبب الكثَت من ا٠تبلفات ك الصراعات اليت تبلورت ُب ٦تارسة العنف ك القهر على 

 شرعية ٣تتمعاهتا، كما رافق ىذا من فقداف لشرعية النظاـ سواء شرعية الوجود أك حىت
اال٧تاز، ٦تا أدل إىل تآكلها باستمرار ارتكازىا على الشرعية التارٮتية،  كىذا ما جعلها على 

 الدكاـ ُب قطيعة مع ٣تتمعها على الرغم من سياساهتا اإلصبلحية ا١تلموسة أحيانا.   
لقد كانت ٤تاكلة تأسيس ضوابط ك ٤تددات ك إجراءات عملية آللية نقل السلطة         

ُب معظم األحياف عن طريق االنقبلب أك الثورة، كمل ترتبط بنمو النمط العقبلين القانوين  تتم
ا١تؤسساٌب، فمن ا١تبلحظ أف اآلليات السلمية شبو غائبة ُب ىذه النظم، حيث عادة ما يًتؾ 

              اٟتاكم موقعو إما بالوفاة أك االغتياؿ أك باإلجبار على ترؾ منصبو عن طريق الثورة            
 أك االنقبلب.

كلقد خلص الفصل الثالث الذم ُخَصص لدراسة ٕتربة انتقاؿ السلطة ُب اٞتزائر من         
، إىل أف الشرعية 1992إىل غاية  1962منظور تطور النظاـ السياسي ُب الفًتة ا١تمتدة من 

ذة ُب اٟتكم، ظلت ا١تكتسبة ُب ظل ا١تنظومة السياسية اليت صاغتها النخب السياسية الناف
بالفعل تؤثر بشكل كبَت على عملية نقل السلطة كال تًتؾ أم ٣تاؿ للمشاركة ُب العملية 
السياسية مذ أف أخذ النظاـ السياسي على عاتقو مسؤكلية اإلحتكار الفعلي للسلطة 

 كالسيطرة على ا١تشهد السياسي. 
على السلطة من قبل العسكر كىنا تبُت ُب ىذا الفصل كيف أف عملية اإلستحواذ         

من جهة، كىيمنة اإلدارة كبَتكقراطية اٟتزب من جهة أخرل، ظلت عوامل ٣تتمعة ُب 
األساس تدفع بإتاه اإلستمرار ٨تو عملية تسويغ الفعل السياسي القائم، كال تًتؾ أية فرصة 

ة كمؤسساهتا إلشراؾ الفواعل األخرل ُب ا١تسا٫تة ُب صناعة السياسة العامة، برغم أف الدكل
شهدت فيما بعد كبالضبط فًتة التسعينيات مرحلة جديدة، كصفت ٔترحلة االنفتاح 
السياسي كاالقتصادم. لكن ذلك مل ٯتنع النخب النافذة ُب اٟتكم ُب االستمرار ُب السيطرة 



على ا١تشهد السياسي العاـ، ما أدل ُب األخَت إىل عملية تعطيل للدٯتقراطية برمتها عندما ًب 
 غاء ا١تسار اإلنتخايب كإجبار السلطة اليت كانت ُب الواجهة على اإلستقالة. إل

ما لوحظ أيضا كبالرغم التعهدات كااللتزامات السياسية كالقانونية اليت قدمتها سلطة         
من جهة  1996الدكلة من جهة كاآلليات اٞتديدة اليت أُعتمدت لنقل السلطة إبتداءا من 

ٔتسار العملية الدٯتقراطية ٨تو مستول جديد يقبل با١تشاركة ُب اٟتكم  أخرل، كضمانة للدفع
كبفكرة التعاقب على السلطة، إاَل أف ذلك مل يؤدم سول إىل مزيد من التعقيد كاإلختبلؿ 
بفعل االستمرار ُب سياسة اإلقصاء كإرغاـ اجملتمع ا١تدين ُب اإل٩تراط ُب عملية التعبئة ا١تنظمة 

 صبلحات اٞتديدة، كىذا ما ًب تبيانو ُب الفصل الرابع كاألخَت. برغم اسًتاتيجية اإل
إف تطور النظم السياسية ا١تختلفة مرىوف ٔتدل قوة كفعالية القواعد ك الضوابط احملددة        

لعملية نقل السلطة، فبل ٯتكن بناء أنظمة دٯتقراطية دكف ٖتقيق فعلي للمشاركة السياسية 
لق أحزاب سياسية قادرة على أف تلعب دكرا اتصاليا فعليا، للمواطنُت، كذلك عن طريق خ

كاف تكوف ُب السلطة قوة اقًتاح فاعلة كُب ا١تعارضة آليات أكثر ٧تاعة ُب فرض الرقابة  على 
 النظاـ السياسي فيما ٮتص مداخلو ك٥تارجو.    

لدٯتقراطي، إذ تعترب التعددية السياسية من ا١تتطلبات األساسية ُب عملية  التحوؿ ا        
تقـو الدٯتقراطية اٟتقيقية على التعددية السياسية ك األيديولوجية، كىو ما يفتح اجملاؿ 
للمنافسة السلمية كالبناءة بُت ٥تتلف األحزاب، من أجل الوصوؿ للسلطة كفق قواعد 
  . دستورية أك عرفية معموؿ هبا كمتفق عليها تنظم عملية انتقاؿ السلطة بشكل كاضح كصاـر

ا تعمل التعددية السياسية إىل اٟتد  من تسلط الدكلة ك احتكارىا للسلطة، كذلك من كم
خبلؿ كجود ٚتاعات كسيطة بُت الشعب ك السلطة كاألحزاب السياسية كاٞتمعيات 

 كالنقابات ك غَتىا من مؤسسات اجملتمع ا١تدين.
 ها:فيتطلب كجود التعددية السياسية ُب بلد ما عدة متطلبات من أ٫ت        

كجود نظاـ قانوين يضمن للفئات االجتماعية ا١تختلفة اٟتق ُب االنتماء إىل التنظيمات  -ا
كإنشائها،كما يضمن ٢تذه الفئات اٟتق ُب التعبَت عن آرائها مع حقها ُب الطموحات 
ا١تشركعة ك السعي للوصوؿ للسلطة السياسية ُب ظل تشريع دستورم يضمن ذلك كيسمح 

 بو.



ت كسيطة بُت الشعب ك اٟتكومة تنظم العملية السياسية، مثل األحزاب كجود تنظيما -ب
السياسية اليت أصبحت ٘تثل ظاىرة ٤تورية يصعب التخلي عنها ُب النظم السياسية 

 الدٯتقراطية اٟتديثة.
فالتعددية السياسية نوع من التنظيم االجتماعي يتعلق ببنية النظاـ كآليات عملو         

أف يقـو النظاـ السياسي على كجود أفكار ك مؤسسات متعددة يكوف  ا١تختلفة، إذ ٬تب
التنافس فيها مفتوح بدكف قيود سول االحتكاـ إىل قواعد اللعبة السياسية اليت فيها الفصل 
لصناديق االقًتاع بضمانة الدستور، كهبذا يكوف العمل لتغيَت السلطة كدكراهنا  من خبلؿ 

تقاؿ السلطة مربوط بوجود تعددية حزبية تسمح بالتنافس الوسائل الدستورية السلمية، فان
 على السلطة ك ىو ما يضفي الشرعية السياسية على طبيعة النظاـ ا١تمارس.

إف تنظيم العبلقة بُت التعددية السياسية ك انتقاؿ السلطة يهدؼ إلرساء األسس         
 ى: الثابتة  كالدائمة للممارسة الدٯتقراطية كمن ىذه األسس مايل

حرية العمل السياسي: إف فرض القيود على دكر ك حجم العمل السياسي يؤدم إىل  -ا
نتائج غَت مرضية ألطراؼ العملية السياسية ك عدـ إ٬تاد اٟتلوؿ للمشاكل اليت تعًتضها كىو 
ما يزيد من احتماالت اللجوء إىل العنف ُب الصراع السياسي للوصوؿ  إىل السلطة ك تبديل 

لقائم بنظاـ جديد عرب انتقاؿ السلطة بالطرؽ غَت الدستورية )الثورة  نظاـ اٟتكم ا
 كاالنقبلبات(. 

كما يعد التوجو ٨تو التعددية السياسية تعبَتا عن التحوؿ ُب بنية النظاـ السياسي ٨تو          
الدٯتقراطية ُب كثَت من الدكؿ، لكن ىذا التوجو إذا ما قيد حسب رغبة النخبة اٟتاكمة 

فانو يكوف قيدا كاضحا لنطاؽ حرية العمل السياسي لؤلحزاب ك القول ك  للدكلة،
التنظيمات الفاعلة، كيرجع ذلك ٢تدؼ سياسي كاضح أال كىو احتواء الضغوط السياسية 
الشعبية الصاعدة على الساحة السياسية كحصر ىذا التوجو ُب احملافظة على استمرارية تواجد 

 النخب اٟتاكمة ُب السلطة.
نافسة السياسية: إف العبلقات التصارعية ما تزاؿ هتيمن على ٣تاالت التفاعل فيما ا١ت -ب

بُت النخب اٟتاكمة كالقول السياسية ُب ىذه النظم ٤تل الدراسة، ك ذلك يعود ألسباب 
عدة: منها ا١توركث التارٮتي كالتمزؽ ك الصراعات السائدة ُب بنية ىذه اجملتمعات، ك ىي ما 

ُب مراكز السلطة على أسس قانونية كعقائدية راسخة ك متكاملة كىو ما  تولد ٘تزقا موازيا



٬تعل ىذه اآلثار السلبية  تنصب على ا١تمارسة الدٯتقراطية للسلطة، ك عدـ انتقا٢تا  فيما بُت 
القول السياسية ا١تختلفة ُب النظاـ السياسي ٦تا ٭توؿ دكف ٖتويل الصراع السياسي فيما بينها 

مي على السلطة، لذا فاف للقول السياسية اٟتق ُب أف تعرب عن  نفسها من إىل التنافس السل
خبلؿ ا١تنافسة السياسية لتقـو األحزاب بتحقيق مطالب من ٘تثلهم كتعرب عن آرائهم، كذلك 

 بإقرار مبدأ ا١تنافسة اٟترة ك النزيهة.
تعددية السياسية باإلضافة إىل ٣تموعة من العوامل اليت البد من توافرىا لتحقيق ال        

كمن ٍب تداكؿ السلطة فيما بُت القول السياسية اٟتاصلة على األغلبية ُب االقًتاع العاـ، كمن 
أىم ىذه العوامل : إشاعة ثقافة الدٯتقراطية كالتنمية االقتصادية كاٟتوار الوطٍت كاالستقرار 

 السياسي.
و، البد من كجود عنصر لكي يتجنب النظاـ السياسي ما يقوض استمراره ككيان        

يصونو ك٭تافظ على بقائو ك تطوره كىو عنصر الشرعية، فشرعية أم نظاـ سياسي لكي 
تتحقق البد للنظاـ أف ٭تصل على مستول معُت من الرضا كالقبوؿ اجملتمعي. ك يتوقف 

ك ٖتقيق ىذا ا١تستول على قدرة النظاـ كفاعليتو ١تواجهة كمعاٞتة القضايا كا١تشاكل الداخلية 
 ا٠تارجية اليت يتعرض ٢تا.

كتعترب الفاعلية كاألداء كأفضل كسيلة لتحقيق شرعية أية نظاـ سياسي. ك ىذه         
الشرعية ال تتجسد إاَل من خبلؿ انتقاؿ السلطة كالتعاقب عليها. إذ أف العبلقة بُت الشرعية 

ؿ للسلطة ٖتققت كانتقاؿ السلطة ستكوف بطبيعة اٟتاؿ عبلقة طردية، أم كلما كاف انتقا
شرعية النظاـ كالعكس صحيح، فلقد نتج عن ضعف أك غياب شرعية األنظمة السياسية 
حالة من عدـ االستقرار كالتأرجح  بُت أنظمة تسلطية يسودىا العنف كأنظمة تتمتع 
بدٯتقراطية ىشة كسطحية، كوف ىذه األنظمة تطغى عليها االعتبارات الشخصية فلجأت إىل 

 جديدة لتحقيق شرعيتها. البحث عن كسائل
تتميز السلطة بكوهنا سلطة غَت مطلقة، كٖتدد أىدافها ككسائلها بقواعد الدستور         

الذم ٭تدد النظاـ السياسي ُب الدكلة كيضع القواعد لكيفية تويل السلطة كطرؽ ٦تارستها 
إحداث التوازف كحدكد كظائفها، لذلك فإف السلطة السياسية ُب الدكؿ اٟتديثة ال بد ٢تا من 

بُت القول ٔتا ٘تتلكو من شرعية كىذا يتطلب منع احتكار السلطة من قبل قول اجتماعية 



كسياسية معينة، كمن ٙتة كجوب تداك٢تا قانونيا بُت ىذه القول استنادا إىل إرادة أغلبية 
 اجملتمع، كحقها ُب إنابة كتولية ٦تثليها ُب السلطة أك ٦تارستها.

طة ىنا، يصبح ذا أساس دٯتقراطي، إذ ستجد القول اليت ىي خارج تداكؿ السل        
السلطة ٢تا اٟتق ُب ا١تشاركة فيها كفق ما ينص عليو الدستور، ُب حُت يؤدم احتكار السلطة 
إىل عدـ شرعيتها كذلك ْتصر تداك٢تا ُب النطاؽ اٟتزيب ٦تا يدفع إىل الصراع مابُت قيادات 

 ما ٕتسد ُب حزب جبهة التحرير الوطٍت.اٟتزب لتويل رئاسة الدكلة كىذا 
إف الدٯتقراطية السلمية ىي الدٯتقراطية اليت تقـو على التنوع السياسي كاأليديولوجي         

كىي اليت تتيح ا١تنافسة البناءة بُت األحزاب السياسية ا١تختلفة، كتوفر ضمانات دستورية 
ُب األخَت استمرار السلطة كٕتديدىا حقيقية إلمكانية انتقاؿ السلطة بأساليب شرعية تضمن 

 من حقبة إىل أخرل على أسس ثابتة ك٘تنع اٟتاجة إىل القوة كاالستيبلء.     
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 السلطات تنظيم الثاني: الباب
 التنفيذية السلطة األول: الفصل
 داخل الدكلة ك٬تسد الدستور. حامي كىو األمة. كحدة الدكلة رئيس اٞتمهورية رئيس ٬تسد :67 المادة
 مباشرة. األمة ٮتاطب أف لو كخارجها. الببلد

 االنتخابات ُب الفوز يتم كالسرم. ا١تباشر العاـ االقًتاع طريق عن اٞتمهورية الرئيس ينتخب :68 المادة
 األخرل الكيفيات القانوف ك٭تدد عنها. ا١تعرب الناخبُت أصوات من ا١تطلقة األغلبية على باٟتصوؿ

 الرئاسية. لبلنتخابات
  الدستور. ُب ا١تثبتة اٟتدكد ُب السامية السلطة اٞتمهورية، رئيس ٯتارس :69 المادة
 باإلسبلـ، كيدين األصل، اٞتنسية جزائرم كاف من إال اٞتمهورية لرئاسة ينتخب أف ٭تق ال :70 المادة
 كالسياسية. ا١تدنية حقوقو بكامل كيتمتع االنتخاب، يـو كاملة سنة 40 كعمره
 اٞتمهورية. رئيس انتخاب ٖتديد ٯتكن سنوات. 5 الرئاسية ا١تهمة مدة :71 المادة
 األسبوع خبلؿ األمة، ُب العليا ا٢تيئات ْتضور الشعب أماـ اليمُت اٞتمهورية رئيس يؤدم :72 المادة
 اليمُت. أدائو فور مهمتو كيباشر النتخابو. ا١توايل

 شهدائنا كألركاح الكربل للتضحيات "كفاء اآلٌب: النص حسب اليمُت اٞتمهورية رئيس يؤدم :73 المادة
 الدستور عن كأدافع كأ٣تده، اإلسبلمي الدين احًـت أف العظيم العلي باهلل أقسم نوفمرب، ثورة كقيم األبرار
 ككحدة الوطٍت الًتاب سبلمة على كأحافظ وانينها،كق اٞتمهورية كمؤسسات الشعب، اختيار حرية كاحًـت

 تطور أجل من ىوادة بدكف كأعمل كا١تواطن، لئلنساف األساسية كاٟتقوؽ اٟتريات كأٛتي كاألمة، الشعب
 العامل". ُب كالسلع كحرية للعدالة، العليا ا١تثل ٖتقيق سبيل ُب قوام بكل كأسعى كازدىاره، الشعب
 ُب أخرل أحكاـ صراحة إياه ٗتو٢تا اليت السلطات إىل بإضافة هورية،اٞتم رئيس يضطلع :74 المادة

  اآلتية: كالصبلحيات بالسلطات الدستور،
 الوطٍت. الدفاع مسؤكلية يتوىل 
 كيوجهها. لؤلمة ا٠تارجية السياسة يقرر 
 مهامو. كينهي اٟتكومة رئيس يعُت الوزراء، ٣تلس يرئس 
 الرئاسية. ا١تراسيم يوقع 
 للدكلة. كالعسكرية ا١تدنية الوظائف ُب يعُت 
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 استبدا٢تا. أك العقوبات ٗتفيض كحق العفو إصدار حق لو 

 االستفتاء. طريق عن كطنية أ٫تية ذات قضية كل ُب الشعب يستشَت أف ٯتكن  

 أكراؽ كتسلم مهامهم، كينهي ا٠تارج، إىل العادة فوع كا١تبعوثُت اٞتمهورية سفراء يعُت 
 مهامهم. إهناء أكراؽ أك األجانب، الدبلوماسيُت ا١تمثلُت اعتماد

 عليها كيصادؽ الدكلية ا١تعاىدات يرـب  

 التشريفية. كشهاداهتا كنياشنها، الدكلة، أكٝتة يسلم 

 يضبط يعينهم. الذم اٞتمهورية لرئيس اختارىم الذين حكومتو أعضاء اٟتكومة رئيس يقدـ :75 المادة
 الوزراء. ٣تلس ُب ضوكيعر  حكومتو، برنامج اٟتكومة رئيس

 الشعيب اجمللس ٬ترم عليو. للموافقة الوطٍت الشعيب اجمللس إىل برنا٣تو اٟتكومة رئيس يقدـ :76 المادة
 ا١تناقشة. ىذه ضوء ُب برنا٣تو يكيف أف اٟتكومة لرئيس كٯتكن مناقشة. الغرض ٢تذا الوطٍت
 رئيس يقدـ عليو، ا١تعركض الربنامج على الوطٍت البلدم الشعيب اجمللس موافقة عدـ حالة ُب :77 المادة

 حسب اٟتكومة رئيس جديد من اٞتمهورية رئيس يعُت اٞتمهورية. لرئيس حكومتو استقالة اٟتكومة
 نفسها. الكيفيات

 تشريعية انتخابات كٕترم كجوبا، ينحل الوطٍت الشعيب اجمللس موافقة جديد من ٖتصل مل إذا :78 المادة
 أشهر. ثبلثة إقصاء ألجل جديدة
 الوطٍت. الشعيب اجمللس عليو يوافق الذم الربنامج كينسق اٟتكومة رئيس ينفذ :79 المادة
 العامة السياسة بياف تعقيب السياسية. عن بياف الوطٍت الشعيب للمجلس سنويا اٟتكومة :تقدـ80 المادة
 رقابة، ملتمس بإيداع أك ةببلئح ا١تناقشة ىذه ٮتتتم أف الوطٍت الشعيب اجمللس ٯتكن اٟتكومة. لعمل مناقشة

 بالثقة. التوصيات يطلب اٟتكومة لرئيس أدناه 128 ك 127 ك 126 ا١تواد ألحكاـ طبقا
 الدستور، ُب أخرل أحكاـ صراحة إياه ٗتو٢تا اليت السلطات على زيادة اٟتكومة، رئيس ٯتارس :81 المادة

 ٣تلس يرأس الدستورية. األحكاـ ـاحًتا مع اٟتكومة أعضاء بُت الصبلحيات يوزع اآلتية: الصبلحيات
 دكف الدكلة كظائف ُب يعُت التنفيذية، ا١تراسيم يوقع التنظيمات، ك القوانُت تنفيذ على يسهر اٟتكومة،

 .74مادة من 10ك 7 الفقرتُت بأحكاـ ا١تساس
 اٞتمهورية. لرئيس حكومتو استقالة يقدـ أف اٟتكومة رئيس :ٯتكن82 المادة
 اجمللس أعضاء تعيُت ُب سلطتو اٞتمهورية رئيس يفوض أف األحواؿ من حاؿ مبأ ٬توز ال :83 المادة

 لؤلمن، األعلى اجمللس كأعضاء كأعضائها، اٟتكومة رئيس تعُت كُب بتعيينهم، ٮتتص الذم الدستورم
 االستفتاء، إىل اللجوء ُب سلطتو يفرض أف ٬توز ال كما مهامهم. كإهناء األعلى، اإلسبلمي اجمللس كأعضاء

 ا١تنصوصة الػحكاـ كتطبيق أكاهنا ُب أك قبل التشريعية االنتخابات إجراء كتقرير الوطٍت، الشعيب اجمللس لكح



 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 الفقرات ُب احملددة السلطات ككذلك الدستور ُب 91 إىل 86 من ا١تواد ُب عليها
 الدستور. من 118 ك 117 ا١تادتُت كأحكاـ ،74 ا١تادة من 11 ك 10 ،8 ،7

 الدستورم اجمللس ٬تتمع مزمن، مرض بسبب مهامو ٦تارسة اٞتمهورية رئيس على استحاؿ إذا :84 المادة
 الشعيب اجمللس على باإلٚتاع يقًتح ا١تبلئمة، الوسائل بكل ا١تانع ىذا حقيقة من يتثبت أف كبعد كجوبا،
 أعضائو ثلثي بأغلبية اٞتمهورية ئيسلر  ا١تانع ثبوت الوطٍت الشعيب اجمللس يعلن ا١تانع. بثبوت التصريح الوطٍت

 أحكاـ مراعات مع صبلحيتو كٯتارس يوما، 45 أقصاىا مدة بالنيابة الدكلة رئاسة بتويل رئيسو كيكلف
 كجوبا، باالستقالة الشغور يعلن يوما، 45 انقضاء بعد ا١تانع، استمرار حالة كُب الدستور. ـ 85 ا١تادة

 ُب ا١تادة. ىذه من اآلتية الفقرات ألحكاـ كطبقا السابقتُت، الفقرتُت ُب عليو ا١تنصوص اإلجراء حسب
 اٞتمهورية. لرئاسة النهائي الشغور كيثبت كجوبا الدستورم ٬تتمع كفاتو، أك اٞتمهورية رئيس استقالة حالة
  كجوبا. يتمع الذم الوطٍت للمجلس النهائي الشغور شهادة فورا كتبلغ

 تنظم يوما، 45 أقصاىا مدة الدكلة رئيس مهاـ الوطٍت البلدم الشعيب اجمللس رئيس يتوىل                 
 ٯتارس اٞتمهورية. لرئاسة يًتشح أف الطريقة هبذه ا١تعُت الدكلة لرئيس ٭تق كال رئاسية. انتخابات خبل٢تا
 رئيس كفاة اقًتنت كإذ الدستور. من 74 إىل 67 من ا١تواد ألحكاـ طبقا مهامو ا١تنتخب  اٞتمهورية رئيس

 النهائي الشغور لثبات كجوبا الدستورم اجمللس ٬تتمع حالو، بسبب الوطٍت الشعيب اجمللس بشغور اٞتمهورية
 الفقرات ُب ا١تبينة الظركؼ ُب الدكلة رئيس ٔتهمة الدستورم اجمللس رئيس يضطلع اٞتمهورية. لرئاسة

 الدستور. من 85 ا١تادة كُب ا١تادة ىذه من السابقة
 أك كفاتو، أك اٞتمهورية، لرئيس ا١تانع حصوؿ إباف القائمة تعدؿ أك تقاؿ أف ٯتكن ال :85 المادة

 القائمة اٟتكومة رئيس كجوبا يستقيل مهامو. ٦تارسة ُب اٞتديد اٞتمهورية رئيس يشرع حىت استقالتهن
 سرئي يعينو الذم أعضائها أحد  حينئذ اٟتكومة رئيس كظيفة كٯتارس اٞتمهورية، لرئاسة ترشح إذ قانونا،
 9ك 8 الفقرتُت ُب عليها ا١تنصوصة األحكاـ تطبيق يوما، (45) كاألربعُت ا٠تمسة فًتٌب ُب كٯتكن الدكلة.

 السابق الفًتتُت خبلؿ ٯتكن ال الدستور. من 128 ،127 ،120 ،90 ،75 ا١تواد ،74 ا١تادة من
 بعد الوطٍت، الشعيب ساجملل ٔتوافقة إال الدستور، من 91 ك ،89 ،88 ،87 ا١تواد أحكاـ تطبيق ذكر٫تا،
 لؤلمن. األعلى كاجمللس الدستورم اجمللس استشارة
 بعد معينة ١تدة اٟتصار، أك الطوارئ حالة ا١تلحة، الضركرة دعت إذ اٞتمهورية، رئيس يقرر :86 المادة
 اجمللس كرئيس اٟتكومة، كرئيس الوطٍت الشعيب اجمللس رئيس كاستشارة لؤلمن األعلى اجمللس اجتماع
 بعد إال اٟتصار أك الطوارئ حالة ٘تدد ٯتكن كال الوضع. الستتباب البلزمة التدابَت كل كيتخذ ورم،الدست
 الوطٍت. الشعيب اجمللس موافقة
 أف يوشك داىم ٓتطر مهددة الببلد كانت إذا االستثنائية، اٟتالة اٞتمهورية، رئيس يقرر :87 المادة
 استشارة بعد إال اإلجراء ىذا مثل يتخذ كال تراهبا. مةسبل أك استقبل٢تا، أك الدستورية مؤسساهتا يصيب



 رئيس االستثنائية اٟتالة ٗتوؿ الوزراء. جمللس لؤلمن، األعلى ٣تلس إىل كاالستماع الدستورم اجمللس
 كا١تؤسسات األمة استقبلؿ على احملافظة تستوجبها اليت االستثنائية اإلجراءات يتخذ أف اٞتمهورية
 األشكاؿ حسب االستثنائية، اٟتالة تنتهي كجويا. الوطٍت الشعيب اجمللس ٬تتمع رية.اٞتمهو  ُب الدستورية

 إعبلهنا. أكجبت اليت الذكر السالفة كاإلجراءات
 اٞتمهورية. رئيس يقررىا العامة التعبئة :88 المادة
 ا١تبلئمة الًتتيبات عليو نصت ما حسب يوقع أف يوشك أك الببلد، على فعلي عدكاف كقع إذ :89 المادة
 األعلى اجمللس إىل كاالستماع الوزراء، ٣تلس اجتماع بعد اٟترب اٞتمهورية رئيس يعلن ا١تتحدة، األمم ١تيثاؽ

 بذلك. يعلمها لؤلمة خطابا اٞتمهورية رئيس كيوجو كجوبا. الوطٍت الشعيب اجمللس ٬تتمع لؤلمن.
 السلطات. ٚتيع اٞتمهورية رئيس كيتوىل اٟترب، حالة مدة بالدستور العمل يوقف :90 المادة
 ُب الدستورم اجمللس رأم كيلتقي السلم، كمعاىدات اتفاقيات اٞتمهورية رئيس يوقع :91 المادة

 صراحة. عليها لوافق الوطٍت الشعيب اجمللس على فورا كيعرضها هبما. ا١تتعلقة االتفاقيات
 التشريعية السلطة الثاني: لالفص

 عليو. كالتصويت القانوف إعداد ُب السيادة كلو الوطٍت الشعيب اجمللس التشريعية السلطة ٯتارس :92 المادة
 من 80 ك 76ا١تادتُت ُب احملددة للشركط كفقا اٟتكومة عمل الوطٍت الشعيب اجمللس يراقب :93 المادة

 الدستور.
 الشعب، لثقة كفيا يبقى أف الدستورية، اختصاصاتو إطار ُب الوطٍت الشعيب اجمللس كاجب :94 المادة
  تطلعاتو. يتحمس كيظل
 كالرأم. ا١تباشر العاـ االقًتاع طريق عن الوطٍت الشعيب اجمللس أعضاء ينتخب :95 المادة
 ظركؼ ُب إال النيابية الفًتة ٘تديد ٯتكن كال سنوات. ٜتس ١تدة الوطٍت الشعيب اجمللس ينتخب :96 المادة
 على بناء بقرار، اٟتالة ىذه الوطٍت الشعيب اجمللس كيثبت عادية. انتخابات بإجراء تسمح ال جدا خطَتة
 الدستورم. اجمللس كاستثمار اٞتمهورية، رئيس اقًتاح

 لبلنتخاب، قابليتهم كشركط عددىم، السيما النواب، انتخاب كيفيات القانوف ٭تدد :97 المادة
 اجمللس. ُب عضويةال مع التناُب كحاالت
 الوطٍت. الشعيب اجمللس اختصاص من النواب عضوية إثبات :98 المادة
 للتجديد. قابلة كىي كطٍت طابع ذات الوطٍت الشعيب اجمللس ُب :النيابة99 المادة
 كيقرر النيابة. صفتو إلسقاط يتعرض يفقدىا، أك انتخابو قابلية شركط يستوُب نائب كل :100 المادة
 أعضائو. بأغلبية اإلسقاط ىذا الوطٍت يبالشع اجمللس



 ٮتل فعبل اقًتؼ إذا النيابية، صفتو من ٕتريده ٯتكنهم الذين زمبلئو أماـ ا١تسئوؿ النائب :101 المادة
 ىذا الوطٍت الشعيب اجمللس كيقر لئلقصاء. النائب فيها يتعرض اليت اٟتاالت القانوف ٭تدد كظيفتو. بشرؼ

 القانوف. ُب الواردة األخرل ا١تتابعات ْتق ا١تساس فدك  أعضائو، بأغلبية اإلقصاء
 أعضائو. أحد استقالة الوطٍت الشعيب اجمللس فيها يقبل اليت اٟتاالت القانوف ٭تدد :102 المادة
 كعلى يوقف، أك نائب أم يتابع أف ٯتكن ال نيابتو، ٣تدة للنائب هبا معًتؼ النيابية اٟتصانة :103 المادة
 بسبب الضغط، أشكاؿ من شكل أم عليو سلط أك جزائية، أك مدنية دعول عليو رفعت أف ٯتكن ال العمـو

 النيابية. مهمتو ٦تارسة خبلؿ تصويتو بسبب أك كبلـ، من بو تلفظ ما أك آراء من عرب ما
 من بإذف أك منو صريح بتنازؿ إال إجرامي فعل بسبب نائب أم متابعة ُب الشركع ٬توز :ال104 المادة
 أعضائو. بأغلبية النائب عن اٟتصانة رفع يقرر الذم الوطٍت الشعيب اجمللس
 الشعيب اجمللس مكتب كٮتطر توقيفو، ٯتكن جناية، أك ّتنحة النواب أحد تلبس حالة ُب :105 المادة
 أف على النائب، سراح إطبلؽ ا١تتابعة إيقاؼ يطلب أف الوطٍت الشعيب اجمللس مكتب ٯتكن فورا. الوطٍت
 أعبله. 104 ا١تادة اـبأحك بعد هبا يعمل

  مقعده. شغور حالة ُب النائب استخبلؼ شركط القانوف ٭تدد :106 المادة
 ٖتت الوطٍت، الشعيب اجمللس انتخاب لتاريخ العاشر اليـو ُب كجوبا، التشريعية الفًتة تبدل :107 المادة
 كيشكل مكتبو، لوطٍتا الشعيب اجمللس ينتخب منهم. نائبُت أصغر كٔتساعدة سنا، النواب أكرب رئاستو
 ٞتانو.
 التشريعية. للفًتة الوطٍت الشعيب اجمللس رئيس ينتخب :108 المادة
 تدفع اليت كالتعويضات كميزانيتو، كعملو، الوطٍت، الشعيب اجمللس تنظيم القانوف ٭تدد :109 المادة

 عليو. كيصادؽ الداخلي، نظامو الوطٍت الشعيب اجمللس يعد أعضائو.
 ٭تدد ١تا طبقا تنشر ٤تاضر ُب مداكالتو كتكوف عبلنية. الوطٍت الشعيب اجمللس جلسات :110 المادة

 أعضائو أغلبية من أك رئيسو من بكلب مغلقة جلسات يعقد أف الوطٍت الشعيب للمجلس ٬توز القانوف.
  اٟتكومة. من بطلب أك اٟتاضرين،

 الوطٍت الشعيب اجمللس ٞتاف الداخلي. نظامو إطار ُب ٞتانو الوطٍت الشعيب اجمللس يكوف :111 المادة
 دائمة.
 األكثر. على أشهر ثبلثة دكرة كل كمدة سنة، كل دكرتُت ُب الوطٍت الشعيب اجمللس ٬تتمع :112 المادة
 اٟتكومة رئيس من بطلب أك اٞتمهورية. رئيس من ٔتبادرة عادية غَت دكرة ُب الشعيب اجمللس ٬تتمع أف ٯتكن

 استدعى الذم األعماؿ جدكؿ الوطٍت الشعيب اجمللس يستفيد ما ٔتجرد يةالعاد غَت الدكرة ٗتتتم .
 أجلو. من لبلجتماع



 تكوف بالقوانُت. ا١تبادرة حق الوطٍت الشعيب اجمللس كأعضاء اٟتكومة رئيس من لكل :113 المادة
 ٍب الوزراء س٣تل على القوانُت مشاريع تعرض نائبا. عشركف قدمها إذا للمناقشة، قابلة القوانُت اقًتاحات

 الوطٍت. الشعيب اجمللس مكتب اٟتكومة رئيس يودعها
 إال العمومية النفقات زيادة أك ا١توارد، ٗتفيض نتيجة أك مضمونو قانوف أم اقًتاح يقبل ال :114 المادة

 النفقات من آخر فصل ُب مالية مبالغ توفَت أك الدكلة، إرادات ُب الزيادة تستهدؼ بتدابَت مرفوقا كاف إذا
 إنفاقها. ا١تقًتح ا١تبالغ األقل على تساكم العمومية
 ٣تاؿ ُب كذلك كيدخل الدستور. إياه ٗتو٢تا اليت اجملاالت ُب الوطٍت الشعيب اجمللس يشرع :115 المادة
 اٟتريات كٛتاية العمومية، اٟتريات نظاـ السيما األساسية، ككاجباهتم األشخاص حقوؽ يأٌب: ما القانوف

 الزكاج، السيما األسرة، كحق الشخصية، األحواؿ بقانوف ا١تتعلقة العامة ا١تواطنُت.القواعد ككجبات ية،الفرد
 باٞتنسية. ا١تتعلق األساسي التشريع األشخاص. استقرار شركط كالًتكات. كاألىلية، البنوة، كالطبلؽ،

 القضائية. ا٢تيئات كإنشاء القضائي، بالتنظيم ا١تتعلقة القواعد  األجانب. بوضعية ا١تتعلقة العامة القواعد
 ا١تختلفة كالعقوبات كاٞتنح، اٞتنايات ٖتديد السيما اٞتزائية، كاإلجراءات اٞتزائي، للقانوف العامة القواعد
 نظاـ التنفيذ. كطرؽ ا١تدنية لئلجراءات العامة القواعد اجملرمُت. كتسليم الشامل، العفو ٢تا، ا١تطبقة

 الوطٍت. ا١تخطط على ا١تصادقة للببلد. اإلقليمي التقسيم االنتخابات. نظاـ ارية.كالتج ا١تدنية االلتزامات
 أساسها كٖتديد ا١تختلفة، كاٟتقوؽ كالرسـو كاٞتبايات الضرائب إحداث الدكلة. ميزانية على التصويت
 العامة القواعد .بالتعليم ا١تتعلقة العامة القواعد كالتأمينات. كالقركض البنوؾ نظاـ اٞتمركي. النظاـ كنسبها.
 القواعد االجتماعي. كالضماف العمل بقانوف ا١تتعلقة العامة القواعد كالسكاف، العمومية، بالصحة ا١تتعلقة
 الًتاث ٛتاية كالنباتية. اٟتيوانية الثركة ْتماية ا١تتعلقة العامة القواعد ا١تعيشة. كإطار بالبيئة ا١تتعلقة العامة
 للمياه.النظاـ العاـ النظاـ الرعوية. كاألراضي للغابات العاـ النظاـ عليو. كاحملافظة كالتارٮتي، الثقاُب

  التشريفية. كألقاهبا كنياشينها الدكلة أكٝتة إنشاء كاحملركقات. للمناجم
 تطبيق يندرج للقانوف. ا١تخصصة غَت ا١تسائل ُب التنظيمية السلطة اٞتمهورية رئيس ٯتارس :116 المادة
 اٟتكومة. لرئيس يعود الذم لتنظيميا اجملاؿ ُب القوانُت
 إياه. تسليمو تاريخ من ابتداء يوماف ثبلثُت أجل ُب القانوف اٞتمهورية رئيس يصدر :117 المادة
 ٍب القانوف ُب ثانية مداكلة إجراء الوطٍت الشعيب اجمللس من يطلب أف اٞتمهورية لرئيس ٯتكن :118 المادة

 إقرار يتم ال اٟتالة ىذه كُب إقراره. لتاريخ ا١توالية يوما لثبلثُتا خبلؿ الطلب ىذا كيكوف عليو، التصويت
 الوطٍت. الشعيب اجمللس األعضاء ثلثي بأغلبية إال القانوف
 الوطٍت. الشعيب اجمللس إىل خطابا يوجو أف اٞتمهورية لرئيس ٯتكن :119 المادة



 قبل تشريعية انتخابات إجراء أك الوطٍت الشعيب اجمللس حل يقرر أف اٞتمهورية لرئيس ٯتكن :120 المادة
 أقضاه أجل ُب االنتخابات ىذه كٕترم اٟتكومة. كرئيس الوطٍت الشعيب اجمللس لرئيس استشارة بعد أكاهنا،
 أشهر. ثبلثة

 طلب على بناء ا٠تارجية، السياسة حوؿ مناقشة يفتح أف الوطٍت الشعيب للمجلس ٯتكن :121 المادة
 اجمللس من الئحة بإصدار ا١تناقشة ىذه تتوج أف االقتضاء عند ٯتكن لس.اجمل رئيس أك اٞتمهورية، رئيس

 اٞتمهورية. رئيس إىل رئيسو يبلغها الوطٍت، الشعيب
 كاالٖتاد، كالتحالف السلم كمعاىدات ا٢تدنة، اتفاقيات على اٞتمهورية رئيس يصادؽ :122 المادة

 على تًتب اليت كا١تعاىدات األشخاص بقانوف ا١تتعلقة كا١تعاىدات الدكلة، ْتدكد ا١تتعلقة كا١تعاىدات
 صراحة. الوطٍت الشعيب اجمللس عليها يوافق أف بعد الدكلة ميزانية ُب كاردة غرب نفقات
 ُب عليها ا١تنصوص الشركط حسب اٞتمهورية، رئيس عليها يصادؽ اليت ا١تعاىدات :123 المادة

 القانوف. على تسمو الدستور،
 ٞتاف ٯتكن الساعة. قضايا إحدل ُب اٟتكومة استجواب الشعيب لساجمل أعضاء ٯتكن :124 المادة
  اٟتكومة. أعضاء إىل تستمع أف الوطٍت الشعيب اجمللس
 من عضو أم إىل كتايب أك شفوم سؤاؿ أم يوجهوا أف الوطٍت الشعيب اجمللي أعضاء ٯتكن :125 المادة

 عن اإلجابة كتتم يوما. ثبلثوف أقصاىا لأػج خبلؿ كتابيا، الكتايب السؤاؿ عن اٞتواب كيكوف اٟتكومة.
 كاف شفويا اٟتكومة عضو جواب أف الوطٍت الشعيب اجمللس رأل إذا اجمللس. جلسات ُب الشفوية األسئلة

 الشعيب للمجلس الداخلي النظاـ عليها ينص اليت الشركط حسب ٕترم ا١تناقشة، إجراء يربر كتابيا أك
 الوطٍت. الشعيب اجمللس مناقشات ٤تاضر نشر ٢تا ٮتضع اليت للشركط طبقا كاألجوبة األسئلة تنشر الوطٍت.
 ملتمس على يصوت أف العامة، السياسة بياف مناقشة لدل الوطٍت الشعيب اجمللس ٯتكن :126 المادة

 األقل. على نواب سبع كقعو إذا إال ا١تلتمس ىذا يقبل كال اٟتكومة. مسؤكلية على ينصب رقابة
 بعد إال التصويت يتم كال النواب. ثلثي أغلبية بتوصيت الرقابة ملتمس على فقةا١توا تتم :127 المادة
 الرقابة. ملتمس إيداع تاريخ من أياـ ثبلثة

 حكومتو استقالة اٟتكومة رئيس يقدـ الرقابة، ملتمس على الوطٍت الشعيب اجمللس صادؽ إذا :128 المادة
 اٞتمهورية. رئيس إىل

 ةالقضائي السلطة الثالث: الفصل
 مستقلة. القضائية السلطة :129 المادة
 على احملافظة كاحد كلكل للجميع كتضمن كاٟتريات، اجملتمع القضائية السلطة ٖتمي :130 المادة

 األساسية. حقوقهم



 اٞتميع متناكؿ ُب كىو القضاء، أماـ سواسية الكل كا١تساكاة. الشرعية مبادئ القضاء أساس :131 المادة
 وف.القان احًتاـ ك٬تسده
 الشعب. باسم أحكامو القضاء يصدر :132 المادة
 كالشخصية. الشرعية مبادئ إىل اٞتزائية العقوبات ٗتضع :133 المادة
 العمومية. السلطة قرارات ُب الطعن ُب القضاء ينظر :134 المادة
 عبلنية. جلسات ُب هبا كينطق القضائية، األحكاـ :تعلل135 المادة
، أف ا١تختصة الدكلة أجهزة كل على :136 المادة  الظركؼ، ٚتيع كُب زماف، كل كُب كقت كل ُب تقـو
 القضاء. أحكاـ بتنفيذ
 حسب شعبيوف مساعدكف ذلك ُب يعينهم أف كٯتكن األحكاـ. بإصدار القضاة ٮتتص :137 المادة

 القانوف. ٭تددىا اليت الشركط
 للقانوف. إال القاضي ٮتضع ال :138 المادة
 مهمتو، بأداء تضر قد اليت كا١تناكرات كالتدخبلت الضغوط أشكاؿ كل من مي٤ت القاضي :139 المادة

  حكمة. نزاىة ٘تس أك
 األشكاؿ حسب ٔتهمتو، قيامو كيفية عن للقضاء األعلى اجمللس أماـ ا١تسئوؿ القاضي :140 المادة

 القانوف. ُب عليها ا١تنصوص
 القاضي. من يصدر ا٨تراؼ أم أك تعسف أم من ا١تتقاضي القانوف ٭تمي :141 المادة
 اٞتزائية. القضايا ُب مضموف الدفاع ُب اٟتق بو. معًتؼ الدفاع ُب اٟتق :142 المادة
 القضائية اجملالس ألعماؿ ا١تقومة ا٢تيئة القانوف، ٣تاالت ٚتيع ُب العليا، احملكمة ٘تثل :143 المادة

 القانوف. احًتاـ على كتسهر الببلد، أ٨تاء ٚتيع ُب القضائي االجتهاد حيدتو  العليا احملكمة تضمن كاحملاكم.
 األخرل. كاختصاصاهتا كعملها، العليا، احملكمة تنظيم القانوف ٭تدد :144 المادة
  للقضاء. األعلى اجمللس اٞتمهورية، رئيس يرأس :145 المادة
 كنقلها، القضاء، تعيُت القانوف، ٭تددىا اليت للشركط طبقا للقضاء، األعلى اجمللس يقرر :146 المادة
 القضاء انضباط رقابة كعلى للقضاء، األساسي القانوف أحكاـ احًتاـ على كيسهر الوظيفي كسلمهم كسَت
 العليا. للمحكمة األكؿ الرئيس رئاسة ٖتت

 لعفو.ا حق اٞتمهورية رئيس ٦تارسة ُب قبليا استشاريا رأيا للقضاء األعلى اجمللس يبدم :147 المادة
 األخرل. كصبلحياتو تسيَته، كطرؽ للقضاء، األعلى اجمللس تأليف القانوف ٭تدد :148 المادة
 االستشارية والمؤسسات الرقابة الثالث: الباب

 الرقابة األول: الفصل
 الشعيب. مدلو٢تا ُب الرقابة بوظيفة ا١تنتخبة اجملالس تضطلع :149 المادة



 لكل أقرىا ا١تالية االعتمادات استعماؿ عن عرضا الوطٍت، الشعيب للمجلس اٟتكومة يقدـ :150 المادة
 تسوية يتضمن قانوف على بالتصويت الوطٍت، الشعيب اجمللس ٮتص فيما ا١تالية، السنة ٗتتتم مالية. سنة

 ا١تعنية. ا١تالية السنة ا١تيزانية
 ُب ٖتقيق ٞتنة كقت، أم ُب ينشئ أف اختصاصو، إطار ُب الوطٍت، الشعيب للمجلس :ٯتكن151 المادة

 عامة. مصلحة ذات قضية أية
 مع كالتنفيذ التشريعي العمل تطابق ُب بالتحقيق مكلفة الرقابة كأجهزة الدستورية ا١تؤسسات :152 المادة

 كتسيَتىا. العمومية كاألمواؿ ا١تادية الوسائل استخداـ ظركؼ كُب الدستور،
 الدستورم اجمللس يسهر كما الدستور. احًتاـ على هربالس يكلف دستورم ٣تلس يؤسس :153 المادة

 ىذه نتائج كيعلن التشريعية، كاالنتخابات اٞتمهورية، رئيس كانتخاب االستفتاء، عمليات صحة على
 العمليات.

 كاثناف اٞتمهورية. رئيس يعينهما منهم اثناف أعضاء، سبعة من الدستورم اجمللس يتكوف :154 المادة
 أك انتخاهبم كٔتجرد أعضائها. بُت منن العليا احملكمة تنتخبهما كاثناف الوطٍت، شعيبال اجمللس ينتخبهما
 اجمللس أعضاء يضطلع أخرل. مهمة أك تكليف أك كظيفة أم أك عضوية أم ٦تارسة عن يتوقفوف تعيينهم

 اجمللس أعضاء نصف ك٬تدد سنوات. ست مدهتا للتجديد قابلة غَت كاحدة مرة ٔتهامهم الدستورم
 ست مدهتا كاحدة لفًتة الدستورم اجمللس رئيس اٞتمهورية رئيس يعُت سنوات. ثبلث كل ستورمالد

 للتجديد. قابلة غَت سنوات
 أحكاـ صراحة إياه خولتها اليت االختصاصات إىل كباإلضافة الدستورم، اجمللس يفصل :155 المادة
 أك التنفيذ كاجبة تصبح أف قبل برأم إما كالتنظيمات، كالقوانُت، ا١تعاىدات دستورية ُب الدستور، ُب أخرل
 للدستور. الوطٍت الشعيب للمجلس الداخلي النظاـ مطابقة ُب يفصل كما العكسية. اٟتالة ُب بقرار

 الدستورم. اجمللس الوطٍت، الشعيب اجمللس رئيس أك اٞتمهورية، رئيس ٮتطر :156 المادة
 عشرين ظرؼ ُب قراره يصدر أك رأم كيعطي ،مغلقة جلسة ُب الدستورم اجمللس يتداكؿ :157 المادة

 عملو. قواعد الدستورم اجمللس ٭تدد اإلخطار. لتاريخ ا١توالية يوما
 ا١تصادقة تتم فبل اتفاقية، أك اتفاؽ، أك معاىدة دستورية عدـ الدستورم للمجلس ارتأل إذا :158 المادة
 عليها.
 أثره، النص ىذا يفقد ، دستورم غَت تنظيميا أك تشريعيا نصا أف الدستورم اجمللس قرر إذا :159 المادة
 اجمللس. قرار يـو من ابتداء
 كا١ترافق اإلقليمية، كاٞتماعات الدكلة، ألمواؿ البعدية بالرقابة يكلف ٤تاسبة، ٣تلس يؤسس :160 المادة

 احملاسبة ٣تلس تنظيم القانوف ٭تدد اٞتمهورية. رئيس إىل يرفعو ٍب سنويا تقريرا احملاسبة ٣تلس يعد العمومية.
  ٖتقيقاتو. كجزاء كعملو،



 االستشارية المؤسسات الثاني: الفصل
 من األعلى اإلسبلمي اجمللس يتكوف أعلى. إسبلمي ٣تلس اٞتمهورية رئيس لدل :يؤسس161 المادة

 األعلى اإلسبلمي اجمللس كينتخب الدينية. الشخصيات بُت من اٞتمهورية رئيس يعينهم عضوا عشر أحد
  أعضائو. بُت من رئيسو
 كل ُب اٞتمهورية رئيس إىل تقدًن مهمتو اٞتمهورية، رئيس يرأسو لؤلمن أعلى ٣تلس يؤسس :162 المادة
 كعملو. لؤلمن األعلى اجمللس تنظيم كيفية اٞتمهورية رئيس ٭تدد الوطٍت. باألمن ا١تتعلقة القضايا
 الدستوري التعديل الرابع: الباب
 الشعيب اجمللس عليو يصوت أف كبعد الدستورم، بالتعديل ا١تبادرة حق اٞتمهورية لريس :163 المادة
 اٞتمهورية. رئيس يصدره عليو للموافقة استفتاء على يعرض الوطٍت،
 ٖتكم اليت العامة ا١تبادئ البتة ٯتس ال دستورم تعديل أم مشركع الدستورم اجمللس رأل إذا :164 المادة
 للسلطات األساسية التوازنات شيء بأم ٯتس كال كحريتهما، اطنكا١تو  اإلنساف كحقوؽ اٞتزائرم اجملتمع

 التعديل يتضمن الذم القانوف يصدر أف اٞتمهورية رئيس أمكن رأيو، كعلل الدستورية، كا١تؤسسات
 اجمللس أعضاء أصوات من أرباع ثبلث أحرز مىت الشعيب، االستفتاء على يعرضو أف دكف مباشرة الدستورم

  الوطٍت. الشعيب
 الشعيب اجمللس يقره أف بعد الدستورم، التعديل مشركع يتضمن الذم القانوف يعرض :165 ادةالم

 عليو، للموافقة الشعب استفتاء على  التشريعي، النص على تطبق اليت نفسها الشركط حسب الوطٍت،
 إياه. اجمللس إلقرار ا١توالية يوما كاألربعُت ٜتسة خبلؿ
 ٯتكن كال الشعب، رفضو إذا الغيا، الدستورم التعديل مشركع تضمني الذم القانوف يصبح :166 المادة
 التشريعية. الفًتة نفس خبلؿ الشعب على جديد من عرضو
 الشعب. أقره الذم الدستورم التعديل نص اٞتمهورية رئيس يصدر :167 المادة
  انتقالي الحكم

 بالقرعة منهم كاحد كل يستخرج فأ على الدستورم، اجمللس من أعضاء ثبلثة األكؿ اٞتزئي التجديد ٔتس
 كاحدة. سلطة انتخبتهما أك عينتهما عضوين كل بُت
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02 رقم: المحلق

 253السياسي الطابع ذات بالجمعيات يتعلق 1989جويلية 05 في المؤرخ 11-89 رقم قانون  
 عامة أحكام األول: الباب
  السياسي. الطابع ذات باٞتمعيات ا١تتعلقة األحكاـ ٖتديد إىل القانوف ىذا :يهدؼاألولى المادة
 ٚتيع الدستور من 40 ا١تادة أحكاـ إطار ُب السياسي الطابع ذات اٞتمعية تستهدؼ :02 المادة

 السياسية اٟتياة ُب للمشاركة كاسعا رْتا يدر ال ىدؼ ابتغاء سياسي، برنامج حوؿ اٞتزائريُت ا١تواطنُت
  كسلمية. دٯتقراطية بوسائل
 احملافظة يأٌب: فيما أىدافها خبلؿ منت تساىم أف سياسي طابع ذات ٚتعية كل على ٬تب :03 المادة

 اختياراتو كاحًتاـ الشعب السيادة دعم كدعمها، الوطنية كالوحدة الًتابية كالسبلمة الوطٍت استقبلؿ على
 ُب الثقاُب االجتماعي االزدىار كٛتاية تدعيم للمواطن، األساسية كاٟتريات اٞتمهورم النظاـ ٛتاية اٟترة،
 أشكاؿ كل من الوطٍت االقتصاد ٛتاية الدٯتقراطي، التنظيم احًتاـ اإلسبلمية، العربية الوطنية القيم إطار

 ُب ٘تنع أف ذلك على زيادة عليها ك٬تب ا١تشركعة، غَت ا١تصادرة أك كاالستحواذ كاالختبلس التبلعب
 إليو. اللجوء أك أشكالو بكل العنف على كالتحريض كالعنصرية تزمتكال التعصب كأعما٢تا برنا٣تها
 الرٝتية. ٦تارستها ُب العربية اللغة تستعمل أف سياسي طابع ذات ٚتعية كل على ٭تب :04 المادة
 أىداؼ على أك قاعدة  على كعملها تأسيسها تبٌت أف سياسي طابع ذات ٚتعية ألية ٬توز ال :05 المادة
 كالتبعية، استغبلؿ عبلقات كإقامة كاحملسوبية، كاإلقطاعية كاٞتهوية الطائفية ا١تمارسات يأٌب: ما تتضمن
 الطابع ذات للجمعية ٬توز ال إطار ىذا .كُب1954 نوفمرب ثورة كقيم اإلسبلمي للخلق ا١تخالف السلوؾ

                                                           
.  1995، كزارة الداخلية، أكتيجًٕػح انُصٕص انرششٚؼٛح انًرؼهمح تاالَرخاتاخاٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية،  -1     



 ساسأ على جهوم أك لغوم أساس على أك فقط ديٍت أساس على عملها أك تأسيسها تبٍت أف السياسي
 معُت. مهٍت كضع إىل أك كاحد عرؽ أك جنس إىل االنتماء
 كالقوانُت الدستور احًتاـ ضمن كنشاطها كعملها سياسي طابع ذات ٚتعية أية تأسيس يندرج :06 المادة
 كحقوؽ العاـ كالنظاـ باألمن ا١تساس عن السياسي الطابع ذات اٞتمعية ٘تتنع الصفة، كهبذه هبا. ا١تعموؿ

 عسكرم. شبو أك عسكرم تنظيم إقامة بغية لوسائلها ٖتويل أم عن ٘تتنع كما مكحرياهت الغَت
 قواعد على أجنيب طرؼ أم مع عبلقة ربط أك تعاكف عن السياسي، الطابع ذات اٞتمعية ٘تتنع :07 المادة
 من عبلقة أية ربط عن خاصة ك٘تتنع هبا. ا١تعموؿ القوانُت كأحكاـ الدستور أحكاـ تناقض أك ٗتالف

 منهما. أم نوع كاف كيفما أجنيب، سياسي ٕتمع أك ٚتعية فرع شكل تعطيها أف عتهاطبي
 ٦تيزة أخرل عبلمة أك رمزا أك اٝتا لنفسها ٗتتار أف سياسي طابع ذات ٚتعية ألية ٬توز ال :08 المادة
 لهاعم أك موقفها كاف كاليت طبيعتها تكن مهما حركة ملكتها أف سبق أك قبلها من كجدت ٚتعية ٘تلكها
  التحرير. ثورة ١تصاّب ٥تالفُت
 غَت االنتخايب، الرشد سن بلغ جزائرم لكل ٥توؿ سياسي طابعا ذات ٚتعية أية ُب اال٩تراط :09 المادة

 موظفوا الشعيب، الوطٍت اٞتيش أعضاء القضاة، الدستورم، اجمللس أعضاء فيها ينخرط أف ٬توز ال أنو
  األمن. مصاّب
 الدٯتقراطية. ا١تبادئ أساس على السياسي الطابع ذات اٞتمعية تنظيم يقـو أف ٬تب :10 المادة
 بالتأسيس تتعلق أحكام الثاني: الباب
 ا١تكلف الوزير لدل ملف بإيداع السياسي الطابع ذات باٞتمعية التأسيسي التصريح يتم :11 المادة

 تاريخ من ابتداء القانوف ىذا من 15 ا١تادة ُب عليها ا١تنصوص القانونية ا١تدة تبدأ كصل. مقابل بالداخلية
 الوصل. تسليم
 عليو ا١تصادؽ طلب يأٌب: ما على القانوف ىذا من 11 ا١تادة ُب عليو ا١تنصوص ا١تلف يشتمل :12 المادة
 كألقاهبم الوطٍت، الصعيد على كا١تسَتين ا١تؤسسُت األعضاء أٝتاء فيو تذكر مؤسسُت، أعضاء ثبلثة يوقعو

 األعضاء ميبلد شهادات من نسخ األساسي، القانوف من نسخ ثبلث ككظائفهم، ميبلدىم كأماكن كتواريخ
 جنسية شهادة ا١تؤسسُت، لؤلعضاء 03 رقم القضائية السوابق شهادة من نسخ كا١تسَتين، ا١تؤسسُت
 عنواف ككذا مقرىا كعنواف اٞتمعية اسم ا١تؤسسُت، األعضاء إقامة شهادات كا١تسَتين، ا١تؤسسُت األعضاء

 احمللية. أك اٞتهوية هتا٦تثليا
 على القانوف ىذا من 12 ا١تادة ُب عليو ا١تنصوص األساسي القانوف يشتمل أف ٬تب :13 المادة

 ككيفيات التنفيذية ا٢تيئة تشكيل التداكؿ، جهاز تشكيل كأىدافها، اٞتمعية أسس يأٌب: ما ا٠تصوص
 ا١تالية. كاـاألح الداخلي، التنظيم فيها، العضوية كمدة كٕتديدىا انتخاهبا
 عضوا. (15) عشرة ٜتسة عن كا١تسَتين ا١تؤسسُت عدد يقل أال ٬تب :14 المادة



 للجمهورية الرٝتية اٞتريدة ُب النشر ا١تطابقة، الرقابة بعد بالداخلية، ا١تكلف كزير يتوىل :15 المادة
 كأماكن كتواريخ قابكأل كاٝتها كمقرىا، اٞتمعية اسم يبُت الذم للوصل الشعبية الدٯتقراطية اٞتزائرية
 القانوف. ىذا من 12 ا١تادة ُب الوارد التصريح على الثبلثة للموقعُت اٞتمعية ُب كا١تهن كالعناكين االزدياد
 ا١تلف. إيداع لتاريخ ا١تواليُت شهرين خبلؿ الرٝتية اٞتريدة ُب النشر يتم أف ك٬تب
 دراسة بكل القانوف ىذا من 15 ا١تادة ُب عليها ا١تنصوص األجل خبلؿ ا١تعنية السلطة تقـو :16 المادة

 أم إىل تستمع أف ذلك، على زيادة كٯتكنها التصر٭تات. ا١تضموف صحة لرقابة الـز ٖتقيق أك ْتث أك
 اليت الشركط فيو تتوفر ال عضو أم إقالة أك تعويض ككذلك تكميلية كثيقة أية تقدًن كيطلب مؤسس، عضو

 القانوف. يطلبها
 على ٬تب القانوف ىذا من 15 ا١تادة ُب عليو ا١تنصوص األجل ُب الوصل نشر دـع حالة ُب :17 المادة
 أياـ خبلؿ القانوف ىذا من 35 ا١تادة ُب ا١تبينة القضائية اٞتهة إىل القضية يرفع أف بالداخلية ا١تكلف الوزير

  األجل. ىذا انتهاء تسبق اليت الثمانية
 أك جهوية ١تمثليها إنشاء ككل األساسي القانوف ُب تعديل ككل اإلرادة، أك القيادة ُب تغَت كل :18 المادة
 القانوف ىذا من 12ك 11 ا١تادتُت ُب عليها ا١تنصوص كالشركط األشكاؿ حسب بو تصرح أف ٬تب ٤تلية،

  بذلك. قامت اليت ا٢تيئة قرار أك اجتماع يلي الذم الشهر كخبلؿ
 الشركط فيو تتوفر من أف إال سياسي طابع ذات ٞتمعية مسَتا أك مؤسسا عضوا يكوف ال :19 المادة
 عمره يكوف أف األقل، على سنوات (10عشر) منذ مكتسبة أك األصل، جزائرية جنسيتو تكوف أف اآلتية:
 للثورة مضاد سلوؾ لو يسبق كمل كالسياسية ا١تدنية ْتقوقو يتمتع أف األقل، على سنة (25) كعشرين ٜتسا

 الوطٍت. الًتاب ُب مقيما يكوف فأ التحريرية،
 الدٯتقراطية اٞتزائرية للجمهورية الرٝتية اٞتريدة ُب 11 ا١تادة ُب عليو ا١تنصوص الوصل ينشر :20 المادة
 بالشخصية اٞتمعية ٘تتع ذلك على كيًتتب القانوف، ىذا من 15 ا١تادة ُب احملددة اآلجاؿ حسب الشعبية
 أعضائها، اشًتاطات يأٌب: ما كتسَت ك٘تلك ٔتقابل أك ٣تانا تقتٍت أف حينئذ هاكٯتكن القانونية كاألىلية ا١تعنوية
  لنشاطاهتا. الـز ملك أم أعضائها، كاجتماعات إلرادهتا ا١تخصصة ا١تعدات ك احملبلت
 نشرات عدة أك نشرة تصدر أف ا١تعنوية بالشخصية تتمتع سياسي طابع ذات ٚتعية ألم ٯتكن :21 المادة
 هبا. ا١تعموؿ القوانُت احًتاـ مع العربية باللغة الرئيسية النشرة كوفت أف على دكرية
 مالية أحكام الثالث: الباب
 أعضاءىا، اشًتاطات يلي: ٦تا تتكوف اليت با١توارد السياسي الطابع ذات اٞتمعية نشاط :ٯتوؿ22 المادة
 الدكلة. قدمهات اليت ا١تختلفة ا١تساعدات بنشاطها، ا١ترتبطة العائدات كالوصايا، ا٢تبات



 ُب كتصب فقط الوطنية بالعملة السياسي الطابع ذات اٞتمعية أعضاء اشًتاكات تدفع :23 المادة
 كل عن دج 200 شهريا تتجاكز أف ٯتكنها كال القانوف ىذا من 32 ا١تادة ُب عليو ا١تنصوص اٟتساب
 عضو.
 هبا تصرح أف على كالتربعات، اياكالوص ا٢تباء تتلقى أف السياسي الطابع ذات للجمعية :ٯتكن24 المادة

 كقيمتها. كطبيعتها أصحاهبا كتبُت بالداخلية ا١تكلف كزير إىل
 أف ٯتكن كال معركفُت طبيعيُت أشخاص من إال التربعات ك الوصايا ا٢تبات تأٌب أف ٯتكن ال :25 المادة
 20 من أكثر ٘تثل أف ٯتكنها ال أنو كما الواحدة السنة ُب الواحد التربع عن دج 200.000 تتجاكز
 أعضائها. اشًتاطات عائدات من با١تائة

 غَت بصفة أك مباشرة تتلقى أف السياسي الطابع ذات للجمعية األحواؿ من حاؿ بأم ٯتكن ال :26 المادة
 كاف. شكل بأم أك صفة بأم أجنبية جهة أم من ماديا أك ماليا دعما مباشرة،
 استثمار عن كنإتة بنشاطها ترتبط عائدات السياسي الطابع ذات للجمعية يكوف أف ٯتكن :27 المادة

 ٕتارم. غَت
 من مالية ٔتساعدة تستفيد أف قانونا ا١تؤسسة السياسي الطابع ت ذا للجمعية ٯتكن :28 المادة

 مشركع ُب كتسجل االعتمادات ٢تذه الكلي ا١تبلغ اٟتكومة على الوطٍت الشعيب اجمللس مكتب الدكلة.يقًتح
  ا١تالية. القانوف
 ذات للمعيات القانوف ىذا من 28 ا١تادة ُب عليها ا١تنصوص الدكلة مساعدات ٗتصص :29 المادة
 الذم الشهر خبلؿ الوطٍت الشعيب اجمللس ١تكتب يصرحوف الذين النواب عدد نسبة ٔتعدلة السياسي الطابع

 ٚتعية إىل نائب كل يذكر أف ٯتكن كال اٞتمعية. تلك ُب بتسجيلهم السنة من األكىل الدكرة افتتاح يلي
  سياسي. طابع ذات كحداة
 األكثر على السنة من ديسمرب 31 قبل اٟتكومة رئيس الوطٍت الشعيب اجمللس مكتب يعلم :30 المادة
  تصر٭تاهتم. من ذلك يستنتج كما اٞتمعيات على النواب بتوزيع
 كالعقارية ا١تنقولة كهاألمبل  كجرد مضاعفة ٘تسك أف سياسي طابع ذات ٚتعية كل على ٬تب :31 المادة

 ا١تالية مواردىا مصدر كقت أم ُب كتربر ا١تعنية الغدارة إىل السنوية حساباهتا تقدـ أف عليها ٬تب كما
 استعما٢تا.

 كاحد ْتساب نشاطها احتياجات أجل من تتزكد أك سياسي طابع ذات ٚتعية كل على :٬تب32 المادة
  الوطٍت. الًتاب عرب ا١تقامة فركعها ُب أك يسيالرئ مقرىا ُب كطنية، مالية مؤسسة لدل يفتح

 جزائية أحكام الرابع: الباب
 االحتياطية التدابير األول: الفصل



 ذات ٚتعية قبل من السارية القوانُت خرؽ حالة ُب األخرل التشريعية بأحكاـ اإلخبلؿ دكف :33 المادة
 بالداخلية ا١تكلف للوزير ٬توز عاـال بالنظاـ ٭تل أف يوشك خطر أك استعجاؿ حالة كُب سياسي. طابع

 ا١تعنية. اٞتمعية احملبلت ٞتميع مؤقت بغلق القضاء طريق عن حكم استصدرا
 للجمعية. الشرعي ا١تمثل إىل كيبلغ معلبل ا١تكلف قرار يكوف أف ٬تب               

 اإلجراءات ىاضد تصدر اليت للجمعية القضائي اٟتل طلب بالداخلية ا١تكلف للوزير ٬توز :34 المادة
 القانوف. ىذا من 33 ا١تادة ُب إليها ا١تشار
 خبلؿ فيها تبث اليت اٞتزائر جمللس اإلدارية الغرفة قبل من اٟتل أك التوقيف طلبات ُب ينظر :35 المادة
 إليها. القضية لرفع ا١توايل الشهر
 القضية لرفع ا١توايل شهر ظرؼ ُب تبث اليت العليا للمحكمة اإلدارية الغرفة أماـ اجمللس قرار ُب الطعن ٬توز

 إليها.
 الجزائية العقوبات الثاني: الفصل
 أحكاـ ٮتالف من كل يعاقب ا١تفعوؿ السارية األخرل التشريعية باألحكاـ اإلخبلؿ جوف :36 المادة

 باٟتبس تسميتها، أك شكلها كاف أيا سياسي طابع ذات ٞتمعية تسيَته أك إدارتو أك بتأسيسو القانوف، ىذا
 ىاتُت بإحدل أك دج70.000 إىل دج 3000 من مالية كبغرامة سنوات (05) إىل (01) سنة نم

 سياسي طابع ذات ٚتعية إؿ ينتمي أك يسَت أك يدير من كمل العقوبات ىذه بنفس العقوبتُت.كيعاقب
  حلها. بعد أك توقيفها مدة خبلؿ تشكيلها إعادت أك نشاطها ُب استمرت قد تكوف
 ا١تنصوص العقوبات القانوف، ىذا من 7 ك 5ك 3 ا١تواد أحكاـ ٮتالف من كل على يطبق :37 المادة
  العقوبات. قانوف من 79 ا١تادة ُب عليها

 ا١تادة ُب عليها ا١تنصوص بالعقوبات القانوف ىذا من 6 ا١تادة أحكاـ ٮتالف من كل يعاقب :38 المادة
 العقوبات. قانوف من 80

 القانوف ىذا من 31 ك 26 ك 25 ك 24 ك 23 ا١تواد أحكاـ ٮتالف من كل يعاقب :39 المادة
 ىاتُت بإحدل أك دج 50.000 إىل دج 5000 من كبغرامة سنوات (05) ٜتس إىل سنة من باٟتبس

 ا١تتهم يكوف عندما السابقة الفقرة ُب عليو ا١تنصوص األقصى اٟتد ضعف إىل العقوبة رفع العقوبتُت.ك٬توز
 اٞتمعية. اليةم عن مسؤكال با١تخالفة

 ختامية أحكام الخامس: الباب
 ُب األمبلؾ نقل إجراء على السياسي الطابع ذات للجمعية األساسية القوانُت تنص أف ٬تب :40 المادة
 اإلدارم. اٟتل حالة

 على االنتخابية كالعمليات كاإلعبلـ العمومية االجتماعات ٣تاؿ ُب هبا ا١تعموؿ القوانُت تسرم :41 المادة
  السياسي. الطابع ذات اٞتمعيات تنشاطا



 ْتكم الوطنية التحرير جبهة على األكؿ التصريح القانوف ٣تاؿ ُب القانوف ىذا أحكاـ تطبق ال :42 المادة
 كالشرعي. التارٮتي كجودىا
 كا١تتعلقة 1987 سنة يوليو 21 ُب ا١تؤرخ 15-87 رقم القانوف من 30 ا١تادة أحكاـ تلغي :43 المادة

 القانوف. ٢تذا ا١تخالفة األحكاـ ٚتيع كذاك  باٞتمعيات
 الشعبية. الدٯتقراطية اٞتزائرية للجمهورية الرٝتية اٞتريدة ُب القانوف ىذا ينشر :44 المادة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :03 الملحق رقم



 1989فيفري 23من دستور  84يبين نص المادة  
إذا إستحاؿ على رئيس اٞتمهورية أف ٯتارس مهامو بسبب مرض خطَت مزمن، ٬تتمع اجمللس  -

الدستورم كجوبا، ك بعد أف يتثبت من حقيقة ىذا ا١تانع بكل الوسائل  ا١تبلئمة، يقًتح باإلٚتاع على 
 اجمللس الشعيب الوطٍت التصريح  بثبوت ا١تانع.

لرئيس اٞتمهورية  بأغلبية ثلثي أعضائو، ك يكلف رئيسو بتويل  يعلن اجمللس الشعيب الوطٍت ثبوت ا١تانع -
 85رئاسة الدكلة بالنيابة مدة أقصاىا ٜتسة ك أربعوف يوما، كٯتارس صبلحياتو مع مراعاة أحكاـ ا١تادة 

من الدستور .  ك ُب حالة استمرار ا١تانع  بعد انقضاء ٜتسة ك أربعُت يوما  يعلن الشغور باالستقالة 
ب اإلجراء ا١تنصوص عليو ُب الفقرتُت السابقتُت كطبقا  ألحكاـ الفقرات اآلتية من ىذه كجوبا، حس

 ا١تادة. 

ُب حالة استقالة رئيس اٞتمهورية أك إقالتو، ٬تتمع اجمللس الدستورم كجوبا ك يثبت الشغور النهائي  -
الذم ٬تتمع كجوبا. يتوىل لرئاسة اٞتمهورية. ك تبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعيب الوطٍت 

رئيس اجمللس الشعيب الوطٍت مهاـ رئيس الدكلة مدة أقصاىا ٜتسة كأربعوف يوما، تنظم خبل٢تا انتخابات 
 رئاسية. ك ال ٭تق لرئيس الدكلة ا١تعُت أف يًتشح لرئاسة اٞتمهورية.

 دستور.من ال 74إىل  67ٯتارس رئيس اٞتمهورية ا١تنتخب مهامو طبقا ألحكاـ ا١تواد من  -

كإذا اقًتنت كفاة رئيس اٞتمهورية بشغور اجمللس الشعيب الوطٍت بسبب حلو، ٬تتمع اجمللس  الدستورم  -
 ك جوبا إلثبات الشغور النهائي  لرئاسة اٞتمهورية .

يضطلع رئيس اجمللس الدستورم ٔتهمة رئيس الدكلة ُب الظركؼ ا١تبينة ُب الفقرات السابقة من ىذه  -
 من  الدستور . 85ادة ا١تادة ك ُب ا١ت

 

 

 

 

 :04الملحق رقم 

   :يبين النص الكامل الستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد 
 



أيها اإلخوة، أيتها األخوات ال شك أنكم تعلموف بأنٍت مل أكن أرغب ُب الًتشح لرئيس        
ىوارم بومدين، كقبويل بالًتشح إاَل نزكال عند رغبة كإٟتاح رفقائي، اٞتمهورية غداة كفاة الرئيس الراحل 

كيومها مل أكن أجهل بأهنا مسؤكلية ثقيلة كشرؼ عظيم ُب آف كاحد.                                           
عُت منذ ذلك اليـو كأنا أحاكؿ القياـ ٔتهامي بكل ما يليو على ضمَتم ك كاجيب، ككانت قناعيت أنو يت

 ٘تكُت الشعب اٞتزائرم الذم سبق لو أف دفع ٙتنا باىظا من اجل اسًتجاع مكانتو على ا١تساحة الدكلية، 

لذا فبمجرد هتيئة الظركؼ عملت على فتح ا١تسار الدٯتقراطي الضركرم لتكملة مكتسبات الثورة        
ات كثَتة كسط ٤تيط تطبعو تيارات اٞتزائرية. كىا ٨تن اليـو نعيش ٦تارسة دٯتقراطية تعددية تتسم بتجاكز 

متصارعة. ىكذا فاف اإلجراءات ا١تتخذة كا١تناىج ا١تطالب باستعما٢تا لتسوية مشاكلنا، قد بلغت اليـو 
حدا ال ٯتكن ٕتاكزه دكف ا١تساس ا٠تطَت..باالنسجاـ الوطٍت كاٟتفاظ على النظاـ كالعاـ كالوحدة 

 الوطنية.

، فإين أعترب ُب قرار نفسي كضمَتم بأف ا١تبادرات ا١تتخذة، ليس كأماـ حجم ىذا ا٠تطر الداىم       
بإمكاهنا ضماف السلم كالوفاؽ بُت ا١تواطنُت ُب الوقت الراىن. كأماـ ىذه ا١تستجدات ا٠تطَتة فكرت 
طويبل ُب الوضع ا١تتأـز كاٟتلوؿ ا١تمكنة ككانت النتيجة الوحيدة اليت توصلت إليها، أنو ال ٯتكنٍت 

 ا١تمارسة الكلية ُب مهامي دكف اإلخبلؿ بالعهد بالعهد ا١تقدس الذم عاىدت بو األمة. االستمرار ُب
ككعيا مٍت ١تسؤكلييت ُب ىذا الظرؼ التارٮتيي الذم ٬تتازه كطننا فانٍت اعترب اٟتاؿ الوحيد لؤلزمة اٟتالية،  

 يكمن ُب ضركرة انسحايب من الساحة السياسية.

األخوات أيها ا١تواطنوف فإنٍت ابتداء من اليـو أٗتلى عن مهاـ رئيس  ك٢تذا أيها اإلخوة أيتها       
اٞتمهورية، كأطلب من كل كاحد كمن اجملتمع اعتبار ىذا القرار تضحية ُب سبيل ا١تصلحة العليا لؤلمة. 

  ائر اجملد كا٠تلود لشهدائنا األبرار.ٖتيا اٞتز

                  

 الشاذيل بن جديد.                                                                    

                                

 :05ملحق رقم 
 :المتعلق بإستقالة رئيس الجمهورية ،1992جانفي 12بيان المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 

ة بتاريخ بعد اإلطبلع على رسالة إستقالة  السيد الشاذيل بن جديد من رئاسة اٞتمهوري       
 :1992جانفي  11فإف اجمللس الدستورم ُب إجتماعو  ا١تنعقد يـو  11/01/1992



كبناءا على الدستور، كٔتقتضى قواعد إجراءات النظاـ ا١تتضمن عمل اجمللس الدستورم، كٔتقتضى        
 كا١تتعلق ْتل اجمللس الشعيب الوطٍت: 1992جانفي  4ا١ترسـو الرئاسي ُب 

 هائي لرئاسة اٞتمهورية.ػ يثبت الشغور الن

ػ إعتبارا من جهة أخرل بأف  الدستور مل ينص ُب أحكامو على حالة إقًتاف شغور اجمللس الشعيب الوطٍت 
 عن طريق اٟتل  بشغور رئاسة اٞتمهورية  باإلستقالة .

دة ُب ػ إعتبارا إىل أف الظركؼ اليت ٘تت خبل٢تا إستقالة رئيس اٞتمهورية كانت مرتبطة باألكضاع السائ
 الببلد .

     24يصرح بأنو يتعُت  على ا١تؤسسات ا١تخولة بالسلطات الدستورية  ا١تنصوص عليها ُب ا١تواد 
من الدستور أف تسهر على إستمرارية الدكلة ك توفَت الشركط الضركرية 153ك130ك 129ك79ك75

 للسَت العادم للمؤسسات ك النظاـ الدستورم .

ا ُب الفقرة األخَتة من البياف، ك ا١توكل ٢تا أمر السهر على إستمرارية ا١تؤسسات ا١تشار إليه مالحظة:
الدكلة ىي: اٞتيش الوطٍت الشعيب، اٟتكومة طبقا للربنامج ا١تصادؽ عليو من طرؼ اجمللس الشعيب 

 الوطٍت، السلطة القضائية، ك اجمللس الدستورم.

 

 

 

 
 
 
 
 

 :06ملحق رقم 

  :1999أبريل 15من االنتخابات الرئاسية بيان انسحاب "المترشحين الستة" 
                        

 ٨تن ا١تًتشحوف لئلنتخابات الرئاسية        

 ػ السيد : حسُت آيت أٛتد "٦تثبل ".



 ػ السيد: يوسف خطيب .
 ػ السيد : أٛتد طالب اإلبراىيمي .

 ػ السيد : مولود ٛتركش .
 ػ السيد : مقداد سيفي .

 اهلل جاب اهلل . ػ السيد : سعد عبد

أفريل باٞتزائر العاصمة، كبعد ٕتاىل رئاسة اٞتمهورية ١تسعانا ا١تشًتؾ الوارد ُب  14اجملتمعوف يـو        
 أفريل: 13بياف 

ػ نسجل إصرار السلطة على نكراف حق ا١تواطنُت ك ا١تواطنات ُب تقرير مصَتىم ك إختيار رئيسهم ك 1
 ٨تملها ا١تسؤكلية ا١ترتبة عن ذلك.

ػ نؤكد على اف اإللتزامات اليت تعهد هبا كل من رئيس اٞتمهورية، ك قائد أركاف اٞتيش  الوطٍت الشعيب  2
 لضماف تنظيم إنتخابات حرة ك شفافة مل تتجسد ميدانيا.

ػ نقرر إنسحابنا اٞتماعي من اإلنتخابات الرئاسية اٞتارية، كعدـ اإلعًتاؼ بشرعية نتائجها، كندعو 3
 نسحاب من مكاتب ك مراكز التصويت، ك ٚتيع ٞتاف ا١تراقبة ُب كل  ا١تستويات.٦تثلينا إىل اإل

ػ نقرر اإلستمرار  ُب ٕتنيد ك تعبئة حركة ا١تواطنُت ك ا١تواطنات لفرض إحًتاـ نفسهم ُب القرار 4
 كاإلختيار اٟتر .

 ػ نقرر إستمرار العمل التنسيقي فيما بيننا ١تواجهة كل ا١تستجدات. 5
 
 
 
 
 

                             07 م:ملحق رق
  بيان استقالة رئيس الحكومة االسبق " أحمد بن بيتور" :

                  
، مشركع أمر لتسيَت رؤكس األمواؿ التجارية  التابعة للدكلة،  2000أكت  25تلقيت ُب يـو        

طريقة للحكم بواسطة األكامر ، إف ىذه ال1995ا١تؤرخ ُب سبتمر 95/25ىدفو اٞتوىرم إلغاء األمر 
اليت بدأهتا  إطارات اإلدارة الرئاسية ُب كقت ال تدـك فيو الفًتة ما بُت دكرٌب الرب١تاف سول شهر كاحد، 

 ىذه الطريقة تشبو إنشاء حكومة موازية ك تعرقل الرب١تاف  ُب ا١تمارسة التامة لصبلحيتو الدستورية. 



بوىراف، عربًب بوضوح  2000جواف  26مومي نظم يـو كمن جهة ثانية ك خبلؿ مهرجاف ع       
من الدستور ا١تتعلقة بتعيُت رئيس للحكومة، ُب حُت قمتم  77كعبلنية عن خبلفكم مع ا١تادة 

باختيار ٣تموع أعضاء اٟتكومة ٦تا حرمٍت عمليا من أىم صبلحية من صبلحياٌب  79متجاىلُت ا١تادة 
قت الذم كنت فيو منهمكا ُب ٖتضَت برنامج لئلنعاش الدستورية، ك قد حدث أخَتا أنٍت ُب الو 

، كانت مصاٟتكم  ٖتضر مشركع ىذا األمر غَت 2000أكت 19االقتصادم كنت قد أرسلتو يـو 
متوافق مع اإلسًتاتيجية ا١تقًتحة دكف مشاركيت أك مشاركة حكوميت. إف مثل ىذه الظركؼ ال تسمح يل 

 يتُت.ٔتمارسة كظائفي بالسلطة ك الرصانة الضركر 

 من الدستور، يشرفٍت أف أقدـ لكم استقالة حكوكميت . 86ك طبقا ألحكاـ ا١تادة        

 التوقيع :أٛتد بن بيتور.                                                                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :01 الجدول رقم



 254(2007يوضح التعداد السكاني والمساحة لدول شمال إفريقيا )إحصاء

 

 (2المساحة)كلم عدد السكان نسمة الدولة

 1002000 80135063 مصر

 1775000 5899074 ليبيا

 165150 9924742 تونس

 2381741 33818500 اٞتزائر

 458730 31689265 ا١تغرب

 1030700 2912584 موريتانيا

  

 

 

 

 

 

 

 :02الجدول رقم 

 255(2007النمو السكاني والبطالة في شمال إفريقيا )إحصاء معدل 
                                                           

غ١ٍ ٌِٕٗٛز )الٖحٌن:  سعانح دكرٕسا١ٌِٖى جٌر١حٟٔ:جٌط١ّٕس جاللطٛحو٠س ١ْح١ْح فٟ ج٠ٌٛٓ جٌؼٍذٟ، : فحٌِ  انًصذس - 254

 .23( 2000٘الوحو١ّ٠س جٌؼٍذ١س جٌّفطٛقس،
 



 

 معدل البطالة معدل النمو السكاني الدولة

 14.9     02.5 تونس

 27.3 03.8 اٞتزائر

 8.4 03.4 ليبيا

 9.2 02.3 مصر

 11.6 02.5 ا١تغرب

 28.9 03.1 موريتانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 :03الجدول رقم 

 :256يبين أىم االحتياطات النفطية في دول شمال إفريقيا

                                                                                                                                                                      
.24-23. ٘يشجغ عاتك: فحٌِ ١ٌٖى جٌر١حٟٔ، انًصذس -  255

  
256

 - Karin Alexander et Stefan Gilbert , Oil and governance Report . Pretoria : Idosa , an   

African Democracy Institute,2010,p14. 



 

 االحتياطات النفطية في دول شمال افريقيا الدولة

 مليار برميل 39 ليبيا

 مليار برميل 11.8 اٞتزائر

 مليار برميل 3.7 مصر

 مليار برميل 0.307 تونس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :04رقم الجدول 

 257يبين االنقالبات العسكرية في دول شمال إفريقيا
                              

                                                           
- ذطٍٛف ِٓ جٌطحٌد ٚذحلطرحِ ِٓ جٌٍّؾغ: -

257 
 Alex Thomson, An Introduction to African Politics, London: Rutledge Taylor Francis group, 

2000,pp124-125.  



 
     

السنوات 
 الدولة

 المجموع 2000 1990 1980 1970 1960 1950 سنةاالستقالل

   1992   1965  1962 اٞتزائر

  2013     1952 1922 مصر

      1969  1951 ليبيا

 1980 1978   1960 موريتانيا
1984 

   

        1956 ا١تغرب

    1987     تونس

 
 
 
 
 
 
 
 

 :05الجدول رقم 

 يبين عدد الجمعيات ومتطلبات االعتراف القانوني
 258وفقا لتشريعات دول شمال إفريقيا

                                                           
 .80-1994٘،79، جٌمحٍ٘ز:وجٌ جٌّٓطمرً جٌؼٍذٟ،ذمٛٛى يُظًاخ انًجرًغ انًذَٙ: أِحٟٔ فٕى٠ً )ِكٌٍ(،  انًصذس -258

 



 

عدد  الدولة
 الجمعيات

حريةالتسجيل 
 واالشهار

فتح ابواب 
 النشاط

الجهة التي 
لها حق 

 حل

حرية تدفق 
التمويل 
 الخارجي

تاريخ 
 القانون

موافقة  اٟتكومة مسموح مسموح 27068 مصر
 اٟتكومة

2002 

 1992 مقيد اٟتكومة غَت مسموح غَت مسموح 9065 تونس

 1990 مفتوح القضاء مسموح مسموح 1000 اٞتزائر

 2001 مفتوح القضاء مسموح مسموح 38500 ا١تغرب

 1964 مفتوح اٟتكومة غَت مسموح غَت مسموح 600 موريتانيا

مؤ٘تر  غَت مسموح غَت مسموح 130 ليبيا
 الشعب

موافقة 
 اٟتكومة

2001 

 

 

 

 :06 الجدول رقم
 (1990جوان  12نتائج اإلنتخابات البلدية )

 :259لألحزاب الثالثة التي   أحرزت على األغلبية فيها
 

                                                           
. 1990ؾٛجْ  17-16، جٌٛحوٌز ذطح٠ٌم: 8282-8281، جألػىجو: ٕٚيٛح انشؼة :انًصذس -1  



 

 

 

 

 

        
 :(07) الجدول رقم

 :260األحزاب العشرة األولى( الدور األول) 1991ديسمبر  26نتائج اإلنتخابات التشريعية ل 
 
  

                                                           
260- انًصذس: جٌؿ٠ٍىز ج١ٌٍّْس. جٌؼىو 01، جٌٕٓس جٌطحْؼس ٚ جٌؼٍْٗٚ )جٌٛحوٌ ذطح٠ٌم 04  ؾحٔفٟ 1992(

  

 عدد األصوات األحزاب السياسية
  

%( ا١تسجلوف        ا١تعرب عنها األصوات 
)% 

الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ  -1
                    

4331472        33.73            54.25 

جبهة التحرير الوطني     -2
                           

2245798        17.49             28.13 

التجمع من أجل الثقافة -3
 والديمقراطية

166104          1.29              2.08 



 

 

 

 08الجدول رقم 
 261نتائج االنتخابات المعبر عنها بعدد المقاعد

 

                                                           

 –- انًصذس: انجشٚذج انشعًٛح: جٌٕٓس جٌطحْؼس ٚ جٌؼٍْٗٚ جٌؼىو جألٚي جٌٓرص 04 ؾحٔفٟ 1992.      
261 

عدد     األحزاب السياسية 
 األصوات 

المسجلون 
(النسبة المائوية)  

النسبة )
(المائوية  

اٞتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ-1  326222 24.590 47.265 

جبهة التحرير الوطٍت -2  1612947 12.165 23.384 

جبهة القول اإلشًتاكية-3  510661 3.852 7.403 

ٛتاس -4  368697 2,852 5.345 

التجمع من أجل الثقافة كالدٯتقراطية-5  200267 1,510 2.903 

النهضة  -6  150063 1,132 2.176 

 1.970 1,025 135882  اٟتركة من أجل الدٯتقراطية-7

حزب التجديد اٞتزائرم -8  67828 0,512 0.983 

اٟتزب الوطٍت للتضامن ك التنمية -9  48208 0.216 0.699 

اٟتزب االجتماعي الدٯتقراطي -10  23638 0,216 0.415 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول رقم09:
 نتائج االنتخابات التشريعية لعام 2621997:

                                                           
، 1997، ؾ١ٍ٠ٛس129، جٌؼىو انغٛاعح انذٔنٛح : أقّى ِٙحذس "جإلٔطهحذحش جٌؿُجت٠ٍس ... ِٓ وٓد جٌٍ٘حْ" انًصذس -1

٘146   

 المقاعد بالنسبة المائوية عدد القاعد   األحزاب السياسية  

اٞتبهة اإلسبلمية لئلنقاذ -1  188 43.72%  

جبهة القول اإلشًتاكية  -2  25 5.81%  

جبهة التحرير الوطٍت -3  16 3.72%  



 
 
 

 

 

 
. 

 الجدول رقم )10(:
 نتائج االنتخابات الرئاسية لعام  2631999

 

                                                           
، 1999، ؾ١ٍ٠ٛس  245، جٌؼىو: "، انًغرمثم انؼشتٙ: ٠ٌحٜ ج١ٌٛىجٚٞ،"جالٔطهحذحش ٚجٌى٠ّمٍج١٠س فٟ جٌؿُجتٍانًصذس -1

٘41      

المقاعد                 األحزاب  
          156 التجمع الوطٍت الدٯتقراطي

 69 حركة ٣تتمع السلم 

 62 حزب جبهة التحرير

 34 النهضة

 20 جبهة القول االشًتاكية

 19 التجمع من أجل الثقافة كالدٯتقراطية

 04 حزب العماؿ

 03 اٟتزب اٞتمهورم

 01 اٟتزب االجتماعي الليبَتايل

 01 االٖتاد من اجل الدٯتقراطية كاٟترية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 11الجدول رقم 

 2002264بيان نتائج تشريعيات 

                                                           
، 2004، )جٌمحٍ٘ز: جٌّىطد جٌؿحِؼٟ جٌكى٠ع، انغٛاعٛح تٍٛ انًُزجح ٔانًذاكاج: ِكّى ْؼ١ى أذٛ ػحِٛو، انًصذس -1  

٘112  

 النسبة المئوية عدد األصوات المرشحون
 %73.79 7.442.139 عبد العزيز بوتفليقة

 %12.23 1.264.094 أٛتد طالب االبراىيمي

 %03.95 398.416 عبد اهلل جاب اهلل

 %03.17 319.523 حسُت ايت اٛتد

 %03.09 311.908 مولود ٛتركش

 %02.24 226.371 مقداد سيفي

 %01.22 122.826 يوسف ا٠تطيب



 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 الجدول رقم12:
 بيان نتائج االنتخابات الرئاسية في 16 أفريل2652004

 

                                                           
1- انًصذس: جٌؿ٠ٌّٛٙس جٌؿُجت٠ٍس جٌى٠ّمٍج١٠س جٌٗؼر١س، ئػالْ ٌلُ )04( جٌّإٌل فٟ 12  جف2004ً٠ٍ ٠طّٟٓ ٔطحتؽ 

  03،04، 2004٘جف٠ًٍ 18، جٌٛحوٌ ذطح٠ٌم 24،جٌؼى وانجشٚذج انشعًٛحجٔطهحخ ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس ،

 عدد المقاعد األحزاب    
   199 حزب جبهة التحرير الوطٍت

 47 التجمع الوطٍت الدٯتقراطي

 43 حركة االصبلح

 38 حركة ٣تتمع السلم

 30 األحرار

 21 حزب العماؿ

 01 حركة النهضة



. 
 

 

 

 

 

 

 13 رقم الجدول

 2007266بيان نتائج اإلنتخابات التشريعية 

                                                           

                                                                            - www.legislatives.2007.dz :  انًصذس       -  266         
                                                                                              
                                                                                              

 يتبع=                                                                                        
                                                                                              

األصوات احملصل عليها  ا١ترشحوف  النسبة ا١تئوية 

 %83.49    8.651.723 عبد العزيز بوتفليقة

 %07.93 653.951 علي بن فليس

 %04.84 511.526 عبد اهلل جاب اهلل

 %01.93 197.111 سعيد سعدم

 %01.16 101.630 لويزة حنوف

 %00.64 63.761 فوزم علي رباعُت

http://www.legislatives.2007.dz/


 

 عدد المقاعد               األحزاب                 

 136               حزب جبهة التحرير الوطٍت

  61               حزب التجمع الوطٍت الدٯتقراطي

      52                حركة ٣تتمع السلم

 33                ا١تستقلوف

 26                حزب العماؿ

 19                كالدٯتقراطيةالتجمع من أجل الثقافة 

 13                اٞتبهة الوطنية اٞتزائرية

 7                اٟتركة من أجل الطبيعة كالنمو

 5                حركة الشبيبة كالدٯتقراطية

 5                حركة النهضة

 4                التحالف الوطٍت اٞتمهورم

 4                حزب التجديد اٞتزائرم

 3                حركة االنفتاح

 3                اٞتبهة الوطنية للمستقلُت من أجل الوئاـ

 3       حركة اإلصبلح

 2               التجمع الدفاعي اٞتمهورم

                                                                                                                                                                      

                                                                                              
                                      



 2      اٟتزب الوطٍت من أجل التضامن كالتنمية

   2       اٟتركة الوطنية لؤلمل

 2       54عهد 

 1       اٞتبهة الوطنية الدٯتقراطية

 1        التجمع اٞتزائرم

  1        اٟتركة الدٯتقراطية اإلجتماعية

 

 

 

 

 

 



 جدول رقم 14
 بيان نتائج رئاسيات 09 أبريل 2672009:

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
267

- www.wikipedia.org انًصذس:                                                                            
  

اإلسم      الحزب      نسبة أصوات  
 الناخبين

 عدد األصوات

عبد العزيز 
 بوتفليقة

 12911705 %29.24 مرشح حر

 604258 %4.24 حزب العماؿ لويزة حنوف

اٞتبهة  موسى تواٌب
 الوطنية

2.31% 330570 

٤تمد جهيد 
 يونسي

حركة 
 اإلصبلح

1.37% 176674 

54عهد علي فوزم رباعُت  0.93% 133129 

 132242 %0.92 مرشح حر ٤تمد السعيد



 الجدول رقم :15
 بيان نتائج تشريعيات 11 ماي2012 268

 
 

عدد المقاعد            األحزاب                 
 حزب جبهة التحرير الوطٍت 221        

 حزب التجمع الوطٍت الدٯتقراطي 70           

 ٖتالف اٞتزائر ا٠تضراء 47  

 جبهة القول اإلشًتاكية 21     

 حزب العماؿ 17   

 ا١تستقلوف 19

 اٞتبهة الوطنية اٞتزائرية 9

 حزب العدالة 7

 اٟتراطيةكة الشعبية اٞتزائرية 6

 الفجر اٞتديد 5

 جبهة التغيَت 4

 اٟتزب الوطٍت من أجل التنمية كالدٯتقراطية 4

 التجمع اٞتزائرم 4

 إٖتاد القول الدٯتقراطية كاالجتماعية 3

 التحالف الوطٍت اٞتمهورم 3

 اٞتبهة الوطنية من اجل العدالة كالتنمية 3

                                                           
:  جٌّٛىٌ -1        
www.legislatives2012.dz      
 

 يتبع=

http://www.legislatives/


54عهد  3  

 جبهة ا١تستقبل 2

 التجمع الدفاعي اٞتمهورم 2

 حركة ا١تواطنوف األحرار 2

 حزب الشبيبة 2

 حزب النور اٞتزائرم 2

 حزب الكرامة 1

 حزب التجديد اٞتزائرم 1

 حركة اإلنفتاح 1

 اٞتبهة الوطنية الدٯتقراطية 1

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوثائق الرسمية:

 : باللغة العربية
  اٞتزائر:كزارة اإلعبلـ كالثقافة، 1962 -1954النصوص األساسية ٞتبهة التحرير الوطٍت .

1979. 
 ،اٞتزائر: جبهة التحرير  63دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطٍت(

 (. 1963الوطٍت 

 ،اٞتزائر: جبهة  64دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطٍت (
 (.1964التحرير الوطٍت

  ،اٞتزائر: جبهة التحرير  76دستوراٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية، جبهة التحرير الوطٍت(
 (.1976الوطٍت 

 (.1986، )اٞتزائر: جبهة التحرير الوطٍت1986ا١تيثاؽ الوطٍت 

 ،الصادر 49.) اٞتريدة الرٝتية، العدد1989دستور  اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،
 (.1989نوفمرب 22بتاريخ 

  الصادر ُب اٞتريدة الرٝتية  11/89رقم  قانوف اٞتمعيات ذات الطابع السياسيمن مشركع
  .1989جويلية  5لػ  27رقم
  اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية. اجمللس الشعيب الوطن. التقرير التمهيدم عن اقًتاح

. قانوف االنتخاباتا١تتضمن  90-03-27ا١تؤرخ ُب 90/06القانوف ا١تعدؿ كا١تتمم للقانوف
 .1991اٞتزائر: اجمللس الشعيب الوطٍت، مارس

  ،28/11/1996، الصادر بتاريخ :1996دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ،
 . 42ا١تادة

 2004أفريل  12" ا١تؤرخ ُب 04بلف رقم "اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية ، إع ،
أفريل  18، الصادر بتاريخ : 24،العدد  اٞتريدة الرٝتيةيتضمن  نتائج إنتخاب رئيس اٞتمهورية ، 

2004  

  ،2002، 25، العدد اٞتريدة الرٝتيةاٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الشعبية. 

  ،اٞتريدة ، ف العضوم ا١تتعلق بنظاـ االنتخاباتالقانو اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية اٞتزائرية
 .1997، مارس12، العددالرٝتية

  يتضمن تعيُت أعضاء اٟتكومة،  ،  2008نوفمرب  15، ا١تؤرخ ُب :  366ػ02ا١ترسـو الرئاسي
 . 2008نوفمرب  17ا١تؤرخ ُب  64، العدد   اٞتريدة الرٝتية

 

 : باللغة األجنبية



 Annuaire de l’Afrique du Nord. Paris : edition de la recherche 

scientifique 1962.  

 الكتب والمراجع: 

 : باللغة العربية
    
  ،ٖتقيق عبد الرٛتاف بدرم(. القاىرة: دار القومية الفضائح الباطنية أبو حامد بن محمد الغزالي(

 .1964للطباعة كالنشر،

 ،_____________ بَتكت: دار ا١تعرفة للطباعة كالنشر، بدكف سنة.إحياء علـو الدين . 

 ،_____________ٖتقيق مصطفى القباين الدمشقي(.  كتاب االقتصاد ُب اإلعتقاد (
 القاىرة: ا١تطبعة األدبية، بدكف تاريخ. 

  ،ا١تطبوعة التجارية، بدكف األحكاـ السلطانية كالواليات الدينيةأبو علي بن محمد الماوردي ،
 تاريخ.

 القاىرة: ا٢تيئة ا١تصرية العامة الفكر السياسي ُب اإلسبلـ كجهة نظر أخرلإدريس،  أحمد .
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 ملخص:
موضوع انتقاؿ السلطة باىتماـ الكثَت من الباحثُت كا١تختصُت على اختبلؼ ٭تظى         

توجهاهتم ك أفكارىم، حيث ٯتثل العنصر الديناميكي للحياة السياسية احملددة لنشاط النظاـ 
كإتاىات أفكاره السياسية، خاصة ُب خضم موجة التحوؿ الدٯتقراطي اليت شهدىا النظاـ 

شهده التطور السياسي الداخلي من تغَتات، أبرزىا تراجع البديل الدكيل ُب عقد التسعينات ك 
االشًتاكي الذم كاف قائما على فكرة اٟتزب الواحد ك فسح اجملاؿ أماـ التعددية الدٯتقراطية  
كإبراز للمظاىر اليت فرضتها عملية اإلنتقاؿ أماـ تزايد طلبات البيئة الداخلية كضغوطات 

لنظم أماـ حتمية إعادة ترتيب نفسها كفقا للتحوالت العا١تية النظاـ الدكيل، ٦تا جعل ىده ا
 اٞتديدة.
كرغم االختبلفات الواسعة بُت ٥تتلف دكؿ العامل فيما يتعلق بأ٪تاط انتقاؿ السلطة،         

مل تقدـ ا٠تربة ا١تعاصرة حىت اليـو ما ٯتكن تسميتو باٟتل األمثل ٢تذه ا١تشكلة، فهناؾ دكؿ مل 
إرساء قواعد مقررة ك آليات كاضحة كأشكاؿ كقنوات مؤسسية مقبولة تتمكن من دعم ك 

 كمعًتؼ هبا لشغل فراغ السلطة ك طريقة التعاقب عليها.
ك إف استطاعت بعض الدكؿ الغربية حسم القضية ُب ببلدىا على ٨تو سلمي         

تمعات كمؤسسي من خبلؿ النمط االنتخايب التنافسي، فهي ال تصلح بنفس الدرجة ُب اجمل
األخرل، نظرا ١تا تتمتع بو من خصوصيات، ك ىو ما جعل موضوع نقل السلطة ُب النظم 
السياسية يتخذ ٪تطُت من االنتقاؿ ك ذلك إما من خبلؿ النمط السلمي الدستورم أك من 
خبلؿ النمط العنيف، كتعترب مشكلة انتقاؿ السلطة ُب نظم مشاؿ إفريقيا من أىم ا١تعضبلت 

 وقوؼ عليها كدراستها.اليت تستوجب ال
مبعث اىتماـ البحث ك ضركرتو ينصب حوؿ إشكالية  نقل السلطة ُب نظم مشاؿ         

إفريقيا، كحينما نقوؿ إشكالية، فنحن نقر بوجود أزمة  ٕتابو نظاما أك سلطة سياسية معينة 
ناحية حداثتو ككيفية تصورىا كإ٬تاد اٟتلوؿ ٢تا، كمن ىنا تتأتى أ٫تية ا١توضوع ُب حد ذاتو من 

أكال كأ٫تيتو ثانيا. إذ أنو ٤تور الساعة خاصة بعد موجة التحوالت اليت عرفتها دكؿ ا١تنطقة. 
كىو ما عرؼ "بالربيع العريب"، إذ ظل يشكل موضوع انتقاؿ السلطة أحد أىم ا١تواضيع ُب 

ق فيو، نطاؽ الدراسات ا١تقارنة كىو ما يفرض نفسو بقوة ك يدفعنا بالتايل لدراستو كالتعم
كالسيما أف التحديات كالتحوالت السياسية ما زالت تشكل ثقبل كبَتا على ىذه النظم كحيزا 



كاسعا ُب ا١تشهد السياسي. إذ أف عملية انتقاؿ السلطة من حيث األسلوب ٘تثل بعدا بنائيا 
يد قدرة النظاـ السياسي على األداء اٞتكمؤسسيا للعملية الدٯتقراطية. كمن ٍب فهي اختبار ١ت

 ك٤تك ١تقدرتو على مواجهة التحديات كمدل استجابتو للتطلعات اجملتمعية.
باإلضافة إىل أ٫تية الدراسة ُب البحث من الناحية العملية ُب طبيعة األبنية االجتماعية         

ك السياسية اليت أثرت حتما على أشكاؿ أ٪تاط السلطة ا١تنتهجة ُب ٦تارسة كإدارة السياسة 
انبثاؽ الدكلة الوطنية إىل ٕتربة التحوؿ الدٯتقراطي كبا٠تصوص ُب اٞتزائر اليت العامة، منذ 

ُأٗتذت كحالة للدراسة، كمن ٍب معرفة النمط السائد كا١تسيطر على العملية السياسية كالذم 
 فرضتو حركية نظامها السياسي.

ا١تواضيع ا١تتجددة، كاف الدافع  قويا ك باعتبار موضوع انتقاؿ السلطة السياسية من         
٨تو اإلستفادة من اإلطار النظرم للمفهـو كالدفع بو الختبار صدقية كجدية تصوراتو 
ا١تتضاربة، كمدل صبلحيتو ُب التعرؼ على كينونة كخصوصية السلطة بصفة عامة كا١تمارسة 

 السياسية بصفة خاصة.
غَتىا من النظم، ىو ضبط الكيفية كاآللية اليت  إف أىم ما ٯتيز النظم الدٯتقراطية عن        

يتم هبا الوصوؿ إىل السلطة ك ٦تارستها، إذ تعتمد على آلية حكم تصل القول السياسية 
ٔتوجبها إىل السلطة كفق الوسائل الدستورية ا١تتاحة. ُب حُت أف غياب ىذه اآلليات أك عدـ 

ريقيا. كىو ما يدعو إىل صياغة التقيد هبا ىو ما شكل مشكلة سياسية ُب نظم مشاؿ إف
 إشكالية البحث على النحو التايل: 

ما ىي طبيعة ٪تط انتقاؿ السلطة ُب نظم مشاؿ إفريقيا؟ ك ماىي احملددات ك الضوابط اليت 
 ٖتكم نظمها السياسية بصفة عامة كُب اٞتزائر بصفة خاصة؟ 

ا١تسألة  كمتغَتاهتا، استلزمت الدراسة كضع خطة كاضحة ك٤تددة لغرض فهم ىذه         
لذلك قاـ بناء الدراسة على العناصر الرئيسية كفق ثبلثة فصوؿ، إذ عاِب الفصل األكؿ 
، عبلقتو با١تفاىيم األخرل، ٍب موقع ا١تفهـو  اإلطار النظرم للدراسة من حيث )ضبط ا١تفهـو

 ُب الفكر السياسي(.
ياسية ك طبيعة ٪تط انتقاؿ السلطة ُب أما الفصل الثاين فلقد تطرؽ إىل بيئة النظم الس        

مشاؿ إفريقيا كذلك من خبلؿ ثبلثة مباحث، تناكؿ ا١تبحث األكؿ ٖتليل بيئة النظم السياسية 



ُب مشاؿ إفريقيا، ُب حُت كاف ا١تبحث الثاين يدكر حوؿ الضوابط العامة احملددة لعملية نقل 
 قاؿ السلطة ُب ىذه النظم.السلطة. كأما ا١تبحث الثالث فخصص لتتبع تطور أ٪تاط انت

كأما الفصل الثالث فلقد خصص لدراسة حالة كا١تتمثلة ُب ٕتربة انتقاؿ السلطة ُب         
اٞتزائر/ دراسة لتطور النظاـ السياسي، ليشمل ىو اآلخر على ثبلثة مباحث، تناكؿ ا١تبحث 

ما الثاين فتمحور األكؿ حركية ٖتوؿ النخب كالصراع على السلطة ُب ظل الدكلة ا١تستقلة، أ
حوؿ إتاه السلطة ُب ظل األكجو ا١تختلفة للنظاـ السياسي. كأما ا١تبحث الثالث فتطرؽ إىل 

 انتقاؿ السلطة ُب ظل ٕتربة التحوؿ الدٯتقراطي.
لدراسة آلية انتقاؿ السلطة ُب الفًتة ا١تمتدة  فقد خصص أما بالنسبة للفصل الرابع        

ي الفًتة اليت اختَتت الختبار ٘توقع مبدأ انتقاؿ أك تداكؿ ، كى2013إىل غاية  1996من 
السلطة ُب ظل ٣توعة اإلصبلحات اٞتديدة اليت عكف النظاـ السياسي على توظيفها، 
كمعرفة مدل جدية كصحة اآلليات القانونية كالسياسية اليت ظلت تعوؿ عليها السلطة 

الفصل ىو اآلخر على ثبلثة ا١تتشكلة لنقل السلطة ضمن حركية ىذا النظاـ. ليحتوم 
مباحث، تناكؿ ا١تبحث األكؿ التعديبلت الدستورية كاإلصبلحات السياسية اٞتديدة، أما 
ا١تبحث الثاين فإتو ٨تو الًتكيز على ا٢تندسة ا١تؤسساتية ُب إطار العملية االنتخابية، كأما 

ركط اليت ٬تب توفَتىا ا١تبحث الثالث فحاكؿ التطرؽ إىل أىم اآلليات كا١تتطلبات ك٣تموع الش
 النتقاؿ السلطة ُب جو ىادئ كسلمي ُب اٞتزائر.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract : 

           The subject of the transfer of power to the attention of many 

reserchers and specialists with different attitudes and adeas , where the 

dynamic of political life of system activity and trends of political ideas 

especially in the midst of a wave of democratization of the international 

system in the 1990s and  in the international political development 

changes, most notably the alternative Socialist review was based on the 

adea of single party and and  allow democratic pluralism as a highlight of 

the appearences by the transition of the increasing request of the 

international environment and the pressures of the inevitable rearrange it 

self accogding to global transformations.  

           Despite the vast differences between the various countries of the 

world with regard to patterns of power transition, experience 

contemporary even today, what might be called the perfect solution to 

this problelm, some states had not been able to support and establish rules 

of decision and clear mechanisms and forms of institutional channels 

accepted and recognized, to fill the power vacuum and manner of 

succession. 

           And that some western countries resolve the issue peacefully in 

her country and the founders through competitive elrctoral style, they do 

not lend them selves to the same degree in other communities, because of 

its characteristics, which make the subject of the transfer of power in the 

political systems of the two types of move, either through peaceful 

constitutional pattern or style, and the problem of the transfer of power in 

North Africa is one of the most important  problems that require found 

and studied. 

           Concern research and necessary focus on the problem of the 

transfer of power in North Africa, when we say problematic, we reconize 

a crisis response system or certain political authority and how to imagine 

and finding solutions to them, hence the imporance of the topic it self, on 

its first and second important. It hub at especially after wave 

transformations of the states of the region and is known as the « Arab 

spring », remained as a subject of the transfer of power is one of the most 

important topics in comporative studies which imposes Same force and 

leads as to study and deepen it, especially the challenges and political 

trasformations remains as a significant weight on these systems and 

ample space in the political landscape.  

           The transition of power in terms of style and the ensuing 

institutional dimension represents the democtic process, the test for the 

ability of the political  system for good performance and test of its ability 

to meet challenges and responsiveness to sociatal expectations. 

 

           In addition to the importance of the study in the research practice 

in the nature of social and political structures, which inevitebly affected 



forms constitute authority in exercise patterns and policy management, 

since the emergence of the national state to the democratization 

experience particulary in Algeria have been taken as a case study, and 

then figure out the pattern and control of the political power from 

renewable topics, strong motivation of the theoretical framwork for the 

concept and to test the credibility and seriousness of conflivting 

perceptions and viability in the being and the privacy authority in general 

and political practice. 

           The most important characteristic of democratic regimes on other 

systems, is adjusting how the mechanism is access to power and practice, 

relying o, the role by which the political forces up to the autirity in 

accordance with constitutional means available. While the absence of 

such mechanisms  

           The main question posed in this study is the question of the 

nature of pattern transition of power in North Africa . so what nature is 

it ? and what are the detrminants and controls governing political systems 

in general and in particular algeria ? 

           The study required a clear and specific plan to understand the issue 

and its variables, so the school building on the main elements of the three 

chapters, the first chapter dealt with the theoritical framework from the 

study of terms (adjusting concept , its relations to other concepts, then site 

concepts in political thought). 

           The second chapter has touched a political environment and nature 

style transfer of power in north africa through the three detectives, section 

one analysis of the environment of political systems in north africa, while 

section two  revolves around the general controls established for the 

transfer of po wer. And the third section is devoted to tracking the 

evolution of transition of power in these systems. 

           The third chapter is devoted to acase study of the transfer of power 

in algeria experience/ study of the evolution of the political system, to 

include the three detectives, the first dynamic turns section elites and 

power struggles under the independent state, and the second focused on 

the direction of the autority in the different aspects of the political system. 

And section three, concerning  the transfer of power in a delocratic 

transition.  

           As for the faurth chapter was devoted to the study of the of transfer 

of power from 1996 until 2013, a period chosen to test the positioning 

principle of movement or rotation of power under the group of hotfixes 

that worked the political system to employ them, and see the seriouness 

and validity of the legal  and political mecanisms which rely upon 

autority formed to transfer power within the dynamics of the system. For 

each chapter is the other three detectives, the section one constitutional 

amendments and new political reforms, while section two  moved to 

focus on the institutional architecture in the framework electoral process, 



and section three, tried to address the most important mechanisms and 

requirement and conditiobs that must be provided far the transfer of 

power in a peaceful and quiet environment in Algeria. 
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