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إهـداء
:إلــــــى

النفـيس مـن أجلـي منـذ والديت الـيت ضـحت وال زالـت تضـحي بـالنفس و- 
. نعومة أظافري

معنويــا يف إمتــام كــل مــن ســاعدين علميــا و، ومجيــع أســاتذيت و زمالئــي- 
.هذه املذكرة

، وجامعـة متكنـت مـن بلـوغ هـذه املرحلـة، اجلامعة اجلزائريـة الـيت بفضـلها- 
. ، إىل غاية خترجي منهاسعيدة اليت احتضنتين

، ويــؤمن أنــه ال وجــود ، و متطــورة، مســتقرةكــل مــن حيلــم جبزائــر آمنــة- 
. لـاستقرار دون تطور يف مجيع امليادين

.أهدي مثرة عملي، بعد أكثر من سنة من العمل املتواصل

بــن ســـليــمــان عــمـرالطالب 
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تقديرشكر و
، ، على ما وفقين إليه إلمتامي هذه املذكرة املتواضعةأمحد اهللا تعاىل

، وهلذا فأنا دون أن أنسى أنه من مل يشكر الناس ذوي الفضل مل يشكر اهللا
الذين درست عندهم يف مرحلة التدرج ةساتذاألأتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل 

مع احلرص على الشكر اخلاص لألستاذ عبد القادر عبد وما بعد التدرج، 
العايل ، الذي كان يل مناراً يف الدراسات السياسية املقارنة ، يف مرحليت التدرج 
وما بعد التدرج ، والذي يعود إليه الفضل يف اختياري هذا املوضوع ، كما 

بد اهللا رابح سرير يف توجيهه املنهجي ، واألستاذ حاروش نور أشكر األستاذ ع
الدين ، الذي سهل علي مهمة احلصول على مراجع قيمة و مفتاحية ، يف 
موضوع األحزاب السياسية ، والعلوم السياسية على العموم ، كما أتوجه 
بالشكر و التقدير إىل كل موظفي ومشريف على مكتبة ، كلية احلقوق والعلوم 

، 03سياسية جبامعة سعيدة ومكتبة العلوم السياسية واإلعالم جبامعة اجلزائر ال
. و إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد يف إمتام هذه املذكرة

بن ســلـيــمان عـمــر الطالب 
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دمةــقـم
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، هناك من يطبقه وهناك أن هناك نظام سياسي واحد يف العامل: يقول موريس دوفرجي
من يسترت وراءه، وهو النظام الدميقراطي، وما مييز هذا النظام عن باقي األنظمة السياسية أن 
الشعب هو الذي خيتار من حيكمه، ويساهم يف عملية صنع القرار، خاصة القرارات املتعلقة 

. ة اإلنتخاب
تعترب اإلنتخابات أساس النظام الدميقراطي حبيث أي إتساع أو تضييق يف النظام 
الدميقراطي، يعرب عن إتساع أو تضييق يف النظام اإلنتخايب، يف حني تعترب األحزاب السياسية 

أداة التداول املنظم والسلمي على السلطة، فال ميكن ختيل نظام دميقراطي بدون أحزاب وال 
ميكن لألحزاب السياسية أن تشارك سلميا وبانتظام يف السلطة دون دميقراطية، أو إنتخابات 

. نزيهة وعادلة
السياسية القادرة على التأثري إن دراسة موضوع االنتخابات حاليًا يلتزم دراسة األحزاب

كما أن دراسة موضوع يف خمرجات النظام السياسي، من خالل القوانني واملشاريع والقرارات،
االنتخابات يتطلب دراسة ظاهرة اإلندماج السياسي لألفراد وللمجموعات اإلجتماعية ضمن 

اير مدى متردها على هذه السياسات العامة احلكومية، ومدى قبوهلا أو رفضها هلا أو مبصطلح مغ
السياسات، مما يوجب على الدارس، مراعاة سوسيولوجية احلالة املدروسة، وحتديد أهم خطوط 

إىل تاريخ السلوك الدميقراطي، والظروف السياسية واإلقتصادية اليت حتولت فيها، باإلضافة
املؤسسي إجتاه املشاركة السياسية، ودوره يف حتديد أمناط املشاركة السياسية، من هذه الزاوية 
يتبني أن اإلنتخابات واألحزاب السياسية مها نتيجتني منطقيتني، للسلوك املؤسسي، وللبنية 

ضهما البعض، وتتحدد اإلجتماعية، ومتغريين متالزمني، يؤثران يف بعضهما البعض ويتأثران ببع
درجة

البلد، ورغم تالزمهما وتأثريمها املتبادل، إالَّ أن عادة ما تستعمل مؤسسات النظام السياسي 
التوازنات القدمية، خاصة اإلنتخابات كأداة خللق التوازنات سياسية جديدة أو احلفاظ على 

وى الشرعية املتنافسة، من خالل أمناط حسابية الغرض منها حتقيق عدالة سياسية بني خمتلف الق
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" تابع"اإلقرتاع، مما جيعل متغري النظام احلزيب يتأثر مبتغري النظام اإلنتخايب، وأن املتغري األول 
".املؤسسة"وفقاً للموقف املتغري الوسيط منهما " متغري دال"للثاين، واملتغري الثاين هو 

ها على ر ثاآتعددالعلمية يف أن النظم اإلنتخابية تتكمن األمهية: العلميةاألهمية -1
السياسية األنظمةمجيعالنظام احلزيب الذي يبقى تأثره قويا يفعلىاحلياة السياسية والسيما

:بعدين أساسيني إنطالقاً من 
وإجراءاته ومدى توافق هذا النظام مع االنتخايبيتعلق بشكل النظام :البعد األول

.اإلجراءات ومع اإلطار الدستوري والتنظيمات التنظيمية واإلدارية اليت حتكمهاخمتلف 
نطالقاً إفإنه يتصل بالبعد التمثيلي وقيم التعددية السياسية واالجتماعية :البعد الثاني

مهية العلمية والعملية يف إثارة األن االنتخابات متثل آلية التمثيل السياسي، وعليه فكو من
لية األمناط اإلنتخابية يطرح يف أغلب األحيان تساؤل مهم يتمحور حول قدرة النظام إشكا

.   استيعاب األحزاب وخمتلف القوى السياسيةعلىاالنتخايب
اجلزائري، منذ اإلنفتاح إىل اليوم عرف عدة إن التطور الدميقراطي:األهمية العملية-2

لنقطة املشرتكة بني هذه التعثرات واإلحنرافات، متثلت يف تعثرات مؤسسية وإحنرافات حزبية، وا
خمتلفيف استيعابالكفيلة هآلياتمدى اإلتفاق حول النظام اإلنتخايب وعدالته ومصداقيته، و 

، وبالتايل تتمثل األمهية العملية من حتديد القوى السياسية وتوسيع وتنظيم مشاركتها السياسية
ة أجزائه يف التعرف على األسباب الفعلية اليت أدت إىل تعثر مسار دور النظام اإلنتخايب ودور بني

التحول الدميقراطي وتدين املشروعية احلكومية، ومن مت حتديد مواطن التغيري والتعديل املؤسسي 
.اليت ستؤدي إىل ترسيخ الدميقراطية ورفع من مستوى املشروعية احلكومية أكثر

الدراسة إىل الكشف عن الدور الذي قامت به العملية ترمي هذه : الهدف من الدراسة
اإلنتخابية يف تعميق أو ختفيف من حدة توتر عالقة األحزاب ببعضها البعض وباملؤسسات يف 
اجلزائر، سواء على مستوى املنافسة اإلنتخابية أو على مستوى املؤسسات التمثيلية، خاصة 

ية بصورة أوضح، والقوة السياسية واإلنتخابية لكل الربملان الوطين الذي تظهر فيه املنافسة احلزب
حزب، قبل وبعد اإلنتخاب،كما يبني التوجه العام اإلنتخايب للناخبني على املستوى الوطين، مما 
يسمح بالتعرف على قوة كل حزب من جهة ومدى مشروعية احلكومة املنبثقة عن هذه 

ذي لعبته املنظومة اإلنتخابية يف إنتاج اإلنتخابات من جهة ثانية، أكثر من ذلك على الدور ال
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. من عدالة املنظومة اإلنتخابيةمصداقية املؤسسات التمثيلية يف اجلزائر إنطالقاً 
:مـبـررات اختــيار الـمـوضــوع

إن عملية اختيار املوضوع عملية ليست سهلة ألن الباحث مطالب :المبررات الذاتية
والبيانات إبراز مهاراته يف الكتابة والوصول إىل نتائج مدعمة باحلقائقبتغطيته تغطية شاملة و
ة روعة ومجاًال يف الدقة والتعبري وهلذا يتعني على الباحث أن يعثر على اليت تضفي على الدراس

، يف البحث، ويتطابق مع مالحظاته للواقعورغباتهيف املطالعةهتيتفق مع ميوال،موضوع شيق
هو موضوع يتفق مع حزاب السياسية يف اجلزائر على األاالنتخايبأثر النظام : فموضوعيلاالتوب

.للواقع السياسي يف اجلزائرومالحظايترغبايت 
لقد شكلت االنتخابات يف اجلزائر عائق أمام التطور الدميقراطي :المبررات الموضوعية

نظرًا لعدم اإلتفاق منذ اإلقرار الرمسي للتعدية احلزبية،سنة23يف اجلزائر وذلك ملدة أكثر من 
وإستناداً على أن . دعليها من طرف مجيع القوى السياسي الرمسية الناشطة 

التطور الدميقراطي يف أي نظام مشروط بتوفري اآلليات الكفيلة باستيعاب خمتلف القوى 
اآلليات حمور هذه االنتخابية ةنظمالسياسية وتوسيع وتنظيم مشاركتها السياسية، ومتثل األ

دراسة هذا املوضوع ت السابقة، فإن إضافة على املربرا. وأكثرها تأثريا على العملية السياسية
األحزاب، املشاركة السياسية داخل ثقة الاجلزائريون انفقدعلى أسباب التعرف يسمح لنا ب

القوى السياسية إىل عدم وملاذا يقاطع اجلزائريون االنتخابات، والتعرف على العوامل اليت أدت ب
لتايل ال تعرتف مبشروعية املؤسسات املنبثقة اإلعرتاف بنزاهة العملية اإلنتخابية وال بنتائجها وبا

عنها، وأسباب عدم إستقرار املنظومة اإلنتخابية على منط واحد متفق عليه من طرف مجيع 
األحزاب السياسية، وأسباب تعديلها كليا أو جزئيًا عند كل حمطة إنتخابية، والتعرف على 

التعدد احلزيب ، رغمة دون سواهاددب حماحز ألصاحل بإستمرار نتائج االنتخابات أسباب حسم 
. املفرط اليت تشهده الساحة السياسية اجلزائرية
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:   أدبيات الدراسة

هذه املذكرة ال بنظريات تفسر دور اإلنتخابات يف حتديد شكل النظام احلزيب، ونظرًا لكون

مدى متتاز هذه النظرية بالصدق وهل احلالة املدروسة تسري وفق هذه النظريات أم وفق نظريات 
.مغايرة

ات القرن املاضي، أول نظرية ويعترب التنظري يف هذا املوضوع قدمي يرجع إىل أواخر مخسين
:أسست لدور النظام اإلنتخايب يف التأثري على شكل النظام احلزيب ترجع إىل

الذي حاول فيه البحث 1964سنة األحزاب السياسيةيف كتابه:موريس دوفرجي:أوالً 
لكفيلة بتصنيف األحزاب السياسية، وحتديد املعايري ا؟ نظرية عامة لألحزاب السياسيةعن 

قد هذه املعايري : وأهم الفرضيات اليت اقرتحها متثلت يف.املتحكمة يف األحزاب النظم اإلنتخابية
يتالهداف تكمن يف األ، وقد 

.احلزبانشأ من أجله
أن الدميقراطية ليست مهددة بعدد األحزاب :يفتوصل هلا متثلتوأهم النتائج اليت

.السياسية وإمنا بالتكوين وبالرتكيبة الداخلية اليت يتكون منها هذا احلزب
لــ 1967كتاب نشر يفالذي إنطلق من  ، 1990يف جوان) A. LIJPHART(:ثانيا

)D.Rae( درس فيه جمموعة من احلاالت ومن أهم النتائج اليت خلص هلا يف النهاية إىل أن ،
نظم التمثيل النسيب يتأثر قليًال بتقطيع الدوائر اإلنتخابية وبنمط اإلقرتاع، لينشر حبثه يف جملة 

The Political Conseqeuces(حتت عنوان، 84األمريكية للعلوم السياسية، يف العدد  of

Electoral Laws الذي يقارن فيه بني خمتلف النظم اإلنتخابية، مركزًا على ) 1945-1985
النظام اإلنتخايب وأسلوب حتويل األصوات (ثالثة متغريات أساسية جلميع النظم اإلنتخابية، وهي

، وإستنتج أن خمرجات )منط اإلقرتاع وتوزيع املقاعد-حجم الدائرة اإلنتخابية -إىل مقاعد 
، تتغري وفق تغري هذه املتغريات الثالث، وتظهر هذه "النتائج التصويت"املنظومة اإلنتخابية 

).ويف عدد األحزاب- تغري درجة النسبية التمثيل (اإلختالفات يف 
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مفهوم النظام االنتخايب، اإلشكالية الرئيسية اليت انطلق منها تتمثل :راين تاجيبارا:ثالثا
ألة النظم االنتخابية، ويدرس النظم االنتخابية القدمية وكيف يؤدي التعدد الثقايف يف ملن تعود مس

. إىل حتديد عدد األحزاب السياسية
إنطالقًا من قواعد التصويت، والسلوك اهلندسة االنتخابيةتدرس :بيبانوريس: رابعا

ستورية واملؤسسية للنظام البنية الد-1:املؤسسي، فقد صنفت النظم اإلنتخابية إنطالقًا من
دور -3.وأثر التشريع اإلنتخايب على طبيعة النظام اإلنتخايب-2).رئاسي، برملاين(السياسي

اإلجراءات القانونية اإلنتخابية يف التحكم يف التسيري الرمسي، التفاصيل اجلوهرية للمنظومة 
.اإلنتخابية
The Sociological(2002يف،)Matt Golder(:خامساً  and Institutional

Determinants of the Number of Parties( أي احملددات اإلجتماعية واملؤسسية ،
املتحكمة يف عدد األحزاب، وأن النظام احلزيب هو إنعكاس للتصدعات اإلجتماعية املوجودة، 

.إلنتخابيةوللقواعد اإلنتخابية املطبقة اليت تسمح حىت لألحزاب الصغرية باملشاركة يف املنافسة ا

ذكرة تبحث يف دور القواعد املؤسسية والقواعد اإلنتخابية هذه امل:المشكلة البحثية
واإلجراءات القانونية، يف التحكم يف عدد األحزاب املتنافسة يف اإلنتخابات، ويف نسبية التمثيل 

ة النظام اإلنتخايب يف يف الربملان، كما تبحث عن اآلثار اليت ختلفها القواعد املؤسسية على فعالي
إنتاج حكومات أغلبية منبثقة عن برملانات أغلبية أو حكومات إئتالفية أنتجتها برملانات نسبية، 

لى، شكل النظام الزالت ختشى اإلنفتاح، وكذلك التعرف كيف إنعكست هذه القواعد ع
احلزيب، داخل املؤسسات التمثيلية وخارجها، أو بتعبري آخر إىل أي مدى سامهت القواعد 

: املؤسسية اإلنتخابية يف بناء منظومة حزبية فعالة تساهم يف عملية صنع القرار السياسي
:ولإلجابة على هذه اإلستفهامات، أختريت إشكالية حمورية جلميع هذه احملاور، هي

، النظام  الحزبيطبيعة على في الجزائرلنظام  االنتخابيلالمؤسسيتصميمإنعكس الكيف 
؟والمؤسسات التمثيلية المنبثقة عنها
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لإلجابة على اإلشكالية اليت حتاول دراسة دور القواعد االنتخابية يف حتديد شكل :الفرضيات
:ثالثة فرضيات03إفرتاضالنظام احلزيب داخل وخارج املؤسسات التمثيلية، ميكن

رمبا تكون القواعد املؤسسية هي السبب من وراء نتائج اإلنتخابات وبالتايل من وراء :أوالً 
. حالة النظام احلزيب داخل املؤسسات املنتخبة

رمبا تكون اإلنقسامات املختلفة للمجتمع والعوامل التارخيية هي العوامل الفعلية :ثانياً 
جة هلذه األحزاب مما أدى إىل إعطاء هذه الصورة للنظام احلزيب داخل املؤسسات التمثيلية، املنت

 .
كفرضية أخرية، رمبا تكون القوة السياسية والتنظيمية هلذه األحزاب هي احملرك :ثالثاً 
.املتحكم يف شكل النظام احلزيب، وهي املنتجة هلذه املؤسسات التمثيليةاألساسي 

نظراً لطبيعة املوضوع الذي حياول، الكشف عن طبيعة العالقة اإلرتباطية :مناهج الدراسة
اليت نُظَِّر لعالقتهما مسبقاً، إالَّ أن ) األحزاب السياسية واملنظومة اإلنتخابية(بني متغريين 

، حيث أدت األوضاع السياسية "حالة اجلزائر"يكشف عن طبيعة عالقتهما يفاملوضوع 
واإلجتماعية إىل ضعف املمارسة الدميقراطية، وإىل إستحالتها يف بعض املراحل السابقة من احلياة 
السياسية اجلزائرية، مما جعل نوع العالقة اإلرتباطية يكتسيها الغموض، لدى األحزاب السياسية 

نظرًا لطبيعة احلالة املدروسة، ولطبيعة املوضوع، فضلت أن أوظف املناهج التالية للتغلب . فيها
:على الصعوبات، ولتشخيص طبيعة العالقة

ة، إقتصر توظيف املنهج التارخيي، على الرغم من أمهيته املفتاحي:المنهج التاريخي:أوال
، )الدال(هو املتغري املستقل: للدراسة، املتغري األول03على تتبع التطور التارخيي ملتغريات الثالث

أو النظام السياسي ألكون أكثر " املؤسسة"،هو املتغري الوسيط:النظام اإلنتخايب، املتغري الثاين
هذا من جهة، من جهة ثانية وظفت . ابع، النظام احلزيبهو املتغري الت:وضوحاً، املتغري الثالث

يعتمد على املصادر األصلية، بالرجوع :املنهج التارخيي على مستويني متفاوتني، املستوى األول
ملرحلة احلزب الواحد، ومرحلة ما بعد احلزب الواحد، من أجل التعرف على " اجلرائد الرمسية"إىل

اعتمدت فيه : ، املستوى الثاينتغري املستقل، واملتغري الوسيط
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على املصادر الثانوية، بالرجوع إىل خمتلف الكتابات اليت تناولت تطور التارخيي لكل من 
. املتغريات الثالث يف اجلزائر

تحليل املنهج التحليل اعتمدت عليه ألن طبيعة املوضوع يتطلب ال:المنهج التحليلي:ثانياً 
أكثر من التسليم، لكن هذا التحليل مل يشمل املعارف والنظريات السابقة، وإال لكنت خرجت 
عن املوضوع، وإمنا مشل حتليل ما ورد يف الوثائق الرمسية من معلومات وقوانني، كما مشل حتليل 

.حمطة إنتخابية

إقتصر املنهج املسحي على وصف األوضاع السياسية والتنظيمية، :المنهج المسحي:ثالثا
ثائقية من للمتغريات حمل الدراسة، كما إستخدم املسح جلمع أكرب قدر ممكن من املعلومات الو 

مواقع والوثائق رمسية، وللتيقن من صحة املعلومات، إال ان املسح مل يرد بصفة بارزة يف املوضوع، 
. وإمنا بصفة مسترتة

: وظفت املقارنة يف حدود، أوالً :المنهج المقارن:رابعاً 
ضعيتها السياسية، واملؤسسية ومن مثة إستنتاج " اجلزائر"احلالة املدروسة،

املقارنة بني ما ورد يف الكتابات واملؤلفات، لتجنب التضليل، : وضعيتها احلزبية والتمثيلية، ثانياً 
. وحتديد مواطن اإلنفاق واإلخالف بني املؤلفني من أجل التيقن من حقيقة األحداث واألوضاع

املقارنة بني املعطيات والنت: ثالثاً 
وهذه ". اجلزائر"تشخيص أي وجهة كانت تتجه إليها األوضاع السياسية للحالة املدروسة 

.املقارنة مل ترد بصفة علنية، وإمنا تظهر للقارئ يف سياق التحليل

لدراسة احلالة عن قرب، فقد هذا من حيث املناهج، أما من حيث اإلقرتابات املوظفة 
: إقرتابات، بإعترباها األكثر قدرة على التعامل مع املوضوع بعمق، متثلت يف03وظفت 

وفيما يلي سأوضح . االقرتاب املؤسسي، االقرتاب، السوسيولوجي، وإقرتاب النظام احلزيب
   .
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نظرًا لكون املؤسسة هي اليد الثقيلة فيما يقع يف البيئة على :سسيقتراب المؤ اإل:أوال
إختالف طبيعتها، حبيث كل تغري حيدث يف هذه البيئة ما هو إال تعبري عن تغري قامت به أو 
حدث داخل املؤسسة، من زاوية أخرى فإن حالة هذه البيئة مبا تضمه من منظومات مصغرة، هي 
املؤسسة، ذلك أن املؤسسة هي اليت حتدد قواعد املنافسة وهي من 
حتدد األطراف املشاركة يف املؤسسة، وهي اليت حتسم يف األخري الصراع لصاحل من؟ وعلى حساب 

.من ؟
كون اإلنسان هو العنصر احملوري الذي : من عدة زاويا، أوالً :السوسيولوجيقتراباإل:ثانيا

: صر قيمتها، ثانيامنح باقي العنا
نظرًا ألن طبيعة املوضوع يتضمن جانب سوسيولوجي له : أنتج باقي املؤسسات السياسية، ثالثا
:عالقة مبحورين من املوضوع، األول

: الثاين.ون على املؤسسات التمثيلية من خالل سلوكهم اإلنتخايبوثقافته، ويؤثر 
أهم حمرك منتج لألحزاب السياسية، ذلك أن الظاهرة احلزبية والظاهرة السياسية مها ظاهرتني 
إجتماعيتني قبل أن يتحوال إىل ظاهرتني سياسيتني، وهلذا يتطلب املوضوع تفسري سوسيولوجي يف 

.حماورهالعديد من 
كون النظام احلزيب هو أحد املداخل األساسية لتحديد شكل :إقتراب النظام الحزبي: ثالثاً 

النظام السياسي يف ختصص النظم السياسية املقارنة، وبالتايل شكل النظام احلزيب حيدد بصفة آلية 
. شكل النظام السياسي

الدراسة مركبة من : بالشكل التايلدراسة ما سبق قسمت البناءًا على :تقسيم الدراسة
، منهما فصلني نظريني، رغم طوهلما لكنهما أساسيني نظرًا للتطور التنظريي الذي ثالثة03

تعرفة الدراسات السياسية عموماً، والدراسات السياسية املقارنة باخلصوص، فهما يتناوالن آخر 
، يف حني ترك الفصل الثالث إىل دراسة حالة النظريات يف جمال النظم اإلنتخابية والنظم اجلزبية

.اجلزائر، لذا إتسم بالطول، نسبياً مقارنة مع الفصلني األول والثاين

يتناول هذا : عوامل نشأتهاو النظم الحزبية، تفسيرها وتطورهاو االنتخابات :الفصل األول
د إىل اإلقرتاع العام، والنظريات الفصل، التطور التارخيي لإلقرتاع، وكيف تطور من اإلقرتاع املقي

املفسرة للسلوك اإلنتخايب، وكذا دور املؤسسة يف تضييق أو توسيع اإلقرتاع عرب التطور التارخيي، 
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من خالل قوانني اإلنتخاب، بتقسيم هذا التطور يف النظرية التقليدية إىل النظرية السياسية 
. السلوكية وما بعد السلوكية

الفصل الثاين :التصميم االنتخابي وعالقته بتشكيل النظام الحزبي:الفصل الثاني
يتناول، الناحية النظرية للتصميم، على أنه عملية نظرية جمردة، األثر الوحيد الذي ختلفه، 
واملمكن إلتماسه منها هو التغريات اليت تطرأ على عملية التصويت، وكذا مفهوم تصميم النظام 

.ظام اإلنتخايب، كمنظومة فرعية من املنظومة السياسيةأو املنظومة، ومضمون الن

يتناول الفصل :أثر النظام االنتخابي في الجزائر على النظام الحزبي: الفصل الثالث
الثالث، تطور املنظومة االنتخابية يف اجلزائر،

بحث الثاين، تناول التطور التارخيي للمنظومة احلزبية، يف اجلزائر مؤسسات السلطة، أما يف امل

احلزبية يف كل مرحلة كيف كان، يف حني خصصت املبحث األخري إىل، أثر املنظومة االنتخابية 
الدائرة االنتخابية، وأسلوب توزيع املقاعد، وعدد املقاعد يف من خالل منط االقرتاع، وحجم 

حتالفات ومنافسات، وعلى عدد األحزاب املتنافسة يف االنتخابات، وعدد األحزاب ممثلة فعلياً 
.يف االنتخابات
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الفصل األول
تفسيرها وتطورها االنتخابات 
عوامل نشأتها و ة النظم الحزبي
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ائف أخرى يف احلياة بوظهامياىل قة إفاضباإلاألدوار السياسية د يحدتأداة لاالنتخابات تعد"
ا تشجع.لكل الفاعلنيالندماج السياسيلوسيلة أساسيةمتثل 

مؤشر للدعم الذي حيظى به ،"فرتة االنتخاب"
من أصحاب السلطة من طرف الشعب مما يساعد على قياس در 

ضافتها ام ميكن إا تعطيه من أرقومن جهة ثانية فإن االنتخابات قابلة للقياس الكمي مل،جهة
. ولةتقوم به الد"الرأي العام"يفمبثابة حتقيق جماين "نتخاب العاماإل"فمثًال يعد.مقارنتهاوأوقسمتها أ

1"ن يستفيد من ذلك إلجراء حتليالتهوعلى الدارس أالسلطات العامة،من طرف ولوعليه فهو مم

السوسيولوجي ملستوى السياسي أوسبق فإن االنتخاب حيتمل أكثر من تفسري على ابناءًا على ما
ثر يف تطور الظاهرة احلزبية تؤ كما أن تطور العملية االنتخابية يعد أحد العوامل املباشرة اليت ،أوالقانوين

،كما نتج عن تطور صفتها العصرية الرمسية واملنظمةىلإوانتقاهلا من ظاهرة غري رمسية وغري منظمة 
ماعي بني األقليات والفرق األحزاب على اختالف أشكاهلا االنتخاب حتول يف شكل الصراع االجت

في العرقي الذي كان يؤدي اىل االنفصال ائط، واالنتقال من الصراع ال
ىل صراع حضاري بثقافة متمدنة ينسجم مع مفهوم الدولة إملفهوم الدولة ةواملواجهات العنيفة املخالف

مما نتج عنه تشكل نظام حزيب مكوناته األساسية هي ختدمها مجيعاً القومية،مفهوم و 
،نهم خلدمة الوطن الواحد وتطويرهاالختالفات الفكرية واأليديولوجية والصراع بينهم والرغبة املشرتكة بي

.     بعملية دميقراطية عادلةمع احملافظة على استقراره،

دورًا أساسي يف احلد من الصراع االجتماعي، من خالل حتويل املطالب اإلجتماعية إىل :لالندماج السياسيساسيةوسيلة أ
.مطالب حزبية ونقلها إىل مستويات أعلى من الساحة السياسية املنظمة

ديوان املطبوعات اجلامعية، : ، اجلزائر1ج، ترمجة، حممد هناد،اع سياسيممن أجل علم اجت، بيار كوت جون بيار مونييهنجو -1
.160-159، ص ص1985
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نتخاباتتفسير اإل: المبحث األول

وانتخب الشيء ،أو انتخب الشيء اختاره،يقال يف اللغة خنب:لغةً -أاالنتخابات، مفهوم 
يقال هم :قال األصمعي،وخنبتهم خيارهم،منه وخنبة القوموالنخبة ما اختار ،أخذ خنيبهأي انتزعه 
."ال جاء يف خنب أصحابه أي خيارهمويق،خنبة القوم

أما يف 1.قاء ومنه النخبة، وهم اجلماعة ختتار من الرجال فتنتزع منهمهو االختيار واالنت:نتخاباإلو 
نُخب خنبًا فهو يَ "بَ خنََ "من الفعلمشتقاالنتخاب على أنهمصطلحدر و فقد ،املعاجم احلديثة

عل ينتخب انتخاباً من الف"انتخب"و،أخذ أحسنه وأفضله:وخنب الشيء،واملفعول َمنخوب،بناخِ 
مبنحه صوته ،أي صوت لصاحله،مبعىن اختاره وانتقاه من بني آخرينعول منتخب،املففهو منتخب، و 

ار أحسن اخت"انتخب"انتخابات، مصدر)ج(واالنتخاب مفردمن الناحية اإلجرائية،يف االنتخاب
حيدد ممنظِ وذلك مبوجب اجراء قانوين ،األنواع واألمناط والصفات العالية للحصول على نتائج أفضل

خيتار مبقتضاه شخص لرئاسة جملس أو نقابة أو مجعية أوندوة الئحةانه يف دستور أووقته ومك
2.ي الصوت فكان هو املختارعطِ أما املنتخب فهو من أُ ؛أوغريها

، جتسيداً ى أنه أداة لتداول السلطة سلمياً علفقهاء القانون الدستوري عرفوا االنتخاب:اصطالحاً -ب
الوسيلة األساسية النتقال السلطة يف النظم أنه كة يف احلياة السياسية أولمشار املواطنني لحلق

.الدميقراطية املعاصرة سلمياً 

ذوي  تيار البعض منهم شريطة أن يكونواباخقيام الناخبنيأنه بكذلك،االنتخاب  ويعرف 
بداء ضاً إد به أيويقص3،دارية حمضة وذلك من خالل عملية التصويتكفاءة لتسيري أجهزة سياسية وإ

.والزامية ،الرأي حول قضية معروضة

.649الدار املصرية للتأليف والرتمجة، دون تاريخ نشر، ص: مصر،2ج، لسان العرب، إبن منظور مجال حممد األنصاري-1
. 2181، ص2008وزيع والطباعةعامل الكتاب للنشر وت: القاهرة،1ط،1جمعجم اللغة العربية المعاصر، أمحد خمتار عمر،-2
،1998قصر الكتاب،: ، اجلزائر، البليدةالمصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، باللغتين العربية والفرنسيةبتسام القرام،إ-3

.  276ص
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نتخابات في النظرية الكالسيكيةإلتفسير ا:لمطلب األولا

يف الدولة املعاصرة مؤسسة على القوة السلطة إن:نتخاباتالتفسير السياسي لإل: ولألاالفرع
يبدأ حتقيق املصلحة اخلاصة مثالسلطة ينبغي من وراءفعرب التاريخ،أكد عكس ذلكحىت لوبةوالغل

ىل السلطة يرتتب عنه امتيازات مادية يصعب حتقيقها بطرق إ، فالوصول التفكري يف املصلحة العامة
1.عادية ولكن يف نطاق السلطة فهي بديهية غري قابلة للنقاش خاصة إذا كانت السلطة شرعية

عن طريق :سلمي-1،بصراع وهذا الصراع يأخذ شكلنييكون إالَّ وحتقيق شرعية السلطة ال
حني تنتفي األحزاب واليكون هناك ممثلني عن :عنيف-2. ومنافسة حزبية واضحة املعاملاالنتخابات

يف هذه .ديولوجيةيهات األوجلتلاألقليات العرقية أو الدينية  أو ممثلني 
والقول بأنه . احلصول على امتيازات شرعيةهوهذا الصراع والغاية من.احلالة الصراع تصحبه قوة

صراع من أجل االمتيازات يفقد السلطة شرعيتها ولذلك يقال أنه صراع على السلطة والدليل على 
جل أنه يعمل منصرَّح بأيتنافس لبلوغ السلطة هناك حزبًا سياسيًا أو مجاعة أو فردذلك اليوجد 
لقد .وكذلك الميكن التحقق من رغبة هؤالء األشخاص إذا قمنا بدراسة لواقعهم،حتقيق امتيازات

احلاكم هو وكانيف الدولةحيث كانت تنصهر شخصية احلاكميف القدمي ساد مفهوم خاطئ للدولة 
النظريات العديد من وعرفت هذه"دينية"تيوقراطيةوكانت النظريات السائدة يف ذلك الزمن الدولة 

.الصياغات

. 235، ص1993، ، املطبعة اجلزائرية للمجالت، اجلزائر1، طالتحليل االجتماعي للسلطة حسن ملحم ، -1
ممارسة واقعية الينبغي من ورائها عبارة عنن السلطة أل. حىت لو أكد عكس ذلك*

السلطة مغامرة كالذي يبحث عن كنز ألن السلطة ىلإالوصول وطريق. مث حتقيق ما يدعى املصلحة العامةغري حتقيق مصاحل ذاتية أوالً 
يصعب باألحرىأو، ..ةعاديالطرق بالليها إل و هذه االمتيازات ال ميكن الوص. معنويةنختول 

.إش فيه خاصة حني ينظر انقترب االمتيازات أمراً بديهياً البينما يف نطاق السلطة تع. حتقيقها يف طريق عادي



19

" دينية"النظريات التيوقراطية.1

هذه .ه وعلى احملكومني اخلضوع له ألنه خضوع هللاعترب احلاكم إالهذه النظرية ت:نظرية تأليه الحاكم- أ
.أباطرة الرومانلدى أيام مصر القدمية و النظرية ع

مثل حال األنبياء اهللا مفوض مباشرة منكم ظرية جتعل احلا هذه النو :المباشراإللهينظرية الحق -ب
طاعته لكنه غري مسؤول أمام اهللا و مسؤول بأقواله وأفعاله أمام الشعب و هوأنعلى باقي البشر والرسل 

.جيب أن تكون طاعة عمياءتعين طاعة اهللا هلذا 

والوقائع هتوجيه أهدافبمباشرة احلاكم اختاره اهللا بطريقة غري :نظرية الحق اإللهي الغير مباشر-ج
امنا تبين الدولة و تبين الهذه النظريات .طريق هذا االختيار

.احلاكم

،أساس نشأة الدولةترى هذه النظرية أن القوة هي:نظرية القوة.2
وليدة القوة والعنف وتقوم على أساس حق األقوى وأن العامل ألن الدولة يف نظرهم هي.وتنشأ دولة

يسري وفق األقوى وليس وفق الضعيف وهلذا فإن هذه النظرية تؤكد أن أي عمل لنشأة الدولة يرجع 
.ىل القوة والغلبةإ

أساس نشأة الدولة بسيطرة القوي على وة والغلبة هييرى ابن خلدون أن الق:نظرية ابن خلدون.3
،يف الغداءىل االجتماع لسد حاجتني متمثلتني إاحلاجة :أوالً أساس قيام الدولة هوف،الضعيف

أمام النزاع الناتج عن العداوة والظلم والطمع املصاحب لإلنسان ينتج عنه العداوة :والدفاع ثانياً 
ابن يضيف .إالَّ إذا وجد نظام قوي يفرض ملكه بالقوة،وضىىل الفإوسفك الدماء وهو ما يؤدي 

السابق االشارة إليه والعصبية والعقيدة قة بعامل الزعامةو مرفالقوةأن تكون هذهه جيبخلدون أن
الثورة الفرنسية ظهور نظريات العقد االجتماعي وقيامر بعد نحصت تم بدأاهيلكن هذا املفو 1الدينية
1789.

1.يتمثل يف ظهور شخص ينصب نفسه ملكًا أو سلطانًا يفرض سلطانه بالغلبة غري أن هذا الزعيم جيب أن يتوفر على :مةعامل الزعا
رب احللم، احرتام الدين والعلماء، االعرتاف كالكرم، التسامح، الص"جمموعة من الصفات العديدة أمهها االستقامة، والصفات احلميدة 

اليت تولد لألفراد الشعور باالنتماء اىل اجلماعة، الشعور القبلي الذي :العصبية.2. لغدر واحليلة يف املعاملةوجتنب اخليانة وا"اخل..،باحلقيقة
اليت تعترب العامل األساسي لوحدة القبائل ي جمموعة :العقيدة الدينية.3. 

.لحق
-25، ص ص1992ديوان املطبوعات اجلامعية،: زائر، اجل3، ط1ج،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعري،-1

26.
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ىل حياة إا و طبقًا هلذه النظريات لقد ترك األفراد :نظرية العقد االجتماعي.4
:نواحي هي03غري أنه هذه النظريات اختلفت فيما بينها من ،اجلماعة عن طريق العقد

.يف حالة االنسان الفطرية-
.مضمون العقد-
.نتائجه-
1679- 1588:نظرية توماس هوبز-أ

ألن االنسان بطبعه أناين حيب تسودها شريعة الغابة وهيمنة القوي على الضعيف،بؤس وشقاء
للخروج من هذه واخلوف والشك وسعياً وعليه سادت الفوضى .همصاحله اخلاصة على حساب غري 

رى ي: أطراف العقد.ضمن العدالة واالستقرار واهلدوء واألمنيبإبرام عقد قام األفراداحلياة الفوضوية
من بني :مضمون العقد ونتائجه.ليس طرفًا يف العقداحلاكمأن العقد كان بني األفراد واحلاكم و هوبز 

أهم نتائج العقد هو اختيار حاكم تنازًال له عن مجيع حقوقهم الطبيعية حىت يتمكن احلاكم محاية 
العقد يفحقوقهم الطبيعية وعدم التزام احلاكم هي نتيجة منطقية لسلطة مطلقة ألنه ليس طرفًا 

1.هوبالتايل فهو غري ملزم باحرتام

مل تكن بؤساً ن حالة االنسان يف الفطرة األوىل يرى لوك أ1704- 1632:نظرية جون لوك-ب
تقوم عليها وجود السلطةىل إغري أن حاجة األفراد وشقاًءا بل كانت حياة تسودها العدالة والسعادة 

طبيعية لألفرادمل تكن واضحة من حيث احلقوق والواجبات بإحضار احلق ومعاقبة املسيء ألن احلياة ال
أطراف العقد، "حرية مستبد أفضل من حرية الفوضى"واحلرية وألن احلرية اليت تكلم عنها جون لوك 

من أن احلاكم هو طرف كامل يف العقد وعليه كان تنازل عن جزء فقط " لوك"يرى :ومضمونه
ي متثل ية احلقوق واألفراد مل يتنازل عليها ومل متسها السلطة وه، أما بقاحلقوق الالزمة إلقامة السلطة

يف العقد ومادام األفراد مل يتنازلوا مادام احلاكم طرف:نتائجه. حق امللكيةقيود على السلطة من بينها
مع صالحيات املوكلة له من األفراد،على

ىل حد ما مع مبادئ الدميقراطيات إفراد ميارسون الرقابة على السلطة، هذه النظرية تتوافق بقاء األ
2.احلديثة

.32ص،سعيد بو الشعري ، املرجع نفسه-1
.33ص،املرجع نفسه-2
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لقد اشهرت نظرية العقد االجتماعي مع روسو حيث 1773-1712:نظرية جون جاك روسو-ج
أفكاره ،"يةأبو الدميقراط"ة الفرنسية ومسي ملعت أفكاره واعتربت الكثري من أفكاره مبثابة اجنيل الثور 

فهو يرى أن اجلماعة البشرية منظمة وال تستند ،عن القوةإن السلطة ال تنشأ:عن العقد االجتماعي
يرى روسو أن األفراد يف . املكونني هلام االيرادات احلرة لألفراد و على القوة لبقائها وإمنا على مفه

نوا يعيشون يف عزلة ويف كثري من األحيان  
يرى روسو أن طريف العقد هم :ومضمونهأطراف العقد1.ىل العدوانإكان تضارب املصاحل يؤدي 

غري أن ،يف العقد"هوبز"مع"روسو"وهنا يتفق.اجلماعة البشرية بشخصها املعنوي واألفراد كأفراد
يف حني أن روسو جاء ،احلكم املطلق للحاكمإىل تربيراالختالف يكمن يف أن هوبز كان يسعى 

األفراد متساوون يف ،أوالً :نتائجه.واحلاكم ليس مندوباً عن األمة،سيادة األمةتمثل يفمبفهوم جديد ي
سلطة املطلقة ومستقلة العة تتمتع بالسيادة الكاملة و أن اجلما،ثانياً ؛من جهةهذااحلقوق والواجبات 

مما يستبعد احتمال فهي تصدر قوانني من أجل حتقيق الصاحل العام وعليه.عنهم من جهة ثانية
يف "روسو ولوك"ة أفكارترمج-1:كذلك هوهمن نتائجو .صدور قانون ال

. واعالنات حقوق اليت صدرت بعد الثورة الفرنسيةالدساتري
ألسرة حيث أن أساس سلطة احلكام هي ىل اإترجع هذه النظرية نشأة الدولة :نظرية تطور األسرة.5

ىل شعور األفراد بالعامل إسلطة األسرة واتساعها بني القبيلة والعشرية واتساعها يف رقعة جغرافية أدى 
إالَّ أن هذه النظرية تفسر  .وتكونت على أساسها الدولة،هذه العشائر كونت مدنالنفسي املوحد

.وكيف نشأة السلطة احلاكمةبني احلاكم واحملكومكيفية نشأة الدولة وال تفسر طبيعة العالقة
إىلىل عامل واحد وإمنا رية أن عامل نشأة الدولة اليعود إترى هذه النظ:نظرية التطور التاريخي.6

عليه تعترب هذه ىل ظهور طبقات مسيطرة و أدت إعوامل متعددة تضافرت وتراكمت عرب الزمن،
النظرية أنه لكل دولة ظروف خاصة لنشأ

. هذه النظرية أيضاً تفسر كيف نشأة الدولة فقط.والطبيعية،السياسية،االجتماعية،االقتصادية

العقد االجتماعيوأهم هذه النظريات يف التطور الدميقراطي هي نظريات 
فبالرغم أنه من بني ،تنصهر فيه الدولة بشخصية احلاكمكانتاملفهوم القدمي اخلاطئ للدولة اليت  

مل يثبت عرب التاريخ أنه اجتمع الناس     القائلة بأنه االنتقادات املوجهة لنظريات العقد االجتماعي 
تشخيص الدولة هي عبارة عن ":أيسمن هوريويقولكماإال أنهرموا عقدًا إلقامة جمتمع سياسي،وأب

. 36- 35ص ص،املرجع نفسه-1
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وبدأت األفكار السيادة للشعببدأت الدساتري تعترب أن ،الثورة الفرنسيةبعد ف1"قانوين لشعٍب ما
احلاكم بل لألمة فلم تعد السيادة للملك أوالدميقراطية اليت تقوم على مبدأ سيادة األمة تنتشر،

ة وبدأ الفكر االنساين والواقع السياسي يالحظ انفصال الدولة عن شخصي.املمثلة جلميع هذه األفراد
ل يف مؤسسات بل وأكثر من ذلك أصبح احلاكم ممث،ار احلاكم جمرد فرد ختتاره األمةوص،احلاكم

. ال تتغري املؤسسةحيث يتغري األفراد و 

،العقد االجتماعيتقوم على فكرة اليتاحلديثة ففلسفة االنتخابات تتماشى مع فلسفة الدولة 
حىت يتسىن هلا القدرة ومستقلة عنه نسبياً بعة من الشعبسلطة منظمة تكون ناهذا العقد الذي ينشأ 

هذه السلطة جيب أن ترتكز على شرعية معينة  وجيب أن تتمثل هذه الشرعية يف .على فرض القوانني
والوسيلة األمثل يف هذه احلالة هي االنتخابات بأن ،املواطنني والسلطة احلاكمةعقد متبادل بني 

أوالسلطة التنفيذية ،)انتخابات تشريعية(السلطة سواء التشريعيةاختيار يشارك كل مواطن يف
مثل الواليات املتحدة أما السلطة القضائية فإن القضاة يف بعض البلدان ينتخبون،)انتخابات رئاسية(

.نون مثل اجلزائر مثالً ويف بعض البلدان يعيَّ ،األمريكية

بها ينقسم اجلسد اليت مبوجكذلك العمليةيلالنتخابات همن هذا املنظور ميكن القول أن 
أعضاء احلكومة من حول العملية اليت من خالهلا يتأو،ىل حكام وحمكومنيالسياسي للدولة إ

املفهوم االنتخاب يفيد مفهوم التداول على ىلإحاكمني 
النتخابات هي آلية للتنظيم االجتماعي أن ابومن هنا ميكن القول السلطة وعدم البقاء فيها

ة جيعل املواطنني خيتارون حمدد بفرتات زمني"عقد"أن االنتخابات من هذا املنظور هيكما .للسلطة
.حكامهم

ولو تتبعنا التطور التارخيي لالنتخابات عرب تطور الدميقراطية يف وقتنا احلاضر سنجد أنه تطور 
4.500، فالتأريخ للدميقراطية بدأ مع أثينا دولة املدينة صورة حمددةكل مرة اختذ شكل أوصراع يف

لدميقراطيتني كانتا ، وكلتا هتني اولة جاءت مبفهوم الدولة العامليةوبعدها روما أول ديالدبل املق
لكن هذا النموذج الدميقراطي و . ومنذ ذلك احلني ساد حكم امللوك واألباطرة. ىل حد مادميقراطيتني إ

وسطى، ىل العمل خالل عصر النهضة مع النظام األرستقراطي وامللكي يف أوروبا يف العصور العاد إ
ىل التعاون والتنقل ارتفع نشاط أصحاب رؤوس األموال وظهور احلاجة إبتطور الزراعة والصناعة 

1 - Hauriou .M, Précis de droit constitutionnel, Sirey paris, 1929. :  نقًال عن
منشورات احلليب : ، بريوت1طدراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابي،، النظم االنتخابيةعبدو سعد، وآخرون، -

.14، ص2005احلقوقية، 
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عية عنصر اقتصادي بديل عن االقطاوالذي كون طبقة مسيت بالربجوازية تقيم يف املدن واعتربت الربح

وعندما ظهرت جمالس الدولة وصار هلذه الطبقة "دميقراطية برجوازية"ىل أن شكلتونظام ضرائب إ
التجارة متثيل وطين،

هذه األخرية استغلت ،أجرب امللك على التعامل مع هذه الطبقة
.تقدمي احلسابات عن كيفية صرف املساعدات-أ:أمواهلا يف مساعدة امللك ويف املقابل فرضت عليه

ىل إمث جل،كخطوة أوىل للسيطرةمراقبة احلسابات  -جــ.مراقبة حتصيل الضرائب-ب
وكل هذا عرب ، اقرار بعض احلقوقال املطلوبة مقابلوربط األمو ظامل والعرائض واقرار احلقوق فكرة امل

، مما ساهم يف مام سلطة امللك اليت بدأت ترتاجعرادة الشعبية أرب الربملان الذي كان يعرب عن اإلمن
اعيني، حىت أرسيت فكرة الربح وقوة نفوذ تكوين قوة برملانية تفرض نفسها أمام الكنيسة واالقط

ام النظام الربملاين وهو أساس قي1،الربملان الذي ميارس سلطاته احملددة بالعرف دون تدخل من امللك
أدى للنداء بقيم جديدة تتمثل ، هذا الصراع املتواصل من أجل السلطة يف أوروبايف بريطانيا

حمل احلقب القيم السائدة حول مفهوم السلطة مثًال حلَّ ىل انقالإمما أدى "..،، املساواةاحلرية":يف
.ونتج عن ذلك قيام اجلمهوريات اليت تتماشى مع القيم اجلديدة، ...السلطة

عتناق القيم إلالنظام امللكي وتعنته هو ما دفع باألفراد"أن استبداد، أيضاً من الدروس املستفادة 
وهذه أوىل ،"ة هذا األخري وليس نتيجة تفكري حنو األفضلالتحررية اليت جاءت كرد فعل على سلط

، وكذلك من بني النتائج املستفادة من تبين القيم تقوم عليها الدميقراطية املعاصرةالدروس اليت سوف 
استقاللية :ثالثاً ،خابات والربملان مها مصدر السلطةاالنت:ثانياً السيادة لألمة،:أوالً ،اجلديدة هي

استقاللية املواطنني:خامساً ،ونية للمواطننياقرار االقرتاع العام واملساواة القان:عاً راب،القضاء
مع االحتفاظ على بعض عناصر النظام القدمي للحفاظ على املصاحل،احلكومةيف التأثري على 

.والتوازنات
الذين أثروا األموالوس رؤ أصحاب إالَّ أن هذه الوضعية جعلت السياسيني يقعون حتت تأثري 

النظام ىل التفكري أن إ. حىت يف الناخبني بتحكمهم يف النقاط احلساسة لالقتصاد
موجه من بقيومع هذا فإن الربملان ،نني للتقليل من أثار هذا التأثرياجلمهوري يتطلب توعية املواط

يوب النظام الربجوازي القائم ور عىل ظهإهذا ما أدى .أحزاب األطر السائدة حني ذاكو األشراف
وظهور أحزاب ،الية النامجة عن احلركة الصناعية، وحلت حمله سلطة الطبقة العمة املالسلطعلى 

.236-233ص ص ،املرجع نفسهسعيد بو الشعري ،- 1
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ىل التدخل إماأدى بالدولة ،بالتايل ضرورة املشاركة يف احلكمميكن جتنبه و ماهري شكلت واقع الاجل
جمال احلياة السياسية )األمنالقضاء،الدفاع،(يةجماالت جديدة أكثر لتنظيم 
عل القيم السياسية تتسع مرة جوهو ما،ولة قطرية قوية داخليًا وخارجياً وضرورة انشاء دواالقتصادية،

ة االقتصادية مع ىل جانبها قيم أكثر ليربالية وذات أبعاد اقتصادية نظرًا لتوافق البني، وحلت إأخرى
حريةو ،جانب املساواة القانونيةىل إاملساواة يف اختيار املهن و احلرية حلت مثالً ،البنية السياسية

وهو مانتج عنه ؛...ىل جانب تنافس األحزاب،تنافس الشركات إو ،ىل جانب حرية التعبريإاالخرتاع 
ن مسيطرت على االقتصاد وأثرت يف السلطة السياسية،مرة أخرى نشأت طبقة أرستقراطية صناعية

ونظرًا ألن األحزاب السياسية هم حلقة الوصل بني السلطة تحكم يف مسؤويل األحزاب خالل ال
1.االقتصاديةواحلكام

جعلت من النموذج الدميقراطي يأخذ اليتىل جانب األزمات االقتصاديةكل هذه األوضاع إ
ىل إطيةة والتسلوالشموليةالدكتاتورياألنظمة وتبين حسب جتربة كل دولة على حدى،وعدة أشكال

، وظهور موجة حتول ض مستوى شرعيتها وأدائها من جهةنظرًا الخنفا2،بعض املبادئ الدميقراطية
.من جهة ثانية3شرعية أي سلطة سياسيةلاً تعترب االنتخابات مصدر يف العامل دميقراطي

.238-237ص ص،املرجع نفسه-1
الواقع أن النموذج الدميقراطي يف تلك املرحلة، مل يتعدد يف أشكاله وإمنا أخذت جمموعة من األنظمة تنسب نفسها إىل النظام الدميقراطي

ة األفراد يف 
: إختيار احلكام وإمنا على دور السلطة يف تفضيل مبادئ فئة معينة على مبادئ باقي الفئات أخرى ، وبذلك ظهرت كل من

: الدميقراطية الفنية
وبذلك يتقلص دور الربملان . تماشية مع االعالم واالشهار وسيطرت فئة من االداريني واالطارات على السلطة مبا متلكه من معلوماتامل

. أمام السلطة التنفيذية واالدارية
تعرتف ببعض جاءت نتيجة اخلوف من الفكر االشرتاكي واملطالب االجتماعية واخلوف من فقدان السلطة : الدميقراطية االجتماعية

، اقتصرت على تشريع القوانني تقلص الفروق بني الطبقات والعمال،اعتنقته دول االحتاد االقتصادية والسياسية بصفة شكليةاحلقوق 
.السوفيايت وبعض الدول االشرتاكية

. لشيوعية حيث الدميقراطية احلقيقية: الدميقراطية املاركسية
كما .:الدميقراطيات الشعبية

". أومن مجاعة خاصةاألنظمة اليت تعتمد على رجل واحد يكون من اجليش، أو احلزب الواحد، :"
.  248-246ه ، ص ص املرجع نفسسعيد بو الشعري، -2
 ىل النظام الدميقراطي حتدث يف فرتة زمنية حمددة إالتحول الدميقراطي عبارة عن جمموعة من حركات االنتقال من النظام غري الدميقراطي

املوجة . عادة حتوًال ليرباليًا أو حتوًال حديثة الزمنية ما تشمل املوجة وتفوق يف عددها حركات االنتقال يف االجتاه املضاد خالل نفس الفرت 
.   وهي اليت حنن بصدد احلديث عنها1975- 1958والثالثة مابني ،1942-1922، أما الثانية ما بني 1926-1828األوىل مابني 

: ، الكويت1ترمجة، عبد الوهاب علوب، طشرين، الموجة الثالثة، التحول الديمقراطي في أواخر القرن العصامويل هنتنجتون، -3
.73-72، ص ص1993دار سعاد الصباح،
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ا استطاع حتويل هذه الَّ إذتدوم إفقوة احلاكم ال. لى السلطةوخوفًا كذلك من ثوران الشعب ع
اليت تعترب دور ق تبلورت أمهية التمثيل الشعيب، نتيجة ملا سب1.ىل واجبإىل حق وطاعته إالقوة 

: على أنهالدميقراطياالنتخابات يف النظام السياسي
النواب اختيارو احلكومة،تتمثل يفر قيادة سياسية ووسيلة الختيا،سلمياً أسلوب النتقال السلطة -1

يف خمتلف األنظمة كذلك الطريقة للتعيني يف املناصب العليا والوظائف العامة،و ،عني يف الربملاناملشر 
.الدميقراطية

يف مواعيد منتظمة عادة االنتخابات هي حلقة الوصل بني السلطة السياسية واملواطنني واليت تنظم -2
).سنوات يف بعض البلدان6ىلإ4(تقدر بني ما
حىتو ،للحفاظ على حريات املواطنني، جداً نع السلطة السياسية من أن تكون قويةاالنتخابات مت-3

. ويبقى متثيلهم هلم مستمراً 
 إن مستوى األمهية الذي وصل إليه التمثيل الشعيب يف التحول الدميقراطي ويف ارساء املبادئ

انطالقًا من درجة التأثري اليت ،مثيل هو يف حد ذاته يتطور يف صوره السياسيةالدميقراطية جعل هذا الت
فظهرت الدميقراطيات اليت يؤثر على خمرجات النظام السياسي،أن ميارسها املواطن على السلطة و ميكن 
:ويتجسد هذا الشكل يف،املواطنني بصفة مباشرة يف السلطةفيها 

نابة عنه،دولة بواسطة الشعب مباشرة دون اإلوم على تسيري شؤون التق:الديمقراطية المباشرة
ا النوع من الدميقراطية  تطبيقاته ذه،الذين تتوفر فيهم شروط املشاركةمن خالل اجتماع املواطنني

طبق حالياً يف بعض املقاطعات السويسرية، هذا النموذج موهو ،"دولة املدينة"أثيناقط علىفاقتصرت
يتطلب مجع كافة املواطنني الذين تتوفر فيهم شروط املشاركة يف اجتماع شعيب يأخذ شكلالدميقراطي

هذه الدميقراطية اقتصرت على اختاذ القرارات الضرورية،ملناقشة التشريعات الضرورية أو"حشد شعيب"
تماع فمن غري املعقول اجوالقضائي،يف اجلانب التنفيذيستوى التشريعي لعدم صالح تطبيقهاامل

،كما أن هذا الفصل يف قضاياهم بواسطة االمجاعو 
الشكل الدميقراطي يتطلب عدد حمدود من املواطنني ألنه يتطلب امكانيات هائلة ويستحيل تطبيقه 

ىل امجاع فيما إول عب للوصصَّ يعدد السكان يف العامل، يعاب عليه كذلك أنه فيهيف زمن ارتفع
الخنفاض مستوى الوعي لدى عدد كبري من الناس ومناقشة القضايا ،خيص اختاذ القرارات املناسبة

ىل أن هذا الشكل من الدميقراطية شكلي إضافة إ.فوضىىل حدوث إيؤدي بشكل عاطفي مما 
ها الشعب السيادة يقتصر على موافقة املواطنني فقط ويتعارض مع الدميقراطية احلقة اليت ميارس في

سعيد بو يقول . ىل وضع مشروع هلا مث مناقشتها واملوافقة عليهاإمباشرة بدءا من ظهور الفكرة 

.248سعيد بو الشعري، املرجع نفسه، ص -1
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هذا األسلوب من احلكم حيقق مبدأ السيادة الشعبية وجيعل املواطن يواجه الواقع مما يدفعه ":الشعري
،ن االنتقادات املوجهة للمسؤولنيالتقليل مو ىل حتمل املسؤوليات واالبتعاد عن العيش يف اخليال إ
الدولة اليت من جهة أخرى هذا األسلوب يصعب تطبيقه بسبب تزايد عدد السكان ومهام ،...و

من سرية تلك املهام هضيتما تقو :جنده إالَّ عند القليلني من أفراد الشعبتقضي التخصص الذي ال
1".ة سيلحق أضرار كبرية بالدولةعدم افشاؤها وإن اتباع أسلوب الدميقراطية املباشر و تامة 

هذا ،مباشر يف خمرجات النظام السياسيغرييات اليت يؤثر فيها املواطنني بطريقةوهناك الدميقراط
:الشكل من الدميقراطيات يتجسد يف

، حبيث جند الدميقراطية املباشرة والنيابيةمسيت كذلك جلمعها بني:الديمقراطية الشبه مباشرة
ىل جانب ذلك يعتمد مشاركة الشعب املباشر يف إت متثيلية من قبل الشعب مثل النظام النيايب هيئا

.ممارسة السلطة بطرق خمتلفة
للشعب احلق يف االعرتاض على القوانني اليت وافق عليها :االعتراض الشعبي على القوانين-أوالً 

رهون بعدم االعرتاض من قبل جمموعة حمدد من النواب واكتسب الصفة القانونية وبقي أمر تنفيذها م
يف حالة . ض عليها تصبح نافذة يف امليدانذا مل يعرت وإ،يف مدة زمنية حمددة يف الدستوراملواطنني

اعرتاض جمموعة تساوي أو تفوق العدد احملدد يف القانون يف هذه احلالة يتم اجراء استفتاء عام حول 
واملعارضني "بنعم"ائتنعني أو غبية من الناخبني مماملوافقة أم ال، فإذا كانت األغل

نه ون بالنسبة احملددة يف القانون فإويف حالة االعرتاض على القان. حتسب نسبتهم بعدد املصوتني فقط
2.يلغى

لعدد من ويكون ذلك بطريقة دستورية بالسماح :للقوانينةالشعبيالمبادرةأو االقتراح -ثانياً 
ما أن يكون مصاغًا يف مواد أويكون أاالقرتاح يشرتط فيه منطالناخبني باقرتاح قوانني واملوافقة عليها و 

هناك عموماً . مصادقة عليهمقتصراً على تبيان موضوعه أوالفكرة اليت يدور حوهلا ويرتك األمر للربملان لل
وأخرى تتطلب عرض القانون لزامية،اإلصفتهذ تكتفي مبوافقة الربملان على القانون ليتخةتلفدساتري خم
وهناك دساتري . وتكون الكلمة األخرية للشعباملرفوض على الشعب يف استفتاء عام حىتاملوافق أو

3.تتيح االمكانية القرتاح مشروع قانون آخر مواجه للثاين من قبل الشعب أو الربملان

.251-250سعيد بو الشعري، املرجع نفسه، ص ص-1
.259، صهاملرجع نفس،سعيد بو الشعري-2
.260، ص هاملرجع نفس-3
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هذا يعين أن موافقة و لشعب يف أمٍر معني،ىل اإكام االحتهيقصد ب:االستفتاء الشعبي-ثالثاً 
منا جيب موافقة الشعب عليه حىت يكتسي املوضوع القوة إغري كافية و فهي الربملان إذا كانت مشروطة 

.لزاميةاإل
مبوافقة الشعب على عندما يتعلق"االستفتاء الدستوري":له ثالثة صور:صور االستفتاء الشعبي-1

عندما "االستفتاء السياسي"،عندما يتعلق األمر بقوانني عادية"االستفتاء التشريعي"،تعديل دستوري
وقد يكون االستفتاء ومسألة متعلقة بالسياسة العامةوضوع ذو صلة بقرار أوخطة معينة أيتعلق مب

.سابقاً لعرض املوضوع على الربملان كما قد يكون الحقاً 

إذا نص الدستور عليه فال جمال للمؤسسات إالَّ "إجبارياً "اء االستفتيكون قد:الزامية االستفتاء-2
يف هذه احلالة يرتك األمر "اختيارياً "وقد يكون . عرض املوضوع على الشعب يف تعديل الدستور أم ال

وقد .ىل الشعبإعدم اللجوء الختاذ القرارات بشأن اللجوء أو )رئيس الدولة أوالربملان(للمؤسسات 
استفتاء وقد يكون ، بنتائجهالتقييدكانت له قوة قانونية جترب مؤسسات الدولة على إذا:اً ملزميكون 

.قيد املؤسسات بنتائجهتتال "استشاري"

الغرض منه هو عرض موضوع معني :األول:الفرق بين االستفتاء الشعبي واالستفتاء السياسي-3
معرفة رأي الشعب حول شخص أو فالغرض منه :الثاين، أما على الشعب للموافقة عليه أو رفضه

1.سياسة معينة

ور ، فإذا نص الدستالنواب ولكن بتوفر شروط حمددةميكن للشعب اقالة :قالة الناخبينإ-رابعاً 
و مخس الناخبني ووضعت شروط ملمارسة هذا احلق بأن يوقع ربع أ،على حق الشعب يف اقالة النواب
تعين ابعاده عن احلياة السياسية فمن حقه أن يرتشح اقالة النائب العلى قرار االقالة، يف هذه احلالة

ويف حالة إعادة انتخابه فإن املتسببني يف عزله يفرض عليهم . لنفس املنصب يف االنتخابات املوالية
.دفع مصاريف اعادة انتخابه كجزاء لتصرفهم غري السليم

، يف هذه د الشعب طلبحبيث حيق لعدد من أفرا:الحل الشعبي-خامساً 
جراء مشروط بعرض الطلب على الشعب لإلدالء برأيه فإذا هذا اإل، و إالة يتم احل

.2

.262-261، ص صه، املرجع نفسسعيد بو الشعري- 1
.264- 263، ص صهاملرجع نفس-2
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مهورية إذا تبني أنه للشعب احلق دستوريًا يف عزل رئيس اجل:عزل رئيس الجمهورية-سادساً 
وهذا اإلجراء لن يتجسد إالَّ مبوافقة أغلبية الشعب وجملس . احنرف عن املهمة اليت انتخب ألجلها

1.النواب على ذلك

باشرة، أويف خمرجات النظام السياسي بطريقة غري مات اليت تؤثر يف السلطة السياسيةالدميقراطي،
:وذج يفويتجسد هذا النم، وبتعدد مستويات التأثري

ميثلونه يف الدولة ألشخاص على اختيار الشعب الدميقراطية النيابيةتقوم:الديمقراطية النيابية
وللنظام . ة بل ينتخب ممثلني يشرعون بامسهن الشعب اليتخذ القرارات األساسية يف الدولفإذا  كوه

: أربعة أركان هي04النيايب 

وجود برملان فلنظام ذا ااألركان األساسية هلوهو من:من الشعبوجود برلمان منتخب-أوالً 
من مث فالربملان و ، "السيادة للشعب"املبدأ الدميقراطي القاضي بأنو ىتماشيمنتخب من قبل الشعب 

. شرط لقيام النظام النيايب

ه النظام جيب على هذ:ممارسة البرلمان الختصاصاته الفعلية المحددة في الدستور-ثانياً 
مستقل ، وهذا لن يتاح له إالَّ إذا كان يف الدستورالربملان املنتخب أن ميارس الصالحيات املخولة له 

إن النظام النيايب يقتضي . ىل هيئة استشاريةإ، ففي حالة العكس سوف يتحول عن املؤسسة التنفيذية
.لشعبأن ميارس الربملان اختصاص التشريع واملراقبة باستقاللية عن ا

ثابة ضمان فهي مب،مجيع أشكال الدميقراطيةهذه النقطة مشرتكة بني:تأقيت النيابة-ثالثاً 
.هايستحقوجتديد الثقة يف من،بة حمدودة يف فرتات زمنية منتظمةجبعل النيا،للدميقراطية وتعزيزها

رسة الربملان سلطته الفعلية املقررة يف إن مما:استقاللية النواب في البرلمان اتجاه الشعب-رابعاً 
يعين متتع النواب ببعض االستقاللية عن الشعب الذي ،ستور بدون أن يشارك الشعب يف ذلكالد

النقطة اختلف هذه . اليتدخل يف صالحيات الربملان مثلما هواحلال يف الدميقراطية الشبه مباشرة
وكالة عامةكالة الزاميةو : ف، الفقهاء يف حتديدها

.اليرتتب عنها أية توابععالقة اختياروآخرون اعتربوها 

.256، صهاملرجع نفس- 1
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اهلدف من االنتخاب هو توكيل الناخبني لنائبهم ترى هذه النظرية أن :لزاميةنظرية الوكالة اإل.1
ومادام . وائرهم اليت انتخبوها

مقيد على اتباع توجيهات وبالتايل فهو ب له حق مراقبته النائاملوكل الناخب النائب مرتبط باملوكل ف
عليه أن يقدم حساباً و ناخبيه فيها إستشارة ، واليديل برأيه يف املواضيع اليت تثار يف الربملان إالَّبعد ناخبيه

النائب للعزل باستمرار وتصرفاته املضرة بناخبيه يرتتب عنها مسؤولية يعرض اإللتزامهذا ،دوريًا لناخبيه
:عنها بعض النتائجهذه النظرية يرتتب1.مدنية

.الوطنيةعلىاجلهويةمصاحلهمىل تقدميإالنواب دفعيس اجلهوية و زرع روح االنفصال و تكر -
ن عجترده من استقالليته وهذا خروج و ،جعله خادمًا هلم وليس ممثًال هلمو ،ع النائب للشعبو خض-

.الدميقراطية
بني يف مفاوضات تتخذ قبل اجللسة ألن القرارات ،صادقة فقطجلسات الربملان جلسات مصبحت-

.النائب والشعب
عد وال ميثلون ناخبيهم. مة بأكملهاالنواب ميثلون األ،يف هذه النظرية:نظرية الوكالة العامة.2

وبالتايل تقييد ،ىل الربملانإل السيادة من األمة ىل انتقاإمما يؤدي ،ا مستقلني عنهم
وهذا ما كانت "جون جاك روسو"هذا ما يتطابق مع نظرة2،سلطة الربملانىلونقلها إسلطة الشعب

، حدة واحدة خاطئةغري أن فكرة األمة و ".
بينهم من أجل ىل تناحر أفراد األمة إيؤدي قدممافرادها لعدة طبقات وفئات متنافسة،النقسام أ

3."خاطئىل فكرة األمة كوحدة واحدة استناد إجيعل االستناد قدوهذا،املصاحل

حني اعتربت الربملان أنه ميثل األمة،مثل سعيد بوالشعريهذه النظرية أخطأتهناك من يرى 
،ون أحيانًا خمالفة ألغلبية الشعب، وتصرفات الربملان قد تكفقطاحلقيقة الربملان ميثل أغلبية الناخبنيف

.عرب عن املوكلة القوانني والتطلابوكالةبني الطرفني عبارة عنوعليه فإن العالقة القانونية
ألفضل مرشح الذي الناخباختياروترى أنمعتدلةهذه النظرية:نظرية االنتخاب مجرد اختيار.3

ومنح هي عالقة يوم التصويت هماوكالة وإمنا العالقة بينأيمثله وال ينتج عن هذامن سييراه أفضل 
.يصبح النائب فيما بعد مستقالً الثقة و 

.256، املرجع نفسه، صسعيد بو الشعري-1
.257املرجع نفسه ، ص.إن الشعب تقبَّل هذا التنازل، مقابل دور الربملان يف تقييد ومراقبة السلطة املطلقة للملوك-2
.258املرجع نفسه ، ص-3
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ليوظِّف ىل حد القطيعة،النائب عن الناخبني نسبيًا وليس إستقاللية إهذه النظرية تكرس
تعطي احلق للحكومة يف حل الربملاندساتري النظم الربملانية و ،اجهده يف خدمة مصلحة 

. هو ما يثبت استقاللية النواب عن الناخبني نسبياً و حتكام للناخبني،واإل

أو درجتني يف )02(، فهناك الدميقراطيات ذات مستوينيستويات الدميقراطية الغري مباشرةوتتعدد م
:أو التنفيذيةيكون على مستوى السلطة التشريعيةقدوهذا النمط ،ياسيلتأثري يف خمرجات النظام السا

الشعب ينتخب ؛تتجسد عادة يف الشكل الذي سبق التطرق له:على مستوى السلطة التشريعية-أ
مثلما ،، والربامجابة والتفاوض حول مضمون القواننييتولون مهمة التشريع والرقوهم) نواب(ممثلني 

.الدميقراطية النيابيةيفسبق التطرق له 
الواليات املتحدة انتخاب رئيس اجلمهورية يف:أفضل مثال:على مستوى السلطة التنفيذية-ب
يف كال احلزبني اجلمهوريني ،)ناخبين كبار(الناخبون خيتارون من بينهم ناخبني رئيسينيمريكية األ
الكبار بدورهم وحدهم من هلم احلق يف الناخبني و ، يف التصويتيلمستوى أوَّ الدميقراطيني كدرجة أو و 

، غري ناخب كبري538هناك كمستوى ثاين يف التصويت؛رئيس اجلمهوريةنتخابإلالتصويت 
االقرتاع العام الغري بالرئيس ينتخبو ؛كل واليةوفق أمهيةغري متساوي بني الواليات موزعني بشكل 

، والناخبني الكبار خيتارون ناخبني كبارالناخبنيستوى األولأي أنه يف امل(على مستوينيمباشر 
1+270(ما يعادل يف املثال املطروح،50 +1:أي بــــ،باألغلبية املطلقة،)يصوتون على الرئيس

الواليات فقط بزيارةوعليه بإمكان املرشح للرئاسيات أن يضمن أن يصوت عليه)من الناخبني الكبار
يف االنتخابات الرئاسية ؛ليضمن الفوز يف االنتخاباتبارالناخبني الكعدد كبري مناليت تضم

مقابل 323:بــــ"ميت رومين"على منافسه"براك أوباما"،تغلب الرئيس احلايل2012األمريكية لسنة
1.وبذلك حتصل على األغلبية املطلقة من األصواتصوت من أصوات الناخبني الكبار206

ميقراطيات ذات هذا النمط متواجد يف الد، درجاتت أومستويا)03(الدميقراطيات ذات ثالثة
، إالَّ أن هم التقليديةمالنواب يتولون مهوا) نواب(الشعب ينتخب ممثلني :حيث،جملسني تشريعيني

هذه (غرفة ثانية هناك، و فهناك، الربملانهذا النمط الدميقراطي فيه ازدواجية يف السلطة التشريعية
الواليات املتحدة األمريكية يف ،"جملس األمة"يف اجلزائر تسمى،كل دولةالغرفة ختتلف تسميتها يف  

". جملس الشيوخ"تسمى

1 - Franck Guillory, Comment les Américains élisent–ils leur Président ?, JOL Press, Publier le 06 -11 -
2010, Visiter le :09 - 02 - 2013, à 23: 00, sur le lien : http : // www. jolpress .Com
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ثانية للسلطة ، ينتخبون أعضاء الغرفة النيعلى املستوى الثاين نواب الربملان أو املنتخبني احمللي
نفس صالحيات هلماجلزائر، الغرفة الثانية مثًال جملس األمة يف أعضاء)الشيوخ/جملس األمة(التشريعية

، ولكن دراسة النص القانوين تتم أوًال يف الغرفة ءات التشريعيةنواب الغرفة األوىل، بالنسبة لإلجرا
أما جملس األمة فيجب أن 1،)و.ش.م(األوىل، واليناقش جملس األمة إالَّ النصوص اليت صوت عليها 

بني ة باقرتاح القوانني أوتعديلها وإمنا هو خمريَّ ليس بإمكانه املبادر و ،من أعضائه4\3يصوت بأغلبية 
الفقرة (، وفق ما جاء يفهحظات حولإما رفضه كلية مع إبداء مالو إما التصويت على النص،:أمرين

. )اجلزائريمن الدستور120من املادة 04

حكام ىل إمبوجبها اجلسد السياسي للدولة ينقسم عملية النتخابات اتعدخالل ماسبقمن 
وحمكومني،

منقسمة إىل حكام وحمكومني، غري أن اإلنتخابات جتعل هذا اإلنقسام يتم بشكل دوري ومستمر
.احلكموعدم البقاء يفيها تداول علمتعين جعل السلطة يهف

العوامل التفسري السوسيولوجيرسيد:نتخاباتالتفسير السوسيولوجي لإل:ثانيلفرع الا
علم االجتماع لـتفسري هذا السلوك وفهم العوامل املتحكمة باإلعتماد علىاملفسرة لسلوك الناخبني

فضل يرجع"بعلم االجتماع االنتخابات"مسيَّ فرع علم االجتماع املختص بدراسة هذا السلوك.فيه
نيخباالسياسي للنسلوك على العامل اجلغرايف يف تفسري الركزالذي ،أندري سيغفريدىلإتهنشأ

جتماع االنتخابات ن علم ابأتسليم عموم ميكن العلى ال؛البيئة االنتخابيةأطلق عليه العامل البيئي أو و 
يستلزم و ،اليت تتعدد وختتلفهذه األمناط .اتاالنتخابالسلوكية للناخبني خاللاألمناط خمتلف يدرس 

تفسري حتاول و حتللعة من النماذج االنتخابية ظهرت جممو ذاهلو ،ستناد على أسس علميةفسريها االت
أن هذه النماذج قد وال شك موعد انتخايب آلخر،الناخبني اليت يتقمصها السلوكية األمناط هذه 

ما مكنت الباحثني من ترمجة ،كاآلخرظهور منط انتخايب دونفسري عوامل سامهت وبشكل كبري يف ت

المتعلق بتنظيم العالقة بين غرفتي البرلمان و المحدد للعالقة ، 1999مارس08املؤرخ يف99/02ضوي رقماجلزائر، القانون الع-1
.1999، 12عدد، ال، اجلريدة الرمسية139، املادةالوظيفية بينهما وبين الحكومة

يف منطقة هافر1875أفريل 21عامل إجتماع وجغرايف، فرنسي، ولد يف:أندري سيغفريدHavre مشال غريب فرنسا وترعرع فيها إىل
إىل غاية احلرب العاملية األوىل كان كاتب اقتصادي وانطالقًا من غاية الطور الثانوي، مث تابع دراسته يف باريس يف مدرسة العلوم السياسية 

leيف جريدةصار يكتب بشكل  منتظم1934سنة  Figaroعمل أستاذا يف . الفرنسيةCollege de France مث أصبح عضوًا يف ،
وهو مؤلف العديد من الدراسات حول الدول األجنلو ساكسونية، وفرنسا، . 1944

، وجدول األحزاب السياسية 1914ياسي لغرب فرنسا يف ظل اجلمهورية الثالثة اجلدول الس: علم االجتماع االنتخابات من أشهر مؤلفاته
.يف باريس1959مارس 28، تويف 1930يف فرنسا 
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التصميم عمليةعوامل حمددة ميكن التحكم فيها من خالليفخبنيانالسلوكية للألمناطا
أحدثت ،النماذجهذه.ة التحكم يف األمناط االنتخابيةمكانيإةومن مث،"اهلندسة االنتخابية"االنتخايب

،السلطة-احلزب،احلزب-احلزب،احلزب-املواطن،ةالسلط-املواطن(بنيطفرة يف العالقات السياسية،
إارساتية للعملية الدميقراطية علىواملرجعيات املم،...)،املمثل-املواطن

1.للدميقراطية

رع الذي رافقه تنامي متساة املعاصرة عامة، يف احلياة السياسيأن الدور املتزايد لالنتخابات إال
اليت تبنت فيها املراحل األوىل مفهومها يف اقتصر2،ةصاخيف العملية الدميقراطيةألمهية االنتخابات 

يف حني تطور ،فقطتداول السلمي للسلطةلآلية لعلىالدول املعاصرة الدميقراطية التمثيلية 
ومن خالل اإلقتصاديةالتنمية من خاللللرتسيخ الدميقراطيىل آليةإمفهومها يف الوقت احلايل 

الذي القًا من املواطنحتسني املستوى املعيشي ورفع املستوى الثقايف يف مجيع املستويات انط
لتنظيمية وكذلك يف "قمة هرم النظام السياسي"اليت هيكومةىل احلإ،"قاعدة اهلرم"يعترب

ة تصبح االدارة أكثر انفتاحًا على مشاكل يف ظل النظرية السياسية املعاصر :فمثالً .للنظام السياسي
جملة  وهذا ما بينته .وأكثر حتكماً يف آليات التسيري االسرتاتيجياملواطن وأكثر علماً بأسباب مشاكله،

دور الرتسيخ الدميقراطي يف مستوى التنمية اإلقتصادية حددتا مَّ لـ.دولية للسياسات املقارنةبلجيكية
سياسية جيب بلوغها كي تتحرر املنظومة اإلقتصادية وترتفع مستويات لعوام08مثانية

، وكذلك عدم حتقق هذه العوامل هو الذي جعل بعض الدول ترفع الشعارات الدميقراطية غري التنمية
:

.آثار التاريخ االستعماري-1
.نزيهةبات حرة ووجود انتخا-2
.النظامبني األحزاب أو األجنحة املتصارعة داخلىل اتفاقيات تفاوض واحللول النزيهةإالتوصل -3
.سلمياً وبإستمرارتداول القوى الدميقراطية على السلطة-4
.يف املسائل السياسيةالتدخالت العسكريةءإ-5
.تعرب عن توجهات سياسية جديدةبظهور قوى حزبية جديدة النظام احلزيبيفحتولحدوث -6
.لدى القادة السياسينيالشعبويةمستوىتراجع-7
.، مع تراجع مستويات الفسادمكافحة الفسادإتساع جماالت -8

دفاتر السياسة والقانون مجلة، "، حنو مقاربة ميدانية لتحليل األمناط االنتخابية يف اجلزائرالنماذج االنتخابية"،، ليمام سلمىبارة مسري-1
.190، ص2011أفريلعدد خاص ، ، 
.191ص،بارة مسري، ليمام سلمى، املرجع نفسه- 2
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إنتقل من آلية للتداول السلمي على السلطة إىل آلية أن دور االنتخاباتبناءاً على هذا يتبني و 
سأركز غري أين1.البىن اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسيةإلحداث إصالحات وتعديالت عميقة يف

تخابية احلديث عن التمثيل السياسي يرتبط بالعديد من املعايري االننألة اإلنتخابية، يفقط على العمل
األعراف احلملة االنتخابية،الثقافة السياسية،الثقافة االنتخابية،(،سواء على املستوى السياسي

نظام احلكم،(حنوؤسسي املستوى املعلىأو ،)...،نخب السياسيةقليات السياسية،ال، األالسياسية
وهذه العناصر هي اليت حتدد مدى متكني ،)..،النظام االنتخايب،التشريعاتالقوانني، اللوائح،

.
ات العملية تفسري جمريلااللتزام مبنهجية صارمة وعليه يتعني على الباحث يف االنتخابات 

السلوكيةري األمناطالتطرق ألهم النماذج االنتخابية لتفسولذلك وجب علي. االنتخابية ونتائجها
شكل صحيح باتالنتخابلالسلوكيةيستطيع الباحث أن يفسر األمناطحىتف.االنتخابية للناخبني

عليه أوًال أن يفهم.حسب ماخيدم العملية الدميقراطيةهيكلتها ا و تحكم فيهيوحيدد الفروق بينها و 
إن أهم ؛ط السلوكية لالمنااألأهمماهي و هو السلوك االنتخايبما

ت املختلفة للسلوكيات اهاجيب أن تراعي االجت،دمة يف تفسري األمناط االنتخابيةالنماذج املستخ
.وحماولة تقدمي تفسري علمي هلا،االنتخابية

ناخب الواقفمتصرفات و حيتوي على جيعهو سلوك سياسي:السلوك االنتخابيمفهوم:أوالً 
، حملية(اتانتخاب

وكذلك جمموع املواقف والتصرفات اليت تعرب عن رد فعل الناخب ،)..،استفتاءأو،ة، رئاسيةتشريعي
أثر على نتائجاملطاف يفويكون هلا العملية اإلنتخابية أو األحزاب واملرشحني للتمثيل،إجتاه

:هياالنتخايبة للسلوك فسر املجتاهاتالوا،أوعلى مستوى املشاركة يف اإلنتخابات2االنتخابات

للمنطقةاملميزةاألساسيةالسماتببعضالتصويتأمناطتربطواليت:االيكولوجيةاالتجاهات-1
من خالل سلوك للناخبني ريفسالذي حاول تولاأل،ويعترب هذا االجتاه،اإلنتخابيةكالدائرةاجلغرافية

.الطبيعياجلغرايفبالعاملربطه 

1 -Jean-Louis THEBAULT, «Des économies émergentes ou des marchés émergents :le développement
économique avec ou sans la démocratie», Revue Internationale de Politique comparée, L’analyse
politique comparée des pays émergents, Vol 18 , N°1, 2011, pp 09-52.

مع إطاللة على 2007دراسة يف ضوء تشريعات: واقع النشاط احلزيب يف اجلزائر وإنعكاساته على سلوك اهليئة الناخبة"،عادل عبسي-2
.28، ص2012، صيف35، العدد،المجلة العربية للعلوم السياسية، "التشريعيات املقبلة
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والبناءالفرديالبناءبنيالعالقةتأملعلىتركزليتا:أوالسوسيولوجيةالبنائيةاالتجاهات-2
بعضتأثريعنكشفالوحتاولاالجتماعيسياقهيفاالنتخايبالصوتتضعواليتاالجتماعي،

واحلضريةالريفيةوالفروقوالدين،القومية،واللغةاالجتماعية،كالطبقةالتصويتعلىاملتغريات
.والقبلية

أواالجتاهبامليولاالنتخايباالختياراتربطواليت:االجتماعيالنفسعلمإلىمنتميةتجاهاتإ-3
.ذلكإىلومااملرشحني،منالسياسية وموقفهواجتاهاتهاحلزيباالنتماءمثلللناخب،النفسي

حساباتمنكمحصلةاالنتخايبالسلوكتفسريحتاولواليت:يقالنالعيارالخاتجاهات-4
اختياراتإىلامليلدرجةحتبذاليتاحلساباتوهينفعيبشكلالفرديقومواليت،سارةواخلالربح

املختلفةالسياسيةاألحزابتؤمناليتوالسياساتاملطروحة،القضاياواقعمنمعينةانتخابية
:نذكراإلنتخابيةاألمناطتفسرييفاملستخدمةالنماذجأهمضمنومن1.املختلفونأواملرشحون

هو مصطلح يرجع يف األصل اىل العلوم الطبيعية وعلم األحياء يهتم ،بيئةمصطلح ال:البيئينموذج األ
حليوان وباقي الكائنات احلية من بدراسة خمتلف مكونات احمليط الطبيعي اليت يعيش فيها االنسان وا

ضها البعض أو تفاعل ويهتم باخلصوص بدراسة تفاعل هذه املكونات مع بع،)وماء،هواء،تربة(
هذه البيئة الكائنات احلية مبا فيها االنسان باعتبارها جزء من هذه البيئة مع هذه العناصر الطبيعية

للداللة على أن يف العصر احلديثىل العلوم االجتماعية إدخل هذا املصطلح ،متثل نظامًا طبيعياً 
وينبثق من هذا 2،النظام الطبيعيمناجتماعي فرعينظامتوسع املدن والكثافة السكانية ونشأة

وينبثق عن ،)...الثقايف،ديين،الالسياسي،كالنظام االقتصادي،(النظام جمموعة من األنظمة الفرعية
ات املصغرة نتيجة جمموعة األدوارهذه األنظمة الفرعية جمموعة من املنظوم

كما أن 3،تمع واليت تشكل كًال مرتابطاً مع بعضه البعض ومنظمقيماألفراد و 
اخلارجة عن االجتماعية والثقافية واملادية،هذه األنظمة الفرعية اليت يعيش فيها االنسان متثل بيئته

يدرس ،تعملة يف تفسري السلوك االنتخايباألمناذج املسهو أول هذا األمنوذج؛حدود النظام السياسي
والسياسياالجتماعيوالسلوكا اجلغرايفهة والرتابطية بني احمليط البيئي من جزئالتفاعليالعالقات 
4.اً على احلصيلة املعرفية اليت يوفرها احمليط سواء من جانب مادي أو معنويءناللمواطنني ب

.192ص،املرجع نفسه،بارة مسري، ليمام سلمى-1
- 630، ص1985املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بريوت1، ط1ج،الموسوعة السياسيةوآخرون، ،عبد الوهاب الكيالين-2

631.
جمموعة : بريوت،1طجورج سعد،،ترمجةالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري، األنظمة السياسية الكبرى،موريس دوفرجي،-3

.15، ص1992املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع،
.192ص، املرجع نفسه، بارة مسري، ليمام سلمى-4
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ربط بني يربط املعطيات االنتخابية بالوضعية اجلغرافية من خالل ال:التفسير الجغرافي:أوالً 
، قامةمكان اإل

بالكشف عن احلرب العاملية األوىلتم قبلمن إهأول"أندري سيغفريد"ويعترب،يف ملراكز االقرتاعاجلغرا
انطالقاً من الفرضية اجلغرافيا السياسية األملانية،

العوامل املتحكمة يف السلوك االنتخايب ودورها يف استقرار والتغيري التدرجيي للهيئة ":التالية
سنةنشرهالذي ،Tableau politique de la France de L’ ouest:يف كتابه الشهريوذلك"االنتخابية

وجغرافيا االنتخابات ويف حتليله السوسيولوجي األويل اجلغرافيا البشرية ام بالفصل بني أين ق،1913
. أن هناك مناخات طبيعيةوأن هناك مناخات سياسية مثلما،اآلراء ختضع لتوزيع جغرايف،نالحظ أ

االقتصادية لينتهي يف أوىل و وهذا ماجعله يقارن بني جداول االنتخابات واخلرائط الطبيعية والبشرية
، يولوجية األرضج(،اجلغرافيا الطبيعية املتمثلة يفاملتأثرة حبتمية جغرافية تقليدية متيِّز بني عوامل.أحباثه

:ىلإتوصل و 1)والعامل التارخيي،ىل العامل الديينإضافة إ،النظام العقاري، املنطقة السكانية
هذا النوع :ة غرانيتيةاألراضي ذات جيولوجي-أ:"كلسية-غرانيتية"جيولوجية األرضعامل -1

ىلإمن األراضي يسمح حبفظ املاء نظرًا لعدم وجود درجة نفاذة عالية يف الرتبة مما يؤدي بالسكان 
طق فالحية حتتوي على آبار فوجود املاء جيعل من هذه املناطق منا،اقامة ممتلكات واسعة حول اآلبار

ه مبعثرة وغالبًا ما تكون هذكات واسعة و كانية ريفية ذات ممتلوعليه تكون عادة مناطق س،متعددة
فإن هذه العوامل عادة سيغفريد،،متمسكة بالدين(املناطق حمافظة 

.ىل التصويت على األحزاب اليمينيةإماتوجه سلوك الناخبني 
يف ة من النفاذوهي عكس األراضي الغرانيتية متتاز بدرجة عالي:األراضي ذات جيولوجية الكلسية-ب

صغرية تتجمع يفتشجع على الفالحة وبالتايل غالباً ما جند فيها ضيعاتواللماء لم حفظها الرتبة وعد
متثل مناطق حضريةو ،قرى ذات ملكيات صغرية أومتوسطة

2.وهذا ما يشجع الناخبني على التصويت لصاحل األحزاب اليساريةبالدين،

ىل أن النظام العقاري إ،سيغفريديشري:"ممتلكات صغيرة- ممتلكات واسعة"العقاريالعامل-2
عكس النظام القائم على القائم على املمتلكات الصغرية ينتج عنه تعلق باالستقالل واملساواة،

:الباحث بأنشجيع األحزاب احملافظة ويضيف هذا الذي،إلقطاعينياملمتلكات الواسعة التابعة ل
ذو قيمة بالغة و تكوين السياسي حاسم تقريباً يف كل احلاالت أوعلى األقل التأثري النظام العقاري يف "

.149، ص1990ديوان املطبوعات اجلامعية،: ، اجلزائر1، طميدانه وقضاياه، علم االجتماع السياسيحممد السويدي، -1
2  - Dominique Chagnollaud, cours en science politique, Paris: 5eEdit entièrement refondue, Dalloz
Edition, 2004, pp161-162.
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، أوقاضيًا على احلرية املادية ري من حيث كونه مؤسسًا أومتسلطاً ويظهر هذا التأثاألمهية دائماً،
."تقوية تبعيتها بالنسبة لطبقة أخرىطبقة اجتماعية أو يةحيث خلقه الستقاللمنو .والروحية للناخب

هذا الرتابط أنسيغفريدىر ي،هل العالقة بني العامل العقاري واالجتاه السياسي قابلة للتعميم؟لكن 
يساراً الشمالية اتاملقاطعأين صوتت احدى 1906بعض احلاالت االستثنائية مثل سنةفي ف،نسيب

"Celtالسليت"ىل الطابعجع إاأنه ر بر ذلكوفسَّ ،ات واسعة
حبيث ،اليسار واليمني يف تلك املنطقةوالتطور التارخيي يثبت ذلك من خالل التوازن بني،منطقةلل
تثبت استحالة اقامة توازن حقيقي بني  النظام 1956-1952الدراسات الوطنية اليت أجريت يفأن

1.العقاري واملوقف االنتخايب

يف يؤثر بشكل أساسي الديين عامل الأن سيغفريد أول من الحظيعترب :يالدينتفسيرال:ثانياً 
واعترب أن كل ،بالتوجه االنتخايبةوالعقاريةامل اجليولوجيو العخالل دراسته لعالقة السياسيةاحلياة

ريأثتة حول أول دراسة جادلكن ،مل حتدد مكانة ووزن هذا العاملمانقصبالصفو راسة ستد
مدخل لدراسة املمارسة الدينية "يف كتابهle brasكل منىلإترجع على سلوك الناخبمل الدييناالع
جملة ىلوإ،1945سنة"اخلريطة الدينية للريف الفرنسي"كتابهيفBoulardىل رجل الكنيسةإو ،"

»،سوسيولوجيا التدين Revu de la sociologie Religieuse leعشجمما،« brasحليوية خريطة لرسم
:أنواع من الكاثوليكيني04وقد ميز بني أربعة.ق الريفيةالكاثوليكية باملناط

.الذين ال يأتون للكنيسة إالَّ مبناسبة التعميد، الزواج، والدفن:امللتزمني املومسيني-1

.رتمون مبدأ تناول القربان السنويالذين حي:للفصحاملراعني-2

.الذين حيضرون للكنيسة كل يوم أحد:للقداساملراعني-3

2.األتقياء-4

.150، صع نفسهحممد السويدي، املرج-1
 Gabriel Le Bras, est un juriste et sociologue des religions et du droit. Né en 1891, il fut professeur de
droit à Strasbourg puis, doyen de la Faculté de droit de l'université de Paris.Il fut aussi professeur à
l'Institut d'études politiques de Paris. Puis élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques en
1962.

.163- 162املرجع نفسه ، ص صبيار كوت جون بيار مونييه ،نجو -2
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بوضع خريطة للريف Boulardقامللصفح واملراعنيامللتزمني املومسينيعلى أساس التمييز بني و 
:الفرنسي تتضمن ثالثة مناطق وهي

من الراشدين 40مناليت فيها أكثر "زرق وتشري اىل النواحي املسيحيةباللون األ:املنطقة األوىل

.

.باللون األبيض تشري اىل النواحي ذات التقاليد املسيحية يطغى فيها االلتزام املومسي:املنطقة الثانية

.:املنطقة الثالثة

لسكان يقرتن بتيار تنطلق من فرضية أن تدين اL’Ardècheطقةسيغفريد ملنيف دراسة أخرى لو 
املناطق اليت فالدراسة تثبت أنأن املمارسة الدينية هلا عالقة قوية بالسلوك السياسي،سياسي حمافظ و 

، واليسارية املتطرفة يف فائدة األحزاب السياسية اليساريةىل التصويت يف إالنصرانية مثًال متيل 
التصويت لصاحل ويغلب فيهامن املشاركة يف االنتخاباتةعمرتفنسبة ملناطق النصرانية تعرف حني ا

باستثناء بعض املناطق اليت زال فيها التدين بصفة شبه مطلقة غري أن السكان هناك ،األحزاب اليمينية
1946نذ كما لوحظ أنه م،فقط بل هناك تصويت على اليمنيال ينتخبون على األحزاب اليسارية

ىل اعتبار أن هذه الدراسة ناقصة دفع سيغفريد إهذا ما،ىل اليمني أكثر فأكثرإبدأ التصويت يتجه 
هذا اخلطأ يربهن أن هناك عوامل أخرى تأثر يف يتطلب التصحيح؛ودليل على وجود خطأ يف حبثه 

ة لوحدها على تفسري السلوك االنتخايب وأن كل من العوامل اجليولوجية والعقارية والدينية غري قادر 
ولكنه "سيغفريد"دة دراسة نفس املناطق اليت درسهاىل اعاإPaul Boisهذا ما دفع .السلوك االنتخايب
1.اً تارخييحاول تفسريها 

 Fernand Boulard 1898-1977, Prêtre et sociologue du catholicisme.En1947, il établit la Carte religieuse
de la France rurale en ce basen sur les données de G.Bras et de données nouvelles (éditions successives de
cette carte, de plus en plus complètes et de plus en plus précises).

ه برنامج برامج األحزاب تؤثر هي األخرى على هذا التوجه االنتخايب، فربنامج حزب اليمني يستقطب أصحاب امللكيات الواسعة ألن
حمافظ وخيدم مصاحلهم، عكس برنامج حزب اليسار الذي يستقطب وخيدم مصاحل سكان املدن والقرى واملناطق احلضرية بصفة عامة، 

.  وخيدم مصاحل سكان هذه املناطق بصفة خاصة
.165-163، ص صهاملرجع نفس،بيار كوت جون بيار مونييهنجو -1
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، لفهم احلاضرمن فكرة أن دراسة املاضي ضروريPaul Boisينطلق:التفسير التاريخي:ثالثاً 
ويتواجد فيها جمموعتان كعينة من"السرط"ختار منطقةإو 

ويظهر هذا ،سي ألحدمها معادي لسلوك األخرىوالسلوك السيامن السكان الريفيني واحلضريني،
باملسائل أو باملسائل الدينية أوفيما يتعلق سواء تعلق األمر بالنظام االنتخايب،العداء يف االنتخابات،

التجانس "ىل عامليإىل الثورة الفرنسية و أسباب االنقسام إBoisيرجع،ة واالقتصاديةاالجتماعي
1".االجتماعي والوضعية املادية

قليل من لتألفه من مزارعني و 1785فبالنسبة لغرب فرنسا،كان هناك جتانس اجتماعي عام 
ك فقر يدفع املزارعني للخضوع ىل عامل خصوبة األرض فلم يكن هناإهذا التجانس يرجع و ،احلرفيني

"جالنسي"ضايفحني كانوا مضطرين للقيام بنشاط إفإن الفالعكس املنطقة الشرقية،لربجوازية املدن،
ىل االضطرار للتعامل مع برجوازية املدن والتأثر بأفكارهم الثورية فيما بعد إبسبب عوزهم ما

مرد عليه والذين كان الشرق املوايل للقانون والغرب املتوظهر هذا العداء أكثر يف احلرب األهلية بني 
يديولوجية قوية ومتصلبة ىل أن نشأت أإوتوالت اجلرائم وأعمال القمع ،شوانسم يطلق عليهم إ

مل يكن أي شيء يفرق بينهما، وهو قد فرقت بني جمموعتني من السكانعاطفية ومبهمة تتميز باحل
والت أن املناطق الريفية بقيت حمافظة على طابعها اخلاص ما نتج عنه بعد قرن ونصف من التح

.بدأت هذه الفروق تزول  ببطء20كله إالَّ أن مع القرن 19بالنسبة لبعضها البعض خالل القرن 
ىل أن تاريخ أوروبا عرف أربع صراعات رئيسية نتجت عن الثورة الفرنسيةإروكانستاين، ويذهب

اليت جاءت لتغيري الثقافة السائدأوًال الثورة الفرنسيةوالثورة الصناعية يف اجنلرتا، 
الثورة الصناعية يف ثانيًا ؛ هذه اجلمهورية اليت  نتجت عن الثورةمبادئ الكنيسة عارضت، و قبل الثورة

اعات هذه الصر ،مث بني أصحاب رأس املال والعمالةبني طبقة املزارعني وأرباب العمل وكانت اجنلرتا 

بول بواPaul Bois :ليه أنه مؤرخ فرنسي، أعاد دراسة نفس املناطق اليت درسها سيغفريد مركزًا على األبعاد التارخيية يف كل ماورد ع
.تفسيري سلوك السياسي للناخبني

.166، املرجع نفسه ، صبيار كوت جون بيار مونييهنجو -1
وعة من الشباب الفالحني الذين انتفضوا ملصلحة امللكية : وانــش

بعض التفاصيل من الثورة األرستقراطية ضد الثورة يف ريف الغرب الفرنسي، هذا املصطلح مت إغفاله من قبل املؤرخني لتغطية 
و ،الفرنسية

.بذلك الشعب املخدوع دائماً 
روكان ستنيStein Rokkan :لفلسفة، غري الدراسةيف اإلبتدائية أهلته، دراسته1921عامل سياسة وعامل إجتماعي نروجيي، ولد يف

من أهم املواضيع اليت كتب فيها، أوروبا، عوامل نشأة األحزاب السياسية يفيف صص يف ذلك وختأنه إهتم بدراسة علم السياسة، 
تويف االنشقاقات احلزبية، التاريخ املقارن، النظام احلزيب والقومية الكتالونية وغريها، كما شغل عدة مناصب أكادميية على املستوى الدويل،

.1979يف 
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،نها خلفيتها الثقافية والتارخيية
بل أن تتسع األحزاب السياسية قةأوروبا انعكست على نشأجتماعية الباكرة يفهذه االنقسامات اال
لتوجه العلماين إما ا،اهاتىل أحد االجتا فرض على األفراد ضرورة التحيز إمم،دائرة احلق االنتخايب

،إىل رجال الصناعةأوىل طبقة مالك األراضي إأومن ناحية امللكية إما االحنياز ،ما رجال الدينوإ
التاريخ غري أن وزن 1،ىل اليسارإهذه االنقسامات هي اليت أجنبت التوجهات احلزبية من اليمني 

إن االنزالق حنو ،بينة بصورة تنفي كل شكمماً ل شيء وأن عالقة العلية التارخيية ليست دائيفسر كال
الباحثني الذين عادوا مرة ثانية التفسري القائم على احلدس وغريه قد نتج عنه رد فعل لدى بعض 

وقلص التفسري؛رسم اخلرائط االنتخابيةو ،مدوا العنصر اجلغرايف يف التفسريليعت"سيغفريد"ىلإ
.احلديثةيةالسياسالدراساتيف يةزبفية احلاجلغراأمهيةنماالجتماعي واالقتصادي

، إذ قد فسري دقيق للسلوك االنتخايبتالبيئي تتمثل يف عدم قدرته على تقدمي عوائق التفسري
، ولكنها تدل فقط على وجود عامل ا مفسرة لهيتغري هذا السلوك بتأثره مع ظاهرة أخرى قد نعتربه

على اليمني اليفسر كانتخاب كبار السن يف فرنسا ،لى التفسريمعروف وله القدرة عآخر يؤثر غري
حيدد نوعية منوذج الأما من جهة أخرى فإن هذا األ،هذا من جهةمنا بامليل الديينإو بعامل السن،

آخر تابع هل هي عالقة سببية بني متغري مستقل و ،ك االنتخايب والعوامل املفسرة لهالعالقة بني السلو 
و من حيدد نوعية ه،أم أن هناك متغري وسيط،)مباشرة،غري مباشرة/،عكسيةطردية(سواء أكانت

أو العكس، تبين املواطن لسلوك ،اعي هو من حيدد السلوك االنتخايباالنتماء االجتم:مثالً ،العالقة
. حمدد هو من يصنفه يف فئة معينة

.206- 205ص ص، 2010، منشورات جامعة دمشق:، دمشقالجغرافيا السياسيةحممد أكرم األمحر، -1
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جمموعة القواعد املؤسسيةاملؤسسيرييقصد بالتفس:نتخاباتلإلالمؤسسيالتفسير : ثالثالفرع 
ات االنتخابحول وع التشريعية والفر نيانو القو الدستور النظام السياسي يف تصيغها مؤسساتاليت

.يف إجناح أو إفشال العملية االنتخابيةعد او القه ذهلعبهتوالدور الذي 

من أمهية بالغة يف ا للقوانني هام جداً نظراً ملمؤسسين تناول موضوع االنتخابات من منظورإ
والقرارات السهر على حسن تنفيذ هذه الربامج، ويف والقرارات السياسية واحلكوميةتطبيق الربامج

فمعظم 1،ن يف العملية السياسيةحتديد موقع القانو :على امليدان، ولتوضيح الفكرة أكثر جيب أوالً 
القانون -1:حدى هذه احلاالت التاليةإإالَّ هو ماسياسية يتفقون على أن القانون أساتذة العلوم ال

وصل إليه ني يف شكل قاعدة قانونية تلخص مافهو بوثقة نتاج صراع سياسي مع،نتيجة سياسيةميثل 
لمل يوتضمن استمرار هذه النتيجة من خالل معاقبة كل من قام خبرق القاعدة أوهذا الصراع، 

.  اعدة القانونيةعلى النحو املنصوص عليه يف الق

السياسية اليت تعرب عن توجهات معينة للنخبة احلاكمة يف جماالت معينة جيسد الربامجالقانون -2
تعرب عن التوجه االقتصادي احلكومي على لتوجهات التنموية اليت غالباً مامثل التوجهات االقتصادية وا

.  القرارات السياسية يف الواقعأواملستوى احمللي

اجلميع إالَّ أن هذا ال،عبارة عن جمموعة من القواعد اقانون هو ال-3
معاين أن مفهوم القانون يشري اىل ثالث ورد مفهوم القانون يف املعجم السياسيفقد،وغري اقصائية
:أساسية هي

.أو قرارمرسوم ، أوقانونية تصدر على شكلأنه قاعدة تصنعها وتصيغها هيئة شرع-أ
امية مثل القانون اإلهلي أنه جمموعة من املبادئ واملعايري األخالقية وهنا نتكلم عن مبادئ متس-ب

.والتشريعات الدينية

أطروحة (، -اجلزائر-، جامعة بن يوسف بن خدة، عملية صنع القرار وتطبيقاته في االدارة العامة بالجزائرعبد اهللا رابح سرير، -1
.101، ص)2006دكتوراه ،كلية العوم السياسية واالعالم ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،

يف تفسري )les doctrines formalistes(نصار مذهب الشكلية أيعود هذا االقرتاب اىل : Legal Approachالقانوينقرتاب اال*
أصل القاعدة القانونية، ومن ورائها قرار السلطة العامة بشأن موضوع معني، وخالصة هذا املذهب هو أن القانون من إرادة احلاكم الذي 

ووفق التفسريات اليت قدمها أنصار العقد ،مث يصيغها يف قوانني ملزمة للمجتمع
غلب عليه وصف الظواهر يهو اقرتاب ، ف..االجتماعي، أن القانون هو أمر من شخص مسلم له بالطاعة اىل آخر واجب علية االمتثال هلا

االلزام،الواجبات،الصالحيات،احلقوق،: خالل مفاهيم أخرى مثلومنالتطابق، اخلرق، االنتهاك،من خالل معيار املشروعية القانونية،
كيفية متويل مثل وصف البناء القانوين للمؤسسات السياسية، واالنتخابات، واألحزاب،. ووصف االجراءات القانونية املتبعةاملسؤولية،

.خلإ...من الناحية القانونية، العالقة بني السلطات،النشاطات احلزبية
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أنه جمموعة من االنتظامات والضرورات والعالقات بني العناصر والظواهر وهنا نتكلم عن القوانني - ج
1.الطبيعية

أن كمن يفتاليت،والدراسات السياسية،لفرق بني الدراسات القانونيةاديدحتكما جيب 
ليس و ،على ماجيب أن تكون عليهفهي تصف الظواهر .الدراسة القانونية يغلب عليها الطابع الوصفي

والقانون كما حيلله 2متداد للثقافة،إكما أن القانون يتصف على أنه ؛على ماهي عليه يف الواقع
العالقة التنظيم القانوين للسلطات و ،القانون يدرس التشريع:بصفة عامةلوم السياسية،أستاذة الع

عية القانونية ، لقياس املشرو ة الرمسية مع القواعد القانونيةومدى تطابق األنشطة احلكومي،القانونية بينها
3.ولة قانونياً املؤسسة الدستورية املخحتديد اجلهاز أوأو،لقرار السياسيلللسلوك احلكومي أو 

:نقًال عن.20-19صص،2008-2007،- سعيدة-جامعة موالي الطاهرالنظم السياسية المقارنة،بد العايل عبد القادر، ع-1
-Lain Mc Lain, The concise Oxford dictionary of politics,Oxford: oxford  University  Press, 1976.

املؤسسة : بريوت،1جورج سعد، ط، ترمجة،األنظمة السياسية الكبرىوري،المؤسسات السياسية والقانون الدستموريس دوفرجي،-2
.09-08ص ص،1992اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

األعم األغلب اىل مفاهيم مسبقةلفهم القاعدة القانونية ال ينبغي االنطالق من حتديدات رجال القانون اليت ترتكز يف":دوفرجييقول،
جممل أمناط سلوكات  جمموعة :ة هيفمن هذه الزاوية مفهوم القانون ال ينفصل عن مفهوم الثقافة، فالثقا. يل سوسيولوجيولكن من حتل

أكرب منه سنًا،اجتماعية  تستند اىل كل معقد من أمناط التصرف ،فعندما يتبادالن شخصان السالم ،عندما يفسح الشاب الطريق ملن هو
ىل قواعد مشرتكة ومقبولإ،كل هؤالء املشاركني  يف هذه التفاعالت يرجعون ...الشرطيعندما ميتثل السائق لسيارة 

اليت يف هذه احلالة الثقافة هي جمموعة قواعد سلوكية يف احلياة االجتماعية ،هذه القواعد السلوكية اجلماعية تسمى ضوابط،،يف سلوكهم
كراهات اجتماعية خارجية أوعقوبات بل أكثر من ذلك اىل انتماء داخلي إب بدوره ال يرتكز على والواج،يرتكز مفهومها على الواجب

فالشعور بالواجب الذي يفسر اخلضوع للضوابط يرتكز اىل قيمة هذه الضوابط أكثر منه اىل العقوبات املالزمة .للضابط ألنه يعترب صاحلاً 
.كل ثقافة تستند اىل منظومة قيم:هلا

ومجيع القدرات والعادات األخالق،القانون،املعتقدات ،الفن،املعارف،"ا القانون يبدوا كعنصر من الثقافة ،اليت تتضمنهكذ
: إنه يرتكز على قيم من نوع خاص:أوالً ، وعليه فإن القانون يتميز مبيزتني".

ادل وغري العادل، املنصف غري منصف عكس القيم األخالقية اليت تركز على التمييز بني اخلري والشر ،القيم الوطنية على التمييز بني الع
يظهر القانون عندما حياول اعضاء جمموعة : ثانياً التمييز بني األمة وباقي الشعوب ،وقيم التهذيب على التمييز بني الالئق وغري الالئق،

،توازن بني املنتوجات املتبادلة: والسيئات اليت تقع على فرد منهم نتيجة هذه العالقاتم تبعًا لتوازن بني احلسنات
العقوبة املفروضة على مسببه ، اخل أن يكون هذا التوازن غالبا ومهيًا توازن بني الضرر والتعويض،توازن بني الضرر الذي يصيب اجلماعة و

.القيمتني اللتني يقوم القانون عليهما،ى، مع ذلك يبقى اإلنصاف والعدل اللذان يرمز إليهما بامليزان وأن حيجب موازين القو 
.20-19صص،نفسهاملرجع،عبد العايل عبد القادر-3
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ال:"كما أن حدود ا

اسية االنتقال من دراسة البىنلسيأدى بالدراسات اوهذا ما1،"
التنظيم و اجلماعات اليت تقف خلف التشريعو ،اىل االهتمام بدراسة القوى،واملؤسسات والدساتري

رغم ؛واليت الجتيب عنها النصوص القانونية القانوين للسلطات ،والنشاط الفعلي ملمارسة احلكم،
لقانوين يف حتليلها للظواهر السياسية واالنظمة 
السياسية فمكانة القانون قد تغريت يف حقل الدراسات السياسية وحتولت من أساس التحليل 

ىل جمرد أداة حتليلية لقياس مدى مشروعية قرار أو فعل أو سلوك سياسي إالسياسي الكالسيكي 
د الضمانة اليت تفرض على السلطة أن تسلك ومدى تطابقه مع القاعدة القانونية اليت تعحكومي

حد مكونات النظام أ":هو"غابريال آملوند"القانون حسب،أن تتخذ قرار معنيسلوك معني أو
تطبيق -ب،صنع القواعد القانونية-أ: السياسي اليت تقع يف خمرجات النظام السياسي واملتمثلة يف

2."احلكم بالقانون- ج،القانون

قد حددنا مكانة القانون يف الدراسات السياسية والفرق بني الدراسات السياسية اآلن و 
ىل عالقة القانون بالنظام االنتخايب والدور الذي لعبه القانون يف التطور إوالدراسات القانونية سنتطرق 

جمموعة من ":عرفت االنتخابات،ىل االقرتاع العامإالتارخيي لالنتخابات من االقرتاع املقيد 
،كيفية حتديد الدوائر من حيق له ممارسة حق االقرتاع ،اليت تبني وقت انعقاد االنتخاباتالقوانني 
ومرورًا بالدعاية ،كما يشمل أيضًا العملية االنتخابية بدءًا من التسجيل األول للمقرتعنياالنتخابية

:لكالسيكيةاملدرسة ا: وهذه التطورات جاءت يف شكل مدارس. -1
ذات توجهات قانونية دستورية تنطلق يف دراسة علم السياسة بالرتكيز على دراسة مؤسسات الدولة واألبنية احلكومية وعرَّفت علم السياسة 

درسة ظهرت هذه املدرسة للوجود بعد احلرب العاملية الثانية واعتمدت وحدة حتليل مغايرة ، للم:املدرسة السلوكية.على أنه علم الدولة

 .
ك فالنظام السياسي يف هذا اإلطار ليس له وجود واقعي ملموس ،بل هو جمرد ،وأداة حتليلية تنطبق على العديد من املواقف ونتيجة لذل

مدرسة . والظواهر السياسية ،ولتعرب عن األشكال املختلفة لوجود وممارسة السلطة عرب نطاق الدولة ،أو ما فوق الدولة ،أويف داخل الدولة
تد:ما بعد السلوكية

التقليد - 3.التقليد البنيوي- Rational choice  "2"تقليد اخليار العقالين- 1:تقاليد سائدة يف الدراسات االجتماعية)03(ثالث
.08- 07صص،نفس املرجع السابق: اجعر للتوسع أكثر). الثقافوي(الثقايف أو

، أن آملوند قدم تقسيمًا أكثر تعقيدًا من خالل عملية املدخالت واملخرجات نفسها ،فاملدخالت  تستند اىل "ناجي عبد النور"يقول-2
أما املخرجات فتستند االتصال السياسي ، -د،ضبط املصاحل وتنظيمها-رعاية املصاحل ،ج- ب،املشاركة السياسية- أ:أربع وظائف هي

المدخل ناجي عبد النور، : للتوسع أكثر راجع.احلكم بالقانون واالحتكام إليه-تطبيق القانون ،ج-صنع القواعد القانونية ،ب- أ: اىل
.46ص، 2007،دار العلوم للنشر والتوزيع: عنابة، دون طبعة، اجلزائر،لى علم السياسةإ
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انون االنتخاب يبني لنا أن دور القانون يف النظام هذا التعريف لق1"ىل غاية فرز األصواتإاالنتخابية 
، حتديد آجال التسجيل نتخابيةاالنتخايب هو تنظيم العملية االنتخابية من خالل تقسيم الدوائر اال

باقي اجلدول الزمين لالنتخابات منذ مرحلة التسجيل اىل غاية مرحلة الطعون االنتخابية، وكذلك و 
، واملعنيني لتسجيل يف القوائم االنتخابيةاسن ابات من خالل حتديدباالنتخهم املعنينيحتديد من

،)أفراد/أحزاب(املتنافسني"، ومنهم الفاعلني يف االنتخاباتحبالرتشح من خالل حتديد شروط الرتش
،ه فإن جمرد قراءة قانون االنتخابوعلي).املنظمني لالنتخاباملصوتني ،املشرفني على فرز األصوات،

يف هذه النقطة ، philippe Ardantيقول،ري العملية االنتخابية يف الواقعنا كيف تسقد يبني ل
ل مايف االنتخابات أوحول قرار قانون اإلنتخاب يسمح لنا بإبداء رأينا اخلاص حول خيار رج":أن
2."استفتاءيف ما

ديد حقوق يف حتفكلما كان قانون االنتخابات واضح يف نصوصه القانونية وحمايد وعادل
وكلما وفر الوسائل التنظيمية الضرورية حلماية نزاهة االنتخابات ووفر كذلك ،وواجبات كافة املشاركني

السبل الكفيلة ملعاملة كافة املشاركني يف االنتخابات على قدم املساواة،كلما مسح لنا ذلك من 
فقد جاء يف منشورة دليل ،تهادديالتحقق من مدى نزاهة  االنتخابات ومدى حريتها وتنافسيتها وتع

الوضوح القانوين لالنتخابات يتمثل يف ن اهلدف منأIDEAاملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات 
خلق الثقة لدى املشاركني يف االنتخاب وضمان احلصول على تعويض قانوين يف حالة وقوع أي جتاوز 

لوضوح القانوين تعزيز الثقة لدى كافة الفاعلني يف من شأن او "...،لعملية االنتخابيةتزوير يف اأو
، وكذلك توفري الفرصة للحصول دها أوالً ونزاهتها وحياالعملية االنتخابية يف منهجية االدارة االنتخابية

من االعتماد على تقاليد وترتيبات بدالً .صول أية احنرافات ممكنة ثانياً على تعويض قانوين يف حالة ح
ة قد تكرس أكثر التجاوزات الخنفاض مستويات الرقابة القضائية ولعدم وجود آلية ادارية غري مكتوب

نقًال . 180، دون تاريخ نشر، صدار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع:، األردن ، عمانديمقراطيةمحاضرات في ال، فيصل الشنطاوي-1
، جامعة ، كلية احلقوق والعلوم السياسيةرسالة ماجستري،"دراسة حالة الجزائر"التعددية الحزبية والنظام االنتخابيعفاف حبيبة، :عن

.10، ص2005، -بسكرة-حممد خيضر
 Philippe Ardant, est Profsseure à Luniversiter de droit, D’économie et de sience sociales de Paris (Paris
2). Dont il est Président .il enseigne aussi à L’institut d’études politiques de Paris, et il dérige la revue
« Pouvoirs ». comme il a assuré des Fonctions Diplomatiques en Chine et au Maroc, et a été Président de
L’institut du monde Arabe à Paris de 1981 à 1985. Il est mort 06 juin 2007 à Paris.
2- Philippe Ardant, institution politique & droit constitutionnel, Paris, 8e Edition, librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1995, Edition Delta 1997, p187.
 -le droit de suffrage permet de donner son opinion sur le choix d’un homme dans une élection ou sur

une décision dans un Référendum.
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وعليه فإن تقنني العملية 1،"احنرافات ممكنةوبالتايل لفرض عقوبات عن أية جتاوزات أو،قانونية للرقابة 
زاب األحالناخب،(،االنتخابية الغرض منه هو وضع آلية رقابة شرعية متفق عليها من طرف اجلميع

.االنتخابيةوضمان حسن سري العمليةللرقابةوموضوعية) السلطة السياسيةاالدارة،ياسية،الس

لكن هل فعًال الغرض الوحيد من تقنني العملية االنتخابية يتمثل يف وضع جمموعة من آليات 
له جمموعة الرقابة متفق عليها لتنظيم ولضمان حسن سري العملية االنتخابية أم أن القانون االنتخايب

أخرى من األهداف الغري معلنة عكس اهلدف املعلن للجميع املذكور سالفًا وهذا ما سوف نراه يف 
،يف نفس املرجعphilippe Ardantيقول. 

لكن االقرتاع و ،حنو االقرتاع العاماع املقيدتطور تارخيي من االقرت على أنهتاريخ حق االقرتاع حيلل :"أن
التـأكد فرتض أنه يقرتب من العموم جيب أوالً ن، ولعلى اجلميع) شامالً (ميكنه أبدًا أن يكون عامًا ال

يتفق اجلميع على أن تطور قانون االنتخابات كان رهينة التطور التارخيي 2،"من أن االقرتاع قانوين
اليت رغم مثاليتها كانت ) دولة املدينة ،أثينا(الدميقراطية اليونانيةأصله اىلالذي يرجع يفللدميقراطية
يسمح فقط ،وم احلديث للقانون ولكنَّه قانونىل حد بعيد نظرًا لتطبيق قانون ليس باملفهإاقصائية 

ركة يف مجعية الشعب لسن واملشا،طفال من ممارسة السلطة السياسيةملواطنني األحرار دون النساء واألا
وذلك بعد بلوغ هؤالء املواطنني سن العشرين،والنظر يف املسائل اخلارجية،وتعيني احلكومة،اننيالقو 
ألغلبية اواستبعادهااألحرار قتصارها على املواطنني قصائيتها وضيق حيِّزها إلإوهذا دليل على 20.3

وأيضاً .واندثارهافنائهاو األقاربالكربى من السكان واملتكونة من النساء و 
الوضع بالنسبة اىل الدميقراطية يف روما سواء يف عصرها امللكي أواجلمهوري حيث كانت تسري الدولة 

ستأثر القياصرة على السلطة وأطلقوا يدهم يف ممارستها دون ا
.قيد

بية ظهر الدين االسالمي الذي لعب دورًا كبريًا يف تطويرفبني ظهور املسيحية والثورات األورو 
وأصبحت احلريةبتقريره احلرية واملساواة بني األفراد ، فقد كان ثورة على العبودية،وتدعيم الدميقراطية

دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،،اوي، علي الصتعريب، أمين أيوب،أشكال االدارة االنتخابية، آالن وول، وآخرون-1
IDEA ،2007،66ص.

2 -Philippe Ardant, Op; Cit, p 187.
-L’histoire du droit de suffrage S’analyse comme une évolution du suffrage restreint vers le suffrage
universel. Mais le suffrage n’est jamais véritablement universel et, à supposer qu’il s’en rapproche, encore
faut-il que le suffrage soit égal.

، ص ص 2006جملس الثقافة العام، : دون طبعة، ليبيا، بن غازي،توازن السلطة والديمقراطية المباشرةحسني حممد عبد القادر، -3
14-15.
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تدعيم الدميقراطية مببادئ احلريةإنَّ لإلسالم دور يف ،يجتني متالزمتني العتناق اإلسالمواملساواة نت
الديمقراطية ،يةغرباة غري أن اإلسالم مل يطبق الدميقراطية مببادئها احلديثة املعروفة يف الدول الواملساو 
تفعله ملمنا جسَّدها يف شكل حقوق وواجبات منحها للفرد جتاه اجلماعة والعكس وهذا ماإو ،اللبرالية

رًا باألنظمة القدميةية متأثالدميقراطي خالل عصر النهضة الصناعمث تطور النموذج .الدميقراطية احلديثة
ما قبل الثورة واالجتمالسياسيو وكذلك بالنظام االقتصادي

:النمط الدميقراطية أصًال يكمن يفز عليه هوأن السبب اجلوهري من وجود يوما جيب الرتك1.الفرنسية
فالتمثيل الشعيب عرب حريات املواطنني،منع السلطة السياسية من أن تكون قوية جدًا للحفاظ على"

كما 2،"بعدم إبقائهم يف السلطة عند انتهاء و موطنني بتعيني احلكام،يسمح للاالنتخابات
يقول كل جهاز حكومي على اجلهاز اآلخررقابةدف من مبدأ الفصل بني السلطات هوأن اهل

:عناصر رئيسية03مط الدميقراطي يتضمن ثالثة وعمومًا فالن3،"من السلطةالسلطة حتدُّ "مونتسكيو
تراتبية القواعد -3. وجود برملان ميلك صالحيات واسعة- 2. تعيني احلكام باالنتخاب الشامل-1

.القانونية اليت تضمن رقابة قضاة مستقلني للسلطات العامة
إنه طريقة لتعيني ،ينتخاب هو قاعد النمط الدميقراطاال:Maurice Duvergerولذلك يقول

")استبدادية(اليت هي طرق أوتوقراطية ،لوراثة والتعيني واالستيالءاتلفة عن نظاماحلكام خم

راطي احلديث تكون يف ظل النظام األرستقراطي وامللكي الذي سيطر على أوروبا قبل الثورة الفرنسية من بني عوامل ظهور النموذج الدميق-1
نتيجة التقدم الذي عرفته الزراعة والصناعة والتجارة وظهور احلاجة للتعاون والتنقل من أجل املتاجرة فازداد نشاط التجار وأصحاب رؤوس

بقة جديدة تتميز عن الطبقات األخرى فقيم يف املدن مسيت بالربجوازية اليت اعتربت الربح األموال ورجال األعمال ما أدى إىل نشأت ط
ة احملرك األساسي لالقتصاد بدًال من استغالل األراضي الواسعة اليت اعتمدها النظام االقطاعي وهو ما أدى اىل ظهور عالقات وقيم اجتماعي

حلريات يف تسيري البلديات اخلارجة عن حكم األساقفة واالقطاعيني وسريت بواسطة جديدة، وعندما متكن الربجوازيون من انتزاع بعض ا
هلم 

وحينما متكن الربجوازيون من . اهم يف خلق نظام الدميقراطية الربجوازية يف املدنحماكم خاصة ويدفعون الضرائب لتسيري مصاحل البلدية مما س

-les Pays: كما جند املزارعني األحرار يف.األساقفة، الربجوازيني، األشراف: جمالس: أنواع03ومتثل الشعب، مسيت بالربملان وصنفت على
Bas".232-231نفسه ، ص ص ص، املرجعسعيد بوالشعري: للتوسع أكثر راجع .

.57، صاملرجع نفسه،موريس دوفرجي-2
.57ص،املرجع نفسه-3

Maurice Duverger, est un politologue Français, né le 5 juin1917à Angoulême, est l'un des fondateurs
du département de science politique de la Sorbonne (Paris I), en 1969. et le fondateur de l'Association
des sciences politiques et de la Revue française de science politique, participant ainsi à la prise
d'autonomie de la science politique proprement dit, dans les années 1970. Il fut le premier directeur de
l'Institut d'études politiques de Bordeaux.
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نيابية تستمد ووسيلة للمشاركة يف تكوين حكومة ،نتخاب هو أساس احلكم الدميقراطيفاال
من هنا يظهر االنتخاب عبارة عن و ،ىل االرادة الشعبيةإمن استنادها استمراريتها وجودها يف السلطة و 

كما أن .بني مصدري القرارات السياسية واملنفذين هلاتواصل بني احلكام واحملكومني و أداة اتصال و 
فهي مرآة تعكس رغبات الناخبني من خالل ،رة هي أفضل وسيلة لتعيني احلكاماالنتخابات احل

أن االنتخابات هذه اليت أتاحت الفرصة للجماهري غري. النتائج اليت تبديها يف كل مرة اليت تنظَّم فيها
ومنحتهم القدرة على ،ملتسلطني واملستبدينالقدرة على تغيري احلكام واستبداهلم خاصة أولئك ا

. احلكام على أعماهلم الغري شرعيةحماسبة
لسلطة الفعلية اليت تقرر من وجعلت اجلماهري هي صاحبت ا،ء من أرستقراطيني وبرجوازينياألغنيا
مل،حيكم

رة هذه بدت غري أن االنتخابات احل":Duvergerيقول،عرب تطوير نظريات التمثيل الشعيباالنتخاب 
فابتكرت .رساء الدميقراطية اللرباليةدوا إأنفسهم الذين أراسبة هلؤالءبالن،خطرية يف بعض املراحل
، ولكي يبقى دور االنتخابات حمدودًا يف الشعيب للحد من أمهية االنتخاباتبعض نظريات التمثيل 

الدول الغربية إما بفعل التدخل املباشر للشعب عرب مناهج الدميقراطية املباشرة وإما بتولية بعض 
1."لطة خارج إطار االنتخابعناصر الس

ب خالل خمتلف مراحل 
ىل أي مدى كانت هذه النظريات إو ىل أهم نظريات التمثيل اليت ظهرت،إعلينا التطرق التاريخ وجب 

سنجد أنه يف مجيع هذه املراحل نتخاب،إل. اقصائية
لى أن للداللة ع،"حق االنتخاب"تضييقةإلتزمت مبعبارة(تخابعرف عدة حماوالت لتضييق حق االن

.)يف مجيع هذه املراحل التارخييةمشروعةالتضييق كان بصفة قانونية 

.58ص،مرجع نفسه ،موريس دوفرجي -1
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من تسييساً هناك شيء أكثر يف الواقع ليس ":Michel Miailleيقول:أشكال االنتخاب المقيد-1
حىت يصبح يتفق اجلميع على أن االقرتاع العام استغرق مدة زمنية طويلة 1"اختيار نظام االنتخاب

، فحق املشاركة يف االنتخاب كان مل يكن مسارًا خطياً مبدأ مقبول بصفة مطلق ومساره التارخيي 
.هالت خاصةؤ ي ممقتصراً على األشخاص الذين ميتلكون بعض شروط الثروة أو ذو 

اع  ، هذا النوع من االقرت لالقرتاع الضيق واألكثر انتشاراً وهو الشكل األول :اقتراع دافعي الضرائب-أ
".الضرائب االنتخابية"أو دفع ضرائب تسمى ،كان مقيد بشرط امتالك الثروة

فقد كان مقصورًا على قيد، املخاب وهو أول أشكال االنت:االقتراع المقيد بشرط امتالك الثروة
يف هذا النوع من . "اقرتاع املالكني:"ـمسي هذا النوع من االقرتاع بـ،األشخاص الذين ميتلكون ثروة

أن هذا ، إالَّ ات عقارية كان لديهم حق االنتخاباالنتخاب،
واستندت كذلك ،جة أنه اعترب مشروعاىل در والشكل من االنتخاب كان معمم يف القرن

دوفرجييقول،صنع املواطنةامللكية هي من ت: آخر متمثل يفشرعية هذا االنتخاب على اعتبار
وحدهم يتحملون القرارات و األشخاص الذين ميلكون ثروة معينة هم وحدهم مرتبطون بالوطن،..."

2."ار احلكام، إنه ملن العدل إذن أن يشاركوا وحدهم يف اختياحلكومية

لألفراد الذين يدفعون مينح حق التصويت إالّ كان الحبيث  :االقتراع المقيد بشرط دفع الضرائب
استعملته الطبقة الربجوازية كحيلة ؛"بالضرائب االنتخابية"مسيتاشرةاملبضرائبمبلغًا معينًا من ال

قطاعية اليت يف عهدها كانت السلطة للحفاظ على السلطة السياسية اليت انتزعتها من األرستقراطية اإل
، واستند هذا النوع من االنتخاب على نفس الشرعية اليت استند عليها لى الوراثة دون انتخابعترتكز 

3.انتخاب املقيد بشرط الثروة

Michel Miaille, né en 1941, est professeur de droit et de sciences politiques de l'Université Montpellier
1, ancien directeur de l'UFR AES (Administration économique et sociale) 1990-1995. Il fait des études
parallèles de droit et de sociologie, avant de faire une thèse sur la planification française 1969. Agrégé
des Facultés de droit (1969), il est nommé professeur à la Faculté de droit d'Alger de 1970 à 1974.
Nommé ensuite à l'Université Montpellier, il enseigne le droit public, l'histoire des idées politiques et
l'épistémologie.

.47ص،2002،دار النهضة العربية: مصر ، القاهرة،حق المشاركة في الحياة السياسيةداود الباز، -1
أن الضريبة املهنية ، واليت اندلعت الثورة بسببها نصت على1830يف متوز"شارل العاشر"هكذا يف بعض القرارات اليت اختذها"...- 2

أي -هذا يعين حرمان غالبية الصناعيني من حق االنتخاب ، وكذلك التجار وأصحاب املهن احلرة : الحتسب ضمن الضريبة االنتخابية
:اجعر ". -البورجوازيني

.80ص،مرجع سبق ذكرهموريس دوفرجي ،
3- Philippe Ardant , Loc.Cit , p188.
-Ceux qui votent sont a la fois ceux qui paient le plus d’impôt et ceux qui ont  le plus d’intérêt  a la

prospérité générale. Ils seront porté a élire les candidats les plus Sages. Les meilleurs Gestionnaires.
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أن القيد هنا غري قيد،املقرتاع االهذا النمط من االقرتاع ينتمي لنفس منظومة :اقتراع األهلية-ب
ضريبة االنتخابية مت اضافة قيد آخر وهو منح حق دفع الثروة أوشرط اكتسابىلإة باإلضاف

اب الرمسية  أوشاغلي بعض الوظائفاأللقالتصويت حلاملي بعض الشهادات أو
منح حق فإن ذلك ب، و فقد شرعيته أمام الرأي العامالذينظام اقرتاع دافعي الضرائبمن توسيع 

غري أن ".نهم ينعمون ببعض األلقاب الرمسيةولك، ميلكون الثروة املطلوبةالشخاص الذين التصويت لأل
ينزع مجيع القيود املوجودة على االقرتاع وإمنا خيفف دفع الضريبة ال على شرط األهلية شرطضافةإ

1."منها فقط

هاننا أنه التوجد ادر اىل أذيتب" اقرتاع عام"عبارةنسمععندما:قتراع العاماإلعلىأشكال التضييق -2
ل أعضاء األمة يعين أن كغري أنه ال،النتخاب يشمل اجلميع دون استثناءوأن اشروط لالنتخاب

قد ًا أحيان، و من حق املشاركة يف االنتخابفهناك استثناءات حترم البعض. ميلكون حق التصويت
وبالرغم من هذه .اىل أبعد احلدودذا االقرتاع ضيق جيعل من هت

."عامعقرتا ا"هأنه حيتفظ بلقبالتضييقات إالَّ 
عمليةمن رأةاملإقصاءيعد معيار اجلنس أحد املربرات اليت استغلت من أجل:التحديدات بالجنس

سببب، االقرتاع الذكوري بفرتة طويلةبعدرمسياً عرتف بهإحق املرأة يف التصويت، ذلك أن التصويت
وعدم اجلنسني،تساوي بني تقضي بعدم الاليت يف القرون الوسطى، و يف أوروبا تاليت سادالثقافةطبيعة 

على هاقتصر دور القضايا العامة و املشاكل السياسية، إمنا يالسماح للمرأة بالتدخل أو حىت مناقشة 
2.السياسيةفيها النشاطاتللرجال كل النشاطات األخرى مبا يبقى ، و النشاطات العائلية واملنزلية

وهو يقصي املرأة اليت تعترب كتلة مجاهريية ال " عاماً "قي أن تتم تسمية اإلقرتاع غري املنطفمنوبذلك 
.ميكن إغفاهلا يف عملية التصويت

اإلقصاءأو ستياء الشعور باالذه الوضعية دونهلةتقبلاملرأة كانت ممن جهة أخرى فإن ثقافة 
Staëlتصرح املؤلفة و ، حلياة العامةمن ا خري دليل على نوع الثقافة السائدة لدى ، 19يف بداية القرن

:املرأة يف تلك املرحلة

.81صنفس املرجع السابق ، موريس دوفرجي،-1
2 - Philippe Ardant ,Op, Cit; p190.
Madame de Staël, Femme de lettres et écrivain, considérée comme L’une des importatrices du
mouvement Romantique en France. Fille de Necker, Né à Paris le 22 avril 1766, elle reçoit une
excellente éducation et grandit au contact des grands noms de la vie intellectuelle française, ce qui
fera d'elle une femme curieuse, libre et ambitieuse, animée par l'esprit des Lumières. Morte à Paris le 14
juillet 1817, Madame de Staël demeure une figure imposante de l'histoire de la littérature française pour
sa modernité et son aspiration à un renouveau littéraire.  - Idem, p190.
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«On a raison d’exclure les femmes des affaires publique et civile; rien n’est plus opposé à leur
vocation naturelle que tout ce qui leur donnerait des rapports de rivalité avec les hommes et la gloire
elle-même ne saurait être pour une femme qu’un deuil éclatant du bonheur »

، عامةاف حبقوق املرأة السياسية بصورةعرت أخرت الدول املتقدمة اليوم يف اإلت،احلاضرأما يف 
يف والية1890عام،الواليات املتحدة األمريكية:قرتاع األنوثي هوالذي اعتنق االالبلد األولف

Wyoming فقد فرنسا أما ،1928عامياويف بريطان،1920مث تعمم يف كل الواليات املتحدة عام
1.بعد احلرب العاملية الثانيةعتنقته إ

حيق له التسجيل يف سن حمدد حىتواطنشرتاط يف املاإلاهلدف من على العموم:لتحديدات بالعمرا
جند أن القوانني ولذلك ، القوائم اإلنتخابية هو أن يقتصر حق التصويت على البالغني فقط أمام القانون

لمشاركة يف االنتخاب والذي القانوين لسنالعلى األقلنيلغابيف الناخبني أن يكونوا شرتطالوطنية ت
قد أنه يف بعض األحيانغري .يوم اإلقرتاعألقلسنة على ا18يتوافق مع سن الرشد املدينغالبًا ما

ألإالَّ حق التصويت مثًال ال لشيء إلقصاء شرحية الشباب منيستعمل شرط السن كورقة سياسية 
ن يف الشبان يعتربون خطريي...:"دوفرجي

تجه والعمر، ن،مع التجاربلكبار فثورية من ارول بأن الشبان هم أكثلفرضية اليت تقنظرًا لالسياسة 
2"، حنو إصالحية حذرة، أو على األقلحنو احملافظة

، اسطنبول، دراسة في الفقه والفكر السياسي اإلسالمي-المرأة والمشاركة السياسية والديمقراطية،داغيةعلي حمىي الدين القر -1
.08، ص2006جملس األورويب لإلفتاء والبحوث ،

وهلا الشق الثاين الوحيد املكمل للمجتمع اإلنساين، ونصف القوى البشرية ألي جمتمع،يرغم أنه : داغييقول -
وأمام هذه الواجبات فإن دورها السياسي ال يزال يف العامل أمجع أقل بكثري.النصيب األكرب من املتاعب واملشاكل، والتشرد والفقر واللجوء

ففي جملس الشعب %4إىل%1من أدوارها األخرى، حيث تشري االحصائيات إىل أن حجم متثيل املرأة يف الربملانات العربية ترتاوح بني 
ويف %18.2قدر بـ ، وحىت يف العامل الغريب املتقدم فإن متثيل املرأة يف جملس العموم الربيطاين%2.2شاركة املرأةمةاملصري السابق حدد

يف .%10الالتينيةويف أمريكا %19، ويف الدول اآلسيوية تصلب إىل %6)بلد النور والتحرر كما يقولون(العمومية لفرنسامعيةاجل
القرن العشرين من خالل االعالن العاملي حلقوق اإلنسان، بدأ العمل يف دراسة احلقوق واحلريات املعلقة وتدوينها يف شكل قانون ملزم، 

ونتج عن هذه 
وبدأ تنفيذها عام 1979واالتفاقية اخلاصة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واليت أقرت عام 1952السياسية للمرأة سنة 

.واألهم يف هذه االتفاقي1981
حددته عند سن 1814يف فرنسا، شريعة . إن األنظمة احملافظة تؤخر إذن سن الرشد االنتخايب، واألنظمة الثورية تنزع اىل تقدميه"...-2

سن متدٍن جدًا بالنسبة اىل ذلك سنة، وهو1848،21ودستور 1793سنة، دستور25حدده 1791ودستور1830الثالثني، شريعة 
:للتوسع أكثر عد إىل)".، ميثل سن الرشد املدين1974إنه كذلك يف فرنسا منذ .(18اليوم السن االنتخايب يتجه اىل أن حيدد يف. العصر

.82ص، املرجع نفسهموريس دوفرجي ،
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أحكام قضائية بفعل يقصد بعدم األهلية األشخاص الذين صدرت حبقهم:لتحديدات بعدم األهليةا
وهذا ال خيالف قاعدة . من االقرتاعاألشخاص يتم اقصاؤهم ، ففي غالب األحيان هؤالء رتكبوهاإجنح 

، فهم يعتربون مواطنني غري صاحلني وعليه يتم اقصاؤهم من االنتخاب "االقرتاع العام"امل االقرتاع الش
جبرائم نيناداملل يف فرنسا بالنسبة لألشخاصاحلاسنوات مثلما هو) 05(سواء من فرتة حمددة بـــخمس

التصويت مدى احلياة وهذا يف حالة حيرم من أو. القاضيحسب قرارةتغري ممدة يهو ، ةري غري خط
.التشريعات اخلاصة بكل دولةختالف إلدول النيبةغري متهذه التحديدات و . جرائم خطريةعليه تثبت

من ، أواالعتبارلهمل يردحكم عليه جبناية و يسجل يف القائمة االنتخابية منيف اجلزائر مثًال ال
من )05ةداملا(باحلرمان من حق االنتخاب وفق يها عاقب علي،ة احلبس على جنحةحكم عليه بعقوب

أن هناك عدم أهلية سياسية ترتكز على اآلراء املفرتضة بكذلك ريذكعلي التجيب 1،"نتخابقانون اال
ىل احلرمان من حق تؤدي إوبالتايل الرأي أو الصحافة كجرائم حق عام تعترب جرائم. لألشخاص
العاملية الثانية يف الدول الغربية هلية وطنية اليت طبقت خالل احلرب، وهناك أيضًا عدم أاالنتخاب

متخصصة  يعاقب فيها باحلرمان من حق مبكمة عدلملعاقبة كل من تعامل مع األملان مبحاكمته يف
2."احلرمان الوطينعقوبة ب"هذه العقوبة مسيتاالنتخاب و 

ايل  ، فاألهنتخابات مرجعه الشعوب املستعمرةالعرقي يف االأصل التمييز :التحديدات بالعرق•
األمريكية ويف ، وكذلك التمييز العرقي ضد السود يف الواليات املتحدةكانوا مقصيني من حق االقرتاع

كل واليات اجلنوب السود مت اقصاؤهم من حق 19،افريقيا اجلنوبية
أهايل ية إجتاه فرنساإلدارة المثل هذه االجراءات كما طبقت ،poll-taxesظامالتصويت من خالل ن

.ا

.1989، 32، اجلريدة الرمسية العدد05، املادة ن اإلنتخاباتقانو ، واملتضمن 1989أوت 07، املؤرخ يف89/13اجلزائر، القانون رقم -1
.83ص، املرجع نفسه موريس دوفرجي ،-2
 نظامpoll-taxes:19 وذلك ،

يشمل األقليات العرقية، الغرض من وراء هذا القانون هو إقصاء جمموعة القاضي بتوسيع حق اإلقرتاع لJim Crowبعد صدور قانون 
املواطنني األمريكيني ذوي األصول األفريقية من حق التصويت، يف حني مسح للذكور الذي ثبت أنه كان ألبيه أو جده احلق بالتصويت، 

مثل يف إختبار حمو األمية، جنح هذا القانون يف منع من إكتساب هذا احلق دون دفع هذه الضريبة، وأرفق هذا القانون بإجراء آخر يت
املواطنني من أصول إفريقية من التصويت ومن حقوقهم املدنية والسياسية قبل إلغاء نظام الرق، فهو نظام غري عادل كان ميارس أسلوب 

فتاء شعيب، مث ألغي كليتًا مبوجب قرار من عن طريق إست1914ألغي هذا النظام يف والية  كاليفورنيا سنة . الرتهيب خارج اإلطار املؤسسي
.1964احملكمة العليا سنة 
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ملنع ضغط -1:كريني من حق االنتخاب لسببني مهاحرم العس:زاء العسكريينإالتحديدات •
، إلضرارها لسياسة يف اجليشملنع دخول ا-2. مما يشوه االنتخاب، )اجلنود(نيالضباط على العسكري

اطية وأحد إالَّ أن السبب الثاين هذا هو عبارة عن خرق ألحد مبادئ الدميقر 1.بالنظام العسكري
جبميع مبادئ االقرتاع الشامل

سكرية يتم التعامل ، ويف البلدان اليت جترب املواطنني على أداء اخلدمة العحقوقهم املدنية والسياسية
، االنتخاب عن طريق الوكالة مثلما هو تأخري السن االنتخايب:ليب أمههامعهم مبجموعة من األسا

املواطنني الذين يكونون يف أداء خدمة العسكرية هلم احلق يف التصويت بواسطة (:احلال يف اجلزائر
).ن يصوتوا يف مكان اقامتههلهم أالوكالة  اليت تسمح أل

من حق اإلقرتاع تمعشرحية منحترمعادة ما:"ناقصي األهلية أو فاقديهازاءإداتالتحدي•
لنقص أهليتهم جراء نقص إدراكهم أو )الذهننيرضى املك(بإعتبارهم فاقدي للعقلألهليةا

تحديد وهذا أمر طبيعي ولكن، ما يآخذ عليه يف هذا ال"السفيه"وعدم متتعهم

غالباً مااليت و .نتخابيةمع نسبة املسجلني يف القوائم اإلاتهمقارنو ضمن التعداد العام للسكاناهلادخبإ
ومدى مشاركة املواطنني يف احلياة ، كما ياس درجة مشروعية النظام احلحصائيات لقاإلكتستعمل  
وبالتايل فهذه الشرحية غري مؤهلة للقيام حبقوقها املدنية والسياسية أمام مؤسسات الدولة .السياسية

ولكنها مؤهلة إحصائيًا لقياس مستوى املشاركة السياسية للمواطنني، ولشرعنة وجود النظام احلاكم، 
.  قراطيةالدميالعمليةمبادئوهذا يعترب حتايل على

نينح املواطنمبحتقيق الدميقراطية إىل هدف االقرتاع العام ي:محاوالت توزين حق االنتخاب•
مجتلب هلبقرارات عقالنيةم اليومية و العامةإختيار األشخاص القدرة على 

مثلما إحتلتها ة مثاليةمرتبمالعاالتارخيي إحتل االقرتاعالل تطورهخهولذلك نالحظ أن،التقدم والرفاهية
فقد لعب دور أساسي . أن االقرتاع العام أخذ منحى آخرتبنيإالَّ أنه مع مرور الوقت،قبله الدميقراطية

وتوثيق صلتها بالسياسةداخلفرادندماج األيف إ
املناسباتخمتلفيفعنها يعربِّ املطالب االجتماعية اليت ، وبالتايل رفع مستوىالنظام السياسيبو 

شكليغريملإالَّ أنه .هامطالبعنعالنهم يف خروج األقليات عن صمتها واإلساكما،اإلنتخايب
من أخرىحسابعلىإجتماعية أو سياسية فئاتزيفيقتصر على حتأنه أي2.السياسيالنظام

.84-83ص ص، املرجع نفسه-1
2-philippe Ardant dit: « jamais en France le suffrage universel  n’a changer le régime. Il à  favorise les
notables dont il se sert à son tour à légitimer le pouvoir ».
-Philippe Ardant, Op.cit , p 194.
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من التعليم معنييفرتض املبدأ الدميقراطي وجود حد كما،  القرارخالل التنافس على مراكز اختاذ 
،نظام التمثيل النسيبحالةه يفوجتدر اإلشارة إىل أن.يزداد طغيان السلطةحىت ال والوعي السياسي

مشاريعها ختدم مصاحل أقلية فقط من ،متثل أقلية فقط من الناخبني اليتينتج حكومات إئتالفية
ني، ونفس الشيء بالنسبة للممثلني الذين يصوتون على هذه املشاريع فهم ميثلون أقلية فقط من الناخب

.نظرياً فقط ولكنه ضيق عملياً عامهو اإلقرتاع فهذا هؤالء املواطنني، وبالتايل 

، هذه التجارب تعلمنا أن دأه وهي أفضل من االقرتاع املقيدتلغي مبغري أن هذه احلدود ال
. نتخابحق االوهلذا جاءت حماوالت لتوزين ،الدميقراطية املثاليةوحده قق حياع العام ال االقرت 

راطي حياول أن جيعل كل املواطنني إن املنطق الدميق: لى االقتراع العادلإقتراع الغير عادل من اإل-أ
د مواطن واح"، تقول القاعدةت من خالل منح كل مواطن صوت واحدمتساوين يف االنتخابا
.راتامليد منعدالإالَّ أن هذا املبدأ أعيد النظر فيه ،"يساوي صوت واحد

عدة أصوات يف حني مينح آلخرين بعض الناخبني حنميهذا النمط من االقرتاع:قتراع الغير عادلاإل-
. صوت واحد

:وقد تأخذ شكلني:الالمساواة القانونية-1
يف و ،يف مركز اقامته(يت يف عدة دوائر انتخابية التصو منكن الناخبمي: االنتخاب التعددي•

أن يقوم بكل هذه التنقالت الضروريةبشرط)خترج منهايدرس أواجلامعة اليتبيف مكتب ،عملهقرم
هذا النوع من االنتخاب يتطلب من الناخب أن يكون مسجل يف العديد من أن كما .يف يوم واحد

.القوائم االنتخابية
ت إضافية عطاء أصواإ، الغرض من ذلك هو عدة أصواتلناخبلمينح:االنتخاب الجمعي•

1820يفطبقت فرنسا هذا النظام .لتأثري السياسي للجماهري الشعبيةواجهة املاً للناخبني األكثر ثراء
بتربير أن رب 1"االقرتاع العائلي"شكل آخر مشابه لهيفوحاليًا يطبق ؛ "التصويت المزدوج"سمإب

2.نفس املسؤولياتيتحمالني مع العازب وال يلعبان الدور نفسه يف األمة والالعائلة اليستو 

مبنح رب العائلة عدداً من األصوات مساوياً لعدد أبنائه القاصرين الذين يطبق اليوم يف عدة صور، تصويت عائلي كامل:االقرتاع العائلي
يف الواقع األحزاب احملافظة هي . دد معني من األبناءيعيشون يف منزله، تصويت عائلي خمتلط، مبنح رب العائلة صوتًا إضافيًا إبتداءاً من ع

 .
.84ص، املرجع نفسه موريس دوفرجي ،-2
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خرق ملبدأ املساواة يف بعد االمجاع على أن االقرتاع الغري عادل هو: الالمساواة الفعلية في التمثيل-2
ون ، حياول البعض اليوم خلق الالمساواة يف التمثيل دلعام، وأنه لكل ناخب صوت واحداالقرتاع ا

املساس باملبادئ اجلوهرية لالقرتاع العام، لكن بإدخال أساليب أخرى ختلق المساواة هائلة يف 
:أهم هذه األساليب.التمثيل
الغري عادل للدوائر نظريًا لكل ناخب واحد صوت واحد لكن التقسيم:عدم مساواة الدوائر•

من ناخبني آخرين يف م وزن أقل مبرتني ، يقلب املعادلة فيصبح الناخبني يف بعض الدوائر هلاالنتخابية
نظريًا اهلدف كذلك من تقسيم الدوائر االنتخابية هو حتقيق العدالة يف التمثيل، على و .دوائر أخرى

لكن يف الواقع ال . حنو أنه كل املنتخبني جيب أن ميثلوا عدد متساوي من السكان وليس من الناخبني
زن يف التوزيع اجلغرايف الطبيعي للسكان على الرغم من مجيع ميكن حتقيق هذا التعادل لعدم وجود توا
ىل درجة أنه يف بعض الدوائر قد يكون متثيل بعض املنتخبني إاالجتهادات، فهذا التفاوت قد يصل 

إذا كان هناك ...":مثاًال على هذادوفرجييعطيناو.مرات من دوائر أخرى4حىت أو 3أو 2أكرب مبرتني 
الثانيةيف ناخب و 50.000األوىلالدائرةيفواحدتنتخب نائباً كل منهما إنتخابيتنيدائرتني

، جتري األمور وكأن لكل من ناخيب عملياً ولكن . لكل ناخب صوت واحدنظرياً سيكون. 100.000
أن فرغم وجود مساواة يف أصوات الناخبني إالَّ 1."مرتني أقل من ناخب الدائرة الثانيةيزنالدائرة األوىل

. ، وهذه صورة من صور االقرتاع الغري عادلال مساواة يف التمثيلاك هن
مساواة يف تقسيم الدوائر، إالَّ أنه وهي صورة أخرى لال: تقطيع الدوائر يشكل طريقة أكثر دهاء•

ووفق ديولوجي للناخبنييمنا التوزيع اإلإيف هذه املرة اليؤخذ يف احلسبان التوزيع اجلغرايف للناخبني و 
بعض األحزاب على حساب ، ويتم تقسيم الدوائر االنتخابية  لتقوية متثيل اجلغرايف لألحزابالتوزيع

التشريع وبالتايل ، وهذا التقسيم غالبًا ما تقوم به أحزاب السلطة اليت متلك القدرة علىأحزاب أخرى
ع من التقطيع عرفت هذا النو الواليات املتحدة األمريكية.التقطيع على باقي األحزابفرض هذاعلى 
، فرنسا طبقت هي أيضاً للحد منه1962ووجب تدخل احملكمة العليا سنة2Gerrymander:باسم

ختذ التقسيم إ، ولتجنب هذا التقطيع الغري عادللتقطيع حتت االمرباطورية الثانيةهذا النوع من ا
. تغيري حدودهاداري هو نفسه دوائر انتخابية نظراً لصعوبةاإل

.84ص،مرجع نفسهموريس دوفرجي،-1
2-Gerrymanderوهي قاعدة تؤدي إىل انشاء دوائر مصطنعة، هلا ) 1812جريي، حاكم ماسا تشوستس عام (هو إسم خمرتعها

15000ناخب ينتخبون على اليمني و50.000يف األوىل . لنفرتض وجود دائرتني متجاورتني.غالباً أشكال غريبة ولتوضيح  أكثر الصورة
اليسار، مبا أن التوزيع السياسي لألصوات خيتلف تبعًا 30.000ناخب ينتخبون اليمني و25000ينتخبون على اليسار يف األخرى

ناخب حمافظ من األوىل اىل الثانية، دون أن يتبعهم عدد كبري من 10.000لطبيعة األحياء، ميكن إذن عرب تغيري حدود الدائرتني نقل 
.86ص،هاملرجع نفس، موريس دوفرجي: للتوسع راجع.ناخيب اليسار، وبالتايل تغيري األغلبية
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مندوبنيالناخبونخيتارغري مباشر، يف االقرتاععكس االقرتاع املباشر:ر المباشراالقتراع غي•
متثل دميقراطية هناك درجتان يف االنتخاباتإذن . ن بدورهم احلكام عرب انتخاب جديدلذين خيتارو او 

إن االقرتاع غري املباشر.درجات05أومخس04أو أربع03بات بثالثاجراء انتخاميكن، و مبستويني
هو أقل دميقراطية من االقرتاع املباشر، وتأثري احملكومني على خيار احلكام هو أبعد يف األول منه يف 

ي يف ائإقصجعل االقرتاع شامًال يف القاعدة و إىل يهدف االقرتاع الغري مباشرقدفوبالتايل.الثاين
ري مطلوبة من ناخيب الدرجة تكون مطلوبة يف ناخيب الدرجة الثانية وغ"ضرائبية"بإدخال شروط القمة، 
. األوىل

داري الالمركزي مثلما هو معمول به يف الغري مباشر هو وسيلة للتنظيم اإلوقد يكون االقرتاع 
ىل أن إداريون احملليون الذين يعينون هم بدورهم منـتخبني وطنينيالعامل، مما جيعل اإلالكثري من دول

ىل إالتجارب عربتعدد . من ناخيب القاعدةني أكثريكونوا أكثر حكمة وحمافظ
نظرًا ألن اجلماعات احمللية .، باإلضافة إىل المساواة يف التمثيلنتائج االقرتاع املباشرلمماثلة نتائج

املنتخبة من ناخبني من الدرجة الثانية غري متساوية يف السكان على ومع ذلك متنحها السلطة املركزية 
، نظرًا ألن مجيع الدوائر االنتخابية متساوية أمام القانون فينتج عن ذلك أن قانونية يف التمثيلاواة مس

تصبح و ،يب الدوائر االنتخابية الكبريةعلى ناخأكرب ةة انتخابية بقوة تصويتيناخيب أصغر دائر يتمتع 
.1

.87-86ص ص،املرجع نفسه،موريس دوفرجي-1
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الحديثةالسياسية في النظريةنتخابات اإلتفسير: ثانيالالمطلب 

تفسر االنتخابات على النظرية السياسية املعاصرة:نتخاباتالتفسير السياسي لإل:األوللفرع ا
خالل ضرورة التموقع يف احلياة السياسية منإىل فهي تدفع املواطن،التعبئة السياسيةإحدى أدواة

فع الفرد ادواضح يحزيبنتماء إأوحمددةتبين إيديولوجيةمن خالل وأختاذ موقف معني من السلطةإ
عنها من إرتفاع يف رتباملشاركة السياسية وما تإرتفاع مستوىمن خاللف،همبوجبه عن مصاحل

ومن القضايا ختاذ موقف من األحزاب السياسيةإعلىالناخب رب أج،يةشاركة االنتخاباملتوى سم
كموقف من اإلمتناع  بوأأحد األحزاب لصاحل بالتصويت يف االنتخاباتموقفهيعرب عنالعامة و 

رعيتها طة تسمح للسلطة بقياس درجة شحممتثل صارت بات االنتخابالتايلو ، العملية السياسية
، ومن العملية السياسية  من أدائهااملواطنني وموقف،هامواطنيو اهلوة املوجود بنيحجم و 

.ككل
يهوبالتايل ف:السلطةالسلمي على صراعالمظاهر أحدهاعتبار بإتفسر االنتخابات لكوكذ

ثقايفحىتأوأواجتماعيسياسي أو اقتصاديكان ه سواء أجمالعلى إختالف نقل ميدان الصراع ت
يف هذه ،ىل صندوق االقرتاعإاألصلي الطبيعيانهه، من ميدختالف مستوياتإوعلى يديولوجي، أ
املنافسة السياسية  طبيعةمنهموقفوإما عنيديولوجياإله هتوجإما عنخيار الناخب يعرب لةرحامل

االنتخابات أداة إلقحام الفرد الزاوية تعدمن هذه.التصويت بورقة بيضاءبأوبالتصويت أو اإلمتناع 
أزمة وحلل ،لنظاماأو من زاوية معاكسة فهي أداة لتوسيع احلدود السياسية يف النسق السياسي للنظام،

.السياسي للنظاماإلجتماعي اليت قد يعاين منها التغلغل 
مؤسسات النتخابات وظيفة أساسية فهي جتعل الشعب هو مصدر السلطة و لهفإنعليهو 

":أبراهام لنكولنذا عرفهاوهلالدولة هي إمتداد طبيعي لشكل النظام اإلجتماعي
1."لشعببالشعب ومن أجل ا

ًا الرتفاع عدد السكان وارتفاعوإذا استحال تطبيق الدميقراطية املباشرة يف وقتنا احلاضر نظر 
الألفراد ،شاء لألسرار االسرتاتيجية للنظامفإيرتتب عنها من ماو ، تكاليف املالية والبشرية هلاال

  أبراهام لنكولنAbraham Lincoln:فرباير 12، ولد يف 1865و1861للواليات املتحدة األمريكية للفرتة ما بني 16الرئيس
الكثيفة ألمهات الكتب، تعلم بنفسه يف أسرة فقرية ألبوين مزارعني، مل يتحصل على تعليم رمسي إالَّ أنه كون ثقافة عالية بقراءاته 1809

، انتخب رئيسًا للواليات املتحدة األمريكية، بعدما ترشح بربنامج يعارض توسيع 1837مبادئ القانون اإلنكليزي، و أصبح حمامياً ناجحاً 
. 1865نيسان 14، أغتيل برصاصة يف 1856يف الرقنظامكان صاحب قرار إلغاءالعبودية إىل الغرب األمريكي، و 

منشورات : بريوت،1، طالنظم االنتخابية، دراسة حول العالقة بين النظام السياسي والنظام االنتخابيعبدو سعد، وآخرون، -1
.14، ص2005،احلليب احلقوقية
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ل التوافق بني احلكام ية حيقق على األق، فإن تطبيق الدميقراطية النياب
ل سن القوانني ، وإذا مل يكن ألكثرية املواطنني املعرفة والقدرة على التفرغ الكامل من أجواحملكومني

االستبدادي املبين على منطق دارة شؤون احلكمإو 
من احلاكم ملن يشاء تقسيم الثروة يف شكل هبة منينجم عنهمايف تويل السلطة و القمع و اإلنقالب

.إ، من احملكومني
إىل نشاط حتول بلمل يعد جماين كما يف أثينا التفرغ للعمل السياسي،عصر احلايلاليف و كما أنه

"دكتاتوريات أوليغارشية"قامة إتؤدي على اليتومربح وأصبحت املمارسة املباشرة للدميقراطيةمأجور

يق املمارسة در على حتقاالقوحدههواعترب النظام التمثيليو ، لت من الدميقراطية عملية مستحيلةجع
أصبح من ، ميارسون السلطة دون تربير وملا ظهر هناك ممثلني للشعب،الصحيحة لشؤون احلكم

ل مبدأ باحثني يف جمال القانون الدستوري اىل التفكري حو ، بذلك ذهب ال
ه إالَّ بإشراك علماء هذا لن يتوصلوا لو ،لتحقيق األمانة والوفاءاألمثل التمثيل السياسي وأساليبه

مصغرة  لألوضاع صورة نتاج جملس متثلإية األمثل والقادرة على السياسة للبحث يف املعادلة االنتخاب
نتيجة لعدالة النظام االنتخايب، النظام الدميقراطيعدالةأي جعلاعية للمجتمع، السياسية واإلجتم

، فمن خالل شكلهاحتديد بادئ الدميقراطية و املرساء ة االنتخابية لعبت دور رئيسي يف إالعمليفوعليه 
تفضيل فئة اجتماعية على أخرى أوتفضيل و تحكم يف وظائف املؤسسات السياسية

، فهي تقوم يف ىهذا الشكل من احلكومات على آخر أوىخر ة من الرأي العام على أحمددتاتوجه
فالنظام ، ، وهنا تربز لنا مدى نسبية النظام الدميقراطيبتحديد شكل الدميقراطية املتبناةالواقع 

، التمثيلأمهها مشكلة املساواة يف الدميقراطي حىت بعد تطبيقه يبقى يعاين من العديد من املشاكل لعل 
، من خالل جعل النظام ىل حماولة تأمني هذه املساواةإة احلديثالغربية ولذلك اجتهت األنظمة 
، ة بفكرة تعددية اآلراء والتياراتوربط االنتخابات التمثيليحرية املواطنني و االنتخايب يضمن التعددية 

جتعل من هذا النظام ر خاآلوبالتايل فأي صورة من صور احتكار حزب واحد للحكم واقصاء الرأي 
فمفهوم الدميقراطية ، م الدميقراطيةو هيف مفوانتخاباته صورية فقط، وهذا مايعترب تطورغري دميقراطي

.مع احلفاظ على العدالة واملساواة يف التمثيلوفق النظرية الغربيةرباليةلأصبح يشري اىل التعددية ال

كم، فوفق معيار العدد أي عدد املشاركني يف احلكم، تصنف من احلهي أحد أصناف النظم السياسية، تشري إىل منط : األوليغارشية
، وتقابلها األنظمة األوليغارشية، اليت تعين حكم األكثرية، ويقابلها يف الواقع األنظمة )ملكية(األنظمة السياسية إىل أنظمة موناركية 

هي نظام سياسي يقوم على منط سلطوي ميارس السلطة واخلضوع على املواطنني بالقمع واإلكراه، ولفرض : يةالديكتاتور اجلمهورية ؛ أما 
تعين دميقراطية بقوة اجلماهري، أو بقوة احلكم الشعيب، سواء جتسدت يف اإلستفتاء أو : الدكتاتورية األوليغارشيةالرقابة والضبط اإلجتماعي؛ 

.لرئاسيةيف الربملان أو يف اإلنتخابات ا
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، فهي تبسط عالقة لمواطننيات ليست فقط متثيل لبنتخالإلاسيةيالسوظيفةالأن ىلإجتدرو 
ني من يطبق عليهم القرار ، من خالل تسهيل التفاهم بني صانعي القرار السياسي وبالشعب بالسلطة

، وبذلك حلت لحكام مهما كانت طبيعة هذا احلكملبتعبري آخر تأمني طاعة األفراد، أوالسياسي
يكون فيها للناخب دقة على النتائج حمل االنتخابات اليتاالنتخابات اليت يغلب عليها طابع املصا

، مبساعدة وسائل من الوصول اىل السلطة لعدم صالحهتأثري على السلطة كأن يزيح مرشح ومنعه 
عرض اليت ت، ومل يصبح للفرد القدرة يف التأثري على اخلياراتبالتأثري يف الرأي العام وتوجيههعالم اإل

يكتفي بالتصويت على هذه اخليارات مهما كان نوعها وبالتايل جعل و ،السوق السياسييفعليه
اخليارات املعروضة على املواطنني على"نعم"ـبشكل من أشكال املصادقة ي فقطنتائج االنتخاب ه

1.على اخليارات املعروضة"ال"ــمهما كانت نوعيتها واالمتناع عن التصويت هو عبارة عن التصويت ب

وسيلة للمواطنني للمشاركة يف يأن االنتخابات يف النظرية السياسية املعاصرة هتنتجنسعليه 
اليت هلمالقضاياخاصة،من أداء السلطة حول أهم القضايا الراهنةماحلياة السياسية بإبداء مواقفه

.

هم السلوك االنتخايب للمواطننيإن حماولة ف:نتخاباتالتفسير السوسيولوجي لإل:الثانيالفرع
اسي يف حتليل اليت تعد مبدأ أس)Multi-causalité(يم منذ البداية بالتعددية السببيةيقتضي منا التسل
افرة حمصلة مجلة من العوامل املتظالَّ هو إأن السلوك االنتخايب للمواطن ماذلك،الظواهر السياسية

2.سلبياأوجيابياأكان إسواء معنيواليت تدفع الناخب حنو سلوك ،واملتفاعلة

جمموعة من األمناذج االجتماعيةيركز علىالتفسري السوسيولوجي احلديث لالنتخابات
تعترب مكملة للتفسريات املقدمة يف سلوك االنتخايب للناخبني و ، لتفسري الالنفسية وأخرى عقالنيةو 

، الذي قدم Paul Lazarsfeldمع 1940ىل غايةإ،ما قبل السلوكيةيةظر املرحلة اليت سادت فيها الن
بني اً ، اليت عرفت ازدهار بروز املدرسة السلوكيةأنه مع غري،واالقتصاديأمنوذج التفسري االجتماعي

.18-15، ص صهعبدو سعد، املرجع نفس-1
.24املرجع نفسه ، صعادل عبسي ،- 2

Paul Felix Lazarsfeld, est un sociologue américain, Dorigine Autrichiene.Il est connu pour
L’importance de ses traveaux sur les effets des Médias sur la société, et pour l'utilisation des techniques
d'enquêtes pour la collecte d'information, et aussi pour sa contribution au développement de la
sociologie électorale Il a publié de nombreux écrits parmi les quels on retrouve The People's Choice
(1944), Radio Listening In America (1948), Voting (1954). Paul F. Lazarsfeld est mort à New York
en 1976.
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لدراسات االجتماعية لالسلوكي اجلديد هجتو حاول العديد من الباحثني يف ظل ال1957-1963،1
، االنتخايب على وجه اخلصوصسريية جديدة للسلوك السياسي و عمومًا استغالله لتطوير أمناذج تف

للسلوك ، أي من التفسري اجلغرايف والتارخيي ن االنطالق من حيث انتهى اآلخرونبذلك كاو 
".  Paul Bois"أو"سيغفريد"ولكن باقرتاح وحدات حتليلية خمالفة عن اليت اعتمدها ،االنتخايب

: التفسريات السابقة جندعنم ، فيما يتعلق باجلديد املقدأوالً 

حاول الباحثني الفصل يف العلية بني العامل اجلغرايف وبني السلوك :في التفسير الجغرافي- أ
وضع متثيل خرائطي لالنتخابات من خالل املقارنة بني اخلرائط يف الزمان واملكان لقياس باالنتخايب 

، وتقنيات جديدة يف ذلك على وحدات حتليلية مغايرةيفمعتمدين ،تطور التيارات السياسية جغرافياً 
عب على املستوى اجلغرايف فيما أمر صإن اختيار وحدة حتليلية مغايرة :وحدة التحليل-1،سم اخلرائطر 

من ، فالوحدة االقليمية جيب أن ختتار على أساس عميم النتائج على املستوى الوطينيتعلق باملقارنة وت
ية شكالإ، مما خلق ثل وحدة سوسيولوجيةجيعلها متن الكرب ما، ومة جغرافيةالصغر بشكل ميثل وحد

هناك من املقاطعة كأصغر وحدة قابلة لالعتماد غري أن ، وعليه اعتمدت حتديد حجم الدائرة االنتخابية
.طبيعة الدراسة هي اليت حتدد حجم الوحدة التحليليةاعتربمنبعض الباحثني

لتطور السياسي ملنطقة أو هلدف من التمثيل اخلرائطي جلأ إليه الباحثني ملتابعة اا:التمثيل الخرائطي-2
. لواقع ولذلك فإن صحة الدراسة مرهونة بطريقة التمثيل اليت خنتارهال، دون تشويه بلد ما

تحصل عليها كل حزبيت يالالصحيحة ترتجم النسب املئوية لألصوات:طريقة التمثيل املتصل-
، مث ترمجتها باأللوان على عدد املمتنعنيو يف القوائم اإلنتخابيةالناخبني املسجلنيعددومقارنتها مع

تظليل ،5، اللون األبيض أقل من األلوان للداللة على تفاوت النسباخلريطة واستعمال التدرج يف 
80.2القامت أي أكثر مناىل غاية اللون األسود أو10اىل6خفيف بني 

.تعتمد التدرج يف األلوان وال تضع إالَّ الدرجات املهمة: ة الديناميكيةطريقة الرؤي-
أودائرة حسب أمهية نسبة متثيل النتائج االنتخابية على اخلريطة مبربع:طريقة التمثيل باملساحة-

.حول النقطة املشار إليها بنتائج األصوات االنتخابية،األصوات
تصويت استطالع الرأي العام لقياس نوايا الناخبني يف الاعتماد تقنيات:ستطالع الرأي العامإ-3

.، التعرف على دوافع الناخبنيوالتنبؤ بنتائج االنتخابات

.395، ص1994جامعة الكويت،:، الكويت2ج،موسوعة العلوم السياسيةوآخرون، ، حممد حممود ربيع-1
.192-177، ص صهاملرجع نفس،بيار كوت جون بيار مونييهنجو - 2
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حتت:الدراسات الجماعية التابعة للهيئة الوطنية للعلوم السياسية في فرنسا حول نتائج االنتخابات-4
والذي خلص اىل أن ،من االتقاندرجة كبرية لهبعمل )Duverger-François Goguel-…(اشراف

تصويت واألصوات امللغاة تفسر إماميتنعوا عن السكان األرياف ناذراً ما
يف ،باحز األاجلغرايف لبعضأنه نتيجة للتوسع، أوأنه احدى صور االمتناع، أواليتعارف الناسحيث

1.رىبعض الدوائر االنتخابية وتراجعها يف أخ

للظواهر نظرًا لتطور التحليل الرياضي:مساهمة التقنيات الحديثة في علم اجتماع االنتخابات-5
.طورت طرق التحليل وبسطت املشاكل، أوجدت وسائل مادية لكرتويناالجتماعية، والتطور اإل

.اليت تبسط من اجلداول االنتخابية:العامليالطريقة الوصفية للتحليل- أ
.متغريين أحدمها مستقل وآخر تابعبتحديد نوع العالقة بني :لتحليل التناقضيليقة التفسريية الطر -ب
ىل إس اليت ترجع السلوك االنتخايب لي:كطريقة صاحلة لبعض فرضيات البحثطريقة التصنيف-ج

. منا اىل شكل االتصال الذي ينشأ بينهمأفراد الطبقة االجتماعية وإ

، يف مركز أحباث 1940ظهر هذا األمنوذج سنة: ج التفسير االجتماعي واالقتصاديأنموذ :ثانياً 
مبناسبة "The People’Choice"يف كتابوفريق حبثPaul LazarsfeldرائدهاMichiganجامعة

عينةواختار كواليت حاول خالهلا قياس أثر احلملة االنتخابية على الناخبني االنتخابات الرئاسية 
أن لكل حزب سياسي تأييد شعيب حمدد مفرتضاً ، سكان يف والية ألوهايو األمريكيةموعة من الجم

، فقد الحظ أن اليت حتصل عليها كانت غري متوقعةأن النتائج غري ،هيستمد منه شرعيته وميثل مصاحل
ية عهم العائلمعظم القرارات االنتخابية كانت حمددة مسبقًا لدى الناخبني ومتطابقة مع أوضا

وعليه فإن الوضعية االجتماعية ،قامتهمإومتأثرة بشكل كبري مبكان واالجتماعية والثقافية والدينية 
2،)ألن الفرد يفكر يف السياسة وفق ماهي عليه وضعيته االجتماعية(،سلوكه االنتخايبحتددللفرد

استطالعات الرأي العام، ب القيام ب؛ وللتنبؤ بسلوك األفراد مسبقًا جياليت توجه سلوك الفرد مسبقاً 
كذلك التعرف على انتماءات ، و ع السياسية لألفراد للمشاركة، وقياس الدواف

اليت بفعل ،مائه اىل النقابات جمموعات العمل، العائلةالفرد من منظمات اجتماعية واقتصادية مثل انت

1-François Goguel, Maurice Duverger, jean Touchard, Les Elections du 2 Janvier 1956, Paris,
Librairie Armand colin, 1957, pp 467-505.
2-Nonna Mayer, «Qui Vote pour qui et pourquoi ? Les modèles explicatifs du choix électorale»,
Pouvoirs, Revue Française D’Etudes constitutionnelles et politiques, VOTER, N° 120, 2006,
pp 17-18.
-Bernard Berelson, Hazel Gaudet, Paul F. Lazarsfeld, The People’s Choice. How the Voter Makes
up his Mind in a Presidential Campaign, New York, Columbia University Press, 1944, p311.
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ياسية اليت حتدد جمموعة من القيم مبا فيها القيم السحتكاك الدائم يف العمل تنقل للفردو اإلالرتبية أ
ألن سلوك الرجال يبحث هذا األمنوذج يف متغريات سوسيودميغرافية، كاجلنسكما ،سلوكه االنتخايب

هو اآلخر حيدد السلوك ، السنخمتلف عن سلوك النساء من ناحية الدوافع ومن ناحية التصويت
املتغري و ،اب عن الشيوخ، مكان االقامة وشكلهالشبااتاالنتخايب الختالف ثقافة وقناع

مثل مكان العمل ومستوى األجور والقدرة الشرائية واألوضاع املعيشية للفردللفردالسوسيواقتصادي
بالتايل فإن و واليت جتعل الربامج احلزبية هي عبارة عن جمموعة من اخليارات االقتصادية لدى الناخب

ضافة اىل إ1،ه االقتصادية احلالية وطموحاته االقتصادية املستقبليةسلوكه سوف يتحدد وفق أوضاع
لية شبكة العالقات التفاع، وما ينتج عن العائلية أوالعرقية أو الدينية، الوالءاتمستوى التعليم

ىل مستوى الثقافة السياسية للفرد إىل القيم واملعايري السائدة و إضافة إ، االجتماعية اخلاصة بكل جمتمع
.باعت

مل االجتماعية فقط بالعوامسألة السلوك االنتخايب للفرد تتأثرهذا األمنوذج جيعل
، شخصية الفرد العامل السياسي للبلد يؤثر فيهوالثقافية وأمهل باقي العوامل فمثالً واالقتصادية 

، العامل التنظيمي لالنتخابات هو ي عامة للفردستنعكس على السلوك االنتخايب وعلى موقف السيا
وهذا ما ، ة عن نطاق الفرد ولكنها تؤثر فيهختيار سلوك حمدد وهذه العوامل خارجإىل إالتايل يدفع 

. ىل عامل مجاعيالسلوك االنتخايب من عامل فردي إتفسرييدفعنا ل
منوذج يف اطار اجتاهات يندرج هذا األ:لنفسي في تفسير السلوك االنتخابياألنموذج ا: ثالثاً 
جمموعة مع1970-1960يف شكل دراسات بنيMichiganظهر يف جامعة، االجتماعيعلم النفس 

كما يف تفسريه للسلوك االنتخايبLazarsfeldعتمدها إمن الباحثني الذين قاموا بنقد املتغريات اليت 
واعتمدوا يف م، وا الفرضية اليت انطلق منهالداستب

يؤثر االنفتاح الفكري مدىىل أيإ، مثًال وتأثريها على السلوك االنتخايبمن شخصية الفردانطالقًا 
ي يف حتديد على السلوك دور السلوك السلطو ، أوثقته بنفسه يف املشاركة السياسية ؟للفرد و 

، فهي التقف عند جترب الفرد على سلوك سياسي معنياليتوتبحث كذلك يف الدوافع ، االنتخايب
ىل سلوك سياسي معني إلذي يدفع الفرد امنا تبحث عن السبب إدراسة الصفات الشخصية للفرد و 

ىل الذي يف نظر هذا األمنوذج يرجع إو ،استمرارية هذا التفضيلأو تفضيله حلزب معني و دون اآلخر
سياسية ضمن اليت ينقلوا هلم قيمهم النها  اآلباء ألبنائهم و ليت يلقِّ الرتبية اجمموعة من العوامل أمهها 

اجتاهات أو خيارات حربية جمموع القيم الرتبوية
1-Bruno Jérôme, Véronique Jérôme-Speziari, Analyse Economique des Elections, Paris, Edition
Economica, 2010, pp 18-37.
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ىل كل من املريب أو القائد أو القدوة بصفةوذج النفسي يويل اهتماماً خاصاً إوبذلك فإن األمن،حمددة
إن ":"سكيفآرون ويلدا" و"لسن بولسيبن"يقول1،عامة ودوره يف عملية التنشئة والتكوين السياسي

، واليت تتضمن يه يتلقى منهم اهلوية االجتماعيةوهو يعيش يف حمتوى اجتماعي مع والد...الناخب
إذا كانت العائلة وع:مجهوريًا مثالً بداخلها حمتوى سياسي، فالفرد يكون دميقراطيًا أو 

ء الرئيسية اليت تربط االنتماو عالقات الهلم بغريهم إالَّ من خالل العالقة
احملددة ، وهكذا فإن كل فرد حياول أن يتقاسم مع أصدقائه ومع عائلته بعض الصفات فيما بينهم

خالصه إىل حزب إسم معهم يتقاوكذلك حياول أن ،ميان الديين، اإلمثل الدخل ودرجة التعليم
2."حمدد

ميوالته النفسيةىلإ، لياته السياسيةوأفضفقد ربط األمنوذج النفسي القرار االنتخايب للفردعموماً 
كما أن،  املرتشحنيو األحزاببرهاناتو احلملة االنتخابية بهر أثوعيه السياسي يف ظل تمنأكثر

هرتياحإأو،واالستقرارىل األمنالغري معلنة للناخب، مثل احلاجة إو القناعات النفسية العميقة املعلنة 
الفكري املستوى، أوألحداثاحبًا يف القيادة والتحكم يف أو، أحد املرشحني يف خربته وكفاءتهىلإ

وبالتايل ")معارض/مؤيد(كموقف الناخب من النظام السياسي"مبزاجه السياسيوعالقتهللناخب
أومن القيم السياسية اليت يغرسها اآلباء يف أبنائهم،من طريقة تنظيم االنتخاباتو ، أبسلوكه االنتخايب

ع هذه الدوافع وامليوالت النفسيةوالنقطة املشرتكة جلمي
السياسية أوالدينية أواملهنية أو(إلحدى الفئات املرجعية للمرشح "االرتياح واالنتساب"آلية 

جنس وأسن أو،ن أصل جغرايف، تارخيي، ثقايفاجلهوية مبا فيها ماالجتماعية أواالقتصادية أو
هو نتيجة تفاعل بني جمموعة من االنتخايبالسلوكفإنىل العوامل النفسيةضافة إباإل،)املرشح

تتم بني ذه التفاعالت ه،واالنتخابيةاملتغريات اليت ساعدت يف صنع وصياغة القرارات السياسية
األيديولوجيات احلزبية، القيم السياسية للفرد، املؤسسات احلكومية، االعالم، االتصال السياسي، 

، وأن مل النفسية هي أساس شخصية الناخبذلك أن العوا؛، الوعود االنتخابيةاألوضاع االقتصادية
هذه التفاعالت ميكن 3.درجات متفاوتة، والعوامل السياسية تؤثر فيها بجتماعية تشكلهاالعوامل اإل

.االنتخاباتمتثيلها برسم يسمى بنفق السببية يف 

تيزي -دراسة ميدانية لطلبة كلية الحقوق بجامعة مولود معمري ،أنماط السلوك االنتخابي والعوامل المتحكمة فيهبارة مسري،-1
.58-57، ص ص)2007معة اجلزائر،رسالة ماجستري ، كلية العلوم السياسية واالعالم ، جا( ،- وزو

، ترمجة، نظمي لوقا، دون رقم إستراتيجيات السياسة اإلنتخابية األمريكية،إنتخابات الرئاسة، آرون ولدافسكي، نلسن بلوسيب-2
.177- 176ص ص ،نفسهاملرجع،سومي العزي: نقال عن. 1984كتايب، : الطبعة، القاهرة

.60-59ص ص،املرجع نفسه،بارة مسري-3
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Pascal Perrineauلــ  نفق السببية يف االنتخاباتخمطط :01الشكل رقم

Source: Pascal Perrineau, et Dominique Régnée: Dictionnaire du vote, Paris, PUF,
2001, p 642.

وقناعات مدركاتقياسللقياس، فال ميكنه قابليته عدم األمنوذج هوهذا علىيؤخذ ما
ا جيعل ، وهو م، فهو يكتفي بوصفها فقطبشكل دقيقالناخبنيوميوالت واجتاهات واستعدادات

راد التعين بالضرورة القيام نتائجه غري قابلة للتعميم
والبيانات الزالت قاصرة على املعلوماتأدوات مجع ومن جهة أخرى فإن بنفس السلوك االنتخايب،

على املستوى النظري أو قياس درجة تأثري التوجهات النفسية لألفراد على سلوكهم االنتخايب سواء 
.امليداين

ألبنیة االقتصادیةا

األبنیة االجتماعیة

الظروف التاریخیة

الفئویةاالنتماءات

التوجیهات القیمیة

االنتماءات الفئویة

اآلراء حول الوعود 
والرهانات

صور المرشحین

العالقات الحزبیة 
والوالءات الحزبیة

تأثیر األصدقاء
تأثیر االتصاالت

الظروف السیاسیة

كومیةاألعمال الح الحملة االنتخابیة الظروف االقتصادیة

المتغیرات الطویلة المدى المتغیرات القصیرة المدى

االنتخاب
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ات األمناذج السابقة على ثبنظراً لصعوبة إ:فسير السلوك االنتخابياألنموذج العقالني في ت: رابعاً 
يف و معريف جديد يقوم على النفعيةحنو أمنوذج ،فريق من الباحثني1970السبعينياتيفجته إ،امليدان

لذي استخدم النظرة االسرتاتيجية الناخب خالل تصويته مستخدماً ، اAnthony Dounsمقدمتهم
، اخليارات الدقيقة للناخبلتعرف علىالناخب االسرتاتيجيعقالين أومصطلح الناخب ال

وك عقالين يعتمد على قواعد سلهوينطلق هذا األمنوذج من فكرة مفادها أن السلوك االنتخايب 
وفق قادرين على ترتيبها و هلم خيارات سياسية ني، فالناخباملفاضلة بني اخليارات السياسيةيف، نفعية
، فالناخبني يفاضلون بني البدائل يف من املنفعة املنتظرةرفعواختيار البديل االنتخايب الذي ي،أولوي

، وتصوره مات التجارية للسلع االستهالكيةاملستهلك بني العاليفاضل مامثلالسوق السياسي متاما
راراته أكثر من تأثره هلا أثرها على قو هم املستقبلية دوعو للمرشحني 

.باالنتماءات احلزبية أو التضامنات الدينية أو الطائفية
Dounsقامحيث،يف الواليات املتحدة األمريكية، تطور سريع "اخليار العقالين"أمنوذج عرف

ق الناخب الذي يبحث عن حتقيرغبةمن خالل ،بتحديد األمناط التحيزية للناخبني يف تصويتهم
املرشحني آراءدرجة اقرتابه معكن ذلك مرهون يف الواقع مبوقعهوإ، در من املنفعة يف تصويتهأقصى ق
وقعه يف الزمان واملكان نتيجة ملختياره هوإوبالتايل فإن ،االنتخابيةرهاناتالحول 

هناك نوعان من ، فإذا كانمتثل عدد الرهاناتنحيث أن نــاليت ميثلها ب،الرهانموقفه حولو 
مكان فباإل، دة يف احلد األدىن املضمون للدخلالزياحول خوصصة مؤسسة ما أو:مثالً الرهانات 

ومن مثة وضع قرار 10ىلإ1قياس درجة املوافقة للناخب بني هتني السياستني يف سلم مدرج من
ىل أن الناخب كن التوصل إنتيجته بعد املقارنة بني السلمني، والتايل ميالناخب يف نقطة مثالية وفقًا ل

على وفقاً للبعد بني موقعه من هذه الرهانات و،على السلمنقطته املثاليةىل إسيصوت للمرشح األقرب 
1.واحد من هؤالء املرشحنيوقع املمنوح لكلاملالسلم و 

Anthony Douns, est un Politologue et un économiste américain, né le 21 Novembre 1930 à Evanston, Il
à Dévloppé le Concept d’ignorance Rationnelle dans son ouvrage, «la théorie économique de la
démocratie» publié en 1957.

اإلقرتاع، ألنه يعترب أن يفعن رغبته احلقيقية هو الناخب الذي ال يصوت على مرشحه املفضل وال يصوت:الناخب اإلسرتاتيجي
تصويته سيكون ستكون أفضل لو يصوت على مرشح آخر، أما يف الدور الثاين فيصوت على املرشح الذي يراه األقرب إىل خياره العقالين 

ار العقالين إعتربوا أن األنظمة اإلنتخابية املعاصرة تدفع بالناخبني لسلوك هذا اإلنتخاب واإلجتماعي، وجتدر اإلشارة إىل أن منظري اخلي
: للتوسع أكثر راجع.اإلسرتاتيجي، كما أن هذا النمط من اإلنتخاب يتطلب وجود نظام إنتخايب بدورين

-Sergio Lepratti,Tristan Tomala, Stratégies et Vote, « mémoire préparé à L’ecole des Hautes Etudes
Comerciales Majeure de Finance », France, 2009, p 01. Dans le Résumé.
1- Nonna Mayer, Op, Cit, pp 21 -22.
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داً عله يعي مصاحله جيجي، لدى الناخبض وجود مستوى ثقايف أو علميهذا األمنوذج يفرت 
ميكنه تفسري سلوك الناخبني ذوي املستوى الثقايف البالتايل ف، و على ترتيبها وفق أولوياتهقادرو 

لى التحليل الدراك مصاحلهم و إوالتعليمي احملدود جداً والغري قادرين على 
عله يدرك حجم الرهانات معلومات كافية جتيفرتض توفر الناخب على هأن،كما والنقد واملفاضلة

يركز على أمهية احلمالت االنتخابية فهو بذلكالسوق االنتخايباملوجودة علىواحلزبية االنتخابية 
وله مصاحل يريد حتقيقها من، واالتصال السياسي يف حتديد مستوى السوق السياسي االنتخايب

ك عقالين خيتار وفق مبدأ سلو فهو جيعل للناخبىل أقصى حد منافعه وبالتايل إبالرفع االنتخاب 
؛ مما جيعل من هذا )، العرقيةالفكرية، الطائفية، املذهبية(، مغفًال بذلك عوامل الوالءاتاملصلحة

ضفي على هذا األمنوذج صفة ، مما يللناخبني" االمتناع الالعقالين"األمنوذج غري قادر على تفسري 
سلوك الفئات بذلكة ومثقفة فقط مهمالً القتصاره على تفسري سلوك فئة متعلم" عدم الشمول"

متغرياتوطموحات الناخب ومغفالً بعني االعتبار متغري املصلحة اً خذآزئي،اجلالتفسري األخرى، و
.أخرى قد تكون حامسة يف توجيه سلوك الناخب

فهو السابقة هذا األمنوذج يعترب أكثر تطوراً من األمناذج :تفسير باالتجاهاتالأنموذج:خامساً 
ينطلق من أن السلوك االنتخايب لألفراد هو عبارة عن حمصلة الجتاهات الفرد املعرفية 

ذلك أن الناخب اليصوت بالضرورة على املرشح 1،والعاطفية يف السياسة واألحزاب واملرشحني
،قدرة على تغيري األمورر منا على املرشح الذي يراه األكثإاألقرب إىل آرائه حول القضايا املختلفة و 

وبالتايل فهو يعترب أن هناك نقطة حيادية ينطلق منها الناخب لتقييم االجتاهات االحتمالية للتغيري 
يرتكز فقط على مواقفهم حول القضايا السياسية و وتقييمه للمرشحني ال

2.بطريقة تنازلية أو تصاعديةييمهمجنازها يف امليدان وبالتايل باستطاعته تقوإ

عد املرشحني أمنوذج ب:هني أساسيني يف هذا األمنوذج مهابالتمييز بني اجتا،Denis Lindonقام
.ختيار املثايلاإللغاء و وأمنوذج اإل،عن املشرح املثايل

.63املرجع نفسه، صبارة مسري،-1
2- Nonna Mayer, Op, Cit, p .22
Denis Lindon, Professeur de marketing et des Haute Etudes Comerciales, fondateur d'une société
d'étude qui  allait  devenir  la Sofres, en 1927.
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ة يف وكامليفرتض أن لكل مواطن صورة واضحة :أنموذج بعد المرشحين عن المشرح المثالي-1
، أي من املرشح ار سيختار املرشح األقرب من رأيه، ويوم االقرتاع اىل اختيذهنه عن مرشحه املثايل

، بطرح سؤال على باإلمكان التحقق من ذلك ميدانياً ، و ي يتطابق مع الصورة اليت يف ذهنهالذ
، يليها ألمهيةمث ترتيب هذه الصفات حسب ا، ا لذى ممثليهمالناخبني عن الصفات اليت يرغبون توفره

ب الصفات املطلوبة ، مث حماولة اعطاء عالمات لكل مرشح حستقييم الناخبني حسب ما سبق
، وعليه املرشح الفائز يف نظر هذا األمنوذج هو نتاج عملية رياضية تربط بني األوصاف واملتوفرة فيه
أن هذا األمنوذج يعترب غري. ، وبني املرشح األقرب من هذا األوصافناخبيرغب فيها الاملثالية اليت 

متاماً تصور ذهين يصعب تعميم نتائجه يف الواقع فلكل ناخب مواصفات مثالية قد ال تكون متوفرة
تلف الصفات املثالية لدى الناخبني وخي، ومن جهة أخرى فقد تتضاربيف السوق السياسي من جهة
هية من الصفات اليت متثلتنسلسلة غري مبينهم مما يضع الباحث يف 

هذه الصفات عتمد هذا األمنوذج ومل تتطابقإذا إما يف حالةىل أنهإ؛ باإلضافة يف الواقعموجودة ال
1.، ففي هذه احلالة كيف سيكون سلوك الناخباملثالية مع أي مرشح

ة لسلسلة من العمليات األمنوذج يشبه سابقه يف أنه نتيجهذا: أنموذج االلغاء واالختيار المثالي-2
قصائية منا على عملية إإالذهنية واحلسابية غري أنه اليعتمد على املواصفات املثالية لدى الناخب و 

فإن الناخب جيري جمموعة " Lindom"، فحسبذي التتوفر فيه املعايري احملددةبإلغاء أحد املرشحني ال
حمددة وخالل هذه املقارنة يركز الناخب على من املقارنات املختلفة بني املرشحني بناءًا على معايري

مساوئ بعض املرشحني أو اختالفهم عن مزاجه (اجلوانب السلبية وفق املعايري املدرجة للمقارنة مثل 
لتصفية وهو أسلوب ل، )املشكالت

، ويف حالة عدم توفر أي جيابيةتم باجلوانب األكثر إ، تليها مرحلة جدياملباشرة هلؤالء املرشحني
، اليت يفاضل من خالهلا مرة سيعيد جمموعة من املعايري األخرىن الناخب إمرشح على هذه املعايري ف

2.أخرى بني املرشحني

بالرغم من أن بعض الباحثني يعتربون أنه أمنوذج ناجح لتطابق اخليار النظري مع الفعلي 
فالناخب من ب غري أنه يظل ناجح إالَّ إذا اقتصر على املعايري اليت وضعها الناخب يف أول مرة للناخ

، فإنه يف واقع األمر يصيغ مرة مل تتوفر معايريه يف أي مرشحعادة صياغته املعايري يف كل إخالل 

1-Denis Lindon, Pierre Weill « le choix d’un député, un modèle explicatif du comportement
électorales, Paris: Edition de Minuit, 1974, p199, Charlot Jean, Revue Francaise de Sience
Politique, Vol 25, Num 03, pp 576-579.
2- Denis Lindom, Op. Cit, p 578.
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ملعايري اجلديدة معايري تقرتب من املرشحني الغري صاحلني يف املعايري السابقة  والذين سيصلحون يف ا
، وبالتايل سيقبل يارات املتوفرة يف السوق السياسيوهذا ما يفسر على أنه انصياع يف الواقع اىل اخل

من جهة 
السلوك االنتخايب وفق ماهو عليه من املفروض من األمنوذج أن يفسرفاألمنوذج من جهة ، و الناخب

.وانتظار توفر اخليارات املثاليةأن يكون عليهما جيب وفقيف الواقع وليس

Denisاألمنوذج املثايل لتفسري السلوك االنتخايب حسب:02الشكل رقم  Lindom

Source :Denis Lindom, Op. Cit, p 125.

السلوك االنتخابي للفرد

الخصائص السوسیودیمغرافیة

تاریخ وسمات شخصیة الفرد

األحداث السیاسیة واالقتصادیة 
واالجتماعیة المستجدة

فردظروف المعیشة الحالیة لل

ظروف المعیشة الحالیة للفرد

االتجاهات السیاسیة للفرد

السلوك السیاسي للفرد

المزاج الظرفیة

آراء الفرد حول مشاكل معینة

االتجاهات نحو األحزاب والمرشحین

عادة االنتخاب

العرض 
االنتخابي 
من أحزاب 
ومرشحین
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وصار األداة ،أن ترسخ اإلقرتاع العامبعد:نتخاباتلإلمؤسسي التفسير ال:الثالثالفرع 
جمتمع مدين الوجود أنه بدونبإعتبار ،هياليت ، و الوحيدة للشرعية الدميقراطية

تهتمإ1.ضىلفو ينتج عنه او للسلطةغيابه يغذِّي الطموحات الفرديةأنو طية وال للحريةللدميقرا
نزاهةمتكامل لضمان تشريعيبتطوير إطار مجيع األنظمة الدميقراطية اليت ترسخ فيها اإلقرتاع العام، 

مبادئ املساواة مع حتفيز كل األحزاب السياسية واستقاللية العملية االنتخابية وتعزيز
ىل جمموعة من املوارد القانونية إداستنلك باال؛ وذيف العمليات االنتخابيةالنزيهة، للمشاركة والناخبني

:على املستويني الدويل واحمللي
االعالن العاملي من )21املادة( :1948االعالن العاملي حلقوق االنسان-أ:على المستوى الدولي-1

حق املشاركة يف احلكم والشؤون العامة مع إشارة خاصة اىل دور ) أ(:، تنص علىحلقوق االنسان
اختيار ، وأنه حيق لكل شخص أن يشارك إما مباشرة أوبابات يف تأمني قاعدة لسلطة احلكمنتخاال

إرادةإن) ج(.لكل شخص احلق يف تقلد الوظائف العامة يف البالد) ب(.ممثلني له اختيارًا حراً 
سأساعلىجتريدوريةنزيهةبانتخاباتاإلرادةهذهعنويعرب،احلكومةسلطةمصدرهيالشعب
.التصويتحريةيضمنمماثلإجراءأيحسبأواجلميعبنياملساواةقدموعلىالسرياالقرتاع

، دون لكل مواطنمن25تنص املادة :1966العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية-ب
ود غري ، اليت جيب أن تتاح له فرصةمن وجوه التمييز احلقوق التاليةأي وجه

. ، إما مباشرة، وإما بواسطة ممثلني خيتارون يف حريةأن يشارك يف إدارة الشؤون العامة) أ(:معقولة
قدم املساواة بني ى عل، يف انتخابات نزيهة جترى دوريًا باالقرتاع العام و خبينتأن ينتخب و )ب(

، اواة عمومًا مع سواهعلى قدم املس، أن تتاح له)ج.(الناخبني بالتصويت السري عن إرادة الناخبني
2.فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده

ىل املصادر العاملية هناك بعض املصادر االقليمية اخلاصة باإلضافة إ:االقليميعلى املستوى-1
فريقيا إيف منطقة الشرق األوسط ومشال ؛تعزيز الدميقراطية وحقوق االنسانباتفاقيات ومواثيق حول 

،اك مصادر اقليمية أخرى يف أوروبا، أمريكا الشمالية واجلنوبية، علمًا أن هنثال الاحلصرعلى سبيل امل
. االنتخاباتشؤون العامة من خاللوتضمن حق املشاركة يف النشاط السياسي والاليت ، و ويف آسيا

:أمهها

.14-13عبدو سعد ، وآخرون ، املرجع نفسه ، ص-1
ملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية، الدولية لالنتخابات في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقياالمعايير اريتشارد تشامربز، -2
)IFES(.
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 2004امليثاق العريب حلقوق االنسان.
 1990إعالن القاهرة بشأن حقوق االنسان يف االسالم.
1981يثاق اإلفريقي حلقوق االنسان والشعوب امل.
2007نتخابات امليثاق االفريقي للدميقراطية و احلكم واإل.
2002فريقي بشأن مبادئ االنتخابات يف إفريقيا إعالن االحتاد اإل.

، واسعة وغنية متاحة للحكومات تعتربكلها
املعاهدات والقرارات األساسية الصادرة و بتضمني قوانينها الوطنية هلذه املواثيق لتقوية قاعد

.عن األمم املتحدة
يتعلق حبق االقرتاع السيما ماو جاء يف هذه املواثيقكومات أن تأخذ يعني االعتبار ماوعلى احل

، حقوق ابات واملشاركة يف احلكماالنتخ، حق املرأة يف، حرية التصويت، سرية التصويتالعام
، ات أن تشرع قوانني وطنية تكميليةمع ذلك جيب على احلكومو ؛والعرقيةوالدينية اللغويةاألقليات

املناقضة للحقوق املنصوص أووضمان املواكبة القانونية لتطور السلوكيات االنتخابية الغري قانونية
.الدوليةعليها يف املعاهدات 

،           تحدة واالحتاد الربملاين الدويليف الوقت احلاضر املشاركة الفعلية لألمم امليفسروهذا ما
وجمموعة من املنظمات احلكومية وغري احلكومية لتفعيل دور االنتخابات من خالل تقدير االنتخابات 

زاهة دى حرية ون، مع وضع معايري ميكن من خالهلا تقدير مملساعدة الفعلية واخلربة التقنيةوتقدمي ا
، وزيادة الثقة الوطنية والدولية يف العملية االنتخابية وتقليل من مستويات التزوير االنتخابات
1.واالعرتاض

:على المستوى المحلي-3
ضمن عملية تصميم ختيار النظام االنتخايب امسألة األنظمة الدميقراطية حاليًا تدرج بعض:الدستور- أ

؛ درجة كبرية من االستقرار السياسيدميقراطيات اجلديدة واليت ليست هلا ، خاصة الاألطر الدستورية
، أوديلها اىل قوة حمددة يف الربملانويتطلب تع،ستورية عادة ما تكون أكثر ثباتاً ذلك أن الضوابط الد

، أمام حماوالت احلزبستغالل احلصانة الدستوريةإذلك هوالغرض من .ىل عرضها لالستفتاء عامإ

رسالة ماجستري، كلية (،- بسكرة-جبامعة حممد خيضر،-دراسة حالة اجلزائر-التعددية الحزبية والنظام االنتخابي ، عفاف حبيبة-1
.14، ص)2005، احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق
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خيدم مصاحله ة لتعديل القواعد االنتخابية مباالذي عادة ما يستغل وجوده يف السلطأواملهيمن احلاكم
1.، كإلغائه أية فرصة يف أمام املعارضة لُتَمثل يف الربملانية اخلاصة ، بإقصاء بقية األحزاباحلزب

العادية فقط،لقواننيلعكس الدميقراطيات الراسخة اليت عادة ماترتك املسائل االنتخابية 
ىل مشروع قانوين إىل تفاوض واقناع بسيط داخل الربملان بني النواب، أوإحيتاج تعديلها واليت قد 

.تضعه احلكومة
السيادة إن كانت لألمة أم ساد اجلدل لدى الفقهاء حول أصليف النظرية املعاصرة :القانون-ب

، كانت تسرت وراءه، فالقول بأن شكالية أعمقعن إاهو إالَّ تعبري، بطبيعة احلال هذا اجلدل مللشعب
وبالتايل فهو وظيفة فإن ذلك ينعكس على االنتخاب جبعله واجب الفرد حنو األمةلألمةالسيادة 

دالء إمتنع عن اإل، اليت تعاقب بدورها كل من حيق له التصويت و ويرتتب عن ذلك مسؤولية حنو األمة
جمزأة ومقسمة بني أفراد وا بأن السيادة للشعب لاقون عذر؛ أما الذين بتصويته يف العملية االنتخابية بد

متناع ألشخاص احلرية يف استعماله أو اإلفيرتتب عن ذلك أن االنتخاب حق وليس وظيفة ولالشعب
، يتقرر لكل مواطنفاالنتخاب وفقًا هلذا الرأي ، واليرتتب عنه مسؤوليةعنه سواء بعذر أو بدون عذر 

وزجيكتسب صفة املواطنة والإص ميلك أولكل شخشخصي وخاص ولية فهو حق بدون أدىن مسؤ 
.ستعمالهالضغط عليه إل

أويف السلطة هذا ما جيعل مجيع االجراءات اليت يعاقب مبوجبها النظام أو احلزب احلاكم 
وبات املادية أو دارة، املواطنني الذين امتنعوا عن التصويت يوم االقرتاع وذلك مبختلف أشكال العقاإل

2.العكس بالعكسو املعنوية اجراءات غري قانونية وعقوبات غري مربرة 

صفة احلق وصفة ، بأن له ظريتني السابقتنيغري أن الفكرة القانونية السائدة حالياً جتمع بني الن
نفس الوقت يعد االنتخاب حق فردي ولكنه يف":أنعترب الفقيه موريس هوريوفقد إالواجب معًا ؛ 

كاريه دي "وخالفه يف ذلك، "جباريوظيفة اجتماعية وواجب مدين وبذلك ميكن تقرير التصويت اإل
ق مبقتضاه لألفراد باالشرتاك ، أصلها مركز قانوين مينح احلنتخاب سلطة قانونيةإعتبار أن اإلىل إ"ملربج
أن ، وللمشرعحل العاماجلماعة والصررة ملصلحة ا، وبالتايل يعد سلطة مقلطات العامةختيار السيف إ

.رييعدِّل أويغ

تعريب، أمين أيوب، علي الصاوي،  دليل املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، أشكال االدارة االنتخابية، آالن وول، وآخرون-1
IDEA ،67-66ص ص.

.23- 17ص ص، 2011دار الفكر اجلامعي،: االسكندرية، 1ط، النظم االنتخابية المعاصرة ، بالل أمني زين الدين-2
وهذا التناقض ال يفلت منه إال بقدرته اخلاصة على التوليف. ترك أثراً هائًال ولكن متناقض. يف القانون العامفرنسيفقيه :موريس هوريو .

: إرجع إىل.هو ينتمي حبسب قوله إىل الوضعانية املسيحية وفكره مزيج من القانون الطبيعي والفردانية والسوسيولوجيا
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النظم الحزبية: المبحث الثاني

واألحزاب ،الظاهرة احلزبية،قبل كل شيء جيب التمييز بني: التكوينالنشأة و : المطلب األول
ىل انقسام إ، وهي تشري هي ظاهرة موغلة يف التاريخ:لحزبيةالظاهرة ا-أ.، والنظم احلزبيةالسياسية

وترتبط الظاهرة .شخص ما، أو كل منها فكرة أومعتقدىل أطراف متمايزة تناصر  إالواحدة 
م يف عهد االمرباطورية نقسا، مثل احلديث عن اإلاحلزبية بديناميات الصراع داخل اجلماعة الواحدة

ألحزاب اعند احلديث عنسالميويف العهد اإلأ،صر واحلزب املعارض لهحزب القي، بني الرومانية
.اخلوارج-الشيعة ،خليفةالسياسية املعارضة لل

:، اىل ثالثة مراحلاب السياسيةحز ، مراحل دراسة األDaniel-Louis Seilerويقسم 
وعرفت كتابات كل من كارل .ةوهي املرحلة البدائية ملؤسسة احلزب احلديث:المرحلة المعيارية-1

الذي حلل القيم الدميقراطية لألحزاب Ostrogorskiىل غاية كتاباتإ، وبنجامني كونستان ماركس
و1903السياسية سنة  Michels 1913.1يف احلزيبالتنظيميفاألوليغارشيةىلإالذي تطرق

Duvergerكل منرفت كتابات  عو ،جتماع السياسي لألحزاب السياسيةلعلم االمرحلة التأسيس-2

Marcel Prélot.وMax Weberو

ية، غري أن ذلك الشكل الفهوم احلزب يف تلك املرحلة حيمل املفهوم املعاصر للحزب كما هو معروف يف الدميقراطيات احلوإن مل يكن م
.من اإلنقسام بني فئتني إحداها مؤيدة وأخرى معارضة، أضفى على ذلك اإلنقسام ظاهرة التحزب

Daniel Louis Seiler, est un politologue franco-belge né en 1943. pécialiste en politique comparée et
partis politiques, L’un des fondateurs de la Revue internationale de politique comparée. Il co-dirécteure
de la collection «Politiques comparées » aux éditions Economica.Et l'un des premiers à appliquer
le paradigme des clivages fondamentaux de Lipset et Rokkan qu'il introduisit dans la science politique
francophone et développa, une théorie multidimensionnelle des partis, en fonction des grands clivages
historiques dont ils sont issus.
Ostrogorski Moisei, 1854-1919, Né en Russie, Fait des études de droit à Saint-Pétersbourg, puis  des
coures de L’Ecole libre des science politiques à Paris, C’est un sociologue et politologues, ses traveaux
ont Influencé :R. Michels, Max Weber, et M.Duverger.
Roberto Michels, est un sociologue Italien, né en 1876 mort en 1936 à Rome. Il a étudié le
comportement politique des élites intellectuelles, dans l'Ecole de sociologie élitiste, avec Gaetano Mosca
et Vilfredo Pareto. Il est connu pour son livre sur les partis politiques qui décrit la loi de l'oligarchie.

.87، صه، املرجع نفسحممد السودي-1
Max Weber, né en 1864 et mort, en 1920, est un sociologue et eonomist allemand. L'un des fondateurs
de la sociologie moderne. Et le fondateur de la sociologie compréhensive, d'une approche sociologique
qui fait du sens subjectif des conduites des acteurs le fondement de l'action sociale.
 Marcel Prélot, Né en 1898, décédé en 1972 à Puget. Est un professeur de droit à Paris, est aussi  un
grand spécialiste du Droit constitutionnel français.
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عرفت كتابات كل من .اصات يف دراسة األحزاب السياسيةتنوع االختصمتتاز بو :المرحلة الراهنة- 3
Giovanni SartoriوD.Louis Seiler1."بتلردافيد"االنتخابات،سوسيولوجيا"بلوندلجون"و

ظهرت عندهم بعض عرفها الدميقراطية املباشرة ألثينا، عكس الرومانيني الذين تالظاهرة احلزبية مل 
،مرباطورية الرومانيةة خالل اإلنقسامات بني الطبقتني الشعبية واألرستقراطيالصفات احلزبية لإل

الدميقراطية يف روما كانت تعرتف ليس فقط بأقلية من الشعب تتبع اجتاه سياسي :"مارسل بريلو"يقول
فكرة احلزب ف2."، وامنا كانت تقبل مبيوالت أخرىمعني

ما ينطبق على األحزاب املعارضة وهو،دستورللخمالفةديولوجية حمددةإيوجودىلإشريالسياسي ت
.  رونشيشكتاباتيف  ، روما قبل سقوط مجهوريتهايفوقعمثلما ، les Partis antis systèmeللنظام

يف ظل النظام اإلقطاعي، بالرغم ، ى فقد عرف وجود األحزاب السياسيةالقرون الوسطيفأما
ىل إاملدن جتزأتكذلك، و يف األوساط احلضرية، كأحزابهار اعتبليت ميكن امن بعض الفئات النبيلة ا

lesبني3،يطاليابإ، وثقافياً أشهرها كانت يف فلورنسا عصب متصارعة بعنف سياسياً، عسكرياً  guelfes

et les gibelins.،قامت بعض ر األحزابو وقبل ظه،19و18نيرنقلمابني ا
املنظمات ذات أو،1630املنظمة الدينية اليت أنشأة يف فرنسا عامSaint-Sacrementمثل،اتاملنظم

. ياملساندة للحكم امللكاملنظمة الدينية ، أوأفكار ثورية

، مل يكن هلا صفة األحزاب املعاصرةعلى احلياة السياسية مثل األحزابت هذه املنظمات أثر و 
مرحلةنتقال من؛ إن اإلشكل فرق وعصب تتبىن نفس األفكار، ونفس املبادئوإمنا جاءت يف

األحداث يف ر أوفكالتطور تاريخسواء يفبطيئجدإنتقال كاناملنظم،احلزبمرحلةىلإالعصبة 
نفسه مفهوم احلزب على حد حىت مفهوم العصبة ليس هوهكما أن،Sartoriعلى حد قول 

Giovanni Sartori, né en 1924, est un politologue italien. Diplômé en sciences politiques et sociales
en 1946, professeur en histoire de la philosophie moderne et doctrine de l'État à  Florence. Puis professeur
de sciences politiques à Stanford . À partir de 1979, il est professeur à l'Université Columbia à New York.
1-Daniel-Louis Seiler. Les parties politiques, Paris, 2e éd, Armand Colin, 2000.

علوم كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم ال-سعيدة-موالي الطاهر:، جامعةالنظم السياسية المقارنةعبد العايل عبد القادر، : نقًال عن
.60-59، ص ص2008- 2007،السياسية والعالقات الدولية

2- Marcel Prélot, sociologie politique, paris, cours de droit, 1967, p118.
ماركوس توليوس شيشرونnroMarcus Tullius Cicé: جعيا للتعبري الالتيين منوذجا مر ،م.ق106يف، ولد روماينكاتب وخطيب

: متوفر على الرابط:املوسوعة املعرفية الشاملة: راجع يف ذلك.اجلسر الذي وصلنا عربه جانب من الفلسفة اليونانيةكما أنه ،  الكالسيكي
http://www.marefa.org

3- Jacques Heers, Les partis et la vie politique dans l'Occident médiéval, Paris, Presses Universitaires
de France, 1981.
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يف حني أن كل جمموعة متمردة يف الدولة، لىعمصطلح حزب ال ينطبق"ذلك أن "فولتري"وصف
احلزبففإن مفهوموعليه ،يف الدولةةتمرداملو يةعاصلىعدومًا تنطبقعصبة الفهوممم
.أو للدستوررغم معارضتها للنظام1،"نطبق على الِفَرق الغري متمردة يف الدولةي

حتدث أزمة سياسية عندماالسياسية باحز األتظهر أمهية احلديثلعصر ليف احلضارة الصناعية 
حكومة مؤقتة حلل األزمة وعادة مايطلق عليهاتحل حملهالاحلكومةةلاستقأواقتصادية تؤدي اىل ا

خمتلف األحزاب حاتاقرت اهامناقشخاللو ،Gouvemement d'opinion"تشاركية"أوحكومة آراء
، الرأي العامعادة توجيه منها إتطلب يممالدى األغلبية،لرأي السائداباحلكومةوالتنظيمات تأخذ

مواقف تربير ،مهمةاألحزاب السياسيةإبداء موقفها يف التصرحيات الرمسية أو بتولية من خالل
القطاعات ذات الصلة املباشرة باألزمة وهذا ما بأو القوى العاملةتوترات الشارع د من احلكومة واحل

أعلى بتجميع ىل مستوياتترات اإلجتماعية إ، بنقل التوَّ يعد احدى وظائف األحزاب السياسية
. باشرة مع السلطةيف قنوات اتصال أخرى مباشرة أو غري مالتعبري عنها يف الربملان أو، و املصاحل

، وكل تعريف يركز على د من التعريفات لألحزاب السياسيةهناك العدي:األحزاب السياسية-أ
جتمع ":بأنه"ماكس فيرب"يعرفه:التعريف االيديولوجيفهناك جانب من جوانب الظاهرة احلزبية، 

، من أهم هذه عة من األفرادحل مشرتكة بني جممو أومجعية على أساس االخنراط الطوعي لتحقيق مصا
."ىل السلطة والبقاء فيهاإزعيمهم األهداف إيصال

ونشاط عمل ىل تعبئة األفراد ضمن إ:للحزب على أنهالتعريف التنظيميهناك و 
بواسطة مجاعي طوعي

.ارسة الوظائف احلكوميةائتالف ملم

1-Giovanni Sartori, Partis et systèmes de Partis, un Cadre D’analyse, Traduction de  Paul-Louis
van Berg, Introduction de Peter Mair, Normandie, Edition : de L’université de Bruxelles, 2011, pp 29-
30.
Gouvemement d'opinion,C’est un Gouvernement qui répondant aux mouvements d’opinion, et à
court terme. Il s’organise lorsque il-ya une crise qui concerne directement  les citoyen, l’exemple du
Gouvernement D’opinion français qui à étais mis en Place lors de la propagation de L’épidémie de« La
Vache Folle ».A fin de Résoudre la Crise en ouvrent Des Canalisation de Communication avec les
Différent Partis Politiques. Et un «gouvernement d’opinnion» veut dire aussi une «démocratie
participatif », a la quelle les politiques publiques et les décisions gouvernementale sont la conclusion de
l’intéraction entre le gouvernement, la societé civile, et avec les difirént mouvement politiques.
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منظمة يتجاوز على أنه:"جوزيف البالومبارا"يعرفها،للحزبالتعريف السوسيولوجيوهناك 
وصول اىل السلطة عن طريق البحث لل، مرتسخة على املستوى الوطينعمرها عمر مؤسسيها
.عن التأييد االنتخايب

تعترب حمرك سياسي ،ديثاً حأواً سواء قدمييةشقاقات السياساالنأن هوأكثر يلفت النظر ومما 
بني النبالء نشقاقاتإاال":حني يقولMachiavelliمكيافيليليلعلى حد حت،طبيعي منتج للحرية

:هولقبSartoriوعلق عليها ، "رومااحلرية داخلظ على افًا يف احلمباشر اً كانت سبب...وعامة الشعب
ويف مجيع اجلمهوريات جند أن املناخ ؛ستقرار الدولةإىل إيؤدي خمتلف الطوائفبني كأن االنشقاقو 

. احلاكمة، واملناخ السياسي للنخبةاملناخ السياسي للشعب،مني خمتلفنيىل قسإمنقسم السياسي
هذه االنشقاقات1.عنيمانشقاقأنه مجيع القوانني اليت ختدم احلرية تولد نتيجة صراع أوإىل إضافة 

سياسية خمتلفة أيديولوجياتو تياراتتقودها األحزاب السياسية اليت متثل احلاضروقتنايفياسيةالس
عليهو ،تيارات دينية حمددةأو،، أوالطبقة الربجوازيةالطبقة العاملةخمتلفة كومتثل كذلك قوى اجتماعية

راطية وتفعل املشاركة السياسية فإن املنافسة املنظمة بني األحزاب السياسية هي اليت ختلق احلرية الدميق
نيع عن ر سياسة التصـوتعد إحدى أدوات التنمية السياسية يف العصر احلديث، فكما تعبِّ ،ننيللمواط

التنمية السياسية يف النظام مضمونر األحزاب والنظام احلزيب عن ـ، تعبِّ قتصاديةمضمون التنمية اإل
ينأمهية مرموقة على الصعيدكتسابهإو املدين على الرغم من تطور السياسي، و 

، أوالقيام التداول على السلطة سلمياً كم بوظيفة احلزب  ياقللالداخلي واخلارجي، 
سياسيالتنظيمحدى أساليب الإوبالتايل فاألحزاب السياسية صارت .

األحزاب السياسية هي فئة من و ه التوجد دميقراطية دون تنظيم،أن":"ميشلزروبريتو"يقول.اطيالدميقر 
".2

ذلك النظام الفرعي من النظام السياسي الذي حيدد ، د بالنظام احلزيبو صاملق:النظم الحزبية-ب
ب بني األحزاحالفام التفاعالت والعالقات بني األحزاب السياسية وشكل عالقات املعارضة والتنظ

ختالف يف بنية شكل النظم احلزبية مثلما هناك اختالف يف إهناكو ، املتواجدة على الساحة السياسية

 Joseph LaPalombara, est un chercheur principal au Centre de la recherche politique comparative à
l'Université de Yale. Il a obtenu des Bourses pour les études Avancé des Sience du comportement, le
Conseil de recherches en sciences sociales et le Programme Fulbright.
1-Giovanni Sartori, Loc. cit. p 32.

النشر والتوزيع،دار بغداد للطباعة و: بريوت،1ط،منري خملوف: ترمجة،دراسة سوسيولوجية،األحزاب السياسية، روبريتو ميشلز-2
.19، ص1911
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يقصد به النظام ل،"جيمس برايس"، إذ استعملهنسبياً ةقدميزيبالنظام احلعبارةف.األحزاب السياسية
أيضالت واألعصاب بالنسبة للعظامالذي تكون فيه األحزاب السياسية يف النظام السياسي مبثابة الع

.اهلياكل واملؤسسات الرمسية يف النظام السياسي

زاب ىل عدد األح، فهوم يشري أوًال إيوضح شكل الدميقراطية التعدديةإن مفهوم النظام احلزيب
، ثالثًا يشري اىل القوى السياسية ودرجة استقرارها، ثانيًا يشري اىل توزيع الساحة السياسيةالناشطة على

.األحزاب املعارضة أواملتحالفةالعالقة بني

، فهناك عوامل خاصة يب، متعددة وخمتلفة ومعقدةظام حز إن العوامل اليت تؤدي اىل ظهور ن
،العادات والتقاليد: ، العوامل اخلاصة بكل دولة تتمثل يفناك عوامل شاملة جلميع الدولة وهبكل دول

،ليات االثنية، والكراهية العرقية، التاريخنظامها احلزيب كان يعكس األق1938مثال تشكوسلوفاكيا قبل
العوامل امة فتتمثل يف أما العوامل الع.اخل...،املنافسة الوطنية،كيبة اإلثنية، الرت واالنتماءات الدينية

1.والعوامل التقنية،العوامل االديولوجية،االجتماعيةواالقتصادية

ختتلف النظم احلزبية باختالف شكل النظام السياسي، واملعروف أن هناك ثالثة أشكال رئيسية 
تصنيفاتوهناك ،النظام الدميقراطي، النظام الشمويل، والنظام التسلطيالسياسية وهي من النظم

.، والنظم احلزبية الغري تنافسيةالنظم احلزبية التنافسية، لكن أكثرها شيوعاً هي احلزبيةللنظمأخرى

جيعل ، إما لوجود حزب واحديةبحز فاء أي منافسةنتإبيزمتت:ةتنافسيالغير ةالنظم الحزبي:أوالً 
ىل جانب أحزاب لوجود حزب واحد إ، أووحلول احلزب حمل الدولةمن الدولة جهازًا تابعًا للحزب

أو استبداهلإبمن هذه األحزاب أليمسموحغري و وطنية شكلية ختضع لقيادته يف إطار جبهة
احلزب الواحد، أي ؛ ولعل االشكالية الرئيسية يف دراسة النظم احلزبية الغري تنافسية تتمثل يف إصالحها

نزالق لدراسة الدولة أو، دون اإليف الدولةويًا حزب مندمج وظيفيًا وأيديولوجيًا وخنبكيفية دراسة 
.احلكومة

هل :تتمثل يف،"احلزب الواحد"يسمى بنظام اسة ماإن االشكالية يف در :واحدـنظام الحزب ال
بعض الدول أن هناك يعترب"دوفرجي"، واحد شكل من أشكال النظم احلزبيةيعد نظام احلزب ال

، وقد لالربتغا، تركيامثل ويلسلطااجلهازيف يًا فقط دون دجمه طبقت نظام احلزب الواحد ظاهر 

James Bryce,Né à Belfast en 1838, et mort en 1922, est un juriste, historien et homme politique
britanique originaire d'Irlande.
1-Maurice Duverger,  Les Partis Politique, 5 Edition, Paris : Librairie Armand Colin, 1964, pp 233-
234.
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، منذ الثورة البلشفية يف روسيا ية يف االحتاد السوفيايت سابقاً اكتسب نظام احلزب الواحد أمه
ربوع ت الثورة حزبًا ملهمًا للعمال ليس فقط يف االحتاد السوفيايت بل يف كل نشأحيث أ،1917عام

ظروف فـ1261يف املادة1936غاية إىلمل ينص عليه الدستور، غري أنبعدأوروبا الشرقية فيما
عتنق نظام احلزب الواحد نتيجة إيديولوجية يالبلدان ختتلف يف اعتناق احلزب الواحد، البعض منه

ظام احلزب ، والبعض اآلخر اعتمد ندرمسية ألغت مجيع األحزاب وتركت حزب واحد لقيادة البال
موحد ظهر يف بلدان العامل الثالث، كحزب مثلما،احلركة التحررية للبلدتأطرييفورهالواحد نتيجة لد

الظاهرة حد من الصراع االجتماعي، وقد أصبح احلزب الواحد هودف للملختلف 
.الدمج اجلماهرييوظيفة يقوم بحزبكستقالل،يف الدول حديثة اإلئدة االس

جتنيد القيادات اجلديدة هاهدفمؤسسة عامةهتعترب احلزب الواحدعتنقت إإن الدول اليت 
ينن طبقةكويتللحزب و  املؤهلني لتنظيم الدولة ،كما تقوم باختيار القادة السياسيني جديدة من املسريِّ
باحتواء القادة احلزب يقوم كما .نفسها بنفسهاةدياأن اجلماهري غري قادرة على قبإعتبار ،وتكوينهم
.دون انقطاعمجيع أجهزة الدولةني واإلداريني واالقتصاديني األساسيني ويراقبهم كما يراقب السياسي
ها رأيإبداءبهلاوحىت املعارضة على السلطةلألحزاب املتنافسةاليت تسمح راطية األنظمة الدميقعكس

 .

ال عز االنبةطر ملخاايفضلون ةيف حني أنه األنظمة الشمولية حمرومة من ذلك فنجد أن القاد
دحهم دون كتفاء مبحيط من الشخصيات متاإل و "،صلة معهأيمإىل درجةالشعب،عن التام 

احلالة الفعلية تقارير األجهزة األمنية يعاين قصور يف حتديد و ، "ىل جانبهمإانقطاع ليضمن مكانته 
أما املعارضني للحزب ،احلكومةالشعب و ىل توسيع حجم اهلوة بني، وهو ما يؤدي إوالواقعية للرعية

هذا النظام يف تقدون ، لكنهم ينولوجية املفروضة من احلزب الواحديتقيدون خبطط وبرنامج واأليدي
2.العديد من األفكار والنقاط وحياولون تصحيحه

ص ،2011اهليئة العامة لقصور الثقافة،: ، القاهرة1ط، علي مقلد، وعبد احملسن سعد: ترمجةاألحزاب السياسية، موريس دوفرجي، -1
.280-275ص
:سابقاً لالحتاد السوفيايتاحلزب الشويعي، قبل قياماملوضوع من قبل1936من دستور126املادةتنص

« Les citoyens les Plus Actifs et Les plus conscients de la classe ouvrière et des autre couches de travailleurs
s’unissent dans le Partis communiste de L’U.R.S.S.,qui est l’avant  -garde des Travailleurs dans leur Lutte
Pour L’affermissement et le Développement du Régime socialiste, et qui représente le noyau dirigeant de
toutes les organisation de travailleurs, tant sociales que D’état. ». Maurice Duverger, Loc. Cit. p287.
2- Maurice Duverger, Op. Cit ; p 289.
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جسر تواصل بني السلطة والشعب عرب تحول إىلهو من ياحلزب الواحد،ويف بعض احلاالت
كل الطبقات على  كامل تراب الدولة و يفةظيمه اهلرمي، وخالياه أوشعبه املوزعتن

ضطالع إعلى اءبقيضمن للحكومة باللحزب ة لاهلرمياجلغرايف واهلرياكية هذا التوزيع . واالجتماعية
اءه  طور أدآرائهملوضعية اجلماهري و مستمر

، ألن االتصال اليقتصر فقط ،كما بإمكليتأقلم معه يف أي وقت يريد
يعرب وهذا ما،إمنا أيضًا  بصفة عكسيةىل املسريين، و ود املعلومات واملطالب من الشعب إعلى صع

منهما يؤدي كلشخصنيبنيباهلاتفعملية اتصاليةيفاحلال ومثلما ه...":هبقول"دوفرجيه"عنه
نفس اهليكل التنظيمي يسمح للقمة مبعرفة ردود أفعال 1،"ذاتهالوقتاملستقبل يفرسل و املدور

تقارير الالقاعدة بكل أنواعها وأشكاهلا، ويسمح للقاعدة باستقبال التوجيهات من القمة، مع 
ينقل للحكومة أوضاع،معنيةجتماعياالط اوساألاصة بكل اخل

.الشعب، وجيعل الشعب يتفهم قرارات احلكومة

الدميقراطية التعددية عتناق إلكنه مع التطورات السياسية اليت أعقبت سقوط االحتاد السوفيايت و 
قتصرت فقط على البلدان اليت إ، و نظام احلزب الواحدبىنالبلدان اليت تت، فقد تقلص عددعرب العامل
كوريا ،"احلزب الشيوعي لكوبا"، كوبا "احلزب الشيوعي الصيين"الصني،:يوعية مثلالزالت ش
، وبعض األنظمة التسلطية "احلزب الشيوعي الفيتنامي"، الفيتنام"احلزب الكوري الشيوعي"الشمالية 

.  )إيريترييا، مجهورية الالوس، سوريا، تركمنستان( :مثل

نظام احلزبني، نظم التعددية احلزبية، :على ثالثة أنواع هي: فسيةالنظم الحزبية التنا:ثانياً 
.)احلزب الغالب-السيطرة الدميقراطية"منوذج احلزب املهيمن-النموذج املتجزئ-النموذج الفعال(

1 - Idem; p 289.



77

قدمت تصنيفات اليت ختتلف ال: المعايير التقليدية في تصنيف النظم الحزبية:المطلب الثاني
،األوىلاتالتصنيف:ألحزاب السياسيةلأساسيةهناك ثالث تصنيفات، اسة األحزاب السياسيةيف در 

تنظيمية ، عرب دراسة قوانينها الهالسلطة داخلومنط احلزبعلى اخلصائص التنظيمية وبنيةتركز 
ضلني تويل املسؤوليات داخلها، وعالقة القادة بالقاعدة اجلماهريية من منا، وطرقوبنيتها اهلرمية

اليت تركز على اخلصائص التنظيمية ألحزاب السياسية اات من أشهر تصنيفو .ومتعاطفني وناخبني
:هناك 

Mauriceتصنيف :أوالً  Duverger:مؤسسة أساسية يف هياألحزاب السياسيةأنيرىالذي
والتمثيلاالنتخاباتتطورإمنا ولدت وتطورت معاألنظمة اللربالية مل خيطط هلا النمط الدميقراطي و 

هرة احلزبية اليت متداد طبيعي للظاالسياسية يف شكلها املعاصر ليست إاألحزاب أن ؛ كما يرى الشعيب
، فمن هذا خالل التطور،اع العامتطور التنظيمي للربملان واالقرت ، وإمنا هي نتيجة العرفت منذ األزل

توفري رعاية وجهاء املرشح ومجع األموال ظهرت يف البداية بشكل جلان انتخابية مكلفة يف آن ب
جمموعات برملانية تضم وكذلك من خالل منو . الضرورية للحملة االنتخابية يف إطار اجلمعيات

دى هذا التقارب النيايب يف القمة، ؛ لقد أ، بعمل مشرتكجمم
.وهكذا ولدت األحزاب احلديثة: يةىل  ابصورة طبيعية إ
أن مثة متييز ، حيث يعرتفصائص التنظيمية لألحزاب السياسية، على اخلDuvergerوهلذا ركز

واألحزاب ،"أحزاب الكوادر"حزاب كبار املوظفني يف الدولةأ:فهناك؛ جوهري يف دراسة األحزاب
هلما نتائج خمتلفة على االنتخابات والتمثيل ، و ةطابق مع بىن اجتماعية خمتلفوكالمها تت،اجلماهريية

بني النظم احلزبية بناءًا على عدد :دوفرجيأما فيما يتعلق بتصنيف النظم احلزبية فقد ميَّز 1،الربملاين
:تصنيفات رئيسية03ىل ثالثة إسياسي،األحزاب، وبناءاً على شكل النظام ال

.نظام الثنائية احلزبية املرنة-
.ئية احلزبية اجلامدةنظام الثنا-
.نظام التعددية احلزبية-

.70صاملرجع نفسه ،موريس دوفرجي ،- 1
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احلزب "ني كبريينبواليات املتحدة األمريكية، حبز هذا النظام مطبق يف ال:ةلحزبية المرننظام الثنائية ا-أ
،ني املسيطرين على املشهد السياسي"احلزب الدميقراطي-اجلمهوري
رونة نظامها وما يساهم كذلك يف م1،مما جيعل هذه الثنائية احلزبية مرنة"سينيني سياقطب"مركزين 
حزب 100اليوجد حزبني أمريكيني وإمنا هناكيف احلقيقة تنظيمها على املستوى احمللي،هواحلزيب 

هذه ).كل واحد يف والية(حزب مجهوري شبه مستقلني،50وحزب دميقراطي،50دو أمريكي، لوج
؛ وحده، رئيس الواليات املتحدة هو بأي سلطةاليت التتمتع، "اللجنة الوطنية"احلزبية ترتأسهاالفروع

2).يف الغالب،وهو زعيم دون سلطة حقيقية(لبية زعيم حزب األغ

تقوم جبمع ،مجعية إقطاعيني نافذينعبارة عنوهي"الكونفاسيون"هذه اللجنة الوطنية تسمى
ستقالليةاالبمتعل مندوب يتللرئاسة؛ وكسنوات لتعيني املرشح 04ل أربعمندويب الواليات ك

متاشياً مع ،بعضعن بعضها المستقلةفهي موزعة يف شكل جلانما على املستوى احمللي إ، سيادةبالو 
.الواليةمستوىعلى هذه الفروع مرتبطة مباشرة باللجنة الرئيسية ،النظام الفدرايل

بأحزابتلقب مما جيعل هذه األحزابو ،حزاب تتمركز على املستوى احملليمما جيعل قوة هذه األ
80أو75أن كال احلزبني حيصالن علىك يف الثنائية احلزبية املرنة هو ماجيب االشارة له كذل.آللةا
3.له حظ يف أن ميثلتاركني الفرصة حلزب ثالث صغري ،من األصوات فقط

، مع وجود حزبني كبريين مها هذا النظام مطبق يف بريطانيا: الجامدةنظام الثنائية الحزبية-ب
يسيطران على معاً مركز سياسي، ميثل قطب أو منهما كل حزب ،وحزب احملافظنيحزب العمال

يف املنافسة ما يضفي على الثنائية احلزبية اجلمود هو ، و ، مما جيعل املنافسة بينهما قويةاملشهد السياسي
"االقرتاع الفردي باألغلبية وبدور واحد"طبيعة النظام االنتخايب املطبق ، كما أنهسياسيةويف احلياة ال

االنتخابات هو يفحيفز أكثر من هذه املنافسة وجيعل من احلزب الذي حيصل على أغلبية األصوات

1- Maurice Duverger, Op. Cit ; P 240.
.310-309، املرجع نفسه ، ص صموريس دوفرجي-2
 نتخابية من والوصول إىل السلطة، فهي آالت األن هدفها الرئيسي هو الفوز باالنتخابات: مريكية بأحزاب اآللةاألتسمى األحزاب

املرتشحني لالنتخابات وتعبئة الدعم من أجل خوض املعركة االنتخابية واختيار املسؤولني، حلبات احلوار السياسي، أعوان هاخالل اختيار 
ت كما أن عالقتها مبؤيديها هي عالقة زبائنية سياسية من خالل توزيع املناصب االدارية، حسب العالقات الشخصية، واالنتماءا.للتنشئة
:نظرأملزيد من التفاصيل حول هذه الوظائف . اإلثنية

-Philipe Braude, sociologie politique, Alger: Casbah édition, 2004, pp 423-433.
.يف التهميش.27عادل عبسي، املرجع نفسه، ص: نقالعن

3-François Bonnet, «Les Machines Politiques aux  Etats-Unis, Clientélisme et immigration entre 1870
et 1950», de Boeck Université /Politix; n° 92, 2010, pp 07-29.
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قطب، وهو الذي يان وبالتايل هوالذي يشكل احلكومةغلبية املقاعد يف الربملالذي يتحصل على أ
.مبا أن النظام السياسي هو نظام برملاين،اجمهنبر 

، فإن درجة االنفصال بني احلزبني كبريةىل حد املواجهة و إومبا أن املنافسة قاسية بني احلزبني 
حريص على ملنافسه يف السلطة،معارضة قويةاحلزب الذي حيصل على املرتبة الثانية يف الربملان، ميثل 

، ووضع حلكومة اىل انتهاج سياسات معتدلةاسي يف حماسبته هلا، هذا ما يؤدي باأخطاء احلكومة وق
قصائية وال يكون إأجندة سياسية تتوافق أولويات كال احلزبني وذلك حىت برامج احلكومة شاملة وغري 

.ألولويات ورغبات ناخيب احلزب املعارض

أن يكون يف السلطة إمااحلزب ة احلزبية اجلامدةالثنائينظاميفأنه :ستخالصه هوجيب إما
1.معارض قويأن يكون وإما 

ة وبني انعدام أنه جيب التمييز بني  التعددية احلزبيدوفرجييرى:نظام التعددية الحزبية-ج
ىل إ، لكنها الترقى عات متعددة منقسمة حول آراء، فقد تكون يف دولة ما مجااألحزاب يف الدولة

، عادة ما تكون مؤقتة وزواهلا مرهون بزوال حاأل
لظاهرة أو؛ هذه احلالة تعترب مرحلة سابقة لظهور األحزاب السياسية نقسموا عليهاإالقضية اليت 

.، فهي تصنف يف مرحلة التطور الطبيعي للظاهرة احلزبية داخل جمتمع ماالتحزب عموماً 

عمومًا ميكننا أن حنكم على نظام ،بسيطة
أدىن أو أكثر وليس هناك حد ثالثة أحزاب كحد03على أنه نظام تعددي إذا تضمن من حزيب ما

وأطياف كل نظام حزيب تعددي هناك أشكال، فداخل  وبإمكاننا تصور أصناف الحصر هلا،أقصى
، تنسجم مع الطبيعة الوطنية لكل دولة متنعه فريدةيزة مملكل نظام تعددي خصائص ه؛ كما أنتلفةخم

2.من أن ُيستقرأ ويعمم كقاعدة عامة

ستقراء نظرية قواعد إلسس و هناك بعض النقاط املشرتكة مابني هذه النظم ميكن اعتمادها كأ
قياس درجة داية من اذج التعددية احلزبية بمنألرسم خمطط نظري بإمكانه تصنيف كل أوعامة 

رارية هذه امليوالت استمكيفية ، وبيعية للنظام التنافسي يف أي بلدمن اخلصوصيات الطو تعدديتها 
، فكاريف اآلراء واأل، درجة التصدعات الداخلية ظاهرتني خمتلفتنيتحول بتفاعلها مع تاليت تتطور و 

1- Maurice Duverger, Loc. Cit ; p 240.
2- Ibid; pp 258-259.
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عرفت الثنائية يف التعددية احلزبية تأنه كل الدول اليت عرفمن بني هذه القواعد1،ودرجة املنافسة
داخل  أنه :األولى،هذه الظاهرة يف نقطتنيريتفسميكن دوفرجيحسب و ،يةتارخيالهاإحدى مراحل

مناضلني متمسكني ني، يوفقوالتفاشلني، املتشددينآخرينالصامدين و :كل حزب جند املناضلني
نفساإلختالف يف املواقف بني مناضليحمركهذا مايشكل،وماسينيدبلن آخريو بأيدولوجية احلزب

مزاجيقابله"الراديكاليني"مزاج،مزاجنيعلى حزب عمومًا أيِّ اخلنقسامات دإج تنقد يواحلزب
اآلخر لنخلص يف يكملكل مزاج معًا  "املتطرفني"مزاجهقابلي"املعتدلني"مزاج :هناكو ،"احملافظني"

متطرفني "و، "متطرفني متشددين"هناك و ،"حمافظني معتدلني"، و"حمافظني متطرفني"اك أن هناألخري 
قد، متثل تيارات أو جمموعاتاتمإنقساالكبرية هناك األحزابيف معظم:الثانيةالنقطة ؛"معتدلني

منافسة من نافسة املهذهولتحتإذا مايف حالة ، جديدةأحزابهذه اإلنقسامات إىل نشأة يدؤ ت
ينقسم احلزب الة سيف هذه احل،نتيجة إختالف املصاحل أو هددت مصاحل إحدامهاصراعىلإيعية طب

أو من تعددية معتدلةىل تعددية إثنائية حزبية احلزيب مننظاميف شكل الحتولدث حيبذلك ، و الكبري
2.معتدلة إىل مفرطة

مبثابة معايري يراها أساسية هو ،مخس متغريات05ىلإستند يJean Blondel:تصنيف:ثانياً 
لقيام بأي حتليل عام حول ل":يف تصرحياته يقول،ة للنظم احلزبيةاالعتماد عليها يف أي دراسجيب 

، عتماد عليها يف أي تصنيفمتغريات أساسية، جيب اإل05النظم احلزبية عرب العامل، هناك خس 
- 4أساسه األيديولوجي-3ية لكل حزب األمهية النسب- 2عدد األحزاب - 1:وهذه املتغريات هي

ميكننا يضيف أنه و 3."القياديةو خصائصها التنظيمية - 5ملؤيديهم ولـمناضليهمالسوسيولوجيةالطبيعة
: فلن تكون هناك اختالفات كبرية يف، باملتغريات الثالثة األوىلالدميقراطيات الغربية أن نكتفي يف 

على أساس القيادية، و اليف خصائصهم التنظيمية و ، و ؤيديهمال ملليهم و الطبيعة السوسيولوجية لـمناض
:كاآليتأنه تصنف النظم احلزبية يف إطار نظري عام  Blondelهذه املعايري يرى

1- Ibid; pp 259 - 260.
2- Ibid; p 260.

إىل نظام التعددية احلزبية ) احملافظني واللرباليني(1848ظام الثنائية احلزبية سنة -
.بوالدة احلزب االشرتاكي والذي حتول فيما بعد إىل نظام تعددي بأربع أحزاب كبرية

 Jean Blondel, né en 1929, est un politologue Français spécialiste en politiques comparées. Il sort
diplômer de l'Institut d'études politiques de Paris en 1953. De 1970 à 1980, il dirige l'European
Corsortium for Political Research.  En 2004, il reçoit le Prix, « Johan Skytte ».
3-Vincent Lemieux, Systèmes Partisans & Partis politiques, Presses de L’Université du Québec,
1985; pp 59-60.
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) حالة بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية"(اجلامدة واملرنة"زبية الثنائيةلنظم احلا.1
)نياحالة أملا(احلزبية والنصف نظام الثنائية.2
)حالة النرويج والنمسا(احلزبية التعددية مع حزب مهيمن النظم . 3
احلالة السائدة عادة يف النظم احلزبية اليت تتبىن : النظم احلزبية التعددية بدون حزب مهيمن.4

1.الدميقراطية التوافقية مثل هولندا وسويسرا

معيار :أوالً ،ا من خالل معيارين مهاتفسريهميكن احلزبية التعددية نظم أن Blondelيعترب
ة النسبية لألحزاب على الساحة السياسية، فهناك نظام التعددية مع وجود قو معيار ال:ثانياً العدد،

ةالسياسيزاب القوية على الساحةاألحواليت تكون فيهايمن، وتعددية بدون حزب مهيمن حزب مه
.غري مهيمنةأخرى أحزاب متوسطة و و 

، أما أحزاب صغرية"دونأو، مع"، وجود حزبني كبريين وقوينيفمن خصائصهاية الحزبيةالثنائأما
قويني مع حزب صغري نسبيًا باملقارنة مع احلزبني نصف هناك حزبني كبريين و و نظام الثنائية احلزبية

.  اآلخرين
صنيف النظم احلزبية يرى سارتوري، أن ت:Giovanni Sartoriتصنيف النظم الحزبية عند :ثالثاً 

طبيعة العالقةلدراسة ،در ماهيقبألحزاب املمثلة يف الربملان لودراستها ليست مسألة حسابية
القوة النسبية و ، وآلية التنافس احلزيب، التنافسية بني األحزاب السياسية، من حيث درجة االستقطاب

دة يف ذلك على كتلتها ، معتميةقادرة على تشكيل ائتالفات حكوميف الدخول يف حتالفات لألحزاب 
حتالفات ابية اليت متنحه قدرته على تشكيل، فهو يعترب أن قوة احلزب تظهر يف قوته االنتخالربملانية

وهذه اخلاصية مرتبطة باألحزاب (قدحتالفاتةإعاقة أيمن خالل ،على االبتزازأو 
سية حنو قدرته على توجيه املنافسة السيالى ، كما تتوقف قوته ع)لنظام السياسي ككللملعارضة ا

ترتيبهي حماولةالنظم احلزبيةصنيفتإن ":يقوليةبالنظم احلز ف يصنيف حماولته ت2.اليمني أو اليسار
بًا مايعتمد ذلك وغالمن أجل هذا التصنيفاألحزاب بناءاً على معيار أو خاصية مشرتكة بينها فرز و 

فهي مسألة أكثر م حزيبانظقادرة على تصنيف أي عامةع نظريةوضحماولةأما،على معيار واحد
عتمد على لألحزاب ولنظم احلزبية وتاملقارنة بني الصفاتأساستعقيداً، 

1- Idem; p59.
2-Giovanni Sartori, Op.cit, pp177-187.
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نظرية عامة حناول وضع ملو النظم احلزبيةتصنيفحاولنااآلنفإىلعليهو ،ر واحدايعأكثر من م
:أقسام07ىل سبعةإقسم النظم احلزبية فأنه يوفق املعيار العددي و 1،"للنظم احلزبية

بني األحزاب غري وهي النظم اليت تكون فيها فرص املنافسة:مجموعة النظم الحزبية الغير تنافسية-1
، ويف هذا النوع من األنظمة احلزبية قوة االجتاه يف حزب مهيمن، أو ، ويسيطر عليها حزب واحدويةمتسا

تتأثر وأمجيع األحزاب األخرى تتجه حنوه حبيث. احلزب الواحد أواملهيمناملركز الذي ميثله جاذبية حنو 
:أنواع03وهي تنقسم اىل ثالثة . به
.)Parti Uniqueà(نظام احلزب الواحد -أ
.)à Parti hégémonique(نظام احلزب املهيمن-ب
.)à Parti Prédominant(نظام احلزب الغالب-ج
.(bipartisme)أنظمة الثنائية احلزبية-2
من :)à Pluralisme limité(المعتدلةأنظمة التعددية المحدودة أو-3

ويرى سارتوري بأن طبيعة املنافسة السياسية بني األحزاب يف ) 5ىلإ3(األحزاب املمثلة برملانيًا بني 
، حيث تتجه املنافسة السياسية حنو لك املوجودة يف نظم احلزب الواحددلة تشبه تاألنظمة التعددية املعت

.حتالل الوسط السياسيإحنو الوسط السياسي، فطبيعة املنافسة جاذبة نظراً لسعي األحزاب 
-06(اىل مثاينمن ستةتوفر من الناحية العددية علىوهي أنظمة ت:األنظمة التعددية المفرطة-4

يغري من بنيتها، حبيث أن إضافة حزب جديد الت، مع أحزاب)08
حزاب يف الوسط وطبيعة املنافسة يف هذه النظم احلزبية تتسم بانقسامات ايديولوجية بني األاحلزبية،

كون وت)اليمني أو الوسط(اليت تقع يف أقصى االجتاهاتles Partis antisystèmeواألحزاب ضد النظام
تشكل احلكومات ، ويف هذا النوع من النظام فإن أحزاب الوسط حتكم و حالة االستقطاب فيها نابذة

لنوع من األنظمة ينقسم هذا او 2.، نظرًا لتوجهات النظام احلزيب النابذة من الوسطدون وجود بديل هلا
:ىلإبدوره 

à pluralisme extrême(التعددية القصوىأنظمة -أ Polarisé(،حتتوي على أكثر من ستة أنظمةوهي
.أحزاب06
نتيجة انقسام األحزاب تكونت وهي أنظمة ،)atomiséà pluralisme(المجزأةالتعددية أنظمة -ب

ت حمل األحزاب الكبرية ىل أحزاب صغرية جديدة حلَّ إمث ارتقت فيما بعد إىل جمموعاتوجتزأتالكبرية

1- Ibid ; p187.
.67-66ص ص،نفسة، املرجععبد العايل عبد القادر-2
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ية على الساحة السياسية درجة صار فيها معيار العدد دون جدوى،األوىل وبلغ عدد هذه األحزاب الفت
تفسري هو حماولة لهذاSartoriتصنيف1،أكثرأو حزب 20إىل10مابنيحتتوي فهذه األنظمة غالبًا ما

حزاب حكومات اليت تتأثر بطبيعة العالقة التنافسية بني األةستقرار عدإستقرار أو عدم إأسباب 
، ماسكة حتافظ على استقرار احلكومةتعرف قطبية قوية ومتهذه األخرية تنفإذا كا،السياسية 

ترتفع، و زيباحلتنافر المنمن األقطاب ختلق حالةوالعكس إذا كانت هذه األخرية جمزأة بني العديد
.األحزاب ختلق حالة عدم استقرار يف احلكومةبني ستقطاباالدرجة 

تتميز املعايري احلديثة يف تصنيف : يثة في تصنيف النظم الحزبيةالحدالمعايير:المطلب الثالث
نطالقًا من عدد االحزاب املمثلة أو إتقيس النظم احلزبيةالقياس اليتيف أمناط النظم احلزبية بتطور

ية يف االنتخابات األحزاب القوية الفعلبالرتكيز علىو ، املوجودة يف دولة مااملتنافسة
. 1،يةالرتكيبة احلكومو ؛ لقياس شكل املنافسة احلزبية الربملانأويف

هذا ،ستمرارية للنظم احلزبيةواإلتقييم أمناط التغري .2.املقارنة بني خمتلف النظم احلزبية اجلديدة
ظهور املدرسة لاملقارنة و تطور يف الدراسات السياسية لنتيجة هومنا إصدفة و ليس التحول يف األمناط

Chrisعلى يد كل من " مدرسة العالقات االنسانية"ظهوركنتيجة لبعد احلرب العاملية الثانية  السلوكية 

ArgyriesوHerbert SimonوDouglas McGregor، ىل اعتماد إنتقال نتيجة اإل1963-1957سنة
ية يف العالقات بني العمال واملسريين نسانعتماد القيمة اإلإدراسات السلوك التنظيمي للمنظمات و 

، وبتطبيق ولتأثرها بدور علم النفس،على أنه آلةنظر اىل العاملاليت كانت ت"دارة العلميةاإل"عكس
نظرت هذه النظرية يف الدراسات السياسية انتقلت وحدة التحليل اىل اعتماد التفاعل والسلوك 

كوحدة حتليلية مغايرة لبشر يف موقف سياسي معني  للظاهرة على ظاهرة حركية تقوم على تفاعالت ا
ظام السياسي ليس له واقع يف املدرسة الكالسيكية وبالتايل فإن النعلى تلك اليت كانت معتمدة 

منا هو ظاهرة سياسية بشرية تنطبق على العديد من الظواهر السياسية فيما يتعلق مبمارسة ملموس وإ

1-Giovanni Sartori, Op.cit, pp187-188.
Chris Argyris, né en 1923. Il est diplômé en psychologie depuis 1947.Et en économie de l'Université du
Kansas1949, Puis un doctorat en comportement organisationnel, il été Membre du corps professoral, et
professeur en sciences de l'administration à l'Université de Yale.
-Herbert Alexander Simon, Né le 15 juin 1916 , était un économiste et sociologue américain ayant reçu
le Prix de Nobel en économie en 1978. Il est mort  le 09 Février 2001 en Pennsylvanie.
-Douglas McGregor,1906-1964 professeur de management au Salon du Massachusetts, Institute
deTechnologie (MIT).Titulaire d'un doctorat de psychologie à l’université Harvard en 1935, après avoir
travaillé dans de nombreuses entreprises, comme directeur d’une firme de distribution d’essence
à Détroit de 1926 à 1930. Il a exercé le rôle de conseiller en relations humaines dans de nombreuses
firmes.
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لذلك توجهت دراسة النظم احلزبية يف ؛ و دولة أوداخل الدولةة أوما فوق الالسلطة عرب نطاق الدول
ظل املدرسة السلوكية من التصنيفات التقليدية اجلامدة واليت التعرب عن نظرية عامة للنظم احلزبية 

ز يرتكلوتطويرها ل)Sartori-Blondel-R.Dhal(مبسامهة علماء مثل 1960خاصة خالل سنوات 
حاليًا اليوجد "أنهPeter Mairيقول ، ءاً على األمناط السلوكية بنا

فالنظم احلزبية يف ،أن تكون هناك درجة استقطاب عاليةمنافسة فعلية بني األحزاب دون 
تطور يف و للداللة على حدوث حتول 1."تعددية معتدلةالدميقراطيات اللربالية تتجه شيئًا فشيئًا حنو 

إن توقف علماء السياسة منذ ؛ دراستهامنهجيةها ويفتمنافسشكلحلزبية وبالتايل يفشكل النظم ا
مسألة يف اليفSartoriه جناح لصاحلعترب أنإلة تصنيف النظم احلزبيةو اعن حمالستينات

ظم احلزبية لنية لتصنيفالعايري املغري أن ، فقطعدد األحزابمعيارعلى بناءاً ف النظم احلزبيةيصنت
ة العالقة طبيع،ألحزاب املتنافسةعدد ا:علىتركز ، فاملعايري التقليدية احلنيتطورت منذ ذلك 

،التنافسية بني األحزاب
؛ يف هذا الصدد اعتربت يةشمول، أواليف كل من الدميقراطيات اللرباليةمؤشرات لقياس أشكال احلكم 

هي ف، وبالتايل ارنة بني خمتلف األنظمة السياسية
.فرع من فروع الدراسات السياسية املقارنة

لنظم احلزبية يف الفرتة مابني لتصنيف اجديدة معايريغري أن علماء السياسة قاموا بتطوير 
قياس درجة التجزئة يف لكمية وعلى مناذج عدديةعلى أساليبترتكز هذه املعايري، 1980-1990

، )ENPE("األحزاب الفعلية املتنافسة يف االنتخابات"أو،)D.Rae(رايدوغالس، النظام احلزيب
هذه املؤشرات ، الكسو وتاجيبارحسب مؤشر)ENPP("األحزاب الفعلية املمثلة يف الربملان"و

لى قياس خمتلف تعطي لعلماء السياسية القدرة عو لنظم احلزبية لتتماشى مع التطور الزمين العددية 
تحول المع وتزامن هذا ،ضيقةالتقليدية التصنيفات العلى عتمادالنظم احلزبية دون االأنواع

مجهورية التشيك،مثلللدراسةجديدةأمثلةوظهور ،ول أوروبا الشرقيةالدميقراطي يف عدد من د
أحزاب متفاوتة لديهاروسياوأبولندا أو مثل،ًا تتنافس يف االنتخابات بانتظامأحزاب قليلة نسبيب

Peter Mair, est un politologue Irlandais, Il été Professeure en politique comparé à L’institue
Universitaire d’Europe on Italie, Il est spécialist  Dans les systèms de Partis, et les systèms électoreaux.
1- Steven B.Wolinetz, Classifying Party Systems: Where Have All the Typologies Gone?,
Memorial University of Newfoundland, Canadian Political Science Association Winnipeg, Manitoba,
June, 2004; pp01-02.
Douglas Whiting Rae, est un Professeure en Managment, et Politologue à L’université de Yal, il à été
Gradué a L’université de L’indiana, un ancien diplomé de l’université de Standford pour les études
avencé dans les sciences du comportement.
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ها حدثت تغيريات هامة أيضا يف نظمأ، يف حني أنه حىت الدميقراطيات اللربالية السابقة االستقرار
ذه املؤشرات هي كما أن ه،لرباليةوأحزاب يسارية أحزاب اخلضر، كب البيئيةاحلزبية بظهور األحزا

1.قابلة للتطورومتغرية

التجزئة يقيس القوة النسبية ودرجة يف هذا املؤشر:Laakso et Taagepuraمؤشر الكسو وتاجيبار .1
، مث مع بعضها البعضلكل حزبنقوم بإضافة عدد املقاعد.ENPPلألحزاب الفعلية يف الربملان

مقسَّم على النتيجة اليت توصلنا ) 1(؛ مؤشر التجزئة يساوي)2أس(إضافتها مع العدد اإلمجايل للمقاعد
ألصوات اليت حتصل عليها  اتشري اىل نسبة ححيث أن(2حجمموع/1=1م:، وفق الصيغة التاليةإليها

) كل حزب
2.أكثر جتزئةالتوزيع احلزيب يف الربملانكلما كان املؤشركلما ارتفع -

.)2أس(ضافة نسبة األصوات لكل حزب نقوم بإ:)D.Rae(مؤشر دوغالس راي .2
2حجمموع-1=1م:وفق الصيغة التالية) هذه النسبة- 1(=املؤشر

.كلما كان النظام احلزيب أكثر جتزئة1كلما اقرتب املؤشر من-
.أقل جتزئةكان النظام احلزيبكلما0.5كلما اقرتب املؤشر من-
0.3=التجزئة يف حالة ما إذا فاز حزب واحد فقط فإن مؤشر -

على م استعمال شكل املنافسة احلزبية اقرتح أن يت:Peter Mair1996 -2002تصنيف بيتر مائير .3
األنظمة احلزبية املغلقة :املعيار هناك، وعلى هذا ن كأساس لقياس شكل النظام احلزيباحلكومة والربملا

.واألنظمة احلزبية املفتوحة

تشكيل احلكومة مغلقةلاألنظمة اليت تكون فيها املنافسة احلزبية هي :األنظمة الحزبية المغلقة-أ
توىل ، فإذا احلكومةتشكيلحزبني كبريين أوتيارين حزبني يتداوالن علىبنياً بشكل دائمةحمصور و أ

هذا الشكل من األنظمة احلزبية متواجد ، أحدمها شؤون احلكومة، احلزب الثاين سيكون معارض قوي
أو،، ايرلندااليابان،نيوزيلندايف أو،1994بريطانيااحلال يف مثلما هو ئية احلزبيةيف نظم الثناأكثر 

.احلال يف أملانيا، مثلما هو نصفنظام الثنائية احلزبية و 

1-Ibid, p 03.
2- Pascale Delwit, Emilie Van Haute,Le vote des belges Francophones à l’élection législative de
juin 2007, Université libre de Bruxelles D’Europe, 2008; pp13-14.
3- Idem, p 14.
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لى احلكومة نافسة احلزبية عهي األنظمة اليت تكون فيها امل:األنظمة الحزبية المفتوحة- ب
بعض األحزاب تتنافس ، جند أن هناكالشكل من األنظمة احلزبيةيف هذا، مفتوحة جلميع األحزاب

يف حني هناك أحزاب ،وتبقى خارج احلكومةأشارك فيها بائتالف حكومي ىل احلكومة أوتإللوصول 
.احلكومةيفأخرى تبقى بشكل شبه دائم 

، وبالتايل السائد فيهانعكاس للنظام احلزيبأن النظام السياسي ماهو إالَّ Peter Mairة يويف نظر 
1.املفتوحةيف الواقع األنظمة السياسية املغلقة أوغلقة واملفتوحةفهو يقصد باألنظمة احلزبية امل

األحزاب وقد تتمكني على احلكومةفإذا كان شكل املنافسة احلزبية مفتوح، يكون هناك تداول جزئ
، أما األحزاب الكبرية فهي تشارك بشكل ةاحلكومة بالدخول يف حتالفات قوييف ةشاركمن املالصغرية

نا العالقة بني األحزاب أن هذه األشكال التنافسية تبني لMairويؤكد2.شبه دائم يف احلكومة
.عمل كمتغري مستقلوتسمح للنظام احلزيب أن ي،السياسية

النسبية والقوةيركز يف تصنيفه للنظم احلزبية على احلجم :Alan Siaroffتصنيف آالن سياروف.4
، بناءاً على هذه املعايري فإنه يصنف من األصوات يف االنتخابات3على أكثر منةتحصلامللألحزاب

:مثاين أصناف08ىلإالنظم احلزبية 
.90:األصوات بني احلزبني تقدر بــــ، بنسبة مننظم الثنائية احلزبية.1
70: سبة من األصوات بني احلزبني تقدر بـــ، بنأحزاب) 5ىلإ3(، بني نظام التعددية احلزبية املعتدلة.2
نصفمما جيعلها نظام حزيب ثنائي و،حزب آخر صغري ليمثل يف الربملانها، بفتح.
. نظام التعددية احلزبية املعتدلة مع وجود حزب مهيمن.3
.ية احلزبية مع وجود حزبني كبرييننظام التعدد.4
.وازن بني خمتلف األحزابمع وجود تنظام التعددية احلزبية .5
.، مع وجود حزب مهيمناحلزبية املفرطةنظام التعددية.6
.نظام التعددية احلزبية املفرطة مع وجود حزبني كبريين.7
. ، مع وجود توازن بني خمتلف األحزابنظام التعددية احلزبية املفرطة.8

:النظم وفق معيارين مهاصنفني من،ظم احلزبيةفإنه ينتج عن هذا التقسيم للنAlan Siaroffحسب 

.30ص، جامعة عمر املختار: ليبيا، )من منظور علم االجتماع السياسي(اب السياسية، األحز عبد الناصر عبد العايل مشاطة-1
2-Steven B.Wolinetz, Op, Cit ; p 07.
Alan Siaroff, est un professeur de sciences politiques, au Département de science politique à
l'Université de Lethbridge; il a obtenu son doctorat a de l'Université de Yale. Il a publié de nombreux
articles dans diverses revues scientifiques en Europe et en Amérique du Nord.



87

:عدد األحزابوفق -أ
.نظام الثنائية احلزبية حبزبني كبريين فقط.1
.أحزاب) 5ىلإ3(نظم التعددية احلزبية بوجود بني .2
.أحزاب أو أكثر) 8ىلإ6(، بوجود بني نظم التعددية احلزبية املفرطة .3

:وفق معيار التوازن بين األحزاب-ب
.حزب مهيمنالنظم احلزبية مع وجود.1
.النظم احلزبية مع وجود حزبني كبريين.2
1.، مع وجود توازن بني مجيع األحزاب)مفرطة-معتدلة(نظم التعددية احلزبية .3

،تاجيباروالكسوووفق مؤشر ENPPلألحزاب يف الربملانبربط هذا التصنيف مع العدد الفعلي
.النظام احلزيباتحسب تغري ىل أن حجم الكتل الربملانية تتغري نسبياً إنتوصل 

من األصوات، مؤشر التجزئة 90اليت يتحصل فيهما احلزبني الكبريين على:نظام الثنائية احلزبية.1
.1.92يكون أقل من

مع من األصوات 70حيصالن علىوهي أنظمة يربز فيها حزبان كبريان:نظام الثنائية والنصف.2
.2.56:يبمؤشر التجزئة يكون بالتقر ، و أقل منهماحزب ثالث 

.2.95أنظمة التعددية احلزبية املعتدلة مع وجود حزب مهيمن، مؤشر التجزئة يكون .3
.3.17مهيمنني، مؤشر التجزئة يكون حزبنيأنظمة التعددية احلزبية املعتدلة مع وجود.4
.3.69يكون مؤشر التجزئة ،مع وجود توازن بني القوى احلزبيةأنظمة التعددية احلزبية .5
.3.96مؤشر التجزئة يكون ، بية املفرطة، مع وجود حزب مهيمنية احلز أنظمة التعدد.6
.4.41، مؤشر التجزئة سيكون املفرطة، مع وجود حزبني مهيمننيأنظمة التعددية احلزبية .7
5.56.2مؤشر التجزئة سيكون،وجود توازن بني القوى احلزبيةمعنظمة التعددية احلزبية املفرطة ،أ.8

، ارتفاع أو اخنفاض درجة التجزئة احلزبية، لألحزاب الفعلية يف ذه املؤشراتميكننا أن نقيس وفق هو 
:هذا بناًء ا على اجلدول التايل؛ و يف أي نظام حزيب عرب العامل ENPPالربملان 

1- Ibid, p 08.
2- Idem, p 08.
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يضم مؤشرات التجزئة يف ملتخلف النظم احلزبية وفقاً لألحزاب الفعلية املمثلة يف الربملان:01الجدول رقم
دية حزبية تعد

مفرطة
تعددية حزبية 

معتدلة
ثنائية حزبية مع حزب 

مهيمن
التوازن النسبي بين األحزابثنائية حزبية

حزب واحد مهيمن3,962,95

4,413,17
1,92

وجود حزبين مهيمني

توازن بين األحزاب5,563,69

2,56
وجود ثالثة أحزاب غير 

متساوية القوى
2000.1سنةAlan Siaroff:المصدر

هو أنه مل "الكسو وتاجيبار"وفق مؤشرAlan Siaroffشكلة يف تصنيف النظم احلزبية عندامل
بوضع مناذج كمية لقياس حجم وقوة األحزاب حيدد شكل النظام احلزيب يف النظام السياسي، وامنا قام 

هذا التحول .وليس كيفي للنظم احلزبية، وبالتايل هو أعطى تصنيف كميENPPالفعلية يف الربملان 
أدى اىل امهال اخلصائص األساسية للعالقات التفاعلية بني خمتلف النمطي يف تصنيف النظم احلزبية 

:التايلنحىنامل، حتديد التفاوت يف درجات التجزئة يف فباإلمكان أنوفق هذا اجلدولاألحزاب،
لنظام احلزيب بداللة تغري النظام احلزيب حنو تعددية لجزئة تالمتثيل بياين الرتفاع درجة :03ل رقمالشك

مفرطة أكثر

1- Ibid, p 09.

1,92
2,56

2,95 3,17
3,69 3,96

4,41

5,56

0
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6
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التجزئة 
%الحزبية 

%درجة التجزئة الحزبیة 
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إرتفاع درجة التجزئة أنفيهيوضح 01رقملجدول، لمنحىن بياينعن هذا الشكل يعرب 
تعدد األقطاببجته النظام احلزيب حنو تعددية مفرطة أكثر و بتغري النظام احلزيب، فكلما إيتغري،احلزبية

رتفاع درجة التجزئة يف املشهد السياسي ودلَّ ذلك على إ، ، كلما ارتفع مؤشر التجزئةزن القوىوتوا
.ENPPممثًال يف األحزاب الفعلية يف الربملان

تصنيف جديد مبين على "زتـنيلن و ستيف"يقرتح:Steven B.Wolinetzتصنيف ستيف ويلنز -1
: بثالثة معايري، الدراسات السابقة

.، تعددية حزبية ممتدةنظم حزبية ثالثية األحزاب، نظام الثنائية احلزبية:معيار العدد.1
.، متعددة األقطابأحادية القطب، ثنائية األقطاب:معيار شكل المنافسة الحزبية.2
1.، متطرفةمنخفضة، متوسطة، مرتفعة:معيار درجة االستقطاب.3

ةالحزبيهرةالظاأةشنالعوامل المؤثرة في : حث الثالثالمب

، جيب حتديد املفاهيم األساسية جلهور راسة ظروف نشأة األحزاب السياسيةالضروري قبل دنم
.احلزبداخل

احرتام حقوق -3، دية سياسيةوجود تعد-2، نيابيةانتخابات وجود -1:يف- أ
ان كإ،يار احلاكماحلق يف اخت( اعية مثلاالنسان السياسية واالجتم
توفري احلد األدىن -5،احلقوق بني الرجل املرأة والرجلاملساواة يف-4،)هذا التنوع عرقي أو ديين

للمواطن يف العيش الكرمي مع تساوي الفرص يف احلصول على العمل والتعليم والعالج الصحي 
.وجود اعالم حر ومستقل-7، سلمياً التداول على السلطة-6،)والثقايف

تعددية يف اآلراء ويف األفكار داخل احلزب، التداول على القيادة احلزبية :حلزبداخل ا-ب
وفكرية باالنتخاب السري لضمان وصول قيادات مؤهلة متتلك قدرات سياسية(بصفة دميقراطية 

بأي حزب يدعو ملواطن اليستطيع أن يثق ، ذلك أن ا، الشفافية الداخلية)قيادة احلزبتؤهلها ل
2.للدميقراطية وال ميارسها بداخله

1- Ibid, pp 14-19.
ورقة عمل مقدمة ملؤمتر األحزاب السياسية يف العامل حزاب السياسية العربية،، أزمة الديمقراطية في بنية وتفكير األموسى املعابطة-2

،2006جوان13-12:مركز القدس للدراسات السياسية، دراسات وتقارير، نظم املؤمتر يف: العريب الواقع الراهن وآفاق املستقبل، عمان
:، متوفر على الرابط التايل2013-03- 23:يف، دون ذكر الساعة، ومتت زيارة املوقع2004-06-12:نشر املقال يف

http://www.alqudscenter.org
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لدى يف الرؤىختالفإهناك :ةب السياسياحز األات المفسرة لنشأة النظري:ولاألالمطلب
رة الدقيقة لنشأة األحزاب السياسيةعلماء السياسة حول العوامل

كل منها فكرة ىل أطراف متمايزة تناصر  إىل إتشري ، صلة يف التاريخسوسيولوجية متأ
وتوصف على ، وهي ترتبط عادة بديناميات الصراع داخل اجلماعة الواحدة ؛أومعتقد أوشخص ما

أ
تشمل سائر عكس العالقات املتبادلة للمجتمع الكلي اليت ،"قتصادي، رياضي، أديبإنقايب، "،نيمع
األديان فهي األحزاب السياسية أوك،شموليةالغري ناء تلك ذات النزعة ستثبإ1،الوجوديادينم

ها دراسة األحزاب إن األمهية اليت نالت.نسانيةيديولوجيتها لتغطية جممل النشاطات اإلأيفتنزع غالبًا ما
دى جتماع السياسي أيف العلوم السياسية وعلم اإل، خمتلف األنظمة السياسيةيف إطارالسياسية 

ىل إمما أدى ،أصول األحزاب السياسيةبحث على ىل التوجه بالبالدراسات السوسيولوجية عامة إ
ات ت بعض هذه النظري، فاهتمالسياسيظهور عدة نظريات تركز على األصول التارخيية لنشأة احلزب 

على أخرى، بينما ركزت ةيث ينشأ يف ظل ظروف جمتمعية حمدد، حعلى اخلصوصية التارخيية للحزب
إستنباط لمن خالةنظميف خمتلف األالسياسية العوامل اخلارجية اليت تسهم يف تشكيل األحزاب

الظاهرة من هي فرعالظاهرة احلزبية فومن زاوية أخرى،عدة أممالسمات املشرتكة بني لبعض
يئات التشريعية بط ظهوره باهلت، وهناك املفهوم العصري للحزب السياسي الذي ير األزلمنذالسياسية

ىل احلكم إ، للوصول تعمل مبختلف الوسائل الدميقراطيةأي اجلماعات اليت ،إلقرتاع العاماتطور و 
الدول املتقدمة وبني دول العامل ، وعوامل نشأة األحزاب ختتلف بنيل فرتة ممكنةطو ألهوالبقاء في

.الثالث

املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر : ، لبنان1، ترمجة، سليم حداد، طمبادئ علم السياسة، لسياسةعلم اجتماع ا،موريس دوفرجي-1
.42- 39، ص ص1991والتوزيع، 

 التجمعات"يدل مصطلح "
،يف حني العالقات املتبادلة للمجتمع الكلي ميكن أن ..نقايب، اقتصادي،- تبادلة للمجموعات يف نطاق اجتماعي معنيتتطور األفعال امل

تشمل سائر ميادين الوجود، إالَّ أن بعض التجمعات قد تكون ذات نزعة مشولية مثل األحزاب السياسية والتجمعات الدينية، ويستعمل 
لإلشار " التجمعات األولية"مصطلح 

.39، صموريس دوفرجي، املرجع نفسه: إىلللتوسع أكثر إرجع .تتجسد يف املنظمات والتنظيمات املختلفة
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ية حالياً اليستغين أي بلد عن األحزاب السياس: نشأة األحزاب السياسية في الدول المتقدمة.1
مترر به سياسي كقناة تواصل مع البيئة،ىل حزبإ، فهي حتتاج حىت األنظمة الشمولية املغلقة

، فأكثر منه األنظمة احلال بالنسبة لألنظمة الشموليةذاذا كان هإشعب و اليديولوجيتها وتفرضها على أ
غري أن هذا ،ام السياسي حيوي للحياة السياسيةالدميقراطية اليت تعترب وجود احلزب السياسي يف النظ

فلم يكن هناك أحزاب إالَّ يف الواليات املتحدة األمريكية ومل تكن هلا نفس ،1850يف مل يرتسخ إالاألمر 
جتماعية إمنا كانت على شكل فرق دينية أوإ، و ةلية بتقدمي برامج إلدارة شؤون الدولالوظائف احلا

، وكان العامل ة ارتبط بتطور النظام الدميقراطيفتطور األحزاب السياسي. بشريةأوغريها من التجمعات ال
د املفروضة الرئيسي لتطوره هو التوسع تدرجييًا للمطالبة بتوسيع حق االقرتاع فهي بذلك استغلت القيو 

األحزاب السياسية وليدة"ماكس فيرب"وهلذا يعتربهالعام للتموقع يف الساحة السياسيةعلى االقرتاع ا
كما أن لتوسع 1،"، مبا يتضمنه من ضرورة تعبئة وتنظيم اجلماهريقرتاع العاماإلخاصة و الدميقراطية 

لشعورستقالليتها عن احلكومات،إ
وارتفاع عددبفعل اتساع حق االقرتاع و ،ثقافياً تكتالت يضم كل منها أعضاء متجانسني سياسيًا و 

بنيجهودهم والتوفيقىل ضرورة التنسيقإمم، ورت هلم ضرورة العمل اجلماعيتبل، الناخبني
يف وهري اجلالعاملأنهلب اغاليف اعتربأرضية مشرتكة لشكالسياسية هذا التنسيق همومواقفم

بالرغم من أن مجيع األحزاب السياسية باملفهوم العصري يف الدول املتقدمة و .تشكل أحزاب سياسية
النشأة قسم األحزاب السياسية من حيث" موريس دوفرجي"، إالَّ أنالعمل الربملاينبنتخابات و أة باإلنش

. ، وأحزاب ذات نشأة خارجيةنشأة داخليةأحزاب ذات:ىل قسمنيإ

: األحزاب ذات النشأة الداخلية- أ
فاألحزاب 2، أي بالعامل املؤسسي،اتساع حق االقرتاعالتشريعية، و 
مث حدوث اتصال وتفاعل دائم بني هذه اجلماعات واللجان ،ية ثانياً ، واللجان االنتخابالربملانية أوالً 

فقد اقرتن تارخييا ،أكون أكثر تفصيالً وحىت3؛نتخايبأواإلوتسمى األحزاب ذات األصل الربملاين، ثالثاً 
ىل مجاعة تعمل كفريق إاجة هور مايسمى باجلماعات الربملانيةظ

والتأثري يف مجهور الناخبني هذا ،أجل الدفاع واحلفاظ على مصاحلهم واعادة ، منمتجانس
ات يف تنظيم بدأت هذه اجلماع،الناخبنيعددرتفاع إو ،قرتاع العامتساع اإلإمن مع الشعور الذي تزا

.66، ص2009،ة للطباعة والنشر والتوزيعر األمشركة دا: ، اجلزائر1ط،األحزاب السياسيةنور الدين حاروش،-1
.144، صاملرجع نفسهناجي عبد النور ،-2
.11-80، ص ص2010دار بلقيس،: ، اجلزائر1، ط) التطور والتنظيم(األحزاب السياسية في الجزائر ياسني ربوح ،-3
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يف آن ومصاحل الناخبنيهالدفاع عن مصاحلل،باللجان االنتخابيةيعرف ماهذا اجلمهور ضمنوتأطري
1.نشاء أحزاب سياسيةوتبلورت فكرت إتصال املستمر بني هذه اجلماعات من خالل اإلو ،واحد

أوهيئات، بفضل مجاعاتوهي األحزاب اليت نشأت: األحزاب ذات النشأة الخارجية-ب
:أوالً ،مبتمثيلها، بعد معارضة طويلة للحكم القائتطالب و نتخابية والعملية اإلناشطة خارج الربملان

ة يف بًا اشرتاكياحز أىل أن كونت إاليت تطورت اهليئات ذات الصفة الفكرية أوالسياسية أوالنقابات
هي اجلمعية الفابية ، واليت تبنت و حزب العمال الربيطاين الذي نشأ بفضل مجعية ثقافية: الغالب، مثالً 

:ثانياً ،1899بات العاملية عامتأسس مبوجب قرار أصدره مؤمتر النقاو أفكارًا اشرتاكية اصالحية 
، مثلما كان ألحزاب، دورًا مهمًا يف النشأة اخلارجية لاعية والتكتالت احلرفية للفالحنيلتعاونيات الزر ل

يدخل يف اطار هذه اجلماعات :ثالثاً 2،وأسرتاليا وكندااطيات يف أوروبا الوسطى وسويسراللدميقر احلال
يف أوروبا بإنشاء أحزاب ،1914والتجمعات الدينية خاصة قبل نائسالك،أيضاً الناشطة خارج الربملان
ة املدارس جلان مدرسية يف كاف، كما أنشأتمعاصرة أو أحزاب مسيحية حمافظةدميقراطية مسيحية أو

هذه وحتولت، املتعلقة بإنشاء التعليم املدين1879ين ملقاومة القوانني الصادرة يفيحلماية التعليم الد
األحزاب والذي أصبح فيما بعد من أقوىفروع حملية للحزب الكاثوليكي ؛ىلإفيما بعد ليةاللجان احمل
أن اجلماعات احملظورة أو اجلمعيات السرية دور ما الجيب أن ننساه أيضًا هو :رابعاً ، أوروباتنظيمًا يف 

ق أهداف سياسية عمل يف اخلفاء لتحقيلتسعى لالسياسية فهي يف غالب األحيان مايف تكوين األحزاب 
منا يف غالب األحيان تكون غري جمهولة اليعلمها إالَّ رؤساء هذه اجلمعيات فقط وإ" غري معلنة"ليست 

، وبذلك فهي التستطيع أن تسلك طريق الساحة الربملانية لتحقيق أهدافها نظرًا للحظر املفروض عليها
مل يعد االعالن عن ن عندما تتأكد أنه يف غالب األحيا؛ غري أنه ح عن وجودهايتصر ال

ىل أحزاب سياسية إ
احلزب الشيوعي ،طاليايإ، احلزب املسيحي يف ركة اجلمهورية الشعبية يف فرنسااحل(اجلماعات ومثال هذه 
ىل حزب حاكم بعد الثورة البلشفية عام إن تنظيم سري حتول م، الذي كان نشاطه ممنوعاً السوفيايت 

ىل مراكز صنع القرار إسعت للوصول االقتصادية والصناعية غالبًا ماالتجمعات: خامساً ، )1917
ىل الربملان لتحقيق مصاحلها واصدار التشريعات اليت حتقق أهدافها كحزب احملافظني الكندي إوالدخول 

.يال وشركة مونرتيال للسكك احلديديةبنك مونرت 1854الذي أنشأه عام

اللجان األنتخابية:
1- Maurice Duverger, Loc. Cit ; P P 02 - 16.

.11املرجع نفسه ، صياسني ربوح ،-2



93

الدول 
يف الصني؛ هذا ما يثبت أن نتانجيالكوماملؤمتر اهلندي أو، مثل ظروف نشأة حزب األوروبية أوأمريكا

التارخيية عوامل، من الوروبية ال متثل سوى منطًا واحداً حزاب األالظروف الربملانية اليت نشأت فيها األ
.وبالتايل فهي التصلح أن تكون نظرية عامة

الدراسات اليت حاولت تفسري عوامل إن: نشأة األحزاب السياسية في دول العالم الثالث.2
صوص تقدمي تفسري ، مستغلتًا فشل النظرية الربملانية خبحزاب السياسية يف الدول املتخلفةنشأت األ

وتنوعاً على النطاق اجلغرايف ، بتقدمي نظرية أكثر اتساعًا مل الثالثلنشأت األحزاب السياسية يف العا
إمنا نتيجة لتطور االقرتاع العام و ة فقط للتحديث وللتنمية السياسية أوأداتواليت ترى أن األحزاب ليس

، وذلك 20و19غربية وأمريكا الشمالية يف القرننيأوروبا الوظروفلف عن واقعتخيظروف نتيجة لواقع و 
فرتاض عالقات جديدة لنشأة األحزاب من خالل ربطها مبتغريات مثل األزمات التارخيية أو التحديث إب

1.االجتماعيةأو التنمية السياسية أو بالتطورات االقتصادية و

، بتأكيدمها علىJoseph Lapalombara،Myron Weinerاليت قدمها:نظرية األزمة التاريخية-أ
اليت ختلق يف غالبية ،وبالتحديد أزمة التنميةالظروف اخلارجية املهيأة لنشأة األحزابدور

هذه األزمات قد تبدو ،"البالومبارا"وفق، ةأزمة املشارك.3،أزمة التكامل.2،أزمة الشرعية.1:األحيان
فقد خمالفأما من منظور ،لتشكيل األحزاب احلديثةاليت أدت العوامل هي

. الستعمار األورويبعن اجتة انالتارخيية اليبدو أن األحزاب احلديثة نشأت حلل هذه األزمات
ات السياسية القائمة يف جمتمع ماي:Crisis of Legitimacyأزمة الشرعية-1

اهرة عانت منها الدول واعتربت أزمة الشرعية ظ2،املطالب املتزايدةعن التعامل مع املتغريات الناشئة و 
بعض أوائل األحزاب سواء يف أوروبا أو يف مبوجبهاةنشأو ، مل تقتصر على دول العامل الثالثاملتقدمة و 

؛ ففي أوروبا جند اجلماعات والقوى على حد السواءاألوروبية السابقةباقي الدول مبا فيها املستعمرات

حزب الكومينتانج :Kuomintang party 1912أوت 15حزب الوطين الشعيب الصيين، الذي تأسس يف بكني بالصني يف لل، ترمجة ،
.1928بأهداف دميقراطية اشرتاكية لتجسيد الوحدة الوطنية الصينية والتحرر من اإلمربيالية، وصل إىل سدة احلكم سنة 

.13صاملرجع نفسه،،ياسني ربوح-1
Myron Weiner, Né en 1931, politologue américain et chercheur en Inde, en Asie du Sud, sur  la
migration, les conflits ethniques, le travail des enfants, la démocratisation, la démographie politique, et la
politique et les politiques des pays en développement.Il été consultant pour la Banque mondiale, l'Agence
pour le développement international, le Département d'Etat américain, et le Conseil national de sécurité
américain, de même qu’il  à occupé de haute Fonction scientifique et diplomatiques dont la dernier était
président de la recherche externe et du Comité consultatif du Haut Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés de 1996 jusqu'à sa mort Le 3 Juin 1999.

.145املرجع نفسه، صناجي عبد النور،-2
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جنحت يف اكتساب ،18يف فرنسا أواخر القرنسياسية اليت كانت متارس ضغوط إلزالة النظام امللكي ال
اليت قوميةالركات احلىل، باإلضافة إة الفعلية لألحزاب السياسية هناككانت هي البدايشعبية واسعة، و 

وقد 1،زمة الشرعيةكانت نتيجة ألو اختيار احلكامقواعد انتقال السلطة و و تغيري نظام احلكم لظهرت
ىل إمما يؤدي ،حلكومة القائمة يف اإلستجابة بشكل مالئم هلذه األزمةتنجم هذه األزمة عن فشل ا

ما يف باقي الدول أ؛ظهور أزمة املشاركة سياسية ويبدأ معها تكوين أحزاب
ىل تكوين اليت هيأت إمثقفةب، جندها بدأت يف شكل خنيف املستعمرات السابقة ألوروباخاصة 

يف مرحلة مل و ، يف شكل أحزاب سياسيةبعد االستقالل تطورت مث خالل االستعمارحركات حتررية
وعليه  ميكن 2،تتوفر فيها لتلك الدول الكيانات الربملانية اليت كانت موجودة يف بعض الدول األوروبية

.نشأة مبوجبها أوائل األحزاباستخالص أن أزمة الشرعية هي القضية األساسية اليت
وتسمى كذلك أزمة التكامل القومي أواالجتماعي يف :Crisis of Intégrationأزمة التكامل-2

علق تالظروف اليت سامهت يف نشأة األحزاب، سواء يأهزمة العامل الثاين الذي األهذهعتربت،الدولة
اعات العرقية اليت تعرضت لالنقسام مع بعضها حيث تتكيف اجلم، أواإلقليمياألمر بالتكامل القومي

، أواألحزاب العربية اليت تعترب واقع التجزئة يعكس أزمة يطالياإو مثل األحزاب يف أملانيا(البعض،
ويف البلدان مية اليت ظهرت يف أسيا وإفريقياأزمات األحزاب القو 3،)تكامل على مستوى األمة العربيةال

ولكنها مل تعمل على حتقيق هذا التكامل  كانت أحزاب تكامليةاليت، و املتخلفة بصفة عامة
وعدم امتالكها منهجية شاملة ،نظرًا الحنصار أهدافها وبراجمها على مصاحل فئويةكهدف أساسي

ىل مجود إنعدام منهجية واضحة من جهة أخرى أدى إ،حة للحكم ولتحقيق أهدافها من جهةوواض
، كما أدىالسياسيةاويف تطوير ممارستهواملؤسسية التنظيميةااشلهاملؤسسة احلزبية وف

، الصراعات بني الشخصيات النافذة زب وتكريس ثقافة الزعامة الفرديةمكانات املادية للحضعف اإل
نتج عنها و ، االنقسامات الداخليةيفصب القيادة والتحالفات الداخلية كلها عوامل سامهتاعلى من

أو إعادة صياغة القوانني الداخلية ،إقصاء املنافسني من احلزببعض املمارسات الغري دميقراطية مثل 
، وغالباً ما ينجم سلباً على مستويات التنميةغالباً ما ينعكس ذلك و 4،تربير السلطةلتكريس الفردية أو ل

اسية املركزية ويف بعض عنه حركات انفصالية تعرب عن يأس هذه األقليات من سياسات السلطة السي

.5، املرجع نفسه، صالعايل مشاطةد الناصر عبد عب-1
.14صاملرجع نفسه ،ياسني ربوح ،-2
.14ص،املرجع نفسه-3
موقع متخصص يف شؤون ، جملة قراءات إفريقيةالنشأة، التكوين، الواقع والمستقبل، : ، األحزاب السياسية في إفريقياحممد العقيد-4

- 19، متت زيارة املوقع يف 03:06، على الساعة،2013يناير23نشر املقال يف،، إلسالميصادرة عن مؤسسة املنتدى ا، القارة اإلفريقية

// : www.qiraatafrican.comhttp:،على الرابط التايل19:30:، على الساعة03-2013
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وأنشقنياملذلك شجعاألحيان قد ي
اأوامطالبهنشاء أحزاب جديدة للتعبري عنعلى حماولة إمتثيل مصاحلها عرب تلك األحزاب 

من ، عن أزمة التكاملريتعبحد ذاتههو يفنقساماتا على املشهد السياسي، كثرة هذه اإلوأفكاره
نقسامات الساللية يف عن اإلتعربأن تكون املنافسة احلزبية " :هذا امل

نقسامات االجتماعية والعرقية والدينية ملان عبارة عن مرآة تعكس واقع اإلوبالتايل يكون الرب 1،
.دولة مايفوااليديولوجية

، ت االقتصادية واالجتماعية الكربىحتدث التحوال:Crisis of Participationأزمة المشاركة-3
ظهور مجاعات جديدة ترغب يف املشاركة يف العملية تغيريات يف نظام التدرج االجتماعي مما ينتج عنه 

اسي خاصة يف يل السيىل ظهور مطالب بالتمثيار النظام االقطاعي يف أوروبا إأدىمثًال ،السياسية
اعية جديدة رتتب عليها منو مجاعات وخنب اجتمكذلك تؤدي التغريات اليت تو ، أوساط الطبقة الوسطى

على الرموز واملعتقدات و تعتمد على مكانتهاالتقليدية اليتالسياسيةسلطة القوىمنىل إضعافإ
الذي األمر،اط التنظيأمن، وهنا تظهر األحزاب السياسية وغريها من املوروثة

.جديدةتصاليفرض ضرورة توفري قنوات ا
، ذلك أحزاب سياسية هو إقرتان غري شاملقرتان أزمات الشرعية والتكامل واملشاركة بنشأة إإن 

فلو قارنا عدد الدول اليت ،اتأنه مل تنشأ أحزاب سياسية يف مجيع الدول اليت عانت من هذه األزم
دول اليت شهدت ميالد أحزاب جديدة، سنجد أن منو األحزاب من هذه األزمات مع عدد العانت

.فقطنظمالبعضقتصر علىإ
نطالقًا من التحوالت إتفسر هذه النظرية نشأة األحزاب السياسية : النظرية التنموية-ب
على و ،ة واقتصادية جديدةواالجتماعية اليت ينتج عنها ظهور قوى سياسيواالقتصادية السياسية 

،الداخلية، والسوق ملتخصصة، املتزامن مع اتساع الطبقات املهنية ااخلصوص اتساع طبقات املنظمني
WeinerوLapalombara، وانطالقاً من هذه االفرتاضات قدم كل من وشبكات النقل، ومنو التكنولوجيا

عاصرة ناجتة عن الثورة ن األحزاب اجلماهريية امل، فقد اعتربوا أت تنموية لنشأة األحزاب السياسيةتفسريا
تاحت املراكز ، حبيث أالسياسية واملطالبة باملشاركة، اليت وفرت املناخ لقيام التنظيمات الصناعية

، من جهة أخرى فقد أدى ة وتعبئة أعداد كبرية من األفرادىل القيادة فرصة توعيالصناعية للطموحني إ
ىل ارتفاع عدد الذين يريدون التأثري على القرارات السياسية من والتعليم إوسائل النقل واالتصال تطور

.145املرجع نفسه ، صناجي عبد النور ،-1
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ىل النمو احلضاري إوبالتايل فإن التصنيع هو الذي أدى 1،لدفاع عن مصاحلهاخالل بناء التنظيمات ل
2.اجلماهرييةهيأ لظهور التنظيماتو 

أي حىت تطورت شبكة متطورة نسبيًا من ، 1855مل ينشأ حىت سنةفحزب املؤمتر اهلندي 
كتوبة ، مثل انتشار الصحف املوسائل االتصال اجلماهرييو ،تصاالت الربيدية والسكك احلديديةاال

ليل والد،ية صغرية متفرقة يف أحناء البالد، بالرغم من ظهور مجاعات قوموالسيما باللغة االجنليزية
،حسب هذه النظرية

تفسر نشأة األحزاب يف البلدان "أزمات التنمية"بالرغم من أن نظرية و واقع وظروف هاته البلدان
وواقع هذه ة األحزاب بني نشأ"يعاب على هذه  العالقة ، إالَّ أنه املتقدمة واملتخلفة على السواء

التارخيية إالَّ أنه ، فقد وجدت أزمات تنموية يف العديد من املراحل "الدول
3.نشأة أحزاب سياسيةمجيعاً هامل ينجم عن

كما العصرنةأو: نظرية التحديث-ج
يف األحزاب املؤسسي هذا ويتجسد العامليف البلدان املتخلفة، "امويل هنتجتونص"يسميها

ال ، ذلك أن عملية التحديث وحدها وما تتضمنه من تعبئة اجتماعية ومشاركة سياسية قدالسياسية
ىل نمطي والتكامل القومي، بل على العكس فقد تؤدي إحتقق الدميقراطية واالستقرار والتمايز البنيوي وال

، وعليه تتطلب عملية التحديث وجود الالاستقراروانتشار العنف والفساد و احنالل النظام السياسي
مؤسسات سياسية قوية وفعالة تستوعب عمليات التعبئة االجتماعية واملشاركة السياسية وعلى رأسها 

قوية على غري أن البلدان املتخلفة تعاين من معارضة شديدة لقيام مؤسسات 4،األحزاب السياسية
القوى احملافظة اليت ترى يف : أوالً ،هيرأسها األحزاب السياسية وهذه املعارضة نابعة من ثالثة مصادر 

لألحزاب داري املعارضقوى اإلدارة باعتبار أن اإل:ثانياً ،األحزاب 
طاق املشاركة يف احلياة دون توسيع نقتصاديةىل ترشيد األبنية االجتماعية واالالسياسية يسلم باحلاجة إ

.145صاملرجع نفسه ،،النورناجي عبد -1
.15صاملرجع نفسه،ياسني ربوح ،-2
.15املرجع نفسه ، ص -3
لبس هنتنجتونييل فئمو اصSamuel Phillips Huntington:اشتهر بتحليله للعالقة ، هارفارديفأستاذ علوم سياسية ،1927يفولد

القرنالالعبني السياسيني املركزيني يفحول دورانقالبات الدول، أطروحته يف و العسكر واحلكومة املدنية،بني
برز اسم هنتنجتون . الواليات املتحدةكما حلل للمخاطر اليت تشكلها اهلجرة املعاصرة علىالدول القوميةوليساحلضاراتسيكونوا21

لنظرة التقليدية ، وهو العمل الذي حتدى ا"السياسي يف جمتمعات متغريةالنظام"حبث بعنوانبنشره، 1960أول مرة يف
حديثة واليت كانت تقول بأن التقدم االقتصادي واالجتماعي سيؤديان إىل قيام دميقراطيات مستقرة يف املستعمراتالتحديثملنظري

.2008مات يف.االستقالل
.14ص،املرجع نفسهني ربوح ،  ياس-4
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أصحاب االجتاهات الشعبية الذين يقبلون باملشاركة الغ: ثالثاً ، السياسية
.رادة العامةاشرة الحزبية تعيق التعبري عن اإلمب

وإمنا كذلك على فقطمن جهة أخرى فإن عملية التحديث التعتمد فقط على العامل املؤسسي
من أن أنه حىت يتمكن احلزب السياسييرى هنتنجتوني فحسبدرجة التغري االجتماعي واالقتصاد

ماعي والسياسي يف نشاط صالح االجتة العصرنة عليه أوًال أن يشجع اإليتغلب بنجاح على عملي
مع توسيع نطاق ل والتعليم،، ونشر وسائل االتصاالقيم وأمناط السلوك التقليدية، مبعىن تغيريالدولة

عزيز التنظيمات وت،ياة العامة وعقالنية بىن السلطةعلمنة احلىل األمة و إالقبيلة الوالء من العائلة و 
قرابة بالكفاءة واستبدال مقاييس ال،توزيع املوارد املادية والرمزية، واالنصاف يفاملتخصصة وظيفياً 

جتماعية الناجتة عن العصرنة أو تلك اليت اكتسبت وعياً ىل عمل النظام على ضم القوى االإباإلضافة 
املشاركة يف النظام باعية بعد فرتة تطلب هذه الفئات االجتم،عيًا جديدًا نتيجة عملية العصرنةجتماإ

أن راءات هذه املشاركة بوسائل تنسجم مع وجوده املستمر أو، فإما أن يتخذ النظام بدوره إجالسياسي
1.)معلن أو غري معلن(نعزال وصراع أهليإينتج عن ذلك ، و ميستبعدها عن النظا

: في تشكيل النظام الحزبياالجتماعيةدور التصدعات: ثانيالمطلب ال

، اتفقوا على أنظاهرة التصدعات االجتماعيةوامجيع من درس:مفهوم التصدع االجتماعي- أ
اب ز األحعلى أساسه والذي ظهرت ، ات الغربيةارتبط جتماعية اإلمفهوم التصدعات 

، فهو كمفهوم تفسريي له جذوره التارخيية باعتباره شكل من أشكال الصراع االجتماعي السياسية
حول الطبقات واملكانة Max weberوأعمالحول الصراع الطبقي karl marxالنظرية يف أعمالو 

من الناحية ؛ باسم الRalf dahrendorfوأعمالاالجتماعية 
خاصة اليه، وانتقلاحلقل املعريف للعلوم االجتماعيةصطلح خارج املظهر، مصطلحتيمولوجية للاإل

دار الساقي، بالتعاون مع، مؤسسة : ، بريوت1، ترمجة، مسَية فلّوعبود، طالنظام السياسي لمجتمعات متغيرةصاموئيل هنتنجتون، -1
.121ص،1993، تعزيز الدميقراطية والتغري السياسي يف الشرق األوسط

Karl Heinrich Marx, né en 1818, mort en 1883,est un historien,Journalste, Philosophe,
économiste, sociologue, théoricien,révolutionnaire socialiste,et communiste allemand.Connu pour
sa conception matérialiste de l'histoire, et son activité révolutionnaire au sein des organisations ouvrières en
Europe. Il a beaucoup contribué  au développement de la sociologie.
Max Weber, né en 1864, mort en 1920, est un sociologue et économiste allemand. L'un des fondateurs
de la sociologie moderne.Et considéré comme le fondateur de la sociologie compréhensive,d'une approche
sociologique qui fait du sens subjectif des conduites des acteurs le fondement de l'action sociale.
Ralf Gustav Dahrendorf, né en 1929 et mort en2009, était un sociologue et un politologue germano-
britannique, considéré comme l'un des fondateurs de la «théorie du conflit social ».
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اعي والسياسي عرب ىل ظاهرة انقسام النظام االجتموعلم السياسة لالشارة إعلم االجتماع السياسي 
ىل عدم إ، وأحيانًا أخرى لالشارة حول قضايا خمتلفةولوجية أوايديتكون اثنية أوخطوط غالبًا ما

حقل السياسة ىلإيف حني انتقل 1جتماعية متثل حمور خالف وصراع،إاالتفاق حول مسألة سياسية أو 
نشأة الظاهرة احلزبية ليعربِّ و خصوصاً فيما يتعلق بالسلوك االنتخايب وتفسري ، أكثر دقةاملقارنة ليجعله

زاء األحزاب املتعارضة يف املواقف والربامج إ، ابت يف السلوك التصوييت للناخبنيم الثساعلى االنق
، مظهر ثابت لالستقطابهو":R.Inglhartوعليه فإن مفهوم التصدع حسب،والقضايا السياسية

ىل إجمموعات أخرى معينة، بينما متيل حيث تكون فيه جمموعات حمددة مؤيدة لسياسات أوأحزاب
بأنه انقسام سياسي على املستوى االنتخايب ":يعرفكما."ارضة لألوىلأحزاب معياسات و تأييد س

وهذا االنقسام السياسي يعكس ،أحزاب بشكل مستمر ولفرتة طويلةبني فصائل من الناخبني وبني
ظرة للتصدع  هذه التعريفات كانت فردية وغري من2".نقسام اقتصادي واجتماعي واسع االنتشارإ

ها يف شكل أكثر ىل عرضإS.Rokkan ،M.Lipsetىل أن بادر كل منإ، طلب التنظريكظاهرة تت
بأن Social Cleavage ThéoryThe، يف إطار نظرية حتمل اسم التصدع االجتماعيتفصيًال وحتليالً 

، بوجود ثالثة مضامني إمربيقية، يعرب عن وقائع تارخيية و نوعهذا االنقسام االجتماعي والسياسي هو 
راد يف -أ:املفهوميف 

ينتج عن هذا -ب.، والطبقيماء الديين، واالثين، واللغويكاالنت،بعض اخلصائص االجتماعية
-ج.ه اهلويةهذه

البها عن مصاحلها ومطراط األفراد يف تنظيمات للتعبري أن يتسم هذا االنقسام بعنصر تنظيمي، أي اخن

مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بريوت1، طالتصدعات االجتماعية وأثرها على النظام الحزبي االسرائيليعبد القادر عبد العايل، -1
.57، ص2010

- Lain Mc Lean , Op, Cit ; p 76.
Ronald F. Inglehart, né en 1934 est un politologue à l'Université du Michigan. Et directeur de l'Enquête
mondiale sur les valeurs, un réseau mondial de chercheurs en sciences sociales qui ont mené des enquêtes
nationales représentatives des publics de plus de 80 sociétés sur tous les continents habités. Dans les années
1970, il a développé la théorie sociologique du post-matérialisme. "ما بعد املادية " 

.62عبد القادر عبد العايل ، املرجع نفسه ، ص-2
Seymour Martin Lipset, né en 1922, mort en 2006, sociologue américain. et théoricien des liens entre le
libéralisme économique et le libéralisme politique.Sa pensée est remise en cause depuis l’ans 2000par
l'émergence du consensus de Pékin qui est une voie alternative au consensus de Washington: l'émergence
et le développement économique de pays autoritaires comme les la République Populaire de Chine serait
la preuve de la non-validité de Sa théorie.
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املنقسمة لتنظيمات حزبية تعبئ من خالهلا اجلماهري ،
.والناخبني على أساس هذه املصاحل واملطالب

فإن Stéphano bartolinieحسب:ين التصدع االجتماعي والتصدع السياسيلفرق با-ب
نطلق من التصدع يذلك أن تكوين ياسية واالجتماعية على حد السواء، التصدع يشمل األبعاد الس

اهلوية وفق خمتلف القواعد و قاتنخمتلف اخلالفات وال
تؤثر يف اخليارات السلوكية والتنظيمية داخل اجلماعة، واليت تتطور إىل درجة التأثري على اجلماعية، اليت 

الصفتني االجتماعي والسياسي مها جزآن من عملية تطور التصدع من اخليارات املؤسسية، وبالتايل ف
Zuckerman ،Dahlيف حني أنه يرى االجتاه مع كل من 1،ىل الظهور السياسيإون االجتماعي الكم

االستقطاب يف النظام احلزيب والتصدع االجتماعي أن هناك فرق بني التصدع السياسي الناشئ عن
، وأن التصدع االجتماعي قد ال يرتبط و الناشئ عن االنقسام 

ة تثبت وجود بناءًا على دراسة مسحي،ليس مولدًا أومنتجًا له بالضرورةبالضرورة بالتصدع السياسي و 
خاصة االنقسام الطبقي واالنقسام عالقة ضعيفة بني مظاهر التصدع االجتماعي والسياسي 

يقتصر على اجلانب السياسي فقط التصدعمعترباً أن ىل أكثر من ذلك إDahlويذهب2،السياسي

 حسبHanspeter Kreisi طاملا أن هذا التصدع يعرب عن انقسام دائم ومستمر ناتج عن خلل يف الرتكيبة السوسيولوجية وينتج عنه
وهو البعد األساسي الذي جيعل هذا الصراع :البعد البنيوي1-ثالثة أبعاد رئيسية للتصدع، 03صراع دائ

بعد اهلوية - 2.يكتسب صفة الدميومة واالستمرارية ومييزه عن الصراعات العابرة، بغض النظر عن املستويات اليت يتخذها هذا الصراع
وذلك بأن ت:الصراعية

:البعد التنظيمي- 3.اىل التصرف بناءًا على تلك القواعد
.59-58عبد القادر عبد العايل، املرجع نفسه، ص ص: للتوسع أكثر راجع. ومنتظمة وفق صيغ تنظيمية خمتلفة

 Stefano Bartolini, est professeur à l’Institut universitaire européen, enseignant les Institutions politiques
Comparatives.Il à publier des articles sur la formation des clivages.Ses recherches actuelles son
Principalement sur l’interprétation du processus d’intégration européenne face à l’État nationnale. Voir:
Revue Internnationale des Politiques comparée, sur le lien: http://www.uclouvain.be/238705.html
1- Stéphano bartolini,« La Formation des Clivages »,Revue Internationales de Politiques Comparée,
Vol: 12, N°1, Janvier 2005, pp 27-30.
2- Zuckerman, New Approaches to Political Cleavages, p 132.

.62-61جع نفسه، ص صعبد القادر عبد العايل، املر :نقًال عن
Robert Alan Dahl, né en 1915, professeur de science politique à l'Université Yale et ancien président de
l'American Political Science Association. Dans son œuvre majeure en 1961, Who Governs? , il étudie les
structures formelles et informelles du pouvoir. Il a aussi Plusieurs publications sur le Fonctionnement du
Pouvoire et de la Démocratie.
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أنحنييف 1.االجتماعي وأن البنية االجتماعية ليست شرط كافيًا خللق تصدع سياسيدون اجلانب
مها مفهومني "والسياسيأالتصدع االجتماعي"املفهومني كالأنونيعترب آخرون هناك علماء سياسة 

جتماعية ناجتان عن البنية االوأن العالقة املفرتضة بني االنقسام االجتماعي والسياسي، لنفس الظاهرة
لتفاوت يف وباماركس، فاوت الطبقي يف نظر وبالتابن خلدونلتمايز العمراين حسباليت تتسم با

كما أن هذه الفرضية .ماكس فيربيف وجود تراتبية اجتماعية يف نظرافية و الثقاملكانات االجتماعية و 
املستوى مفادها هوأن االنقسام والصراع على املستوى االجتماعي يؤثر يف االنقسام والصراع على 

ان عن هناك من يعترب أن التصدع االجتما،السياسي؛ ويف نفس النقطة عي والتصدع السياسي يعربِّ
، وأن هذا التطور مير مبراحل اسيمسار تطوري للتصدع من الكمون االجتماعي اىل ظهور السي

ألن عملية التحول ومرتبط بشروط ومبتغريات وسيطة أخرى جتعل هذا التصدع يكتسب أمهية سياسية 
املتغريات وأهم هذه الشروط و فغري حتمية

:الواجب توافرها هي
ىل وعات اإلثنية اليت تعبئ أفرادها إ،مستوى التنظيم امل-أ

.درجة تبلور هوية مجاعية للمجموعات الصراعية
.موعة-ب
، ضد موعة يف الفعل اجلماعي الصراعي، سواء أكان عنيف أوغري عنيف-ج

.سياسي معارض لهأو ألي اجتاه اجتماعي أو 
دارية داخل إومدى متركزهم يف منطقة إقليمية أو- د

ومدى شغلهم لوظائف مدنية أوعسكرية جتعلهم يتحكمون يف املوارد االقتصادية ،الدولة
.واالجتماعية

Raeصنف:أنماط التصدع االجتماعي-ج DouglassوMicheal Taylor ىل إالتصدعات االجتماعية
مثل ،ة اجتماعياً وصفات انتسابية مورثناشئة عن خصائص:التصدعات االنتسابية-1:ثالثة أنواع

يف اآلراء وهي تلك اليت تعكس تباينًا :التصدعات املوقفية-2.عرقي أولغوي أودييناهلوية على أساس
وتنشأ :التصدعات السلوكية-3.وتسمى بالتصدعات الثقافية واأليديولوجية، ويف التوجهات واملواقف

:ية مثليًا واملتجسدة يف األنساق الفعل

.62عبد القادر عبد العايل ، املرجع نفسه ، ص-1
أطلقا عليهوالسياسي والذي" التصدع البنيوي"بني التصدع االجتماعي والذي أطلقا عليه PesonenوAllaradtميَّز كل من *
. 62املرجع نفسه ، ص: للتوسع أكثر عد إىل".التصدع الغري بنيوي"
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هذا التصنيف يقتصر على املظاهر اليت يتخذها . أشكال العضوية يف املنظمات ويف السلوك االنتخايب
- 2التصدعات القطاعية،-1:ىلإالتصدعات هناك من قسميف حني أن.

.التصدعات الوظيفية-3،التصدعات الثقافية
وهناك اقرتاحات .لرتكيزه على مصادر التصدع،صنيف اعترب أكثر توفيقأ من سابقههذا الت

والذي أعطاها Hans Daadlerأوهلا تصنيف،كس التطور التارخيي الغريبعتصنيفية أقل جتريدًا ت
تأخذ بعني االعتبار املصاحل االقتصادية:التصدع الطبقي والقطاعي-1:تصنيفات على أساس05مخس

سواء بني تعدد األديان،:التصدع الديين-2.الطبقية واملهنية مثل التجار العمال والصناعيني والفالحني
على :قليميالتصدع اجلهوي أو اإل-3.العلمانيني واحملافظنيبني أو ،أوبني العالقة بني الدين والدولة

:ثيناإللتصدع القومي أوا- 4.أساس املصاحل اجلغرافية كالتصدع بني سكان األرياف وسكان املدن
التصدع على -5.ىل جمموعات قومية أو إثنية ختتلف يف موقفها ووالئها للدولةإ

.:أساس املوقف من النظام السياسي
تغريات السياسية واالجتماعية واليت ملىل أساس افقد قسم التصدعات إArendt Lijphartأما

-2البعد االقتصادي واالجتماعي،-1:أبعاد07سبعةىلإتنشأ كٌل منها بعد وقد قسم التصدعات 

متعلق باملوقف من النظام البعد -5،البعد احلضري والريفي-4،اإلثين والثقايفالبعد -3،البعد الديين
أما .اخلاص باملواقف من قضايا السياسة اخلارجيةالبعد- 7،البعد املتعلق بالقيم- 6،السياسي

تقسيمات تندرج يف 04يضم أربعMartin LipsetوStein Rokkanالتصنيف املقدم من طرف
التصدع االقليمي بني - 1:ىلوينقسمون إحمورين أساسيني مها احملور االقليمي الثقايف واحملور الوظيفي،

- 3صدع بني الدولة والدينتال-2).تصدع املركز واحمليط(ركزية الوطنية ة وبني الثقافة املالثقافات احمللي

حماولة كما أن هناك تصنيف آخر اقرتحه.التصدع الطبقي-4.التصدع بني الريف واملدينة
1.التصدعات القطاعية، التصدعات القيمية:ىلإمنه ليشمل كافة التصدعات احملتملة فصنفها 

مؤلفه حوليف، عبد القادر عبد العايللتصنيفات السابقة فقد ذهب الباحث على مجيع ابناءاً 
حيتويان على كافة مظاهر فقطىل وضع مجيع التصنيفات السابقة يف معيارينإلتصدعات ادراسة

Hans Daalder, Né en 1928 est un politologue néerlandais. Il a étudié à Amsterdam. De 1963 jusqu'à sa
retraite en1993, professeur de science politique à l'Université de Leiden.Ces travaux ce Sont concentrés
sur les systèmes de partis, le parlement, les partis politiques. Ses publications dépasse les 400 livres et
articles.
Arend Lijphart, Né en 1936. Politologue spécialisé dans les systèmes éléctereaux et les institutions
démocratiques, et de l’ethnicité considérés selon une approche comparatiste, Actuellement professeur à
l'Université de Californie à San Diego.

.73-64عبد العايل عبد القادر ، املرجع نفسه ، ص ص - 1
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ى أما املعيار الثاين فهو مستو ،بيعة االنقسام املسؤول عن التصدعاملعيار األول هو منشأ وط، التصدع
مرشح ألن 

قدرات تنظيمية وتعبوية مما ىل تصدع اجتماعي ولكنه بارز ومزود ب، مث إسياسيىل تصدعإيتحول 
ىلإىل أن يتحول إىل طرف آخر، إواألخرى معنيىل طرفإيؤدي إ

خطوط التقسيم االجتماعي مع خطوط التقسيم السياسي عن تقارب بني صدع حمزب الذي يعربِّ ت
.واحلزيب

حزيب مرهون ىل نظامإحتول التصدع االجتماعي :لى نظام حزبيإات االجتماعية تحول التصدع-د
، لنظام احلزيبىل اإات االجتماعية املتغريات الوسيطة اليت تعمل على نقل تأثري التصدعجموعة من مب

حول وجود عوامل M.LipsetوS.Rokkanذي قدمه كل منالتفسري الاملتغريات هناك هذه ومن بني 
:"العتبات"طلق عليها اسميسياسية وتنظيمية تشكل متغريات وسيطة 

على وهي املدى الذي يسمح به النظام احلاكم إلقامة االحتجاجات :عتبة الشرعنة:أوالً 
. ، مقابل حدود إبداء النقد واملعارضةتكون مشروعة يدة حىتمطالب جد
عدم إقصاء احلركات ق املشاركة يف احلياة السياسية و تتعلق بدرجة إعطاء ح:عتبة االدماج:ثانياً 

، من خالل االعرتاف بالنقابات اعية اليت تبحث عن متثيل مطالبها
.ألحزاب العمالية وبتوسبع حق االقرتاع العاموا

ة ولألحزاب السياسية وهي مدى وجود إمكانية للحركات االجتماعي:عتبة التمثيل:ثالثاً 
لطرح مطالبها وبراجمها اليت تعرب عن جمموعات اجتماعية خول يف املنافسة االنتخابيةاجلديدة للد

، وبفرص هذه األحزاب يف اجتياز عتبات قرتاع العامتبط مبدى توسع حق اال، وهو أمر مر معينة
.

احلكوميةبآلية اختاذ القراراتبنوع النظام االنتخايب املعتمد و تعلقوت:عتبة األغلبية:رابعاً 
رية اليت متثل أغلبية وإن كانت على أساس قاعدة األغلبية حبيث تسمح فقط لألحزاب الكب،التشريعيةو 

أو خمتلف القيود ،اسعة لصاحلها
.تنفيذ القرارات ومترير املشاريعو والشروط املفروضة يف عملية التصويت 

التحول يةمرهون بعملأثر التصدع االجتماعي على النظام احلزيبفإنباتترغم هذه الع
ىل أن إ،،الدميقراطي

نظراً لدور األحزاب السياسية يف الوساطة يصبح هذا معياراً  أساسياً يف العملية الدميقراطية وعدالتها،
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على يف تعريفه للتعددية السياسية حيىي اجلملويؤكد على ذلك1.
، وهذه قتصادية وثقافية وسياسية متباينةا،متثل قوى اجتماعية و وجود أحزاب سياسية خمتلفة:"

، إىل السلطةريقه األحزاب تنافس فيما بينها من أجل كسب تأييد الرأي العام متهيدًا للوصول عن ط
2."تدعوا إليه من قيموماأمن أهداف وبرامج تنادي به تلك األحزاببقصد حتقيق ما

.105-100عبد العايل عبد القادر ، املرجع نفسه ، ص ص -1
حزب "وفقيه دستوري، من مؤسسييف القانون العام،افظة املنوفية مبصر، دكتوراحملب1930ولد يف:حيىي عبد العزيز عبد الفتاح اجلمل

، بالتعاون مع أسامة الغزايل حرب، نادى بضرورة تغيري النظام اإلنتخايب، وأحد أعضاء جلنة احلكماء اليت إنشأت خالل "الدميقراطيةاجلبهة 
.2011يناير25ثورة

،يعالزمان للطباعة والنشر والتوز دار: ، دمشق1، طالتعددية الحزبية في الفكر االسالمي الحديث ديندار جنمان شفيق دوسكي ، -2
.104-103، ص ص 2010
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:أولـل الــصــفـج الــائــتــن

اإلنتخاب هو نتيجة تارخيية إلنتقال السلطة من امللوك إىل اجلماهري بغض النظر على : أوالً 
معيار القوة يف تويل الظروف اليت أدت إىل هذا اإلنتقال، وكذلك إىل تغري معيار إنتقال السلطة من

هو آلية وبالتايل .
كاحلروب "حضارية وسلمية للتنافس على احلكم وإنتقال السلطة، بدًال من األساليب العنيفة

صندوق احلروب واخلفاء إىل إنتقال ساحة الصراع على السلطة من ساحة، مما أدى إىل "واإلنقالبات
.بأحزاب السياسيةالعمل العلين املنظم واملؤسس املشروعاإلقرتاع، وهو ما تطلب 

يف لتموقعبدفعهم ليف الدولة احلديثة"للتعبئة السياسية للمواطنني"أداة اإلنتخاب هو :ثانياً 
حزاب أو اإلجتاهات السياسية لالسياسية لصاحل إحدى األاحلياة

أداة للتخفيف من حدة "
عنها ليعربىعلأىل مستويات إورية للمظومة اإلجتماعية احملنشغاالتبنقل اإل"الصراع االجتماعي

ويف حق فردي ،كما أنهيف االنتخاباترتاععرب صناديق اإلقحيسم أمرها حزبية برامج بواسطة اً أخري 
وظيفة اجتماعية وواجب مديننفس الوقت

قضايا لقضايا اليت تشغل املواطن أكثر منحنو الاللتفات بالرأي العام اإلنتخاب أدى :اً ثالث
ا كانت أداة تأمني طاعة األفراد للحكام مهم"مما جعله، مبن ميلك سلطة التقرير يف النظاماملتعلقة

على السوق السياسي ةضاملصادقة على اخليارات املعرو وهو ما أضفى عليه صفة،"طبيعة هذا احلكم
بداء موقفأي حتول إىل آلية إلاإلمتناعخاللنم"ال"أو بـ، على اخليارات املعروضة"نعمب"بالتصويت

.دون القدرة على التأثري يف نعويتهامن أداء السلطة الناخبني

باستخالص جمموعة قام الباحثني ، "سلوك الناخبني بالعوامل البيئية"ربطإنطالقًا من:عاً راب
من خالهلا سلوك الناخبني باخلصائص السوسيو ثقافية،لريبطوا "االنتظامات االحصائية"من

، بالوظيفة اليت يشغلها الناخ، املستوى التعليمي، الدخل،ن، اجلنسالسِّ :أمهها، والسوسيو اقتصادية
-1،التفسري السوسيولوجي للسلوك االنتخايب تفسريينقسيمتكن، وميالبنية االقتصادية للمنطقة

-2؛ فيما تقدمه للناخبنيمكانية الضغط على سياسة احلكومة والتشكيكإيعين ، االنتخاب

من قبل نتيجة خمتلف الضغوط املمارسة عليه ناخبرد فعل يقوم به اليعكسهو،التصويت
1.يفسر ظاهرة تصويت املصلحةلتصويت مما، حلمله على اعات االجتماعية

.152-151، ص صحممد السويدي، املرجع نفسه-1
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قواعد املنافسة اإلنتخابية من خالل القواعد القانونية داملؤسسة هي اليت حتد:خامساً 
، من خالل تكون وعلى حساب منساملنافسة اإلنتخابية يف صاحل من قبًال حتسم قدلإلنتخاب اليت

، وعليه فقانون اإلنتخاب ماهو إالَّ تعبري عن رغبة مؤسسات إلنتخابيةاننيو قلاالصيغة اليت تصا 
، ولذلك من خالل تتبع تعبري عن درجة عدالتهاأوئها لفئة معينةإقصاعنلتعبري، لالنظام السياسي 

ما كقد حيفز ويشجع على املشاركة  املسار التطوري للقانون اإلنتخايب، يالحظ أن قانون اإلنتخاب 
إنتقل من اإلقرتاع ، وأنهللحفاظ على السلطة من طرف الطبقات األرستقراطيةقد يضيق ويقصي 

ضمانة و حوصلة ملفاوضات ومساومات بني األحزاب باإلضافة إىل أنه،العامقرتاعاإلإىلاملقيد 
.نزاهة االنتخابيةلاضمان لو يف النتائج للطعن وسيلة شرعية ضد أي جتاوز و نيللمتنافس

املعايري التصنيفة تغري تددعتكلما تتغري بتغري املعايري، فالنظم احلزبية تصنيفات أن :سادساً 
طبيعة النظام احلزيب يتغري وفق شكلوأن .يرياللمع"تابع"التصنيف وبالتايل فالنظام احلزيب هو متغري 

إنتقلت دولة من نظام ولذلك يالحظ أنه النظام السياسيهذا فرع من النظام السياسي مبا أنه
.النظام احلزيبتسلطي أو دكتاتوري إىل نظام دميقراطي، نتج عنه حتول يف شكل

، عواملها الوطنيةوإختالف دول، بإختالف الختتلف عوامل نشأة األحزاب السياسية :سابعاً 
اعو تصنف األحزاب السياسية وفقذاهل. )خارجية/داخلية(إىل قسمنيتنقسم لكنها مجيعًا 

تربط :األحزاب ذات النشأة الداخلية-1:ذات نشأة خارجيةخرى إىل أحزاب ذات نشأة داخلية، وأ
، واتساع حق االقرتاع، أي بالعامل املؤسسي، أي وهي اليت إرتبطت 

وهي ختص العوامل األوروبية .ثانياً 
وهي : األحزاب ذات النشأة اخلارجية-2.ن تكون نظرية عامةألالتصلح لنشأت األحزاب السياسية و 

بفضل مجاعات أوهيئات ناشطة خارج الربملان وطالبت بتمثيلها، بعد معارضة األحزاب اليت نشأت، 
ثقافية، " الفئوية اليت متثل اهليئات-أطويلة للحكم القائم،

- أ:)03(وترد مجيعها إىل".مهنية، دينية، إقتصادية، سياسية

أزمة .2أزمة الشرعية.1:اليت ختلق يف غالبية األحيان،أزمة التنميةعلىزكر ت:نظرية األزمة التارخيية
إىلجتماعية قتصادية واإلواإلالتحوالت السياسية تؤدي:النظرية التنموية-ب.ةشاركأزمة امل.3التكامل

الطبقات املهنية املتخصصةو تساع طبقات املنظمنيإإىل و ،قتصادية جديدةإظهور قوى سياسية و 
نشأة هيأ ليحضاري الذيمنو نتجمما ي،نمو التكنولوجيالو والسوق الداخلية وشبكات النقل 

اليت تركز على :نظرية التحديث-ج.جلماهرييةتنظيمات ا
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مؤسسات سياسية فعالة تستوعب عمليات من خالل املتخلفة، ولداليف حتديث ةاملؤسسدور
.األحزاب السياسيةو االجتماعية واملشاركة السياسيةالتعبئة

دور بو ،اعي على النظام احلزيب مرهون بعملية التحول الدميقراطيأثر التصدع االجتمإن :ثامناً 
دور األحزاب السياسية و ،لمجتمعل

.



107

الفصل الثاني
عالقتهالتصميم االنتخابي و 

تشكيل النظام الحزبيب
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بني التحليل والتصميم، تالزميةعالقة قبل حتديد مفهوم التصميم جيب اإلشارة إىل وجود 
،فالتحليل هو خطوة سابقة للتصميم يف حني أن عملية التصميم تبدأ بناءاً على نتائج عملية التحليل

. ء نظام ناجحولكل منهما مفهومه دوره يف عملية بنا

يتفق مجيع األكادمييني والباحثني على أن التحليل هوعملية التفكيك          :مفهوم التحليل
غري املباشرة باملوضوع حمل الدراسة، كما أن املعلومات ذات الصلة املباشرة أووالتجزئة للمعطيات و 

. تفكيك الكل إىل أجزاء وعناصر فرعيةالتحليل هو جمموعة الطرق والتقنيات واألساليب املستعملة ل
.

.الفحص والتدقيق ويف مكونات الشيء أو الظاهرة وعناصرها- أ: دوافع الباحث للتحليل
ستبعادإملوضوع و اصر اليت ختدم اختيار العنإاالنتقاء، مبعىن التمحيص و -ج.الرتتيب والتنظيم-ب

.حتديد العالقة بني مكونات الشيء أو الظاهرة حمل الدراسة-د.العناصر اليت الختدم املوضوع
التعرف على األصل من -و.حتديد وظيفة وصفة كل عنصر من العناصر املكون للشيء أوالظاهرة-ه

.ة اجلوهريةالفرع والكل من اجلزء واألساسي من الثانوي واملشكلة السطحية من املشكل

، عدم التماثل:مبدأ(التحليل املنطقي- 3،اجلدل-2، املقارنة-1: أساليب التحليلتقنيات و 
حتليل األحداث - 6،التحليل الكمي والكيفي-5،التحليل الرياضي-4،)التناقض، الثالث املرفوع

1.حتليل املضمون-7،والوقائع

ابي ومعاييرهمفهوم التصميم االنتخ: المبحث األول

وم سأحدد مفه:مفهوم التصميم-1:مفهوم تصميم النظام االنتخابي ومكوناته:األولالمطلب 
هذا املصطلح يف العربية باللغة مايقابلحاول الكشف عنالفرنسية وسأالتصميم يف اللغتني العربية و 

يف حتديد املصطلحات ، كما الفرنسية لالعتماد على املفهوم اللغوي املشرتك بني اللغتني كأساس
سنرى مايقابل هذا مصطلح اصطالحًا بالعربية يف الفرنسية أساس التقابل سيكون املفهوم 

املشرتك للغتني العربية والفرنسية فرغم اختالف املصطلحات املفهوم "املفهوم الوظيفي"االصطالحي
.املشرتك هو أساس  املقارنة العتماد املصطلحات

مكتبة األجنلو : ، القاهرةاألسس العلمية، لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراهحممد عبد الغين معوض، حمسن أمحد اخلضري، -1
.77، ص1992املصرية، دون طبعة،
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مل يرد مصطلح التصميم مبفهومه املعاصر يف القواميس املشهورة لدى :صميم لغةً مفهوم الت-أ
مع تطور احلركة -العرب يف القدمي ألنه مصطلح حديث النشأة ظهر مع التطور العلمي والصناعي

19يف أواخر القرن-التصنيعية يف أوروبا وأمريكا
تعين املُضي يف :صمَّمَ :صمََّم ففي قاموس لسان العرب:لح آخر وهوو امنا عرف مصط. نالعشري
يه فيه ومل يصغ إىل مضى على رأ:وفيه،على األمر:تصميماً )، َصمِّمُيَصمِّمُ (:صمَّمَ :ويقال1األمر،

ُه أصم غريه احلديث وأوعاه إيـَّاهمن يردعه عنه 2.، فالناً صريَّ

. ـــة، كما يعين  رسم  أو عزم أو نِــــيَّ ختطيط أو ُخمَطَّط، أو خطة:التصميم على أنهيعرفما ك
، ، تكاسلتردد، تقصري:، فأضداد كلمة تصميم هي"باألضداد تربز املعاين"،كما قالت العرب قدمياً و 

ت أو تصميما) ج(ر َصمََّم من مصد:، كلمة تصميم هيويف معجم اللغة العربية املعاصر.إمهال
رسم ختطيطي لعمل طباعي ميثل العمل متثيًال دقيقًا كامالً "مصطلح فين يقصد به، وهو تصاميم

:فمثًال تصميم منتج يشتمل على3."شكله ومظهرهب
ضع ختطيط أي و ،وضوعه، ختطيطًا لعناصره وألجزائهووضع تصميمًا مل.املتبادلة بعضها مع بعض

،وأجزاء املوضوع عند الربط بينهاجديد أوخطة جديدة من خالل افرتاض عالقة جديدة بني عناصر
أجنز :مثال،وتعطي للموضوع نظرة جديدة،ضة تعكس رؤية من يتناول املوضوعهذه العالقة املفرت 

أن تكون عليه بعد ُرُسومًا ختطيطية َحتدِّد شكلها وكيف يبغي:ملهندس تصاميم لبناء عمارة حديثةا
.اإلجناز

:بالفرنسيةريش، هلا عدة مرادفات فهي تىل اللغة الفرنسيةإترمجة تصميم كما أن

.2054- 2503ص ص ،1997، 3عارف ، ط دار امل: القاهرة، ، لسان العربابن منظور-1
ويقال للضارب ، بالسيف إذا أصاب . وصمََّم يف السري وغريه ، أي مضى. صمََّم فالن على كذا أي مضى على رأيه: قال أبو بكر

أراد أنَّه / يانًا وحينًا يُطَـبُِّق ُيَصمُِّم أح: وأنشد أبو عبيدة. قد صمََّم فهو ُمَصمِّم فإذا أصاب املفصل فهو ُمطَِبقُ : العظم فأنفذ الضريبة
ُم من السُّيوف الذي مير يف العظام مبعىن النفاذ .يضرب مرًة َصِميَم العظِم ومرة ُيِصيُب اِلمفَصِل ، والـُمصمِّ

، 7املؤسسة الوطنية للكتاب، ط : معجم عريب مدرسي ألفبائي ، اجلزائرالقاموس الجديد للطالب ، علي بن هادية، وآخرون،-2
.568- 576ص ص ، 1991

 ًَصَماِصَمةٌ ) ج(والصمصام هو املصمم السيف الصارم الذي ال ينثين : َصمَصامٌ : يقال أيضا .
.مضى يف كذا َصمَّمَّ :الرجل يف األمر و املسري : ُيصَّمِصُم ، َصمِصم ، َصمَصَمًة : َصمصمَ 
.، َصمِصٌم ، َصَماِصمٌ ) ج(اجلماعة وسط القوم هي : َصمَصَمةٌ .هو املتناهي يف البخل: الصَّمَصُم : َصمَصمٌ 
.َأشَُّدهُ :تعين وَسطُُه ومن الَربِد و اَحلرِّ : ومن القلب. احملض اخلالص يف اخلري والشر:الصميم من كل شيء هو: َصميمٌ 

.و:يقول الشاعر
-1320ص ص ،2008، 1عامل الكتاب، ط : ، القاهرة، معجم اللغة العربية المعاصرعمر، مبساعدة فريق عملأمحد خمتار -3

1321.
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-1 Conception ,2-Décision, 3-Design, 4-maquette, 5-Stratégie, 6-planification, 7-
projet, 8-Modéliste, 9- Essai, 10- plan, 11- Dispositif.

1-Conceptionأو ،":1،ين قاموس املنهل،تع
Concept

نأو تصوُّرات عقلية فهي ماهية جمردة عن املادة وعن األرض كاملقدار واللو وتدل على معىن جمرد 
باإلضافة إىل :تعينConceptionالفرنسي فإن Larousse"2"أما يف قاموس". خلإ...والصوت والرائحة و

يف سريورة اجناز سلعة ما سواء  - ، تكوينإبداع-هي املرحلة املسخرة إىل االخرتاع"
."كانت يف البناء أو سلعة حمددة

2-Décision:قرََّر ، َصمَّم ، أو تصرف بـَِحزم، ُحكم ، َعزم قرار ، .
3-Design:نظام غايته التالؤم اجلمايل يف البيئة اإلنسانية ضمن ختطيط عام ابتداءاً باألدوات تالؤمية ،

.رائجة االستعمال وانتهاء بتنظيم املدن
4-Maquette: بناء(تصميم ، منوذج أويل لعمل من أعمال النحت أو الرسم أو صنع كتاب أو .(
5-Stratégie :ختطيط ، تدبري ، تنظيم ، فن احلروب ، وعلم اخلطط احلربية ، احرتاب.
6-planification:تصميم ، ختطيط.
7-projet: ،َقصد وَمقَصد، َعزم، نية، َمشروع، ِخطَّة، بَرناَمج، تصميم، رسم أويل أو إعداي، مسودة

.  نزوع، توق، َتطَلُّع
8-Modéliste: َزياء ، صاِنُع َمناذج ، أو َرسَّامراِسم أ.
9-Essai:جتربة ، اختبار ، حماولة ، حبث ، دراسة.

10 -plan:زاوية ُمسَتوية ، َهنَدَسة ُمسَتوية، ُموحَّد الـُمسَتوى،مسطح.
11 -Dispositif:3.َتشكٌُّل ، تركُّب

Conception :concept واليت تعين معىن
.اخل...ردة عن املادة وعن األرض كاملقدار واللون والصوت والرائحةوأو تصوُّرات عقلية فهي ماهية جمجمرد 

.229ص،1990املؤسسة الوطنية للكتاب، : ، اجلزائر11طقاموس فرنسي عربي، ، المنهلسهيل إدريس، جّبور عبد النور، -1
2-Dictionnaire,« le petit Larousse illustré 2012 », Paris, 2012, p 245.
Conception: n .f. 1.Action d’élaborer qqch dans son esprit, Etape consacrée à la création dans le
processus de réalisation d’un produit (objet, bâtiment, etc.) ;conception assistées par
ordinateurCAO,ensemble des techniques informatiques utilisées pour concevoir, modéliser, simuler et
réaliser un produit nouveau ; conception et fabrication assistée par ordinateurCFAO,extension de la
CAO à la fabrication des produit fabriquer par celle-ci, en utilisant les données ainsi fournies.

،673ص ،834ص ،781ص ،979ص ،643ص ،321ص ،292ملصدر السابق، ص سهيل إدريس، جّبور عبد النور، نفس ا-3
.339ص ،781ص ،407ص 
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مجة املتعددة ملفهوم كلمة تصميم ن النقاط املشرتكة ملختلف املفاهيم للرت من خالل الربط بني م
باللفة الفرنسية نتوصل إىل أن عمومًا املفهوم اللغوي لكلمة تصميم سواء يف اللغة العربية أو الفرنسية 

تصور ذهين قبلي جمرد يهدف للبحث إىل صنع مناذج أو رسم خطط يف شكل :"أو االجنليزية هو
ية تعكس رغبة أو عزم استعدادًا وتطلعاً مسودات أو مناذج أولية من خالل هندسة مستوية نظر 

."قضية لبلوغ أهداف حمددة مسبقالتكوين آلية للتدخل والتحكم يف جمال أو

ألن التخيل هو أساس 1،"أن التخيل أكثر أمهية من املعرفة"عن التخيلA.Einsteinيقول
يم،كما يعد التصميم أحدمة التصمميكن لذوي املخيِّالت الضيقة أن يقوموا مبهالتصميم فال

.تطور العلممقومات 

بتكار إ،، يقصد بهيدل على فعل حديث"تصميم"إن مصطلح: صطالحاً إمفهوم التصميم -ب
فالتصميم ،اإلعالناتبتصميم خاص أو وإبداع أشياء مجيلة ونافعة لإلنسان،كتصميم إلنتاج غالف،

، جتلب السرور إىل النفس ائه بطريقة حمددة وظيفياً ما وإنشهو تلك العملية الكاملة لتخطيط شكل 
2.يف آن واحد،ع حلاجة إنسانية نفعياً ومجالياً 

:َم مبفهومولكن صمَّ ،، أوصميم مبعىن جوهر فقطعزم وقررمصطلح صمََّم أويف القدمي عرف 
، تبلور مع الثورة الصناعية ئع حالياً شا،كما هو قبلية لغايات مستقبليةرسم خطط أو إعداد مناذج

والتطور العلمي والتكنولوجي يف أوروبا اليت ظهرت منذ بداية القرن املاضي واستمرت إىل غاية أواخر 
اخلمسينيات وبداية الستينيات حبيث تطورت يف هذه الفرتة خمتلف العلوم ووصل األمر إىل قدرة 

.خلارجيااإلنسان على إجراء بعض املهمات يف الفضاء 

فالعلوم كانت يف األصل معروفة كفنون ،اعي والعلمي ارتبط بتطور اإلنتاجهذا التطور الصن
، وعلم التسويق كان يطلق عليه فن يطلق علية يف املاضي فن اإلدارةفعلم اإلدارة كان"
ألشياء اليت خل يف حني تطورت التكنولوجيا أصًال من احلرفة حيث مارس اإلنسان صنع اإ...،سويقالت

 Albert Einstein, né en 1879, mort en 1955, est un physicien théoricien allemand, puis sous double
nationalité helvético américaine 1940. Il contribue largement au développement de la mécanique
quantique et de la cosmologie, connu pour l’équation E=mc2, qui établit une équivalence entre la matière
et l’énergie d’un système.Considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire.

جامعة السلطان قابوس،  : ، عمان، فلسفة تصميم برامج تعليمية رقمية تفاعلية في مجتمع معرفي مبدعحممد خمتار متويل ساطور-1
.12علوم االجتماعية، ص كلية اآلداب وال

.07املرجع نفسه ، ص-2
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مث ظهر 1."يستخدمها بنفسه يف مرحلة مجع الطعام والصيد من مراحل تطور اجلنس البشرى البدائية
اِحلَريف املتخصص يف صنع تلك األشياء وذلك عند االنتقال من املراحل البدائية إىل مرحلة االستقرار 

ة من خالل مؤسسات إنتاجيوالزراعة يف تاريخ تطور البشرية حىت صارت تلك األشياء تصنع اليوم
.جمال اإلنتاج والتصنيعالتكنولوجيا املتقدمة يفوشركات صناعية تعتمد أساسا على

وإلنتاج هذه اخلدمات والسلع اليت يستخدمها اإلنسان حيتاج التصميم كل من جانب اخلربة 
ار للوجود إىل املمارسة ،كما حيتاج حتقيق وجتسيد تلك األفكلوضع األفكار واملتمثلة يف النظرية

Practice،بالعالقة بني  مت األخذاملاضي إىل غاية اخلمسينيات القرن 19ويف مرحلة مابني بداية القرن
وبدأ اإلنسان جيين مثار ماتنتجه العقول واملصانع من ،معاً "النظرية والتطبيق"كل من اجلانبني أي

. ه اخلاصة والعامةخمتلف املنتجات اليت يستخدمها يف كل جوانب حيات
ومنذ ذلك احلني،

العلوم األساسية أو غريها من العلوم التطبيقية ؛ أما املمارسة فقد ارتبطت أساسًا بتكنولوجيا اإلنتاج 
املعرفة التكنولوجية املمكنة بالقدر الكايف من يف تنفيذ املنتجات ممايستوجب أن يكون املصمم يتمتع

كما جيب أن تتضمن تلك املعرفة أساليب التشغيل والتجميع والتشطيب للوظائف .واملتوفرة للتصنيع
املختلفة وخواص تلك الوظائف خالل التصنيع واالستخدام وكذا أساليب التصنيع املتاحة أو املتوقع 

ومن . املصنع أو يف أماكن أخرى وكذا استخدامها االقتصادياستخدامها يف املستقبل سواء داخل 
جمال من اخلربة :بأنه، "النظرية واملمارسة"هذا املنطلق ميكن تعريف التصميم انطالقًا من العالقة بني

اإلنسانية واملهارة واملعرفة والذي يهتم بقدرات اإلنسان إلدراك الشكل والرتتيب والقيمة والغرض 
أو هو، . واملعىن املوجو 

".يالئم احتياجات جمموعة من الظروفلبعض الوقت مبا إجياد احلل األمثل
إن التصميم هو عملية معقدة ال ميكن تبسيطها يف مجلة أويف جمموعة من املعادالت الرياضية ،عموماً 

؛ وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلح ط،كمجتمع كامل وليس كفرد فقنسانفهو نشاط يرتبط باإل

.10، ص ص 2006دار البداية ناشرون وموزعون ، : ، عمان1، ط تحليل وتصميم نظم المعلومات، عصام النداف وآخرين-1
ذلك ،ن والنظرية االفرتاضيةية والقانو النظر :وطُبـَِّقت على نطاق واسع،وجيب التمييز بنيهي مبدأ عام ُوِضَع لتفسري حقيقة ما،: النظرية

"النظرية االفرتاضية"أن
ت نتائج وتقبل النظرية االفرتاضية إذا كان،ق جديدة

ليس حقيقة يقينية "القانون العلمي"ختبارها مؤيدة هلا وكلما تراكمت األدلة املؤيدة هلا إىل أن تصبح قانون علمي،الدراسات اليت أجريت إل
، الوراثة اذبيةني الطبيعية مثل قانون اجل.بدرجة اليقني الرياضي

أصول البحث أمحد عبد املنعم حسن،:للتوسع أكثر راجع.وعمومًا تأيت النظرية بني النظرية االفرتاضية والقانون العلمي.عند مندل
.30-29، ص ص1996املكتبة األكادميية،: القاهرة،1ط،1جالعلمي،
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جمة واملنهجية ملا حيتويه هذا املصطلح من معاين الرب "التصميم"يستعمل كمرادف ملصطلح "طالتخطي"
ات املمكن إجراؤها يف ، فالتخطيط يعين  بالدرجة  األوىل  القيام  حبساب اخلطو يف عمليات التصميم

السويدان  اإلبداع بأنه يعرف،هو مرحلة من مراحل عملية اإلبداعالتصميم كما أن.صورة تنبؤ
من زاوية غري مألوفة مث تطوير هذا النظر ليتحول إىل فكرة مث إىل تصميم مث النظر للمألوف بطريقة أو"

.بالدرجة األوىلد مراحل اإلبداعإعتباراً أن التصميم هوأح1،"إىل إبداع قابل للتطبيق واالستعمال

، ساس لصنع كل نظام أو سلعة حمددةالتخطيط الذي يرسي األ":عمومًا يعرَّف التصميم بأنه
، فالتصميم ينطلق من فكرة جمردة أو إرادة لبلوغ هدف ما إىل سع معانيه الوجود ألية قيود أخرىوبأو 

التجارية (واء اقتصادية يف الواقعمنتج أو إجراء
2".فهو عملية معيارية. ، أو الثقافيةأو التنظيمية أو السياسية) ناعيةوالص

كيب اليت تأيت بعد ستخالص مماسبق أن عملية التصميم هي جزء أساسي من عملية الرت إميكن 
:مثل يف، وتسعى عملية التصميم إىل حتقيق جمموعة من األهداف املشرتكة تتعملية التحليل

بناء للحلول ومنذجة للنظام وحتديد طرق عمله، لذا فإن عملية التصميم تبدأ بناءاً على نتائج عملية .1

. التحليل

.يتركيب خمتلف األجزاء واملكونات بناءاً على خمتلف األنشطة اليت .2

.ق أهداف النظامروابط واضحة ومتداخلة لتحقياالستفادة من وجود عالقات و.3

:الكويت،اإلبداع والتفكير اإلبتكاري،الرفاعي جنيب، السويدان طارق: نقًال عن.12ص، هاملرجع نفس، حممد خمتار متويل ساطور-1
.80، ص 1994،شركة اإلبداع اخلليجي

ألنه يعين النظر للمألوف من زاوية غري مألوفة مث تطويره إىل فكرة الرسم والفن مفهوم اإلبداع يستعمل يف كثري من األحيان يف جمال ،
كان ، إذا  د يكون عبارة عن شيء جديد متاماً عب علينا التصديق أنه جمرد تعديل و تطوير ، كما أنه قأو صورة جديدة إىل درجة أنه يص
، أو إذا كان هذا اإلبداع يعكس األفكار اخلاصة للمبدع وهذه مواصفات الفنان بأنه ينظر للواقع من زاوية هذا الشيء يف أصله غري موجود

ونظراً حلاجة . ، وهو جزء من عملية اإلبداعلتجسيد أفكاره وآرائه على الواقعه املصمم أو الفنان أما التصميم فعادة ما يستعمل. غري مألوفة
األحيان ما يعترب التصميم هو مرادف لإلبداع لدوره يف حتقيق األهداف أو حتويل اآلراء واألفكار املبدع إىل التصميم ففي كثري من

.وجتسيدها إىل واقع ملموس
.02، ص 2003دار املناهج للنشر والتوزيع،:، عمان2، ط المدخل إلى نظم المعلومات اإلداريةآخرين، عثمان الكيالىن و -2
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،:صدر نظََّم مبعىناملمن نظام يف اللغة العربية هو :لغة-أ:مفهوم النظام-2
فهو جمموعة عناصر مرتبطة وظيفيًا لتحقيق أهداف .قوامه وعماده:نظام األمر، ويقال.أوعادة واحدة

مج:مثل. أو اخلضوع للقوانني واحلفاظ عليهاحمددة،
1.النظام االجتماعي

بىن يطلق على الظواهر والعالقات وال:، أن مصطلح نظامورد يف املوسوعة السياسية:صطالحاً إ-ب
2.واجتاهات متمايزةوقيم،ومصاحل،،اعدوانتظامها يف قو ،االجتماعية مبا يفيد تبلورها

اب أنه وحدة التحليل األساسية يف اقرت David Eastonاملفهوم تطور فقد اعتربهإالَّ أن هذا
يفيًا مع بعضها البعض بشكل جمموعة العناصر املتفاعلة واملرتابطة وظ":التحليل النظمي، وعرفه بأنه

3."كونة للنظام يؤثر يف بقية النظام، ويعين ذلك أن التغيري يف أحد العناصر املمنتظم

الذي سييضم أنظمة فرعية مثل النظام السياو النظام قد يكون يف حد ذاته إما نظام كلي و 
، أو أن هي فروع من النظام السياسي الكلياليت و ، خلإ، القانوين،النظام احلزيب واالنتخايبتوي على حي

. عي والطبيعيالنظام السياسي هو يف حد ذاته ميثل نظام فرعي من النظام الدويل ومن النظام االجتما
وله والنظام السياسي هو كذلك نسق من التفاعالت يسوده االعتماد املتبادل بني مكوناته

4.، كما له حميط أو بيئة يتحرك فيهاحدود تفصله عن النظم األخرى

- 2235ص ص 2008، 1عامل الكتاب، ط: القاهرة،معجم اللغة العربية المعاصر،أمحد خمتار عمر، مبساعدة فريق عمل-1
2236.

نظََّم، :كما يقال. هو جمموعة املقاييس اليت أساسها املرت: ، النظام املرتيمن عشرةهو استعمال األجزاء:النظام العشري: ويقال أيضاً -
شخص " انضباطي:نظامي. أو ألََّف مثل نظََّم الشعر أي ألََّف الشعر،وضم بعضها إىل بعض يف صورة منسقة، رتبها: نظََّم األشياء: مثل

.ممتكرر بانتظاوعنصر نظامي يعين،"نظامي هو شخص منضبط
يرتدد على املسجد بانتظام ، أي باستمرار "،"نتظمت حركة املرورإ: "االستقامة واالستمرار: ينتِظُم ، انتظامًا ، فهو ُمنَتَظم ، مبعىن: انتظم

". ودون انقطاع
.582ص، 1985، املؤسسة العربية للدراسات والنشر: بريوت،1ط ،6ج،موسوعة السياسةوآخرون، ،عبد الوهاب الكيايل-2

David Easton, Né en 1917à Torento, Il suis ses études à L’Université de  torento, puis à L’Université
de Harvard, devient Professeur de Science Politiques de L’Université de Chicago, Il est devenue
Celebre après la publication de son livre, «A Systems analysis of political  life» aux Etats-Unis en 1965.
Voire: Davide Easton, Analyse du système politique.
3- David Easton, Analyse du système politique, Traduction de Pierre Rocheron, Paris, Armand
colin, 1974 ; pp 18 -19.
4- Gabriel Almond, G.Bingham Powel, Analyse comparée des systèmes politique, une Théorie
nouvelle, Paris,  les Editions internationales, 1972, pp 16 -17.
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هذه التعريفات تعترب قاعدة عامة صاحلة بالنسبة لكل نظام سواء أكان هذا النظام كلي أو 
عبارة عن جمموعة من األجزاء متثل كل مركب مع وجود ضوابط تر :فالنظام هوفرعي

.، وقوانني حتكم حركة وتطور هذا الكل املركب من جهة ثانيةببعضها البعض من جهة

فيمكن تعريفها "نظام"
:نحبيث أ"نظام"نظام م

جتماعي غري مرتبطة فيما بينها بالصدفة،فهناك إاألفعال ذات العالقات اليت تصنع ماهو "
ب متثل نظام،العالقات جتماعية املنظمة يف كل مركجام يف هذا النسيج،من األفعال اإلتناسق وانس
كون مثل عوامل مرتابطة بينها أين العالقات الديناميكية هي يف نفس الوقت األسباب   ت،االجتماعية

ية وكافة اجلماعاتنظام يضم كافة النشاطات اإلنسانوالنتائج للنظام فالنظام االجتماعي هو
ماعية، وينتج عن هذه العملية عالقات اجتارك ضمن حدود جمموعة بشرية معينةواألفراد اليت تش

.خلإ...، اقتصادية ،تأخذ أشكال خمتلفة قانونية

فإن هذا . واعتبارًا أنه اليوجد نظام يعمل يف فراغ ولكنه موجود يف بيئة تؤثر عليه ويؤثر فيها
؛ هذه اآللية هي قاعدة عامة حتكم أيُّ اليت يتواصل مبوجبها مع بيئـتـهمايعطي للنظام صفته اآللية

االجتماعية تشكل نظام طبيعي يعيش فيه بيئةمبعىن أن ال1"حمل االعتبار:نظام حىت وإن كان مغلق
. السياسيالنظام

املعلومات أو املعطيات منوهي عبارة عن جمموعة من العناصر اليت تستقبل:)Input(املدخالت .1
.البيئة اليت احمليطة بالنظام وتعلمه بنوع البيئة اليت يعيش فيها

وم مبعاجلة املعلومات القادمة من البيئة وحتويلها إىل إجراءات وتدابري جتعل تق:األنشطة والعمليات.2
.النظام يتأقلم مع بيئـتــه

.وهي االستجابات املختلفة للنظام اجتاه البيئة احمليطة به:)output(املخرجات .3
Feed(التغذية العكسية .4 bak(: 2.مع بيئـتـهوهي اليت تضمن أن يبقى النظام يف اتصال وتفاعل دائم

1 -Henri janne, Le Système Sociale, Essai de Théorie générale, Belgique, Edition de Sociologie de
L’université Libre de Bruxelles, 2e Tirage, 1968, p 61.

نصر حممد : نقًال عن.45، ص2007دار العلوم للنشر والتوزيع،: ، اجلزائر، عنابةالمدخل إلى علم السياسةناجي عبد النور، - 2
.265ص،2002املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،: ، بريوت، إبستمولوجيا السياسة المقارنة عارف
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عناصر منفصلة وربطها يف عدة إن تصميم النظام هو إعادة ترتيب وتركيب :مفهوم تصميم النظام-3
1.عالقات تداخلية جيعل منها كياناً جديداً متجاوز سلبيات النظام القدمي لتحقيق أفضل لألهداف

، اليت تقوم بفحص ة التحليلوالرتتيب تسبقها عمليأن عملية الرتكيب،كما سبق اإلشارة إليه
وظيفته مث إعادة رف على أمهية كل جزء من النظام والتعيق يف كل مكونات النظام السابق و والتدق

ترتيبه وتنظيمه بانتقاء األجزاء اليت ختدم األهداف اجلديدة واستبعاد األجزاء اليت الختدم هذه 
من أجل بلوغ األهداف ،ونات النظاملواجب أن تكون بني مكمث حتديد نوع العالقة ا،األهداف
".تعد هذه مرحلة نظرية"املسطرة ،

قة قوية بني حتليل هناك عال، بعد االنتهاء من مرحلة التحليل تأيت مرحلة تصميم النظام
، والتصميم هو ة عن عملية هامة للنظام ومكوناته، حيث أن حتليل النظام هو عبار وتصميم النظم

العناصر املختلفة ول للنظام وتطوير مناذج وحتديد طرق عملها من خالل دراسةعبارة عن بناء حل
مث استغالل هذه العناصر، بالربط ، والتعرف على الوظائف املختلفة ملكونات هذا النظامللنظام القدمي

إبني العناصر املختلفة وظيفيًا وافرتاض أو 
." وهذا يتطابق مع ما قاله الكيالين. لة للنظام القدميااألهداف املرجوَّة أو إنتاج خطط فعاهلدف أو

".هذا املفهوم عبارة عن قاعدة صاحلة التطبيق يف كل جماالت التصميم

أنه ينطلق من فكرة ، و التواعتباراً أن التصميم هو 
إرادة لبلوغ هدف ما، فتصميم النظام االنتخايب يتعلق بدرجة كبرية على التصميم التنظيمي جمردة أو

.ىل مفهوم التصميم التنظيمي وأساليبهإ، وهلذا وجب علينا التطرق لالنتخابات

هناك من يعرف التصميم التنظيمي بأنه عبارة عن اهليكل : مفهوم التصميم التنظيمي-أ
إن التصميم التنظيمي يعكس لنا اجلانب اإلداري يف 2.ي الناتج عن قرارات ونشاطات املديرينالتنظيم

، وملا كانت ظيمي من أجل حتقيق أهداف املنظمةنظرية املنظمة ألنه يرتبط مبواضيع البناء التن
.كلها التنظيمية وفق ضوابط معينةاألهداف يف تغري مستمر فإننا جند اإلدارة تعيد تصميم هيا 

.02املرجع نفسه ، ص ، عثمان الكيالىن-1
ترمجة ومراجعة للجزء اخلاص بالتغيري والتطوير ، التصميم والهيكلة التنظيمية التعامل مع التغيير والتطوير، حممد بن عبد الكرمي الدحام-2

السلوك يز أف كارتني، تشارل:نقًال عن.4ص،جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، قسم اإلدارة الرتبوية: السعودية، بالتصميم التنظيمي
. 578-533ص ص ، التنظيمي واإلدارة
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حتديد املسؤوليات دد لنا كيف جيب أن توزع املهام و اآللية اليت حتفالتصميم التنظيمي هووعليه
:أجزاء أساسية03ملختلف الوظائف، آليات التنسيق وأمناط التفاعالت وهذا اهليكل ميتلك 

.يشري إىل عدد األنظمة الفرعية املوجودة داخل املنظمة:درجة التعقيد
أي درجة اعتماد هذه املنظمة على القواعد من أجل التحكم يف تصرفات العمال :درجة المعيارية

.إلجناز وظيفة معينة
.ة اليت هلا احلق يف اختاذ القرارهي املستويات التنظيميأي ما:مستوى المركزية

:العوامل املؤثرة على تصميم اهليكل التنظيمي-ب

.حجم املنظمة .1
.دور حياة املنظمة.2
. غرايف للمنظمةاملوقع اجل.3
. درجة التخصص.4
.املوارد البشرية.5
.التكنولوجيا.6

:أساليب تصميم النظام

توضع مواصفات النظام وفقًا ألهداف ورغبات اإلدارة :أسلوب من األعلى إلى األسفل-1
قيق أهداف 

سهولة توحيد ودمج أجزاء :مزايا النظام.املنظمة وميكن تطبيق هذا األسلوب على مجيع املنشآت
تتمثل :عيوب النظام. اري وتسلسل األوامراملنظمة باعتبار أن يتبع األسلوب املنطقي يف اهليكل اإلد

.يف التكلفة املرتفعة

بتطوير ألسلوب يف التصميم فإن املنظمة تقوموبإتباع هذا ا:أسلوب من األسفل إلى األعلى-2
حتياجات العمل العقلية ويبدأ من أدىن مستوى النظام وفقًا لالحتياج الفعلي ويتوسع النظام وفقًا إل

هلذا األسلوب إمكانية حتديد عناصر النظام وأجزاؤه بدقة :مزايا النظام.ويتجه إىل املستويات العليا
حيقق دمج أجزاء املنشأة الختالف املشاكل أنه ال:عيوب النظام.ديلتحقيق اهلدف كما أنه اقتصا

.كما أن مشاركة اإلدارة العليا أقل وبالتايل الحيظى بالدعم. واألهداف
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من أجل تاليف عيوب النظام األسلوبني السابقني         :أسلوب من أعلى إلى أسفل المعدل-3
إىل أسلوب ثالث جيمع بني مزايامها ويقلل كذلك واحلصول على مزاياها جمتمعة فقد مت التوصل 

، يف التصميميسمح ملختلف املستويات اإلدارية باملشاركة واملسامهة :مزايا النظام.الفجوة االقتصادية
يبدأ التصميم من اإلدارة العليا وفقًا لألهداف اإلسرتاتيجية مث تشارك باقي اإلدارات بطرح وجهات 

، يعترب هذا األسلوب هو األسلوب قرتاح احللولإألهداف وتعريف املشكلة و النظر يف إمكانية حتقيق ا
1.السائد بني املنظمات واألفضل

:النظام االنتخابي-4
أن نعرف ماهو النظام جيدر بنا قبل حتديد مكونات النظام االنتخايب:مفهوم النظام االنتخابي-أ

تسمح بتحويل األصوات إىل هي اآللية اليتيقول مايكل هاستينغ النظم االنتخابية ، االنتخايب
2.، فاالنتخاب هو اللحظة اليت يتحول فيها اختيار الناخبني إىل ممثلني منتخبنيمقاعد

وهذا ما جاء يف . 
"IDEAتعريف املنظمة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

شمل كذلك حجم الدوائر وت3."إيف االنتخابات 
، شكل اإلدارة االنتخابية،"رئاسية، وطنية ،حملية"، املناصب املتنافس عليهاصويتطريقة التاالنتخابية،

.ومستوى فعالية القوانني االنتخابية
:االنتخايب من العناصر التاليةيتألف النظام :مكونات النظام االنتخابي-ب

:يم االنتخابامدخالت النظ:أوالً 
تسجيل الناخبني.
تسجيل املرشحني.
العتبات، أو للفوز مبقعد واحدانسبة األصوات الواجب احلصول عليهديد حت.
فردي، بالقائمة . (حتديد شكل الرتشح(
مغلقة ، مفتوحة. (، يتم حتديد شكل قوائم املرشحنييف حالة الرتشح بالقائمة(

.05- 04، ص ص ، املرجع نفسهحممد بن عبد الكرمي الدحام-1
2-Pierre Marti , les effets politiques des différents systèmes électoraux, 1er édition, paris,
universiter de paris 8, 2010, pp 02-05.

دليل ، املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات،ب، ترمجة، أمين أيو ، أشكال النظم االنتخابيةأندرو رينولدز، بن ريلي، وآخرون-3
.19، ص2007املؤسسة للنشر والتوزيع، نسخة جديدة منقحة، 
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.
حتديد حجم الدوائر االنتخابية.
 خمتلطةحكومية، مستقلة. (ل اإلدارة االنتخابيةشكحتديد ،  (
تنظيم اجلدول الزمين للحملة االنتخابية.
 كشراء األصوات(إىل اإلقصاء التام من االنتخاباتحديد اجلرائم االنتخابية اليت تؤدي مبرتكبيها (
حتديد حجم املبالغ املالية املقدمة كمساعدة للمرشحني املتنافسني.
اجلدولة الزمنية احلزبية ا املنافسة فيهتنشط حتديد املرافق العامة اليت(،ت االنتخابيةتنظيم احلمال ،

)، حتديد شروط املنافسةمتساوياخلاصة باالستغالل املرشحني للفضاءات اإلعالمية بشكل عادل و 
للقائمني ؛ مع الشروع يف دورات تكوينية وتدريبيةاملادية والبشرية ليوم االقرتاعحتضري اإلمكانيات

.على مراقبة وتسيري يوم االقرتاع
 الشروع يف التنظيم اهليكلي للجان املراقبة على العملية االنتخابية، وطريقة توزيعها يوم االقرتاع بني

.خمتلف املراكز، ويف املكاتب

خدمة يف ستيف هذه املرحلة يتم حتديد املعادلة االنتخابية امل:عمليات النظم االنتخابية:ثانياً 
، كل بلد يطبق املعادلة االنتخابية، و تتعدد املعادالت وأمناط االقرتاع، حبيث ترمجة األصوات إىل مقاعد

نظم ان03أومنط االقرتاع الذي يالئم ظروفه السياسية ؛ وهناك ثالثة 
ملختلطة اليت جتمع بني حماسن النظامني ، النظم ا، نظم التمثيل النسيب، نظم األغلبية التعددية

:م هناك جمموعة من أمناط االقرتاع؛ ويف كل نظاالسابقني

" يءالفائز يأخذ كل ش"اجلوهرية هلذا النظام تتمثل يف أالقاعدة : نظام األغلبية التعددية:أوالً 
ن منيز هنا بني األغلبية ، وجيب أعدد من األصواتاملتحصل على أكرب، والفائز يف نظام األغلبية هو

، وبني األغلبية النسبية من األصوات على األقل)50+1(عادة ماتكون بـــن األصوات اليتاملطلقة م
.)أكرب عدد من األصوات الصحيحة (اليت تكتفي باألغلبية البسيطة فقط 

يعين أنه إذا  وهو نظام معمول به يف الدوائر أحادية العضوية وهذا ما:نظام التصويت الفردي-1
، أما إذا كانت رشح شخص واحد لتمثيل هذه الدائرةكانت االنتخابات تشريعية فإن كل حزب ي
كل حزب ، أي أن  سيتحول اىل دائرة انتخابية واحدةاالنتخابات رئاسية فإن إقليم الدولة بأكمله 

صوات تحصل على أغلبية األ، والفائز من املرشحني هو الذي ييرشح شخص واحد لالنتخابات
بدورين، فإذا كان بدور واحد فإنه يشرتط بدور واحد أو عمل هذا النظام إما، وقد يستالصحيحة

، يف حني إذا كان بدورين فإنه يف وات الصحيحة للفوز يف االنتخاباتاحلصول على األغلبية من األص
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ني على األغلبية اجلولة األوىل جترى على أساس األغلبية املطلقة ويف حالة عدم حصول أي من املرشح
املطلقة فإنه تنظم جولة ثانية يكون الفوز فيه باألغلبية البسيطة فقط ؛ عادة اليؤهل للدور الثاين إال

، أمايف وائرهم االنتخابية يف التشريعياتعلى األقل من األصوات يف د12.5املرشحني احلاصلني على
؛ كذلك ة األوىل والثانية على األقلعلى املرتبالرئاسيات فال يؤهل للدور الثاين إالاملرشحني املتحصلني

إذا طبق يف االنتخابات التشريعية فأنه يضمن أن املمثل يتمتع على األقل :العربة يف هذا النظام هي
يكون دوما منتخبا باألغلبية ، وإذا طبق يف الرئاسيات فإن الرئيس ييد يف دائرتهمن التأ12.5:بـــ

.املطلقة

يطبق هذا النظام حني تقسم الدولة إىل دوائر انتخابية كبرية ميثلها عدد :بالقائمةنظام التصويت-2
يف االنتخابات احمللية وعدد املقاعد يكون مرهون يف العادة بعدد السكان والسيما1،من النواب

حديد واملتعلق بت1997املؤرخ يف08-97من األمر03يف اجلزائر تنص املادة :مثال) ، الوالئيةالبلدية(
:الدوائر االنتخابية وعدد املقاعد حسب عدد سكان كل والية ، فإنه مينح لكل

؛ نسمة40.000، وخيصص مقعد إضايف لكل حصة متبقية تشملمقعد واحد=نسمة80.000
350.000بالنسبة للواليات اليت يساوي عدد السكان فيها04والميكن أن يقل عدد املقاعد عن

2.نسمة أويقل عنها

تطبيقه يف ، وميكنثر للعمل يف نظام التمثيل النسيبأن نظام التصويت بالقائمة خمصص أك
، ويتأثر كذلك ، ألنه يعمل مثل االقرتاع الفردي، غريأن طريقة عمله قد ختتلفنظام التمثيل األغليب

، ويف ظل ردية فإنه يعمل مثل االقرتاع الف، يف ظل القائمة املفتوح)مفتوحة- مغلقة(بشكل القائمة 
.راً لعدم املساواة يف التمثيل، فإنه يزيد من مساوئ النظام األغليب أكثر نظالقوائم املغلقة

أكرب عدد من األصوات الصحيحة هي ، فإن القائمة املتحصلة على يف نظام األغلبية بدوٍر واحد
نظام يف 3،ة واحدة تكفيالقائمة الفائزة وهذا النظام مالئم إذا كان هناك حزبان كبريان فقط ألن دور 

االنتخابات صول على األغلبية املطلقة  للفوز يفاألغلبية بدورين ففي اجلولة األوىل يشرتط احل

ة القائمة الفائزةوبالتايل
فهي خمصصة اىل املقاعد اليت الزالت شاغرة والقوائم ، أما اجلولة الثانيةدون اللجوء اىل اجلولة الثانية

.276، صه سعيد بوالشعري ، املرجع نفس-1
وعدد المقاعد المطلوب شغلها في ،بتحديد الدوائر االنتخابيةالمتعلق،1997رسما06املؤرخ يف 97/08األمر رقم،اجلزائر-2

.12،1997عددالاجلريدة الرمسية، ،02و01:الفقرة03، املادةانتخابات البرلمان
.94سه ، ص نفرجع املموريس دوفرجي ، -3
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اليت مل تتحصل على أي مقعد يف الدور األول هذا إذا كانت القوائم مفتوحة ؛ أما إذا كانت القوائم 
ة لضمان مغلقة فهذا سيدفع خمتلف األحزاب للجوء اىل سياسة التحالفات احلزبية اليت تراها مناسب

قد تلجأ اىل اجلمع بني اجلولتني مماخيلق شكل من التعددية التمثيلية جتمع أو، الفوز باملقاعد املتبقية
نتخاب إل1899هذا الشكل طبقته بلجيكا سنة. 

هذا النظام بسيط اليتطلب مستوى معريف معني ويسمح للناخب بفرصة ثانية النتخاب 1.النواب
.املرشح املفضل

قاعدة هذا النظام تتمثل يف إعطاء الناخب خيارات :"االنتخاب التناوبي"نظام التصويت البديل-3
، ناىل 1، طبقًا خلياراته االنتخابية برتقيم املرتشحني من ملرشحني يف دوائر أحادية العضويةبرتتيب ا

رتشحني على األغلبية ، ويف حالة عدم حصول أومن هؤالء املا النظام األغلبية املطلقة للفوزيشرتط هذ
ويتم إعادة توزيع أصواته بني باقي املرتشحني املطلقة يف هذه احلالة يقصى املرشح األخري يف الرتتيب 

، وحيفز التحالفات احلزبية النظام يؤدي اىل متثيل األقلياتهذا؛ أساس باقي الرغبات املعربة عنهاعلى
ويتطلب من الناخبني معرفة القراءة والكتابة عل

.األمية

، قاعدة هذا النظام هي توزيع تعمله أكثر الدميقراطيات الراسخةتس:نظم التمثيل النسبي: ثانياً 
، وفق قانون الباقي األعلى أو األصوات اليت حتصل عليها كل حزباملقاعد يكون متقارب مع نسبة

عد كلما وكلما زاد حجم الدائرة االنتخابية وقلت عتبة الفوز على املقا،hondtى أواملتوسط األعل
:، وأهم أمناط االقرتاع يف التمثل النسيبازدادت نسبية هذا النظام

حبيث املنافسة تكون بني خمتلف القوائم احلزبية وتوزع املقاعد نسبيًا بني :قائمة التمثيل النسبي-1
.ليت حتصلت عليها كل قائمةاملتنافسني حسب األصوات ا

بية و نسبة أخرى بالتمثيل بانتخاب نسبة من األعضاء باألغل:نظام تناسب العضوية المختلطة-2
.  ، بتعزيز متثيل الدائرة االنتخابية، هذا النظام يقللالنسيب

يقوم الناخبون برتتيب ا:نظام الصوت الواحد المتحول-3
، وحتسب  تضم املرشحني اليت يرغب يف فوزهماملفتوحة وكل ناخب له احلق يف صنع القائمة اليت 

؛ من نتائجه أنه )1+عدد املقاعد /عدد األصوات=احلصة (:املعادلة التاليةأصوات كل مرشح وفق

1- Pierre Martin, Op ; Cit, pp 10.
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تطبيقه . حتماالت التمزق يف القوائم احلزبيةإ، و داخلية بني مرشحي احلزب نفسهيؤدي اىل املنافسة ال
1.يرلنداإ، مثال ثار واحلفاظ على التماسك املؤسسييتطلب ثقافة سياسية عالية لتجنب هذا اآل

مبنح الناخب :المتحولغيرالواحدالصوتنظام-1:النسبيشبهالتمثيلأوالمختلطةالنظم: الثاً ث
.ئمةت  واحد  يف  انتخابات  بالقاصو 

، فالناخب يصوت على األولوالنظام جيمع بني التمثيل النسيب وبني نظام الفائز :المتوازيةالنظم-1
.النسبيةالنظمتفعلهمماالسياسية أكثر، هذا النظام يؤدي إىل تفتيت األحزاب ورقتني

هناك اتفاق شبه عام بني مجيع الباحثني على أن مجيع النظم :نظم االنتخابيةمخرجات ال: ثالثاً 

:االنتخابية يف

د مؤشر من إن االنتخابات وانتظامها يع:االستقرار وعدم االستقرار في المؤسسات السياسية
حيث جند أن الدميقراطيات الراسخة عرفت ممارسة ،االستقرار يف املؤسسات السياسيةمؤشرات

ستقرار اإلنتخابات يف الدول اليت تفتقد اىل، يف حني جند أن االابية مستمرة ومنتظمة لفرتة طويلةنتخإ
. ، جند أن االنتخابات تتم فيها بطريقة غري منتظمةواملؤسسيالسياسي

طبيق النظام وهذا مرهون بطبيعة النظام االنتخايب املطبق، ففي حالة ت:االئتالفات الحكومية
، فإنه احلزب احلاكم الحيتاج اىل ائتالف حكومي، المتالكه أغلبية املقاعد الربملانية االنتخايب باألغلبية
، اليت غالبًا مايلجأ سبيةرير براجمه والتصويت على احلكومة، والعكس يف النظم الناليت تسمح له بتم

احلزب احلاكم إىل تويل السلطة بتشكيل ائتالف حزيب وخيتلف إستقرار هذا االئتالف باختالف 
. طبيعة تشكيلة هذا االئتالف

، سواء املنتخبة أو التابعة للنظام السياسي تتوقف شرعية املؤسسات:شرعية المؤسسات السياسية
يلية اليتعلى املصداقية التمث

2.حتسني مستوى شرعية املؤسسات

.74ص،ه، املرجع نفسعبد العايل عبد القادر-1
.75ص،هاملرجع نفس،عبد العايل عبد القادر-2
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: يعد النظام اإلنتخايب أحد العوامل األساسية املهيكلة للنظام احلزيب، من حيث:صياغة النظام الحزبي
العدد الفعلي لألحزاب املمثلة يف الربملان.
االنتخابية والسياسية بني األحزاب السياسيةالتوزيع النسيب للقوة.
حجم األحزاب السياسية وتوزيعها اجلغرايف.
.
عالقة أحزاب السلطة مع األحزاب املعارضة.
نوع سلوك الناخبني.
1.مستوى املشاركة يف االنتخابات

2.النتخايباوخمرجات النظاميات ،، عملمدخالتهو رسم ختطيطي يوضح:04الشكل رقم 

لنظام االنتخايب اليصمم من اأنماجيب اإلشارة إليه هو :تصميم النظام االنتخابيمبادئ-ج
تحكم يف املاملتغري األساسي وعترب همن قانون االنتخاب يفالغاية من نظام اإلنتخايب أو،العدم

وضع لتحقيق هذا اهلدف املطلوب، ويزداد األمر عملية صوغ النظام االنتخايب، ذلك أن املعايري ت
.املراد حتقيقها من وراء النظام االنتخايب هذاتعقيداً كلما إزدادت الغايات 

ماهي الغاية من : طرحها قبل تصميم نظام إنتخايب معني تتمحور حولة الواجباجلوهريةلئسواأل
ية ؟، أم لتغيري واقع ضمانة الشكللتكريس السلطة احلاكمة ومنحها الإجراء االنتخابات هل هي 

سياسي معني
مصغرة عن جمتمع كبري ؟، أم لتشجيع املواطنني على تشكيل أحزاب وطنية واإلخنراط فيها أم حلرمان 

3.ى املختلفة يف الربملان ؟املعارضة من الوصول إىل السلطة ، أم جلمع القو 

IDEAوفق املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاباتنتخايبإظام نيف تصميم ة ساسيواملسائل األ

:ثانياً .ضمان قيام برملان متثيلي:أوالً ،هي
: رابعاً . لطة التشريعية والتنفيذية وتشجيع قيام حكومة فعالة ومستقرةتعزيز شرعية الس:ثالثاً . صحيحة

.154- 148عبدو سعد ، املرجع نفسه ، ص ص -1
2-Vincent Lemieux, Op, Cit; p 260.

.151- 150عبدو سعد ، املرجع نفسه ، ص ص-3
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بلورة معارضة برملانية : خامساً .تنمية حس املسؤولية إىل أعلى درجة لدى احلكومة والنواب املنتخبني
ميم النظام املخولة دستوريًا على تصواملؤسساتاملسؤولياتحتديد :سادساً .واضحة ومستقلة

أو تعديل أو تصميم حتديد األدوات السياسية والقانونية الكفيلة لتغيري:سابعاً .تعديلهاالنتخايب أو 
نظام االنتخايب إىل تعديل فعلى سبيل املثال يف بعض الدول قد يتطلب تعديل أوتغيري ال،نظام إنتخايب

شروع قانوين ؛ ويف بعض الدول قد يتطلب تغيري النظام االنتخايب إىل م، أوإىل استفتاء شعيبدستوري
، والتعرف على املؤسسات املخولة كل هذه امل1.يف الربملان فقط

أو تطبيقه على أرض الواقع ؛ ومن مثة ميكن مقارنة . دستوريًا على تصميم النظام االنتخايب أو تعديله
دى شرعية السلوك املؤسسي يف ، والتعرف على مية مبا هو منصوص عليه يف القانوناملمارسة الواقع

وأهم الطرق املعروفة يف تصميم النظام . اقرتاح أو تعديل أو تنظيم أو تصحيح نتائج العملية االنتخابية
:االنتخايب هي

أن تكون الدولة حديثة االستقالل وأن تتم وراثة النظام االنتخايب دون تعديالت :الحالة األولى
.هامة من اإلدارة االستعمارية

الحالة الثانية :
، ات سلمية بني خمتلف أطراف الصراعهذا احلالة عملية اختيار النظام االنتخايب تكون نتيجة مفاوض

وعليه فإن عملية اختيار النظام االنتخايب هي نتيجة املباحثات عن السالم بني
. الصراع وجتنباً ألي انقسامات يف البلد

يف هذه احلالة يفرض ،د خارج من حرب أو من صراعيف حالة ما إذا كان هذا البل:الحالة الثالثة
قوات . (

.)(،)العراقالتحالف يف 
قد تلعب بعض اجلهات التابعة للنظام الدكتاتوري السابق دورًا يف تصميم النظام :الحالة الرابعة

.االنتخايب اجلديد أثناء املراحل األخرية من وجوده وقبل سقوطه بالكامل
صالح إة ألعمال جلنة فنية تشكل إما للبحث يف سبل قد يأيت النظام اجلديد نتيج: الحالة الخامسة

أو من أجل االشراف على عملية االصالح الدستوري ،و تعديل النظام االنتخايب القدميأو تغيري أ
ذه اللجنة تنتهي من أعماهلا مبجموعة من االقرتاحات اليت ختضع فيما بعد إما للسلطة ه. عامة

. ؛ أوتوجه لالستفتاء العامالختاذ القرارات املالئمةالتشريعية، 

الدولية ، دليل املؤسسة ية في تصميم النظم االنتخابيةالمعايير األساس، أشكال النظم االنتخابية،وآخرون،أندرو رينولدز-1
.30ص ،، نسخة منقحةللدميقراطية واالنتخابات
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حدىإأن يتم تشكيل جلان شعبية غري خمتصة للبحث فيه،مثلما حصل يف :الحالة السادسة
ىل اقرتاح تعديل النظام إستنتاجات املتمخضة عن هذه اللجان حيث قادت اإل،املقاطعات يف كندا

مث طرح هذا القرار على مستوى تحول،ىل نظام الصوت الواحد املإنظام الفائز األول :االنتخايب من
1.املقاطعة ليتم اقراره يف استفتاء عام

:لمعايير تصميم النظام االنتخابياألساسية المصادر:المطلب الثاني

تنبثق املعايري الدولية النتخابات من احلريات األساسية واحلقوق املدنية والسياسية اليت : أوالً 
الذي وافقت 1966، 1948يل من خالل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أرسيت يف القانون الدو 

2.مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة على أحكامه

حق املشاركة يف احلكم )أ(:تنص على،1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 21فاملادة
ني قاعدة لسلطة احلكم، وأنه حيق لكل والشؤون العامة مع إشارة خاصة إىل دور االنتخابات يف تأم
لكل شخص احلق يف تقلد ) ب(.حراً شخص أن يشارك إما مباشرة أو باختيار ممثلني له اختياراً 

اإلرادةهذهعنويعرب،احلكومةسلطةمصدرهيالشعبإرادةإن)ج(.الوظائف العامة يف البالد
أيحسبأواجلميعبنياملساواةقدموعلىالسرياالقرتاعأساسعلىجتريدوريةنزيهةبانتخابات

.التصويتحريةيضمنمماثلإجراء
حرية الرأي : ، مثلةباتكما ينص اإلعالن على جمموعة من احلقوق واحلريات ذات صلة باالنتخا

،يف اجلمعيات، واجلماعات السلمية، حق االنضمام اىل النقابات، حرية التنقل، حرية االشرتاك والتعبري
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية )25املادة(يف حني تنص . حق اللجوء الفعَّال إىل القانون

:1966والسياسية 
، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع من وجوه التمييز احلقوق التالية، دون أي وجهلكل مواطن

، وإما بواسطة ممثلني العامة، إما مباشرةأن يشارك يف إدارة الشؤون) أ:(
أن ينتخب وينتخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريًا باالقرتاع العام وعلى قدم ) ب.(خيتارون يف حرية

على قدم املساواة عموماً ، أن تتاح له) ج.(إرادة الناخبنياملساواة بني الناخبني بالتصويت السري عن
3.عامة يف بلده، فرصة تقلد الوظائف المع سواه

.31، ص هأندرو رينولدز ، املرجع نفس-1
، املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ، المعايير الدولية لالنتخابات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياريتشارد تشامربز-2
)IFES( 2-1، ص ص.
.2، صهاملرجع نفس، ريتشارد تشامربز-3



126

، وأن تكون القيود املفروضة على تشمل مواطين البلد فقط) أ(لفقرة وجيب االشارة إىل أنه ا
أو اجلنس، اللون، ، على أساس العرق أو الديناإلقصاء من املشاركةاالنتخاب معقولة أي أنه اليتم 

1.بسبب املشاركة يف ثورة معينة، أواألصل القومي، أو االجتماعيالنسب، أو، أوالرأي سياسياً 

ترسي معايري ، نطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيامثة مصادر إقليمية إضافية ضمن م:ثانياً 
، وتضمن حق املشاركة يف النشاط السياسي والشؤون العامة من خالل لالنتخابات بوجه خاص

:أمهها. االنتخابات
لتزام سياسي من قبل أعضاء جامعة الدول العربية إهو : 2004نسان امليثاق العريب حلقوق اإل

، يؤمن امليثاق العريب بالرغم من كونه غري ملزم قانوناً . لصون احلريات األساسية واحلقوق السياسية
حلقوق اإلنسان قاعدة واضحة لتحديد املعايري ذات الصلة لالنتخابات واملشاركة العامة ضمن منطقة 

املشاركة يف إدارة - 2حرية املمارسة السياسية ،-1: منه24تنص املادة . ومشال إفريقياالشرق األوسط 
له احلق يف الرتشح أو يف اختيار من ميثله -3.الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية

أن - 4.إرادة املواطنحبرية ونزاهة على قدم املساواة بني مجيع املواطنني حبيث تضمن التعبري احلر عن 
. تتاح له على قدم املساواة مع اجلميع فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده على أساس تكافؤ الفرص

-7.حرية االجتماع والتجمع بصورة سلمية-6.حرية تكوين اجلمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها- 5

لضرورة يف ، واليت تقتضيها اضة طبقاً للقانونالقيود املفرو الجيوز تقييد ممارسة هذه احلقوق بأي قيود غري
الصحة ، لصيانة األمن الوطين أو النظام العام أو السالمة العامة أو حقوق اإلنسانجمتمع حيرتم احلريات و 

كذلك يضمن إعالن القاهرة بشأن حقوق 2.العامة أواآلداب العامة أو 
، عضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالميزامًا سياسيًا مهمًا من قبل الدول األ، الت1990اإلنسان يف اإلسالم 

: تنص على أنه)ب(الفقرة23أن املادة على ذكر االنتخابات صراحة إالبالرغم من كونه اليأيت
بالنسبة إىل البلدان يف أما3.للجميع احلق باملشاركة مباشرة أوغري مباشرة يف إدارة شؤون بالده العامة

ة الشرق األوسط ومشال إفريقيا األعضاء يف االحتاد اإلفريقي، يؤمن امليثاق اإلفريقي حلقوق منطق
ضمان احلقوق املتصلة ، االلتزامات املوجبة قانونًا لمعاهدة إقليميةهو،1981اإلنسان والشعوب

وامليثاق ،2002، إضافة إىل إعالن االحتاد اإلفريقي بشأن مبادئ االنتخابات يف إفريقيا باالنتخابات

، وقعت 1966ديسمرب16، املؤرخ يف2200قرارالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،العهداجلمعية العامة لألمم املتحدة، -1
.25، املادة دولة21عليه 

سابقميثاقمكانحيلالعربيةاجلامعةيفاألعضاءالعربالدوللرؤساء)16(عشرةالسادسةالقمةيف2004عاماعتمدالذيامليثاق-2
مصادقةبعدالتنفيذحيزوسيدخلوتونس،األردنسوىعلى امليثاقيصادقملاحلاضر،الوقتحىت1994.العاميفاعتمادهمتقدكان
.03، ص هتشامربز، املرجع نفسريتشارد:للتوسع أكثر راجع.العربيةالدولجامعةأعضاءمناألقلعلىدول5

.04، صه، املرجع نفسريتشارد تشامربز-3
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انتخابات دورية، "اعدة مفصلة تضمنيؤمنان ق2007اإلفريقي للدميقراطية واحلكم واالنتخابات
".، باعتبارها التزاماً سياسياً ألعضاء االحتاد اإلفريقيشفافة، حرة، ونزيهة

قوق حلاليت جاءت لتحدد اضمانات القانونية الدولية واإلقليميةباإلضافة على هذه ال:ثالثاً 
حد الشروط األساسية للعيش ، واليت جعلت االنتخابات احلرة والنزيهة أواحلريات األساسية للمواطن

بوضع لألمم املتحدة، التابعة :IDEA، فقد قامت املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاباتالكرمي
السلطتني التشريعية راد لكل من، والشكل املوتفاديه،ملعايري لتلخيص مايراد حتقيقهجمموعة من ا

العديد من التفاصيل اخلاصة أدناهوتغطي قائمة املعايري املدرجة.والتنفيذية أن تكون عليه بشكٍل عام
شاملة وقد جند من بينها بعض املعايري املطروحة تتقاطع مع النتخابيةبتنظيم العملية ا
أن املقايضة بني ذلك:،هاوقد تبدو متناقضة فيما بين، بعضها البعض

1.جمموعة من الرغبات واألهداف املتضاربة عادة ماتدخل يف صلب أية عملية من هذا القبيل

:أشكال على األقل04ميكن للتمثيل أن يأخذ :تحقيق مستويات التمثيل المختلفة-1
طقة سواء كانت بلدة أو مدينة أو حمافظة أودائرة ويعين حصول كل من:التمثيل الجغرافي:األول

،ممثلني هلا يف اهليئة التشريعيةنتخابية علىإ
.املطاف أمامها

ذي قد يتمثل يف اهليئة والأي:التمثيل اإليديولوجي:الثاني
.مستقلني أو خليط منهما، من خالل ممثلني عن األحزاب السياسية أوتشريعيةال

، حىت داخل تركيبة هيئته التشريعية،"الوضع السياسي يف بلد ما"أن يعكس الواقع احلزيب:الثالث
مل يؤدِّ ذلكوإن مل تقم األحزاب السياسية على أساس إيديولوجي فلو اقرتع نصف الناخبني حلزب ما و 

ميكن اعتبار ذلك النظام االنتخايب أنه ميثل اإلرادة أو إىل فوز أعداد ضئيلة منهم ال،إىل فوز ممثلني عنه
.العامة للناخبني

حيث جيب أن تقوم تركيبة اهليئة التشريعية على شاكلة :التمثيل الوصفي أو التصويري:الرابع
ا يشعرمَّ تنطبق عبطرق،وتشعر وتفكر وتنفعلس ذات الشكل، ،كمرآة هلا تعكلألمةالرتكيبة الكلية

فرتكيبة الربملان التصويري جيب أن حتتوي على ممثلني من كال . به وما يفكر ويعمل به عامة الشعب

. قد يطمح البعض اىل متكني املرشحني املستقلني من االنتخاب، يف الوقت الذي يصبو فيه اىل الدفع باجتاه قيام أحزاب سياسية قوية-1
ني خليارات أوسع بني املرشحني  واألحزاب، وإالَّ أن ذلك قد 

وعليه فإن . يؤدي اىل زيادة تعقيد ورقة االقرتاع واليت تشكل صعوبة زائدة يف التعامل معها من قبل الناخبني ذوي املستوى الثقايف احملدود
، والبحث وحسب أمهية كل منها. ة األولوياتهداف يف قائمواألاألساس يف تصميم النظام االنتخايب أو تعديله يقوم على تصنيف املعايري

.23، ص هأندرو رينولدز، املرجع نفس: راجع.من تلك املعايري واألهدافالرتكيبة اليت متكننا من حتقيق أكرب قدربعد ذلك عن النظام أو
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أغنياء وفقراء وأن تعكس التوزيع الديين ) شباب/كهلة(ومن كافة األعمار) نساًءا/رجاالً (اجلنسني
.واللغوي والعرقي أو القبلي للمجتمع

، إالَّ كانت جيدة وإجيابيةاالنتخابات أيا:جعل االنتخابات في متناول الجميع وذات معنى-2

لعوامل خمتلفة مثل بساطة ورقة االقرتاع وسهولة االقرتاع تستند .لدهميف طريقة إدارة الشأن العام يف ب
ومدى قناعة 1،ومدى وضوحها وسهولة الوصول إىل أماكن االقرتاع ودقة جداول الناخبني وحداثتها

نتائج -وهذا يتوقف على بعض النقاط اليت تعد جوهرية يف االنتخابات أ.الناخب بسرعة االقرتاع
، دورًا أساسيًا يف كل مايتعلق تأثري فعلي يف إدارة احلكمسواء على املستوى العام أواحمللي، االنتخابات 

.بالقضايا الرئيسية حلياة املواطن اليومية
، يف إضفاء مزيد من دور السلطة الفعلية اليت متارسها اهليئة اليت يتم انتخا-ب

.
. بعدم عدهام االنتخايب يهدر األصوات بضياعها أوهل هذا النظا-ج
ميكن اعتبار النظم االنتخابية كأداة إلدارة الصراعات يف :توفير المحفزات لتحقيق المصالحة-3

، األحزاب السياسية إىل التوحد حنو قواعد أوسع من بعض النظم تدفع يف ظروف معينة. اجمتمع م
، فقد حيفز نظام انتخايب معني حزب ملؤيديهم االعتيادينيطار األضيق املؤيدين خارج نطاق اإل

، حىت ولو كانت قاعدته األساسية ب تأييد الناخبني البيض أو غريهمسياسي ماعلى العمل لكس
. ترتكز إىل مؤيديه السود
يد ميكن للنظم االنتخابية أن تدفع بالناخبني إىل اخلروج من دوائر التأي،ومن جهة أخرى

ية اليت اعتادوا عليهاالتقليد
؛ فهي توفر الفرصة له أخرى غري تلك اليت ينتمون إليها، مما يولد مزيدًا من التوافقجمموعات وفئات

.لتخطي احلواجز االجتماعية الراسخة يف ذهنيته
النظام االنتخايب الميكنه وحده أن يضمن : رار والكفاءةت من التمتع باالستقتمكين الحكوما-4

استقرار احلكومات وعملها بكفاءة، ولكن نتائجه تسهم مبا اليدع جماًال للشك يف االستقرار يف أوجه 
قدرة احلكومة على : ثانياً ثقة الناخبون يف عدالة النظام االنتخايب ، : أوالً وذلك من خالل ،. عدة

.24، صهأندرو رينولدز ، املرجع نفس-1
: الشق األول، لة له شقني املغزى من حداثة اجلداول يف هذه احلا-

: والشق الثاين
.اتالدول املتقدمة ويف تنظيم االنتخاب
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أحزاب أو االنتخايب على تفادي التمييز ضدقدرة النظام:ثالثاً احلكم بكفاءة، تنفيذ القانون وإدارة
.مجعيات حمددة

أمافيما خيص قدرة احلكومة على إصدار وتنفيذ القوانني بكفاءة ، فهذا مرتبط بشكل كبري 
اعدة عامة أولية 
ميكن القول أن النظم التعددية األغلبية، تعترب أكثر ميوًال إىل إنتاج تركيبة للهيئة التشريعية ميكن من 

، بينما متيل النظم النسبية إىل قابل كافة أحزاب املعارضة جمتمعةخالهلا حلزب واحد حتقيق األغلبية م
1.ئتالفيةإإفراز حكومات 

نظام االنتخايب، جيب أن يعمل بشكل حيادي بعيدًا عن التفضيل واالحنياز ومن بديهيات ال
فخ التمييز ضد أية مجاعة ، حيث جيب أالَّ يقع النظام يفي حزب أومجاعة إىل أبعد حد ممكنأل

. ، ألن حدوث ذلك يف بلد دميقراطي سيعترب مؤشر على ضعف النظام السياسي ككلسياسية
.مثال حي على ذلك1998انتخابات ليسوتو لعام 

املقصود باملساءلة قدرة الناخبني على مراقبة ممثليهم الذين :مثلين المنتخبين للمساءلةمإخضاع ال-5
، يف هذه النقطة عدم كيوفون بعهودهم أو يظهرون عجزهم و ال 

، ألنه املستوى احملليومت التأكيد على ( يظهر الفرق بني املرشحني املؤيدين شعبياً على املستوى احمللي
، بعكس الرفع من مستوى التنمية احمللية

، وأولويات السياسة العامةواب هو الرتكيز على سلوك احلكومة،املستوى الوطين فإن املطلوب من الن
، بدًال من )، وثقل هذا احلزب يف الربملانةدته اجلماهرييوقدرة كل حزب يف التعبري على مطالب قاع

.  أولئك الذين يتم فرض ترشيحهم من قبل األحزاب املركزية الكبرية
ائم األساسية للحكومات يعترب هذا اخلضوع هو إحدى الدع: خضاع الحكومات للمساءلةإ-6

لنظام السياسي املسؤول على قاعدة ، ويقوم ايهز االستقرار على املدى الطويل، وغيابه قدالتمثيلية
تأثري يف شكل ، إذ جيب أن يتمكن الناخبون يف الومة أما الناخبني بأكرب قدر ممكنمسؤولية احلك

، وذلك من خالل تغيري االئتالفات احلزبية احلاكمة أومن خالل حجب تأييدهم احلكومة وتركيبتها
ميكن للنظم االنتخابية املصممة ، وليما يفشل يف إدارة احلكم بشكل سعلى احلزب احلاكم عندم

.  بشكل مالئم املسامهة يف حتقيق ذلك
ويف هذا الصدد النظم التعددية األغلبية املعتمدة على الفائز األول تؤدي اىل استيالء احلزب 

، وتؤدي اىل تشكيل حكومة النسبية تكرس االئتالفات احلزبيةالفائز على السلطة، يف حني النظم 
.تالفيةائ

.26، صهأندرو رينولدز ، املرجع نفس-1
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، وضوع جيب أن نطرح السؤال الصحيححىت الخنرج على صميم امل:تحفيز قيام األحزاب السياسية-7
ىل أي مدى يعترب النظام الدميقراطي حمصنًا ضد كافة التحديات الداخلية اليت قد يواجهها النظام إ

توضح أنه "، راسخةناشئة"مجيع الدميقراطياتواألمن السياسيني؟ الشك يف أنه التجربة الدميقراطية يف 
يؤكد صحة ، وهذا ماالبد من قيام أحزاب سياسية فاعلة، ميقراطيمن أجل إستمرارية النظام الد

فقد عرب ،ل األول يف نشأة الظاهرة احلزبيةاليت سبق ذكرها يف الفصSartoriوMachiavelliمقولة
كانوا هم السبب املباشر يف ...لشعباالنشقاقات بني النبالء وعامة ا:بأنMachiavelliعنها األول

وكأنه االنشقاق بني خمتلف الطوائف خيلق :"...بقولهSartoriوفسرها،"ستقرار روماإفاظ على احل
حزاب السياسية بإسقاط هذه الفكرة على األ1،..."درجة من احلرية اليت حتافظ على استقرار الدولة

، تؤدي األحزاب سياسية فاعلة ومنظمة بالقانونكة ، يتبني لنا يف إطار مشار يف الدولة احلديثة
.ستقرار النظام السياسيإالسياسية إىل تعزيز النظام الدميقراطي على املدى الطويل مع 
، أو من عرقلته وتشجيع التشرذم احلزيبلذا جيب أن حيفز النظام االنتخايب على ذلك بدًال 

،كما جيب على النظام االنتخايب أن يقوم على السياسية مطية للقادة السياسينيجعل األحزاب
، بدًال من ياسية ذات إيديولوجيات اللربالية، وبرامج سياسية واضحةأساس حتفيز وتقوية األحزاب الس

.جهوية فقطقبلية أواألحزاب القائمة على أسس عرقية أو
، فاألحزاب من الفئة عيجتماية تقلل وحتد من خماطر الصراع اإلباإلضافة أن األحزاب السياس

.األوىل أكثر قدرة على متثيل الرأي العام على املستوى الوطين، من األحزاب من الفئة الثانية
ارة اليت التستند إن اإلدارة االنتخابية الفاعلة والفعالة هي اإلد:تحفيز المعارضة التشريعية والرقابة-8

بدور املعارض هلا والرقيب عليها وجيب على النظام ، وإمنا على أولئك الذين يقومون على السلطة فقط
ومساءلة احلكومة ،على تقييم التشريعات بعني ناقدةالنتخايب كذلك اإلسهام يف إجياد معارضة قادرة

ولتكون فاعلة حتتاج ،ىل متثيل مؤيديها بشكل فاعلإوصيانة حقوق األقليات باإلضافة ،على أدائها
، وأن تكو ةقوي نوعًا مااملعارضة اىل متثيل جمموعات 

. قادرة على طرح بديل حقيقي للحكومة القائمة يف أية دميقراطية برملانية
كما أن النظم .ولكن إذا جعل منها ذلك النظام عاجزة عن القيام بدورها فإن ذلك سيضعفها

املعارضة الصغرية، وتنشر ثقافة الفائز يف كل مرة األحزاباالنتخابية ذات الفائز األول اليت تقصي
حتياجات ورغبات ناخيب إتؤدي إىل جتاهل الرأي اآلخر مع . كافة املقاعد التمثيليةحيوز على

1-Giovanni Sartori , Loc. Cit. P 32.



131

ة للمعادلة التنافسية اليت املعارضة، من خالل النظر إىل االنتخابات واحلكومة اليت تنتج عنها  كنتيج
1.شيءالشيء مقابل كل:تقول

نيات وذلك من خالل اختيار النظام االنتخايب بناءاً على اإلمكا:جعل االنتخابات عملية مستدامة-9
، فقد اليستطيع بلد فقري تنظيم عملية انتخابية يف ظل نظام اجلولتني، مع اإلدارية واملالية والبشرية

ى املتوسط والبعيد، ولذلك وجب على توفري االحتياطي املايل الكايف لالنتخابات املستقبلية على املد
النظام السياسي الذي يهدف أن يكون أكثر استقرار على املدى البعيد من إعداد الرتتيبات املتعلقة 

، للقيام مبهام اإلدارة االنتخابيةبنظام انتخايب مستدام ومستقر، بإعداد الكفاءات البشرية املالئمة 
.خالل امليزانية الوطنيةواملوارد املالية الكافية لتنظيمها من 

العكس قد يؤدي إىل نتائج  إالَّ أن هذا اإلعداد قد اليؤدي دومًا إىل نتائج اجيابية بل على
، إالَّ أنه ، بالنظر إىل سهولة إدارتهعداد إىل تبسيط النظام االنتخايب، فقد تؤدي عملية اإلكراثية

ذا ماقد يؤدي نتائج كارثية ؛ والعكس كذلك قد ، وهع احلاجات السياسية للبلد امللحةاليتالءم م
يؤدي إىل تبين نظام انتخايب يف بلد معني إىل نتائج أفضل يف االستقرار بالرغم أنه يف البداية يبدوا أن 

اعي، واالستدامة أو بتعبٍري فالعربة إذاً باالستقرار السياسي واالجتم. تكاليفه أكرب وحيثياته أكثر تعقيداً 
2.جتماعياً الذي ينتجه هذا النظام االنتخايبإاالستقرار املستدام سياسياً و ، العربة بآخر

متفق عليها دوليًا من قبل رغم أنه التوجد معايري موحَّدة و : أخذ المعايير الدولية بالحسبان- 10
دئ االنتخابات احلرة والنزيهة، إالَّ أنه هناك توافق على أن تلك املعايري تشتمل على مبااجلميع

والدورية واليت تضمن حق االقرتاع العام دون استثناءات بسرية وبعيداً عن االكراه أو القسر مع إعطاء 
كما أن هناك اعرتاف ). صوت واحد=ناخب واحد(لكل فرد صوت واحد فقط عمًال بقاعدة  
:مثل. متزايد بأمهية القضايا املتأثرة بالنظم االنتخابية

واطننيقضية التمثيل العادل لكافة امل.
حقوق املرأة يف املساواة مع الرجل.
صيانة حقوق األقليات.
3.ضرورة األخذ مبتطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة

.28، صهأندرو رينولدز ، املرجع نفس-1
.29-28، ص صهأندرو رينولدز، املرجع نفس-2
.29، صهفسناملرجع -3
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ياً فقد تتضاربمثالمماسبق ميكن أن نستنتج
ى تصميم النظام االنتخايب البدء برتتيب هذا املعايري على القائمني علفوقد يلغي أحدها اآلخر وعليه 

الدميقراطية وأولويات وأمهية كل من هذه املعايري حسب الواقع السياسي يف البالد، شكل حسب 
.  وحسب األهداف اليت املراد بلوغها من وراء  تصميم هلذا النظام االنتخايب

، وحتليل من حتديد األهداف املراد حتقيقهااالنتهاء بعد:عناصر تصميم النظام االنتخابي:رابعاً 
، يف هذه املرحلة فقط تبدأ عملية تصميم النظام م السابق واحلاالت املراد جتنبهاأسباب فشل النظا

، ومن خالل إعادة تساعد يف بلوغ األهداف املسطرة، من خالل حتديد أهم الوسائل اليتاالنتخايب
؛ فاملعروف أنه كلما اختلفت طريقة تعترب تفاصيل للنظام االنتخايباليتتركيب هذه الوسائل والعناصر 

نتج عنها ترتيبات ، و قة تفاعل هذه العناصر فيما بينها، اختلفت طريم هذه الوسائلترتيب وتنظي
، هذا الكالم، ومفهوم النظام الذي سبق وأن حددناه يثبتاحلال بالنسبة ألي نظاممثلما هو، خمتلفة

، أثر ذلك على باقي أنه إذا اختلف موضع أحد عناصرهافيما بينها كنظام حبيثفهي تتفاعل
1.العناصر بطريقة أو بأخرى

حتديد نوع النظام :أوالً 
االنتخايب، أي حتديد املعادلة الرياضية اليت مبوجبها  ترتجم األصوات ال

حتديد حجم الدوائر :ثانياً .إ
األحزاب السياسية التوفيق بني أدوار:رابعاً .حتديد الضوابط اخلاصة برتسيم الدوائر:ثالثاً . االنتخابية

، مع حتديد )الكوتا(حتديد النصاب :سادساً .االقرتاعحتديد شكل ورقة :خامساً ،وبني املرشحني
3.وضع جدول زمين لالنتخابات:سابعاً 2.مستوى مناسب للنصاب

.41، ص هأندرو رينولدز، املرجع نفس-1
فبالرغم من ت وغري مستقر، وهذا العدد غري ثابل عليه كل مرشح للفوز مبقعد واحدجب أن يتحصهو عدد األصوات الوا:بالنصاب ،

ونة أنه يدرج يف قانون االنتخابات وحيرص الساهرين على تنظيم االنتخابات على تطبيقه واحرتامه إالَّ أنه قابل للتعديل ، فهذه العتبة مره
، مثلما هو احلال يف االنتخاب العائلي حيث مينح لرب العائلة عدد منمنوحة للناخب الواحداألصوات املبعدد املقاعد يف الربملان وعدد

. ، أوحالياً االنتخاب باملعامل النسيب يف النظم الشبه نسبيةن رب العائلة ال يستوي مع األعزب، بتربير أاألصوات يساوي عدد أفراد عائلته
2- Pierre Martin, Op ; Cit, pp 15.

.41، ص ه، املرجع نفسو رينولدزأندر -3
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ب املختلفة يف العديد من أثبتت التجار :النقاط األساسية لتصميم النظم االنتخابية:خامساً 
اختيار نظام انتخايب معني على احلياة السياسية، ، أمهية اآلثار اليت ميكن أن تنعكس من جراءالبلدان

، ى مع األوضاع السياسية يف البالدوخوفًا من األزمات اليت قد تتولد من اختيار نظام معني اليتماش
، لتنظيم املشهد ركات السياسية اجلديدة يف البالدورغبة يف التغيري بإرساء الدميقراطية واستيعاب احل

املشاركة ، من خالل تنظيم السياسية للنظام السياسي بالكاملالصور السياسي الذي يعد إحدى 
، وتنظيم املنافسة السياسية على وجه اخلصوص بني خمتلف القوى السياسية السياسية جبميع مظاهرها

واملقصود هنا هو األحزاب السياسية الفتية اليت (احلديثة اليت نشأت بشكل أو بآخر التقليدية أو
ثقافية ، أو بفعل ميالد تيارات أيديولوجية أو انشقاقات داخل أحزاب كبريةحدوثظهرت نتيجة

تساع حجم أقلية ما وصارت واقع المفر منه وصار من الضروري أن متثل يف الربملان وتعرب إجديدة أو 
، يف هذه ظروف وجب و ) عن مصاحل فئة جتنباً للصراعات الطائفية

، وعدم إقصاء أي فئة من املنافسة العادلة يف يةي النظام االنتخايب أن يراعوا مبدأ الشمولعلى مصمم
. االنتخابات

، نقص خربة القائمني على تصميم األطر الدستورية والسياسية            غري أنه يف بعض احلاالت
النتخايب من ، كأن يورث النظام اظام مألوف لديهم ويفقهون تفاصيلهواالنتخابية مييلون إىل اختيار ن

، مما ب املنتظر االستجابة معها بإجياب، ويهملون التطورات السياسية وواقع املطالاإلدارة االستعمارية
قد يفشل عملية التحول أو عملية اإلصالح السياسي، كما أنه يف بعض احلاالت الظروف السياسية 

اتفاق ، وأرادت أن تتوصل إىل ثنية والطائفية، أوحروب أهليةالد كالصراعات اإل
، فإن عملية املفاوضات قد تقلص من خيارات هذه األخرية وتفرض سالم للحفاظ على االستقرار

ة يف ختيار نظام انتخايب حمدد، عكس نظام حياول إجراء إصالحات سياسيإعليه الظروف اللجوء إىل 
، باحلفاظ على لفة أنه التأين يف عملية اإلصالحأثبتت التجارب املخت؛ و هدوء فخياراته املتاحة أوسع

، أفضل من القفز يف اختيار نظام ستبدال العناصر الضعيفةإالعناصر القوية والفعَّالة مع تعديل أو 
.انتخايب جديد كليتاً وغري مألوف

عمومًا حلسن تصميم نظام انتخايب جيب مراعاة بعض النقاط األساسية
           .

، ويعزز التعامل معه، وبسيط يف ب تصميم نظام انتخايب سهل الفهمجي:بساطة النظام االنتخابي.1
.ثقة الناخبني باالنتخابات

أثبتت الل اجياد احللول ملشاكل يف الواقع وتطبيق نظم من خ: عدم الخشية من االبتكار والتجديد.2
.، مع تطوير اجراءات جتعله ينسجم مع البيئة احملليةجناحها يف العديد من الدول
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وذلك بأقلمة منط االقرتاع مع األعراف السياسية والثقافية :االهتمام بالسياق المحيط والعامل الزمني.3
مراعاة درجة صالحية هذا -2.يصمم فيها النظام االنتخايبطبيعة البيئة اليت-1:السائدة من خالل
.، أم أنه دائمكان صاحل للمرحلة االنتقالية فقطالتصميم أي ما إذا  

، يف مستويات الوعي السياسي للناخبنيباألخذ يف احلسبان:عدم االستهانة بجمهور الناخبين.4
لى أن بساطة النظام االنتخايب ال تقلل من ، وعليه احلرص ععن أفضليات سياسية مركبة ومعقدةالتعبري

.مستوى الوعي السياسي للناخبني
على الربملان أن يكون مثل مرآة عاكسة لكافة األقليات                         :شمولية النظام االنتخابي.5

ثيل قد يأخذ ، ألن استثناء أي أقلية من الرأي العام يف التميات واملصاحل واملناطق والثقافاتواأليديولوج
.تج عنه أزمات كارثية يف املستقبلتفسريات إقصائية وقد ين

ي ألن طريقة اختيار النظام االنتخايب هلا دور أساس: االهتمام بطريقة اختيار النظام كعنصر أساسي.6
النظام االنتخايب بفتح ا، مثًال التشاركية  يف اختيار يف إضفاء الشرعية على النظام

جتنب ، بعالقة أفقية و ...)/اإلدارة/مجهور الناخبني/كافة األحزاب السياسية على السواء(األطراف املعنية
بية أكثر قابلية، يف حني أنه ، من شأنه جعل النتائج النهائية للعملية االنتخاالعالقات العمودية السلطوية

، بفرض النظام بسلطة إدارية حمددةالنتخايب وفق مصاحل حزبية معينة يف السلطة أومت اختيار النظام الو 
.من شأنه أن جيعل النظام غري حمرتم وغري معرتف بنتائجه النهائية

وذلك بإقناع كافة األطراف بعدالة : لعمل على إرساء الشرعية والقبول بين كافة الفاعلين األساسيينا.7
،باالنتخاباتإعطاء مجيع املشاركني يف االنتخابات فرص متساوية للفوز :النظام االنتخايب، بواسطة

، بإعطاء ترمجة سياسية أو سوسيولوجية لنتائج االنتخابات مما جيعل هؤالء وضع أرضية للخاسرين
ستغالل النتائج لزعزعة استقرار النظام إيرفضون النظام االنتخايب كليتًا أو اخلاسرين اليشككون أو

1.برمتهالدميقراطي

تأثري من خالل توعية الناخبني بأن العملية االنتخابية هي وسيلة:العمل على زيادة تأثير الناخبين.8
قيقي يف تركيبة الربملان املنتخب، ومن خالل توسيع ، وإعطاء لصوته وزن حمباشر يف سياسات احلكومة

).شريعيات وآخر للرئاسياتجعل نظام انتخايب معني للت(خيارات الناخب، وتنويع نظم االنتخابات
باملوازاة مع زيادة تأثري :موازنة تأثير الناخبين مع تحفيز قيام األحزاب السياسية المتماسكة والفاعلة.9

الناخبني جيب العمل على دفع قيام أحزاب سياسية متماسكة وفاعلة فعلماء السياسية يتفقون على أن 
، ووضع وذلك باحرتام حرية خيارات الناخب، ماسكةالدميقراطيات الفاعلة واملتقيام ذلك أحد أسس 

.199، صهأندرو رينولدز ، املرجع نفس-1
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، الفوز ألحد بالنتائج برملانات متفسخة ومنقسمة الحتقق، لتجنب قيامحدود قصوى خليارات الناخب
. املرجوة

غالباً : عدم إهمال متطلبات االستقرار على المدى الطويل من خالل التركيز على المكاسب اآلنية.10
، بالرتكيز على اقرتاح نظام خيدم االنتخايب لدى األحزاب السياسيةالنظامماتكون القاعدة يف اختيار

املركزة على املصاحل احلزبية فقط، ، إالَّ أن هذه اخليارات الضيقة ا احلزبية يف االنتخابات القادمةمصاحله
نه احلزب املهيمن خاصة يف دول العامل الثالث يرتتب ع، ألن فوز احلزب الواحد أوتفتقد للحكمة

فريقيا سنة إجنوب :، مثاللسلم االجتماعي على املدى الطويلختالالت يف اإ، أو ياسية
1994.1

تغري طبيعة املعايري اليت غالبًا ما:عدم اعتبار النظام االنتخابي على أنه الدواء الشافي من كل داء.11
السياسية  اليت يعاين منها بعض املشاكل حتكم املنافسة السياسية عرب النظام االنتخايب إالَّ أنه هناك 

، قد تنجم عن عوامل أخرى وهلا آثار أقوى مثلة تلك املتعلقة بالثقافة السياسية، أو التدابري البلد
الضغوطات اخلارجية اليت متس سيادة البلد أو وجود قوى خفية أو ظاهرة الدستورية غري املالئمة أو

. ، بالرغم من أن النظام االنتخايب قد يكون مصمم بعناية كبريةتعمل على توسيع االنشقاقات الداخلية

نظام االنتخايب ليس عمًال مببدأ أن ال:عدم االستهانة بالمؤثرات الناجمة عن النظام االنتخابي.12
؛ تماعية، إالَّ أن هلا أمهية مركزية يف حتقيق االستقرار، وتدفع إىل احلد من الصراعات االجدواء لكل داء

للنظام االنتخايب هي ) التفاصيل اجلانبية(ة إىل أن احلرص على حسن تنفيذ اجلوانب اهلامشية باإلضاف

ثريًا الفرق بني هذه التفاصيل بالنسبة للمواطن ذوي املستوى الثقايف احملدود والذي قد ال يفقه ك
.   خصائص خمتلف النظم ولكن هذه التفاصيل قد جتعل العملية االنتخابية أكثر مصداقية

وذلك جبعل عملية التغيري تتماشى مع رغبات املواطنني عرب : االهتمام برغبة الناخبين في التغيير.13
نظام وفق مصاحله ليعرب يف التشاركية يف تغيري النظام االنتخايب وعدم انفراد حزب يف السلطة باقرتاح 

كما أن التغيري املتكرر . األخري عن خدعة استخدمها الساسة لتغيري قواعد اللعبة مبا خيدم مصاحلهم
الناخبني الواملستمر للنظام االنتخايب جيعل

.مرحلة

.200، صهاملرجع نفسأندرو رينولدز ،-1
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ه أن من خمرجات كما سبق تبيان:تجاوزها الحقاً عدم االستهانة بعيوب النظام واالتكال على .14
، وتغيري النظام االنتخايب قد يؤدي وخاسر، إفراز مصاحل ومكاسب للبعض، وجود فائز النظام االنتخايب

، ومع أننا تطرقنا سابقاً حل البعض إىل خدمتها البعض اآلخرإىل جعل خمرجات النظام من خدمتها ملصا
، إالَّ أن هذا النظام اجلديد لن تكون له ف يف عملية التصميم النظاماألطراإىل ضرورة إشراك مجيع 

قابلية سياسية لدى اجلميع، ونظرًا ألن كل نظام جديد تكون له نقائص حمددة فإن هذا يتطلب 
، لذا فإنه من الضروري تضمينه ولن يتقبل اجلميع هذه التعديالتالتعديل يف بعض اجلوانب مستقبًال،

.    تنص على قدرة تعديل النظام أو تغيريه ليكون هلذا التعديل قوة قانونيةيف القوانني اليت
، كون ناجتة عن التاريخ االستعماريهذه العبودية قد ت:تجنب عبودية النظم االنتخابية السابقة.15

ة املوروثتتبىن النظم االنتخابية ...) لفرنسا، لربيطانيا،(فكثري من الدول اليت كانت مستعمرات سابقة 
.، دون التمعن يف أثر تلك النظم على عملها يف ظل الواقع السياسي اجلديدمن اإلدارة االستعمارية

انطالقاً : تقييم التبعات المحتملة ألي نظام جديد في تأجيج الصراعات االجتماعية أوالحد منها.16
ذلك تصميم من أن النظم االنتخابية هي أدوات إلدارة الصراعات االجتماعية ، فيجب إضافة على

عد يف بناء أحزاب سياسية متماسكة، ويف نفس نظم انتخابية حتد من الصراع بني األحزاب مما يسا
، احلفاظ على منافسة حزبية حقيقية بينهم وحماولة وضع ترتيبات تؤدي بالنظام االنتخايب اىل الوقت

يد التقليدية هلا حىت يكون حتفيز األحزاب السياسية النتهاج سياسات حشد املؤيدين خارج دوائر التأي
.هلا متثيل وطين وليس جهوي

القاعدة يف تغيري النظم االنتخابية هو تفادي :االت غير العادية وغير المتوقعةتوقع كافة االحتم.17
أخطاء املاضي وحىت التكون هناك مبالغة يف التعديل والوقوع يف آثار سلبية غري متوقعة على املدى 

، فهذه نقائص فنية طبيعية ددةلنقائص املتعلقة بتأقلم أي نظام يف بيئة حمبغض النظر عن ا(الطويل 
، املقصود هنا هو اآلثار السياسية الغري السياسية القدرة على التحكم فيها، ولألطراف واردة االحتمالو 

مراعاة ما إذا كان تصميم هذا النظام سوف لن يؤدي إىل إفراز احلزب :مرغوب فيها على سبيل املثال
. الواحد أو احلزب املهيمن
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أنواع أساسية من عملية اإلصالح 04هناك أربعة : إصالح النظام االنتخابي: المطلب الثالث
إصالح ضمن النمط الدميقراطي غري - 2،إصالح ضمن النمط الدميقراطي التمثيلي-1:االنتخابية

من النظام املرحلة اإلنتقالية إصالح خالل -4إصالح ضمن النمط اإلستبدادي،- 3تمثيلي،ال
1.اإلستبدادي إىل الدميقراطي

اآلن وحنن نعلم أن النظم االنتخابية هي أحد األسس األساسية :أهم وسائل اإلصالح والتعديل:أوالً 
جيب أن نعلم أيضاً أن نوع النظام االنتخايب قد 2،اليت يتحدد مبوجبها شكل نظام احلكم يف أي دولة

، أو قد يعرقل مسار مما قد يسبب مشاكل وأزمات سياسية، عة النظام السياسييتالءم مع طبيال
ثر أو التنمية السياسية هلذا يف كثري من األحيان جيب تغيري النظم االنتخابية إما لرتسيخ الدميقراطية أك

، ألنه من بني املفاهيم يدة، من ميالد حركات أو أحزاب سياسية جدملواكبة التطورات السياسية
املستجدات احل

3.، مع بيئة متغرية على الدوام

، اسيوعملية التغيري هذه مرتبطة بشكل أساسي على الوسائل القانونية املتاحة واإلطار السي
،        رجة شرعيته القانونية هذا من جهةاملستوى احلكومي يقاس بدذلك أن الفعل السياسي على 

ون وجهة ثانية فإن النظام االنتخايب عندما يتم اقرتاحه يف احلكومة أو إقراره يف الربملان فإن ذلك يك
، فهناك بعض الدول اليت حتدد نوع نظامها بإقراره يف شكل قواعد قانونية، غري أنه هنا تكمن املشكلة

ها ، بدأت بعض احلكومات على تدوين شكل نظامإالَّ أنه مؤخراً قوانني عادية،تخايب يفاالن
قوانني ، وترتك التفاصيل لتحدد يف االنتخايب، كمادة يف الدستور، بصفته املصدر األعلى للقانون

، أو بإدراج حىت تفاصيله يف الدستور، ولكن على األغلب الزالت تفاصيل النظام االنتخايبعادية
، والنتيجة األهم لذلك بالنسبة للعاملني على مسائل اإلصالح حتدد من خالل القوانني العادية

، مما لو يرتك رياالنتخايب تكمن يف أن كل ما يتطرق إليه الدستور يصبح تغيريه أو تعديله أصعب بكث
م أكثر مرونة وقابلية فمن شأن ترك النظام االنتخايب للقوانني العادية هو جعل النظا4.للقوانني العادية

ة القوية ، وقد تستغل األحزاب السياسيالرأي العام واملتطلبات السياسيةىل املتغريات يف إلالستجابة 

.155عبدو سعد ، املرجع نفسه ، ص-1
.35، ص ه، املرجع نفسأندرو رينولدز-2
اقشات الندوة اليت أقامتها املنظمة العربية ملكافحة الفساد ، حبوث ومن"فة االنتخابية واملعايري الدوليةيف الثقا"عبد احلسني شعبان،-3

، لبنان، 1، طمقوماتها وآلياتها في األقطار العربية، النزاهة في اإلنتخابات البرلمانيةمع مركز دراسات الوحدة العربية،بالتعاون
.91، ص2008املنظمة العربية ملكافحة الفساد، مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت

.35، صهأندرو رينولدز، املرجع نفس-4
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من هذه األوضاع لتعديل النظام االنتخايب بشكل منفرد ملا يفيد مصاحلها ذات أغلبية يف الربملان
مؤخراً، حسب املؤسسة الدولية للدميقراطية عموماً فإن أغلب عمليات التغيري اليت حدثت1.السياسية

: ، متت يف إحدى من احلالتني التاليتنيIDEAواالنتخابات

إىل اعتماد النظام الدميقراطي ، يتحول من خالهلا البلد ملية انتقاليةكجزء من ع:الحالة األولى
. جمله يكون قابل للجدلمباشرة بعد استكمال تلك املرحلة واليت تتسم بكون اإلطار السياسي مبأو 

تكون عملية التغيري يف خضم أزمة سياسية حول إدارة احلكم يف أن:الحالة الثانية
، نتيجة فقدان حكومتني"نيوزيلندا"الدميقراطيات الراسخة، مثلة األزمة السياسية اليت حدثت يف

، رغم حصوهلما على عدد الربملانصوهلما على األغلبية يف، حللشرعيتهما يف نظر املواطننيمتتاليتني
2.من األصوات أقل بكثري من اليت حصلت عليها األحزاب املعارضة

، م إالَّ بإقرار القيادة السياسيةلكن يف مجيع األحوال فإن عملية تغيري النظام االنتخايب لن تت
ن أن ، أو إذا خافت ميري فقط إذا كانت هذه العملية الاليت لن تسمح بعملية التغ

ت القيادة السياسية أن تغري بصدق، حىت لوحاولختسر يف االنتخابات املقبلة
؛ واملالحظ عرب جتارب الدول ايب لن خيرج عن إطار هذه املصاحلمصاحلها وبالتايل تغري النظام االنتخ

، أو تعاَرَض هذا ة كافية بكيفية حتقيق هذا التغريلى دراياملختلفة أنه إذا مل تكن القيادة السياسية ع
عرقلة تصنعها األحزاب حللول الوسطى؛ يف بعض احلاالت ال

.عي مصاحلها السياسية اخلاصة، وترااليت تريد البقاء يف السلطة"بريةالك"السياسية املهيمنة

ملية التغيري هوأن النظام االنتخايب اجلديد جيب أن يصمم بطريقة ومايراعى كذلك يف ع
مستدامة من خالل إعطائه القدرة بالوسائل القانونية والسياسية املتاحة على مواكبة التحوالت 

، وإمنا فقط إحداث بعض ، والتغيري قد اليشمل كل النظام االنتخايبدميغرافية والتشريعيةالسياسية وال
:، وذلك بإعادة النظر يفام القدمي اليت جتعله أكثر عدالةالنظ، يف التعديالت

إعادة النظر يف تقسيم الدوائر االنتخابية.
تعديل مستوى النصاب .
3.تغيري املعادلة املعتمدة لتوزيع املقاعد

.98-97عبد احلسني شعبان، املرجع نفسه، ص ص -1
.36ص، ه، املرجع نفسأندرو رينولدز-2
.37ص، ه، املرجع نفسأندرو رينولدز-3
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غيري ىل تإلدول ، تتجه ايف غالبية األحيان:الميوالت الشائعة في اصالح النظم االنتخابية: ثانياً 
، باالقـتصار على اجلوانب اهلامشية كتغيري معادلة جديدة النظمها االنتخابية

، عدد األعضاء يف اهليئة التشريعية، أو زيادة ديل يف توزيع الدوائر االنتخابيةبعض التعاملنتخب، أو 
إىل تغيري 1993جلأت ايطاليا سنة أنه حسب املنظمة الدولية للدميقراطية واالنتخابات فإن منذ أنإال

، كانت مبثابة نقطة حتول يف ء عام إىل نظام العضوية املختلطةنظامها االنتخايب بعد إجراء استفتا
، قامت بتغيري نظامها االنتخايب بشكل كلي إما باالجتاه حنو نظم أكثر دولة26العامل ذلك أنه تبعتها

؛ مي كليًتا بنظام القائمة النسبيةوإما باستبدال نظامها القدنسبية وإما بإضافة عنصر نسيب يف نظامها
ثلة ، فال توجد أملتعددية األغلبية إىل نظام خمتلطوامليوالت األكثر شيوعًا كانت باالنتقال من نظام ا

بات حتفز أكثر نظام ، باستثناء مدغشقر اليت قامت بسلسلة من الرتتيحول انتقال باالجتاه املعاكس
.     ، على نظام القائمةلالفائز األو 

عملية التغيري تتطلب فرتة طويلة من التوعية والتحسيس :المناظرة والحوار كإجراء إصالحي: ثالثاً 
، وهذه التوعية تتطلب بدورها اإلملام بكافة التفاصيل حملتملة لتغيري النظام االنتخايببأمهية النتائج ا

.القانونية وكذلك جبميع اجلوانب السياسية وا

وهلذا من الضروري للقائمني على عملية اإلصالح اللجوء إىل شخصيات بارزة من األوساط 
ا تلك اليت 

اليدرك هذه األمهية للنتائج احملتملة من تغيري النظام االنتخايب أنه مع ذلك قد تصب يف مصلحتها، إال
ونظراً ألن جناح النظام االنتخايب على الواقع يتوقف على تفاصيل 1.جزء كبري من النخبة أومن العامة

نية شكلية قد تبدو عدمية األمهيةقانو 
:لنظام االنتخايبا

. نتخابات جتريبية وافرتاضية حول نظام انتخايب جديدإ، بتنظيم مثًال إشراك الناخبني يف عملية التغيري.1
، من وفهم اقرتاحات التغيري املطروحةإستغالل وسائل االعالم لرفع مستوى الوعي لدى املواطن.2

طرح سلبيات ،عالمية بني املتخصصنيكاحلوارات اإل(خالل التكثيف من احلصص التلفزيونية التوعوية 
).النظام القدمي واقرتاح البدائل

.39- 38ص ص  ، هاملرجع نفس-1
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ل على ، وأهم سلبيات الواجب العميت تقف أمام تطبيق النظام اجلديدحتديد الصعوبات والعوائق وال.3
.التقليل منها أو إزالتها

عروف ومعهود ظام انتخايب مإذا كانت اإلصالحات تشمل ن:كيفية تنفيذ اإلصالحات:رابعاً 
، أما إذا كان نظامًا جديدًا يف هذه احلالة على ذا سيقلل من التعقيدات واخلالفات، فهللجميع

الضوابط لتنفيذه يف ، ووضع كافةجوء إىل أسلوب التوعية اإلعالميةالقائمني على عملية اإلصالح الل
سياسية حول نقاط ال، وهذا مايتطلب عامل الوقت للتفاوض بني خمتلف األطرافأحسن الظروف
؛كما أن عملية التنفيذ تتطلب إدارة انتخابية فاعلة تعمل على وضع أكرب قدر ممكن اخلالف بينهم

. من التحضريات وعلى كل ما أوتيت من إمكانيات

، لوجية وأخرى ميكانيكيةسيكو للنظم االنتخابية آثار:تقييم آثار نتائج عملية التغيير:خامساً 
، ويتطلب التأقلم طويلة، وأخرى قد تظهر بعد مرور فرتة زمنيةفور تطبيق هذه النظمثار قد تظهروآ

النظام ومع مع أي نظام انتخايب إىل عمليتني على األقل حىت ينسجم  ويتفاعل أكثر مع هذا 
التقييم  تتطلب الكثري من املالحظة والتمعن احملفزات النامجة عنه، بناءًا على ماسبق فإن مرحلة

لسلبيات النامجة عن تطبيق ، ملعرفة ما إذا كانت هذه اآلثار أو اراسة املدققة آلثار هذا النظاملدوا
النظام
1.أزمة

.38-37، ص صهأندرو رينولدز، املرجع نفس-1
احلزيب نتيجة نظام املؤثرات امليكانيكية ، هي اليت تالحظ يف الشكل الذي يأخذه النظام:جية وامليكانيكية ،أوالً املؤثرات السيكولو -

، كتأثري نظام التمثيل النسيب على النظام احلزيب يكون بدفعه اىل االنفتاح وإىل تنوع أكرب لألحزاب السياسية على الساحة انتخايب معني
ثرات السيكولوجية ، تعمل على تدعيم املؤثرات امليكانيكية ، ففي نظام الفائز األول مثًال ، ختوف الناخبني من ضياع املؤ :السياسية ؛ ثانياً 

، مما ينتج "باالقرتاع االسرتاتيجي"لتصويت على األحزاب الكبرية مبا يعرفا
.21، صهاملرجع نفس:  للتوسع أكثر راجع.كبرية أكثر ، عكس النظم النسبية اليت حتفز األحزاب الصغريةعنه تقوية األحزاب ال
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دور النظام االنتخابي في تشكيل النظام الحزبي: المبحث الثاني

ة نظرييف ال:النظرة التقليدية لدور النظام االنتخابي في تشكيل النظام الحزبي:المطلب األول
أن معظم علماء النظم احلزبية واالنتخابية قاموا يف هذه املرحلة بتحديد دور النظام جندالتقليدية

، ملاذا مفادهافرصيةتنطلق النظرة التقليدية من .االنتخايب كمتغري أساسي يف تشكيل النظام احلزيب
نظام الثنائية احلزبية يتطور بصفة تلقائية يف الدول االجنلوسكسونية خاصة يف بريطانيا والواليات 
املتحدة األمريكية ماعدا بعض االستثناءات اليت ميكن تفسريها بالظروف اخلاصة لكل دولة، يف حني 

تفسرياً لذلك Salvador de Madriagaأعطى؟، لقدأن نظام الثنائية احلزبية فشل يف الدول األوروبية
ويعتربون أن املنافسة السياسية مثل املباراة ،لثنائية احلزبية بالروح الرياضيةأن الربيطانيني يربطون ا":بقوله

غري أن متغري الروح 1،"الرياضية جيب أن تكون بني حزبني فقط متنافسني على الساحة السياسية
تعددية احلزبية وهلذا هناك عوامل أخرى مستقلة هي من تؤثر يف تشكل الرياضية اليفسر نظام ال

. النظام احلزيب

يعترب أن هذه النظم احلزبية مل تستقر عفويًا يف هذه الدول M.Duvergerموريس دوفرجي:أوالً 
،هذه العواملوإمنا هناك بعض العوامل الوطنية اليستهان بآثارها التقنية يف تشكيل النظام احلزيب وأهم

:، فمن خالل دراسة حالة كل دولة على حدى توصل إىلالنظام االنتخايب

ألنه حيفز املواجهة احلزبية :االقرتاع الفردي باألغلبية بدور واحد حيفز قيام نظام الثنائية احلزبية-1
ى الساحة وبالتايل يقصي األحزاب الصغرية ويدفع الناخبني إىل االختيار بني احلزبني املهيمنني عل

، أما تسيري شؤون احلكومة حبصوهلم على أكرب عدد من املقاعد، اسية بتعزيز متثيلهم يف الربملانالسي
يف ،رئيس احلكومة يكون هو رئيس احلزبيتواله حزب األغلبية يف الربملان ويكون مسؤول أمام الربملان و 

، أما يف النظام الرئاسي مثال بريطانياالنظام الربملاين ، هذان احلزب الثاين يشكل معارضة قويةحني أ
يذية وإذا كانت السلطة التنفيذية أحادية مثلة حالة الواليات املتحدة فإن الرئيس هو رئيس السلطة التنف

، فإن احلكومة تتشكل من سلطة تنفيذية مزدوجة مثلة فرنسا، أما إذا كانتوهو غري مسؤول أما الربملان

Salvador de Madariaga, est un ingénieur, journaliste, diplomate, écrivain, homme d'État, pacifiste,
espagnol.Né en1886, mort En 1921, il présidé la Commission du désarmement des Nations Unis .Il étais
brièvement ministre de l'Instruction publique 1931/1934, et de Justice 1934, puis ambassadeur
à Washington, à Paris. Après la défaite de la République, il devient enseignant à Oxford, au Mexique,
aux États-Unis, De ses livres « Anarchie ou hiérarchie », « la dégradation naturelle du suffrage universel
direct, condamné par la combinaison de ces deux caractéristiques ».
1  - Maurice Duverger, Op. Cit, pp 246-247.
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، وتعمل حتت اشراف رئيس الدولة الذي ينتخبه ون مسؤولة سياسياً أمامهملان وتكحزب األغلبية يف الرب 
.1

س والعك. أن مجيع الدول اليت تعتمد الثنائية احلزبية تطبق نظام االقرتاع باألغلبية"دوفرجي"يرى
عدا بعض االستثناءات مثل ، ماباألغلبية فيها ثنائية حزبيةكذلك أن مجيع الدول اليت تتبىن االقرتاع

، احلزب الوطين"ىل حزبني متعارضني اليت عرفت انقسام احلزب الواحد إ1948إىل 1946تركيا بني 
النقسام ختوفًا من سنة وتفضيل ا20بعدما أن ساد نظام احلزب الواحد ألكثر من"احلزب الدميقراطي

، دفعت باحلزب الواحد لالنقسام اىل حزبني دون أن تعتمد نظام التعددية احلزبيةاالنتقال املباشر اىل
وليس املستقر  ، أي أن نظام االقرتاع كان هو املتغري الالحقى االقرتاع باألغلبية بدوٍر واحديف ذلك عل
اليت اعتمدت الثنائية احلزبية مع االقرتاع فردي 1894إضافة اىل بلجيكا قبل ". دوفرجي"كما اعتربه

2.كندا حالياً 1920، الدمنارك قبل 1911باألغلبية بدورين، السويد قبل 

يرى دوفرجيه أنه خلف مجيع عوامل :معتدلةاالقرتاع باألغلبية بدورين حيفز قيام التعددية احلزبية-2
نظام االنتخايب، فكما أن االقرتاع الفردي التعددية هناك عامل أساسي يبقى تأثريه مستمر، وهو ال

ة املرنة ، فإن االقرتاع باألغلبية بدورين حيفز التعددية احلزبيواحد يؤدي اىل الثنائية احلزبيةباألغلبية بدور
، وتأثري نظام االقرتاع على النظام احلزيب ليس نفس التأثري الذي ميكن أن تكرس التحالفات احلزبية

، فأثار نظام االنتخاب بدورين صعب التدقيق، ألنه طبق يف على النظام االنتخايبظام احلزيبيكون للن
، ومن جهة أخرى نظام ظل االقرتاع املقيد هذا من جهةدول قليلة ويف معظم هذه احلاالت طبق يف

؛ فنظام األغلبية بالقائمة بدورين يف كل من تلف يف صوره من دولة حالة ألخرىاالقرتاع بدورين كان خي
اقرتاع فردي بدورين مع حتديد الدور الثاين باملرشحني األكثر 1888سويسرا بلجيكا هولندا إىل غاية 

، اقرتاع فردي بدورين دون حتديد الدور ن أملانيا بلجيكا هولندا ايطاليا، عرفته كل متأهيًال لذلك فقط
قرتاع الفردي باألغلبية بثالثة ، االيف كل من فرنسا والنرويج وسويسراالثاين أو تقييده طبق هذا النظام 

ومجيع هذه احلاالت غري 1883أدوار مع اشرتاط األغلبية املطلقة يف الدور الثاين، طبقته سويسرا قبل 
، ويف مجيع الدول اليت دول

ه يف من ناحية يرجع ذلك إىل أنرجيزيب إىل التعددية يف نظر دوفتبنت االقرتاع بدورين حتول نظامها احل
، ومن ناحية د املنافسة وتزيد درجة االستقطاب، أما يف الدور الثاين فتشتالدور األول تتحالف األحزاب

حزب سنة 12أحزاب أملانيا 06أخرى ألنه معظم الدول اليت تبنت دورين انتخابيني عرفت أكثر من

.85- 84، ص ص2009اثراء للنشر والتوزيع،: ، عمان1، طدراسات في علم السياسةسومي حممد العزي، -1
2-Maurice Duverger, Op. Cit, p 247.
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، ضعيفة ومؤقتة ملة غري مستقرةيطاليا عرفت جمموعات صغري إ1918أحزاب يف07هولندا 1914
.04، باستثناء سويسرا اليت عرفت ىل تكوين أحزابإترقى 

، فنجد أنه يف سويسرا وهولندا يف درجة تشتتها ويف درجة تنظيمهاختلفت التعددية احلزبية إ
ية منظمة ومعتدلة يف ايطاليا تعددية مفرطة وفوضوية يف أملانيا وفرنسا معتدلة                   تعددية حزب

.   ومتوسطة يف التنظيم ويرجع سبب االختالف اىل الظروف اخلاصة بكل دولة
ر من يف األخري فإن عدد األحزاب وإستمراريتها يتأثر أكثر بالعوامل الوطنية املختلفة أكثر مما يتأث

1.منط النظام االنتخايب

يرى دوفرجيه أن نظام التمثيل النسيب يشجع :مفرطةتعددية حزبيةحيفز قيام نظام التمثيل النسيب-3
، ففي احلالة اليت ، وعدم االستقرار السياسيسياسيةالتجزئة احلزبية ولكنه اليؤدي دائما إىل التعددية ال

، بأحزاب مستقرة ومستقلة تحالفالنتخابات دون احلاجة لليتقدم فيها كل حزب يف صورته الطبيعية  ل
عن بعضها البعض يف هذه احلالة ميكن اعتبار أن التمثيل النسيب حيافظ على التعددية احلزبية اليت كانت 

قبل اعتماد نظام التمثيل النسيبموجودة
نظراً بسماحها نشأة أحزاب جديدة1918، مثلة سويسرا يف بًا يشجع التجزئة احلزبيةكنه غال؛ ول19

عن ، قد تكون ناجتة عن انشقاقات داخل األحزاب الكبرية وقد تعربالعتمادها التمثيل النسيب
أواجلبهة 1945يف فرنسا لسنة "احلركة الشعبية اجلمهورية "ثلة ، متوجهات سياسية وفكرية جديدة

. أثناء االنتخابات األوروبية1984ة يف الوطني
باإلضافة على تشجيعه التعددية قد يسمح التمثيل النسيب بنشأة أحزاب صغرية تلعب دور 

، ووزن هذه األحزاب الدينية يف الكبرية يف تشكيل حكومة ائتالفيةبالنسبة لألحزاب ) مفتاحي(أساسي 
التحالفات احلكومية اليعكس يف الغالب وز 

عليها هذه األخرية، مثًال يف أملانيا احلزب اللربايل األملاين غالبًا ما لعب دور مفتاحي يف ترجيح الكفة 
احلزب - احلزب املسيحي الدميقراطي(لصاحل األغلبية احلكومية من خالل حتديده مع من سيتحالف 

2).اطياالشرتاكي الدميقر 

1- Ibid, p 248.
2- Ibid, pp 275-285.
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كل انطالقًا من بأن النظام احلزيب يتشG.Lavauمندوفرجيبعد االنتقادات اليت تعرض هلا
أحزاب سياسية وواقع اجتماعي، دراسة واقعية "ابه ، يف كتتارخيية أو ثقافية، أو عوامل سوسيولوجية
نفي أثر هذا األخرينتخابية ويركز على النظم االي، يسسمؤ غري قرتابإ، يعتمد فيه "لألحزاب السياسية

، وبالتايل فهو يرى أن الدراسة الواقعية لألحزاب السياسية تنطلق من حتليل تشكل النظام احلزيبعلى
.، ويوليها أولوية، واجلمهور املستهدف جمه ومشروعه السياسيبرنا

1990ت تظهر منذ تسعينيات القرن املاضيكما أن هناك جمموعة من اإلجتهادات اليت بدأ
"وآخرون،Lijphart (1994)Arendعلى يد كل من

فهذه النظريات تركز أكثر على نظام التمثيل النسيب، وحتاول ،"االنتخابية على درجة جتزئة النظم احلزبية
م ذي يقسالبلجيكي الhondtيف نظام بإعادة النظر، ألصواتليةساباحلساليب األالتعمق أكثر يف 

بعد حتديدمث يوزع املقاعد ،"ن...5-4- 3-2- 1"قائمة على عدد متتالاليت حصلت عليها كلاألصوات 
أو أساليب جديدة لقياس درجة ت1،ةد املوحداعداملشرتكة واألتالللمعام

.جتزئة األحزاب

وبالرغم :النظرة الحديثة لتأثير عناصر النظام االنتخابي على النظام الحزبي: طلب الثانيالم
بدور العوامل السوسيولوجية والتارخيية والثقافية يف تشكيل األحزاب والنظم "دوفرجي"عرتافإمن 

املسرعيف حني أن نظام التمثيل النسيب له أثر باملكبحاألغلبية نظامالَّ أنه شبَّه احلزبية إ
Accélérateur"فنجد أن2شكل النظام احلزيب،يف حتديدDouglas Rae1971 : دقق يف حتليل

زبية بالرغم حلثنائية نظام الةطويلفرتةمنذ رف، فالنمسا تعجيه وحدد استثناءات منوذج دوفرجيدوفر 
، فهو يرى بدورينة حزبية مع نظام األغلبية، كندا كذلك فيها تعددينظام التمثيل النسيبتبنيهامن 

من مرتفععددذاتألحزاب ليتمثيلالستوى املىل الرفع من إدف
من األصوات قليلعددذاتألحزاب ليتمثيلالستوى يف املقابل تقليص من املاألصوات الصحيحة و 

ثيقة بالثنائية له صلة و من جهة أخرى فهو يرى أن نظام االقرتاع بدوٍر واحد ليست؛الصحيحة

Georges Lavau, juriste français, né en 1918 et mort en 1990.Professeur àGrenoble, pius à l'Institut
d'études politiques de Paris, directeur de la Revue française de science politique.Connu pour ses études
sur les organisations politiques et syndicales, particulierement le Parti communiste français.Il à critiqué
Duverger sur le rôle des partis politiques et l'influence des systèmes éléctoreaux sur les systèmes
politiques, notamment dans son ouvrage Partis politiques et réalités sociales (1952).Voire:Lavau
G,Enciclopédia Universalis, sur le lien: http://www.universalis.fr/encyclopedie/georges-lavau/

.283سعيد بو الشعري ، املرجع نفسه ، ص-1
2- Daniel-Louis Seiler, Pascal Delwit, Jean- michel de waele, le Mode de scrutin Fait-il L’élection ?,
institut de sociologie, Editions de L’universiter de Bruxelles, 2000, p 25.
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، وأنه كلما اتسع حجم الدائرة االنتخابية أكثر كلما تشتت األصوات واملقاعد بني األحزاب احلزبية
وإعترب أن املتغريات األساسية .والعكس كلما ضاق حجم الدائرة االنتخابية كان التمثيل أقل نسبية

نتخابية، منط ة اإلنتخابية، حجم الدائرة اإلاملعادل(ؤثرة يف النظام احلزيب تتمثل يفللنظام اإلنتخايب امل
-1،جلأ إىل حتليل املتغريات األساسية للنظام اإلنتخايب،LijphartArendوجند كذلك أن).اإلقرتاع

الذي يؤثر :حجم الدائرة اإلنتخابية-2،وتتمثل يف خمتلف أمناط التمثيل النسيب:املعادلة اإلنتخابية
أو :منط اإلقرتاع-3،لكل دائرة وكذلك على عدد املرتشحني لإلنتخاباتعلى عدد املقاعد املمنوحة 

وعلى أكثر أم ال
وتوصل إىل أن تركيبة اإلنتخاب هلا أثر ، )درجة نسبيته، درجة تعدديته(خمرجات النظام اإلنتخايب

يف حني أن،ي، خصوصًا يف الدوائر ذات التمثيل الفردب املشاركة يف اإلنتخاباتاألحزاعلى عدد
1.للسياسيني له أثر ضعيف مما ينسب إليه يف الغالباإلنتخاب اإلسرتاتيجي للناخبني أو السلوكي

عمل دور املعدِّل الوسيط حبيث أن التجزئةيبأنهالنظام االنتخايب Matt Golderيف حني شبه
، جدة يف جمتمع مااو تالتصدعات االجتماعية املدرجةاملتمثلة يف Social Fragmentationاالجتماعية

ا إذا كان النظام عدد األحزاب والسيممنرفعجديدة قد تؤدي إىل الفئويةرب عن مطالبتع
،permissivityبسماحية النظام االنتخايبGolderاهاواليت مسَّ ، متساهل يف شروط الفوزاالنتخايب 

األحزاب اليت تعرب عن هذههذه األخرية مرهونة بإخنفاض عتبة التمثيل إىل مستوى يسمح بتمثيل
2.اتمصاحل هذه التصدع

1- Arend Lijphart, The Political conseqeuces of electoral Laws 1945-1985, american political
science Review, Volume 84, University of california, San Diego: 2 june 1990, pp 481-491.

.105- 104عبد القادر عبد العايل ، نفس املرجع السابق ، ص ص -2
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تفاعل آليةمن مالحظة مفادها، Golderينطلق:التغير الطبيعي للمؤسسات االنتخابية:أوالً 
ب احز األمرشحي ،ةجتماعيالنظام االنتخايب مع التصدعات اإل

بنية األحزاب السياسية اليت تعكس مستوى التصدعات -1:اسطةو بالتصدعات هذهمنوالناخبني
التفاوت يف - 3.التفاوت بني األحزاب يف عدد األصوات الصحيحة املتحصل عليها- 2.االجتماعية

عدد يةلمقاعد الربملانلهقسيمـتشكلي يعكس عدد املقاعد احملصل عليها يف الربملان والذ
وصل بني حلقةوهGolderفالنظام االنتخايب يف رأي 1.وقوة كل تصدع،التصدعات املتواجدة
الذي حيدد بدقة الكيفية اليت يعكسكذلك ، وهو  عدد األحزاببني و التصدع االجتماعي 

ط وشرو د الدوائر االنتخابية وحجمهاحزيب التصدعات االجتماعية من خالل التحكم يف عد
اآلثار "ــبGolderوهو ماأمساه ، وشروط الرتشح وطريقة سري اإلقرتاعالتسجيل يف القوائم االنتخابية

مشاركة أحزاب ، وشروط نشأة و ليت تؤثر يف شروط تسجيل الناخبنيظام االنتخايب اللن" امليكانيكية
électorale permissivityإسمGolderأطلق عليهاهي اليت"اآلثار امليكانيكية"هذه،ةديجد

-سوسيو"متثل مصاحل فـئويةصغرية جديدة أحزاباليت تسمح بنشأة، هي"مساحية النظام االنتخايب"

هذهدة منيستفم، ضعيفة التمثيل، ةتبحث عن التموقع داخل الدوائر االنتخابية الصغري و ،"ةإقتصادي
بالتصدع عدم صلة النظام االنتخايب Golderذلك فقد نفى، وبلتتمكن من أن متثلمساحية 

أغلبية، (ثالثة أنواع 03،وبالنظام احلزيباالجتماعي
االقرتاع الفردي :"دوفرجي"مالزمة هلا كما حددها "أنظمة حزبية"ج غري، )نسبية، خمتلطة

االقرتاع باألغلبية بدورين حيفز قيام جامدة،فز قيام نظام الثنائية احلزبيةحد حيباألغلبية بدور وا
اإلجراءات ، وإمنا مفرطةحيفز قيام التعددية احلزبيةنظام التمثيل النسيب،معتدلةاحلزبيةتعددةال

اليت رجةالدتؤثر يفاليتكما أمساها هي "املؤسسة االنتخابية"االنتخايبصلة بالنظامتاملؤسسية امل
وبالتايل فاملؤسسة االنتخابية هي . التصدعات اإلجتماعية املوجودةعلىعكسنسي

. زيباليت تتحكم يف شكل النظام احل

املؤسسة االنتخابية:Electoral institutions
يب، 

النظام االنتخايب يف الصورة القانونية واإلجرائية اليت : عبري آخر، املؤسسة االنتخابية هيويتحكم يف جممل اإلجراءات املتعلقة بتسيريه ، وبت
. وضعته فيها املؤسسات املخولة دستورياً لذلك

1 -Matt Golder, The Sociological and Institutional Determinants of the Number of Parties: An
Improved Empirical Analysis, Working Paper, ( 8 December, 2002 ), pp 03-04.
 Ph.D,de L’Université de New York, 2004.Professeur agrégé de science politique. Spécialiste dans les
politique comparée et la méthodologie.Ces recherches se concentre sur les règles électorales, les
systèmes de partis et la représentation, il est apparu dans des revues telles que l'American Journal of
Political Science, British Journal of Political Science, Comparative Political Studies et études électorales.
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تنتج عنها مطالب فئوية جديدة قدتصدعات اإلجتماعية واإلقتصادية،كما يضيف إىل أنه ال
قط إذا كانت القواعد املؤسسية للمنظومة اإلنتخابية فلكناألحزاب منعددظهور تؤدي إىل 

حت بإرتفاع املستوى التمثيلي لألحزاب مسوإذا، من حيث شروط إعتماد األحزاب والرتشحةهلاسمت
إذا تزامنت مع ، عظهوريرى أنوفه، 

الفتية اليت األحزاب ع عددا إرتفؤدي إىلة الذكر ستمتساحمة ومتساهلة من حيث الشروط سابق
:وفق املعادلة التاليةمما سينعكس على شكل النظام احلزيب 1.تطمح ألن متثل يف الربملان

PARTIES i = β0 + β1 SOCIAL i + β2 INSTITUTIONi + β3 SOCIAL × INSTITUTIONi +ϵ ²i
β1:يتحدد وفقوأثر التنوع اإلجتماعي على عدد األحزاب + β3 INSTITUTION.،علماً أن:

β1 + β3≠0،ألياً يؤديسوتساهل اإلجراءات املؤسسيةعيةأي أن إرتفاع مستوى املطالب اإلجتما
ة يتسهيالت املؤسساله ملا تزداد أنGolderووفق الرؤية العقالنية يعترب .إىل إرتفاع عدد األحزاب

ردود فعل فإن املطالب اإلجتماعية ستكون أكثر إجيابية، وبالتايل فإن )ترتفع مساحيتها(ات إلنتخابل
β3النظام السياسي INSTITUTIONإما بـإعتماد أحزاب إجتاه هذه املطالب ستكون أيضًا إجيابية ،

.هذه الفئاتعرب عن مصاحلإستجابة ملطالب األحزاب اليت تبجديدة تعرب عن هذه الفئات أو

1- Matt Golder, Op, Cit ; p 05.
-where PARTIES is a measure of the number of parties, SOCIAL is a measure of social heterogeneity,
and INSTITUTION is some measure of electoral system permissiveness.
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:يــانــثـصل الـالفائج ــتـن
هي عملية حتديد مكونات النظام اإلنتخايب إنطالقًا من تصميم النظام اإلنتخايب :أوالً 

عدد األحزاب الرتشحشروط حديد شروط التسجيل يف القوائم و تبمدخالت املنظومة اإلنتخابية، 
حتديد اجلدول الزمين إلجراء املتنافسة وشروط املنافسة

تحديد نوع النظام اإلنتخايب املعتمد وعدد اإلنتخابات، مث اإلنتقال إىل عمليات املنظومة اإلنتخابية ب
من بنية ورقة اإلقرتاع ومنط اإلقرتاع، ، عدد املقاعد املخصص لكل دائرة، حجمها،الدوائر اإلنتخابية

.مؤسسات سياسية متثيلية نزيهة، وإستقرار حكوميتتمثل يف نتائج نزيهة، و خمرجاتأجل ضمان
هدات العاملية عاواثيق واملاملمنتنبثقاألساسية لتصميم النظام االنتخايباملصادر:ثانيا

العهد الدويل اخلاص )25املادة(ومن ، 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان)21املادة(واإلقليمية، مثل
عالن ، أو اإل2004امليثاق العريب حلقوق اإلنسان كأو اإلقليمية .1966حلقوق املدنية والسياسيةبا

املؤسسة الدولية تها وضعاليت املعايريباإلضافة إىل ، 1990قوق اإلنسان يف اإلسالمحلالقاهرة 
.التابعة لألمم املتحدةIDEAللدميقراطية واالنتخابات

لوسائل إعطائه ابميمه القدرة على اإلستدامة والتـأقلم النظام اإلنتخايب املراد تصيفيراعى:ثالثاً 
أما إذا أريد تعديله فيمكن واكبة التحوالت السياسية والدميغرافية والتشريعية،ملالقانونية والسياسية 

عديل منط ت-.)النصاب(اإلنتخايب املعامل2.الدوائر االنتخابيةحجم 1:بإعادة النظر يف،اإلكفاء
. زيع املقاعدتو اإلقرتاع ومنط 

وبالتايل هناك ،ددينتج نظام حزيب حمنتخايب إنظام أن كل عتربتكانت النظرية السائدة:رابعاً 
العكس برهنة علىة احلديثةيلنظر اغري أن . ثالثة نظم إنتخابية03عن تنتجثالثة نظم حزبية، 03

لكل دائرة، ومن خالل منط اإلقرتاع وأنه من خالل حجم الدوائر اإلنتخابية وعدد املقاعد املمنوح
املعتمد لتوزيع املقاعد، ومستوى املعامل اإلنتخايب كمتغريارت باإلضافة إىل بعض اخلصاص التنظيمية 

.تغري النظام احلزيبييةزبنافسة احلاملالناخبني و على سلوك والتقنية اليت تعترب متغريات أقل تأثرياً 

، تعرب إجتماعية حمددةقتصادية أوإية تعرب عن مطالب سياسية أوجتماعالتصدعات اإل:خامساً 
حماولة إستغالل ، أحزاب وكبرية أسواء كانتأحزابعرب عنها 

.القواعد اإلنتخابية والتسهيالت املؤسسية ونسبية منط اإلقرتاع لبلوغ أهدافها
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لثالفصل الثا
االنتخابي في الجزائرم أثر النظا

على النظام الحزبي
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تطور المنظومة اإلنتخابية في الجزائر: المبحث األول

متيزت هذه :1989-1962المنظومة اإلنتخابية في مرحلة الحزب الواحد:لب األولالمط
اجلزائر كان عليها وطاملا أن "،ابنتخلإلالقانونيةوبتعدد النصوصفرتة بإنعدام قانون إنتخايب موحدال
فقد صار التقليد أن يتضمن النص ولو يف ظل احلزب الواحد،م انتخابات،يوتنظمؤسساتاءنشإ

وأهم النصوص املنظمة لإلنتخابات يف 1،"
الصادر يف ماي69/38وقانون الوالية،1976القانون البلدي الصادر يف يناير-أ:تلك املرحلة هي

اخلاص ،1971نوفمرب16الصادر يف 71/74وكذلك األمر41إىل07مناملوادوالسيما، 1969
إضافة إىل جمموعة أخرى من األوامر 27إىل19اإلشرتاكي للمؤسسات يف مواده منبالتسيري 
.إخل...واملراسيم

إقتصر على املؤسسات ومل يكن هناك متثيًال شعبيا، إذ لىولكن هذا مل يعين أن اإلنتخاب ع
.توىل احلزب الواحد مهمة حتقيق التمثيل الشعيب على املستويني الوطين واحمللي

،1962فبعد اإلستقالل مباشرة يف
على املستوى احملليولتسهيل التسيريسياسي اجلزائري،الانشغلت بتحديد املعامل الكربى للنظام 

وخاصة البلديات اليت عانت من فراغ تام يف النصوص القانونية ومن الناحية املالية ومن العنصر 
جلان جهوية "املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطينمنبناء على طلباستحدثتوبالتايلالبشري،

تضمو1962أوت09وجب أمر من السلطة التفيذية، مؤرخ يفمب"للتدخل اإلقتصادي واإلجتماعي
ممثلني للدوائر اإلدارية املالية، واإلقتصادية واإلجتماعية، زيادة على ممثل واحد للمشاريع اخلاصة 07

عضواً، 14ممثلني عن السكان ويرتأسها احملافظ أي ما جيعلها تضم05لألشغال العامة ومخس
مل تكن هلا وظيفة تشريعية 2.نتخبني وإمنا معينني من قبل احملافظغري مكان باإلضافة إىل ممثلوا الس

الوظيفة اإلستشارية ملساعدة احملافظ للقيام بصالحياته اإلقتصادية قتصر دورها علىوإمنا ا
قرتاح على السلطات العمومية خمتلف إ:أوالً ، 

إبداء رأيها :ثالثا.متابعة أعمال وتنفيذ اخلطط برامج التجهيز:ثانياً .لدفع التنميةأساليب العمل
.حول مشروع امليزانية احمللية، للمؤسسات العامة احمللية

.02، ص 2013مؤسسة األهرام للنشر، : ، مصرتطور النظام اإلنتخابي في الجزائر وأزمة التمثيلصاحل احلاج، -1
ص، 2006ديوان املطبوعات اجلامعية،:، اجلزائر6، ترمجة، حممد عرب صاصيال، طمحاضرات في المؤسسات اإلداريةيو، أمحد حم-2

225.
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اجلزائر أول برملان تعددي أثناء الثورة التحريرية، الذي عرفتأما على املستوى الوطين فقد
مجعية (سادت يف مرحلة احلركة الوطنية، فقد ضم التيار اإلصالحي ،احتوى على تشكيالت سياسية 

، تيار ثوري شعبوي وطين، تيار إندماجي الئيكي، وآخر شيوعي، كما كان للربملان  )علماء املسلمني
20تأسيسي يفالإنتخب أول برملانكامل سلطات الدولة، أما بعد اإلستقالل، فقد 

التيار اللربايل، بقيادة (، والذي سيطر عليه تيارين سياسيني بعد اإلستقاللأي شهرين 1962سبتمرب
اللذان نادى بتبين نظام برملاين تعددي، غري أنه فشل أمام و ، )فرحات عباس وحسني آيت أمحد"

1.واملؤيد لنظام احلزب الواحدالتيار املتبين الفكر اإلشرتاكي، 

يف شكل أمر متثل 1963اإلنتخايب اجلزائري يف سبتمربظهر أول نص قانوين يؤرخ للنظاممث
مبدأ اإلقرتاع مقررًا املتضمن قانون اإلنتخابات،1963أوت20املؤرخ يف306-63يف األمر رقم

يف 1963أول دستور للجزائر املستقلة يف سبتمربكما تضمن .)02-01املواد(العام واملباشر يف
ام مباشر وسري، على أن يوكل أمر إقرتاح املرشحني، إىل جبهة التحرير عن اإلقرتاع يكون ، أ27ةادامل

2.الوطين

، ملدة1964سبتمرب20يفتقلة، لجزائر املسلاملؤسسايتتاريخاللينتخب أول جملس نيايب يف 
، للعضوية فيه إذ اشرتط يف املرشح للنيابة يف سنوات، وإتسم بإحتكار جبهة التحرير الوطين04
نت قائمة ملان، باإلنتماء إىل احلزب الواحد بإعتباره احلزب الطالئعي يف البالد، وقائمة الرتشح كاالرب 

.اجلبهةة من قبل عو ضمو واحدة 
:"على أنه)128املادة(فقد نصت 1976نوفمرب22أما يف دستور

3".ريق اإلقرتاع العام والسري واملباشرالشعيب الوطين، بناء على ترشيح من قيادة احلزب، عن ط

متيز النظام اإلنتخايب اجلزائري يف زمن تعدد النصوص املذكورة،من وراء:"هأن،يقول صاحل بلحاج
أي أن ذلك النظام اإلنتخايب : باإلستقرار- 1. واملقصود. األحادية باإلستقرار، الوحدة، والبساطة

ا إنتخابات كثرية وفق نظام انتخايب واحد ظهر مع نظام سنة جرت خالهل26عمر يف اجلزائر طيلة 
خاب كانت متماثلة يف العمليات نظام اإلنتأي أن أسس :احلدة-2.احلزب الواحد، وزال بزواله

ماي8مديرية النشر جلامعة : ، اجلزائر، قاملة1، طالنظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور،-1
.179ص،2006قاملة ، 1945

: ، اجلزائرمخبر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع، "البيئة الدستورية والقانونية للنظام اإلنتخايب اجلزائري"مفتاح عبد اجلليل، -2
.170ص ، دون تاريخ نشر،04، العدد -بسكرة-جامعة حممد خيضر 

.170مفتاح عبد اجلليل، املرجع نفسه، ص-3
له العديد من املؤلفات حول أزمات احلزب 3اجلزائريف العلوم السياسية يف كلية العلوم السياسية واإلعالم جامعة أستاذ:صاحل بلحاج ،

.الواحد يف اجلزائر، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر
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أي بساطة اإلجراءات : البساطة-3. ة، بإستثناء بعض اآلليات التقنية اخلاصة بكل منهايبانتخاإل
دد كيفيات عبتتعددية اليت تتسم الليات املعقدة يف النظم اإلنتخابية واآلليات مقارنة باإلجراءات واآل

فقد متثلت املبادئ األساسية للنظام اإلنتخايب يف 1."وضع القوائم، وحتديد الفائزين، وتوزيع املقاعد
:عهد األحادية احلزبية يف

كمبدأ أساسي توىل احلزب هذا اإلختصاص  : إختصاص الحزب في الترشيح وإعداد القوائم:أوال
مارس ذلك وبالتايلمندمج مع جهاز الدولة ه ملمارسة الرقابة على مجيع الوكاالت اإلنتخابية، وبإعتبار 

توليه هذا اإلختصاص كان مكفول من قبل الدستور والنصوص القانونية أي أن ،مؤسسيةبصفة 
.املتعلقة باملوضوع

، وحتسم القيادة السياسية "قاعدة حنو القمةال"وفق مراحل منتظمة منوكانت توضع القوائم
غري أن صاحل .النهائية ويف إطار اللجنة الوطنية لإلنتخاباتعلى مستوى القمة مسألة ضبط القوائم

وهو لذوي النفوذ األقوى لدى املركز، "الوالئي"بلحاج أقر أن القوائم كانت حتسم على املستوى احمللي
األساسي الوحيد كما ينص عليه القانون والدستور، وإمنا كانت ما إعترب أن احلزب مل يكن الفاعل

."مل يكن احلزب أكثرها وزناب األحيانلأغيفو هنالك أطراف أخرى 
، يف للناخبإعتمدت مبناسبة توسيع اإلختيار الدميقراطي: قاعدة الضعف وثالثة أضعاف: ثانيا

يت أعدها احلزب عددا من املرشحني يساوي حبيث تضم القوائم ال، 1977إنتخابات التشريعية لــفيفري
أضعاف املفيما خيص عدد املقاعد 03اعدد املقاعد املتضعف 

.

ة على القوائم إذ أن عملية اإلختيار تنحصر على األمساء الوارد: إعتماد نظام القائمة المغلقة: ثالثا
علن فائزاً يو فقط، وتصنف النتائج وفق الرتتيب التنازيل لعدد األصوات اليت حصل عليها كل مرشح، 

2.املرشح املتحصل على أكرب عدد من األصوات، ويف حدود املقاعد املخصصة

ى حبيث أن عملية التصويت كانت تتم يف دور واحد، إضافة عل: إعتماد على دور واحد فقط: رابعا
القائمة الواحدة مما كان يضفي على عملية التصويت صفة التزكية السياسية، خللوه من أي شكل من 

بتصويته على مرشحي أشكال املنافسة السياسية، فقد كان يعرب عن جتديد ثقة املواطن يف احلزب، 
 .

، ول مسألة التحول الديمقراطي في الجزائرأبحاث وآراء ح، "تطورات النظام اإلنتخايب وأزمة التمثيل يف اجلزائر"بلحاج، صاحل- 1
.54- 53، ص ص 2012خمرب دراسات وحتليل السياسات العامة يف اجلزائر، : ، اجلزائر1ط

.54بلحاج، املرجع نفسه ، بتصرف، ص صاحل- 2
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هو أول قانون إنتخايب عرفته اجلزائر املستقلة، ،1980أكتوبر25ؤرخ يفامل80/08يعترب القانون 
:وقد نظم العملية العملية اإلنتخابية كاآليت

التسجيل يف القوائم اإلنتخابية ":أن02الفقرة 07يف املادةوردوفق ملا : تسجيل الناخبين:أوالً 
ائم و قاليف جلوا ق املدنية والسياسية الذين مل يسقو احلواجب على كل اجلزائريني املتمتعني بإعترب 

جعل مما 1".أن التسجيل غري قابل يف عدة قوائم08،كما ورد يف املادةمن قبلنتخابيةاإل
أو أي شكل آخر من ) سياسية-جهوية -عرقية (اإلنتخابات غري إقصائية على أسس عنصرية 

ختلف أساليب ملاً ب يف عدة دوائر تفاديخامنع تسجيل النه، كما أنأشكال اإلقصاء العنصري
).صوت واحد=ناخب واحد (التزوير، والغش، وإحرتاماً لقاعدة 

سنة25من العمرلغ ابشرتط على املرشح أن يكون أنه ي68جاء يف املادة: شروط الترشح:ثانياً 
"ملرشحيسنة بالنسبة 30يقل عنالأيف حني جيب ، على األقل يوم تقدمي طلب الرتشح

على األقلقد مضىلجنسية اجلزائرية األصلية أو لمل اكما جيب أن يكون املرشح ح".الشعيب الوطين
يف حني نزع ، لذوي اجلنسية املكتسبةصدور مرسوم التجنس، بالنسبة تاريخ ذسنوات كاملة من10

أعضاء .2زب، أمناء حمافظات احل.1: يشغل إحدى الوظائف التاليةكل منحق التجنس على  
.6األمناء العامون للواليات،.5رؤساء الدوائر،.4الوالة،.3مكاتب حمافظات احلزب،

الضباط وضباط الصف واجلنود باجليش الوطين .8قضاة جمالس القضاء واحملاكم،.7التنفيذية للواليات،
ضي سنة واحدة أن متفيجب عدهويف حالة إنتقاله أو تقا. افظوا الشرطةحم.9ك الوطين،ر الشعيب والد
يتمكن من تقدمي طلب ترشحه، كما مينع ترشح أي نائب يف جملس يك.نتقالاإلبعد على األقل 

2.نيابيةعهدته الكمليمل مامنتخب 

قسمت الدوائر اإلنتخابية على أساس من الصغر ما حيقق :تقسيم الدوائر اإلنتخابية:ثالثاً 
الكرب ما يستجيب للتمثيل الوطين ولذلك إعترب أن أفضل تقسيم هو الذي التمثيل احمللي، ومن

اليت متثل دائرة البلدية كأصغر دائرة إنتخابية على اإلقليم، والوالية (يتطابق مع التقسيم اإلداري أي 
ل منها ميثل كأكرب على البلدية كما قد تنقسم بدورها على عدة دوائر أي عدة بلديات  إنتخابية حملية 
يف صيغتها اللغوية حيث جاء 80/08من قانون88، وهو ما كان مقصود من املادة )دائرة إنتخابية

زء واحد أومن عدة أجزاء دائرة، تتكون الدوائر اإلنتخابية من دائرة واحدة أوعدة دوائر، أومن ج":فيها

، ، اجلريدة الرمسية08واملادة،02الفقرة07، املادةقانون اإلنتخاباتالمتضمن، 1980أكتوبر25، املؤرخ يف80/08اجلزائر، القانون -1
.1980، 44العدد 

.72، 70،71، 68،69املرجع نفسه ، املواد-2
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لس الشعبية مجا، حسب عدد السكان، بالنسبة للل دائرة إنتخابيةغري عدد املقاعد اخلاص بكويت
واحد لكل دائرة يقل 01فإنه مينح مقعد"الوطينلس الشعيبللمج"؛ ولكن بالنسبة الوالئية والبلدية

هلا احلق يف نسمة 80.000يف باقي الدوائر فكل جمموعة تضم مانسمة أ80.000
يف و 1.إضايف01نسمة مقعد20.000م فإنه مينح لكل يقستالاهذإضافة على و ،مقعد واحد

. دائرة إنتخابية واحدةإىل اإلنتخابات الرئاسية يتحول إقليم الدولة 
اشر باملسري و والعام منط اإلقرتاع بال1980ـالقانون اإلنتخايب لـحدد :اإلقتراعنمط: رابعاً 

اإلستثناءات التصويت بالكفالة، إّال يف بعض كما منع ،  )صوت واحد=ناخب واحد(أيشخصيالو 
أعضاء اجليش الوطين الشعيب وهيئات .2،هجرامليف املواطنون .1من نفس القانون، 51يف املاةة دداحمل

وي العجزة وذ.4.5العمال املتنقلون، .3األمن، 
ل وفق ميكن للوايل أن يتدخو " مقر البلدية"القانون على أن مركز التصويت هوكما نص هذا.العاهات

الذي يراه مالئمًا ومستوفيًا للشروط اليت تضمن نزاهة اإلنتخاب الظروف لتحديد مركز التصويت
2.وراحة الناخب

العهدة أن63املادةيف80/08حدد قانون .1:مدة العهدة وشكل القوائم اإلنتخابية: خامساً 
جاء.2سنوات، 05مسخلد حمددة متت،"البلديالوالئي أو "

الذي نظم العملية اإلنتخابية ليؤكد على أن احلزب هو الوحيد املسؤول عن وضع القوائم 1980قانون
يساوي أن هناك قائمة إنتخابية واحدة و من نفس القانون، 66املادةاإلنتخابية للمجالس النيابية يف 

. وفق قاعدة الضعف وثالثة أضعافلكل دائرةضعف عدد املقاعد املمنوحةها عدد املرشحني في
باإلقرتاع على إسم واحد ويف دورة واحدة،نتخب بالنسبة إلنتخاب رئيس اجلمهورية، فإنه يأما

وضع كما ت،  من نفس القانون)111املادة(ورد يفما صوتني، حسبباألغلبية املطلقة للناخبني امل
يف "ال"واألخرى"نعم"تلفني أحدمها حتمل عبارةبلونني خمحتت تصرف كل ناخب ورقتان مطبوعتان 

3.عملية التصويت

السلبية، وإمنا العكس، بغري أن ذلك ال يعين أن اإلنتخابات إتسمت بالالمباالت وبالقنوط و 
.عدالفوز باملقلكلرتشح يف القوئم داخل احلزب، وكذللبني املناضلنيفقد كانت منافسة شديدة

.89،97،98، 88، املواداملرجع نفسه، 80/08القانون-1
.26،30،51، املواداملرجع نفسه-2
.112، 111، 66، 63املرجع نفسه، املواد -3
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املنافسة والصراعات ت حتولمتثلالواحد، لكن من بني اآلثار السلبية لإلنتخاب يف ظل احلزب
إىل املستوى العشائري والعروشي والقبائلي، وال شك أن هذا من املستوى احلزيب السياسيالشديدة،

.إلنفتاح السياسياألثر أنتج إمتدادات على مستوى الثقافة السياسية للمواطن ولألحزاب حىت بعد ا

.لإلطارات العليا من بني موظفي احلزب والدولة
و 

عدت قبًال يف دوائر سياسية أخرى، مما كان يدفعه إىل املوافقة على خطط وبرامج أيفدوره صر تقي
إختيار صاحب الكفاءة والنفوذ كشرطني ميكنان النائب من إنتزاع املشاريع على املستوى املركزي 

كما كان حيرص على التصويت خشيتًا من اإلشاعات اليت روجت يف عهد األحادية .لصاحل منطقته
اليت مفادها أن كل من مل يصوت إعترب مقاطعًا لإلنتخابات مما سيعرضه للعرقة اإلدارية يف احلزبة و 

1.احلصول على أبسط الوثائق أو اخلدمات من اإلدارة

بعد فتح المجال للتعددية السياسيةالمنظومة اإلنتخابية :الثانيمطلبال
يًا إىل نظام رمسنتقال اإلقررت الثمانينات، و األزمات املتتالية اليت عاشتها اجلزائر أواخربعد

بتعديل الدستور، مث املوافقة عليه يف إستفتاء) احلكومة والربملان(التعددية السياسية، باشرت السلطة
اليت جتعل الشعب هو مصدر ،)07املادة(اجلديد، هو نصوأهم ما تضمنه الدستور ، 1989فرباير23

ه بواسطة املؤسسات الدستورية اليت خيتارها، كما أنه صرح يف املادة وميارس سيادت،السيادة والسلطة
اإلطار الذي يعرب فيه خب هو تأن،14أن الشعب حر يف إختيار ممثليه، ويف املادة:10

:)10املادة(الذي أقر يف 1976عكس دستور2.عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العموميةالشعب
رجعة فيه، كما عرب عن ذلك بكامل إىل منتخبني واعني ر الشعب الذي الياأن اإلشرتاكية خ

واألهم من ذلك بالنسبة . ومسؤولني، لنشر العدالة اإلجتماعية، وتوفري أسباب تفتح شخصية املواطن
أن مؤسسات احلزب والدولة تتوىل مهمة حتقيق هذه األهداف :12فقد جاء يف املادةلدور احلزب،

."قرار مؤسسي أن جهاز احلزب وجهاز الدولة ميثالن جزء واحد متكاملإك"3.زمةاملتكاملة املتال
لتتالئم مع )العضوية والعادية(هذا التحول السياسي، سلسلة من التعديالت القانونية ترتب عن 

89/13قانونر و القوانني اليت مشلها التعديل قانون اإلنتخاب وصدالتوجه السياسي اجلديد، ومن أهم

.55ف، ص بلحاج، املرجع نفسه ، بتصر صاحل-1
23المتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاء، 1989فرباير28املؤرخ يف89/18م الرئاسي رقماجلزائر، املرسو -2

.09،1989، اجلريدة الرمسية، العدد 1989فبراير
.1976، 61دة الرمسية ، العدد ، اجلريتضمن نشر الميثاق الوطنيالم، 1976جويلية 05املؤرخ يف 76/57رقم مر اجلزائر، األ-3
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غم تبين ر ،1989حيدد
ناشطة على الساحة السياسية بعد تعدديةظهور قوى تعددي و رمسيا التوجه الاإلطار املؤسسايت 

" ت يفمتثل،يحادية يف إنتظار التحول السياساألمادها رمسيًا من اإلدارة، بقيت بعض املؤسسات إعت
واليت، اليت أفرزها احلزب الواحد"و احمللية، الشعبية 

مبادر ومؤيد آخرإجتاه ، إجتاهنيإنقسمت فيما بينها إىل
قوى سياسية معارضة تطالب باإلضافة إىل. للسري قدما يف اإلصالحات متمثل يف رئاسة اجلمهورية

لتنسجم مع مبواصلة اإلصالحات من خالل التعجيل بتنظيم إنتخابات، لتجديد املؤسسات التمثيلية 
، غري أن املؤسسات املسؤولة عن تنظيم اإلنتخابات فضلت تأجيلها لكسب املزيد التعددية السياسية

خالل هذا التأجيل إقتصرت جلديدة،من الوقت، والتعرف أكثر على التوجهات السياسية لألحزاب ا
القوى السياسية ومؤسسات النظام السياسي خاصة الربملان على التفاوض حول شكل النظام 
اإلنتخايب، الذي يكفل التمثيل العادل والصادق للقوى السياسية واإلرادة الشعبية، ويضمن إنتقال 

منط - 1:هونه موأهم ما تض89/13رقمهو القانون أول قانون إنتخاب تعددي 1.دميقراطي هادئ
. يع املقاعدطريقة توز - 2. اإلقرتاع املعتمد

اإلقرتاع النسيب على املعتمد هو فإن منط 89/13من قانون 61وفق نص املادة:نمط اإلقتراع:أوالً 
عيب ليةوذلك بالنسبة للمجالس الشعبية احمل.القائمة مع أفضلية األغلبية يف دور واحد

2.من نفس القانون84وفق املادة كذلكالوطين

قبل حتديد كيفية توزيع املقاعد، فإن عدد املرشحني يف القوائم احمللية: طريقة توزيع لمقاعد:ثانياً 
½ عدد املقاعد املطلوب شغلها، وعدد املستخلفني  ال يقل عن نصف =أصبح عددهم يساوي و تعدل 

=املرشحني يف ظل قوائم احلزب الواحد الذي كان يساوي ، عوض عن عدداملقاعد املطلوب شغلها
أضعاف)03()02(ضعفي

قاعداملتوزيع فإن ،وبناءاً على منط اإلقرتاع62وفق ما ورد يف املادةو اإلقرتاع يلتعدعن ما أالشعيب الوطين،
القائمة على األغلبية املطلقة من األصوات الصحيحة املعرب عنها يف إذا حتصلت - 1:التايليتم بالشكل 
فإنويف حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة. املقاعديع متفوز جباإلنتخاب، 

الكسر لصاحل هذه بتسوحيمن املقاعد، ) 1+%50(القائمة احلائزة على األغلبية البسيطة حتصل
.دور ثاينللملرور اونالقائمة كمقعد كامل، د

.56صاحل بلحاج، املرجع نفسه، بتصرف، ص-1
.32،1989، العدد، اجلريدة الرمسية )84-61(، املوادقانون اإلنتخاباتالمتضمن ،1989أوت7، املؤرخ يف89/13القانون-2
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حسب من األصوات، %10أما بقية املقاعد توزع على مجيع القوائم املتحصلة على أكثر من
الكسر وحيسب،، مع إحرتام الرتتيب التنازيل يف توزيع املقاعداملئوية لألصوات احملصل عليهاهمنسب

.مقعد كامل
وضع هذه القواعد الذي كان الزال ميثل احلزب الواحد :"احل بلحاجيقول ص

، وبإعتقاد أنه سيفوز باألغلبية املطلقة، ألن 1989على أساس أن اإلنتخابات ستجرى يف ديسمرب
، باقي األحزاب كانت جديدة النشأة ومل يكن هلا الوقت الكايف لإلستعداد بشكل كايف لإلنتخابات

تأجيل اإلنتخابات "الشاذيل بن جديد"إذ قرر رئيس اجلمهوريةغري أنه حدث ما مل يكن يف احلسبان، 
احمللية، مما جعل حسابات جبهة التحرير تتضاءل حول إحتمال صوهلا على األغلبية املطلقة ألن 
قاعد ملواجهة 

غري مبوجبه الفقرة املتعلقة 1990مارس27الوضع اجلديد، وكان ذلك بتعديل قانون اإلنتخابات بتاريخ
باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها ال حتصل على بتوزيع املقاعد، لتتحول إىل القائمة اليت تفوز 

ئوية اليت حصلت عليها، وظلت هذه مجيع املقاعد بل على عدد من املقاعد يتناسب مع النسبة امل
1."الطريقة نفسها يف توزيع املقاعد يف حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة

:أن املقاعد توزع بالشكل التايل، 01مكرر)62املادة(يف 90/06قانونالوبالفعل فقد نص 
يناسب النسبة املئوية من املقاعدفوز بعدد تالقائمة اليت تتحصل على األغلبية املطلقة من األصوات، 

أنه يف حالة عدم ،02مكرر62ويف املادة. 
قائمة على األغلبية املطلقة فإن من األصوات املعرب عنها، تفوز القائمة اليت حتوز على حصول أي

من عدد ا)%50(:أعلى نسبة،كما يلي
)1+%50(و".فردي"املطلوب شغلها يف الدائرة عدد املقاعد

كان اهلدف من وراء 2".زوجي"الصحيح األعلى يف حالة ما إذا كان عدد املقاعد املطلوب شغلها
يف أية حال لن حتصل إحدى األحزاب على األغلبية املطلقة يف هذا التعديل هو ضمان على أنه 

الربملان أو يف احملليات، يف حال تقلصت القاعدة اجلماهريية جلبهة التحرير الوطين، وينبأ هذا على أن 

بإنفرادتإختذلقانون اإلنتخابأن اإلجراءات التعديليةالوطين من السلطة، وكذلكجبهة التحرير 
ل انتقاإلباشر يفهو مطلوب من األنظمة اليت تك باقي القوى السياسية كمااشر ن إو اجلبهة د

.57صاحل بلحاج، املرجع نفسه، ص-1
المتضمن ، 1989أوت07املؤرخ يف89/13، املعدل واملتمم للقانون رقم 1990مارس27يفاملؤرخ 90/06اجلزائر، القانون رقم -2

.1990، 13، اجلريدة الرمسية، العدد قانون اإلنتخابات
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سواء تلكللتصميم اإلنتخايبواإلقليميةأو كما هو منصوح به يف املعايري الدوليةناجح،الدميقراطي ال
العهد من )25املادة(أو اليت وردت يف،الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملتعلقة باإلنتخابات

ذلك أن التصميم اإلنتخايب بادر به برملان مكون من الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يف 
عبري عن حمصلة تفاوض نفس التشكيلة السياسية، يف حني ينصح على أن يكون النظام اإلنتخايب ت

مبا يضمن شرعيته وعدالته وتفاهم بني مجيع القوى السياسية أو على األقل بني األحزب الكبرية
جعل شرعية وهو مايف البلد على األقل، ذات قواعد مجاهريية واسعة التمثيلية للقوى السياسية الكبرية 

حزاب السياسية احلديثة، والرأي العام على يف نظر باقي األهذا النظام اإلنتخايب ضعيفة إىل حد كبري، 
1.العموم

كانت حسابات حزب جبهة التحرير الوطين، من وراء هذه القواعد هو ضمان فوزه باألغلبية 
الزال يتمتع باألغلبية ولكنهيف الربملان ويف احملليات، نظراً لعدم بقائه القوة السياسية الوحيدة يف البلد، 

طريقة وببدور واحد، و غلبية األبية النسبية على أسوأ تقدير، وبالتايل سيتمكن بواسطة املطلقة أو األغل
.الفوز باألغلبية املطلقة يف اإلنتخابات املقبلةتوزيع املقاعد، سيتمكن من 

ت نتائجها أن أظهر ، و 1990جوان 12قرر تنظيم أول إنتخابات حملية تعددية باجلزائر يف 
األغلبية بالباألغلبية املطلقة و اللتحرير الوطين كانت خمطئة، فلم تفزحسابات حزب جبهة ا

. النسبية، وإمنا حصلت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ على األغلبية املطلقة
حزب جبهة التحرير الوطين يف احلصول على ل االيت خيبت أماإلنتخابية احملليةهذه النتائج
ونظرًا لإلنتخابات التشريعية اليت كانت مربجمة بعد اإلنتخابات احمللية، قررت جبهة األغلبية املطلقة،

التشكيلة السياسية الوحيدة التحرير الوطين اليت كانت إىل غاية تلك املرحلة ال تزال 
تخابية مبوجب الوطين اللجوء إىل تعديل مرة أخرى قانون اإلنتخاب، ليشمل إعادة تقسيم الدوائر اإلن

2.عاد النظر يف عدد املقاعد املطلوب شغلها يف كل دائرة إنتخابيةأالذي و 89/15قانون

إذ
حيرز أي مرشح على األغلبية وعوض باإلقرتاع على اإلسم الواحد باألغلبية يف دورين، حبيث إذا مل

املطلقة يف الدور األول، فإن املرشحان اللذان حتصال على أكرب عدد من األصوات يف الدور األول، 
.يشاركان يف الدور الثاين واملتحصل على األغلبية النسبية يف الدور الثاين هو الفائز

دائرة إنتخابية هود املقاعد املمنوح لكل لكن ما ميز التقسيم اجلديد للدوائر اإلنتخابية أو لعد
مما يؤدي إىل ، )إىل عدد املقاعد املوجود يف الربملان=عدد من الدوائر اإلنتخابية مساوي(تطلبه 

.37-36ص، ه، املرجع نفسأندرو رينولدز-1
.58- 57صاحل بلحاج، املرجع نفسه، بتصرف، ص ص -2
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الذي 89/15وهو ما حققه قانون اإلنتخابإرتفاع عدد الدوائر اإلنتخابية على املستوى الوطين، 
نائب يف 542دائرة إنتخابية يتنخب بواسطتها 542زائر إىلسمت اجلقحبيث . حيدد الدوائر اإلنتخابية
.

:"يضيف صاحل بلحاج حول هذا التقسيم اجلديد
التقسيم، ليكون يف صاحله، ومن هذه الزاوية كان معروفاً أن اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، كانت متمركزة 

."1املدن الكربى، يف حني جبهة التحرير الوطين كانت متمركزة يف األريافيف

بأنه خيدم أمام تفطن اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ألهداف التقسيم اجلديد للدوائر اإلنتخابية
ريف أكرب بكثري من عدد لدوائر اإلنتخابية الواقعة يف ال، خاصة وأن عدد اجبهة التحرير الوطين

وأمام مطالب اجلبهة اإلسالمية ملقاطعة اإلنتخابات ،على املستوى الوطيندوائر اإلنتخابية للمدنال
تأجيل ب1991يف أفريلاجلمهورية تزامن مع إعالن رئيساملوإلغاء قانون الدوائر اإلنتخابية اجلديد، و 

اللجوء اإلسالمية اجلبهة رتر ق،1991جوان27كون يفيوأن الدور األول ساإلنتخابات التشريعية،
إنتخابية متحيزة وغري اإلنتخابات يف ظل قواننيتنظيمعرقلةلإضراب عام مفتوح وإىل إىل الشارع

عربَّ عن نوايا أخرى، إذا تبني أن اجلبهة لكن سلوك هذا اإلضراب .متفق عليها بني مجيع األحزاب
إسقاطة النظام القائم، وحياول اإلسالمية حتاول الوصول إىل السلطة عن طريق عصيان مدين يتحدى 

.القاً من الشارعطإن
رئيس اجلمهورية وخوفًا من اإلنفالت األمين قرردىأ

.، مع تأجيل اإلنتخابات"مولود محروش"، وعزل رئيس احلكومة عالن عن حالة احلصار اإل
التحضري يف تتمثل "محروش"تخالفًا حلكومةإس"سيد أمحد غزايل"عينت حكومة

دائرة 340أهم ما قامت به هو تقليص من عدد الدوائر اإلنتخابية إىل. لإلنتخبات التشريعية املؤجلة
اجلبهة أننتائجالبني منوت.1991ديسمرب26التشريعية يفنتخابات اإلتاريخر اقر إمع ، 542عوض

وكان من املتوقع أن .الدور األولالصحيحة يفغلبية املطلقة من األصواتباألاإلسالمية لإلنقاذ فازت
. تفوز بأغلبية الثلثني يف الدور الثاين

يرجع إىل نزاهة اإلنتخابات، وإمنا إىل عالقة هذا الفوز الذي حققته اجلبهة اإلسالمية ال
احلضور القوي ملناضلي اجلبهة يف ، من خالل نتهجها اجلبهة اإلسالمية إجتاه السلطةإالتحدي اليت 

بالتفسري اجلغرايف للسلوك اإلنتخايب ناطق الريفية، واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف املناطق احلضرية،يفسر متركز جبهة التحرير الوطين يف امل
إذ متيل املتاطق الريفية للمحافظة أكثر، يف حني متيل املناطق احلضرية كاملدن وال سيما املدن الكربى للتغيري " أندري سيغفربد"الذي قدمه 

. أكثر
.58سه، بتصرف، ص صاحل بلحاج، املرجع نف-1
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يف متمركزةمكاتب التصويت للضغط على الناخبني، مقابل غياب ملمثلي باقي األحزاب، كما كانت 
.التمركز إلجناح مرشحيهاإستغلت ذلكو من بلديات الوطن، %50أكثر من 

ال سيما اجلبهة ، مل تكن ضمن حسابات أي من القوى السياسية و غري أن األحداث اليت حلقت
إستقالته على املباشر يف "الشاديل بن جديد"قدم الرئيس1992جانفي11اإلسالمية لإلنقاذ، إذ يف

حل الربملان، أمام هذا الفراغ الكبري يف السلطةيف ذلك أنه قد التلفزيون، معلنا
يعلن فيه إنشاو لألمن بيان، يقرر بتوقيف املسار اإلنتخايب، 

، إىل غاية )1993-1992(األعلى للدولة قررت
1995.1العودة إىل احلياة الدستورية واإلنتخابات إبتداءاً من نوفمرب

بة السياسية اليت مست إستقرار أمام التجر :1997لـاإلنتخابيتعديل القانون بعد نمط اإلقتراع
ن اإلنتخابات و عمل بالدستور، قررت السلطة تعديل قانال، وبعد العودة إىل املسار اإلنتخايب وإىل بلدال

املغلقة بدور اإلقرتاع النسيب على القائمة"إىل"إلقرتاع اإلمسي باألغلبية بدورينا"من1997يف مارس
.كذلك ، و )البلدية والوالئية(لية بالنسبة للمجالس الشعبية احمل"واحد

عدد ب سواء كانت صغرية أو كبرية، ألنهذا النظام اإلنتخايب، يضمن التمثيل جلميع األحزا
عدد املقاعد املمنوح لكل دائرة إنتخابية، كما حددت الدائرة =املرشحني يف القائمة يساوي 

، أما سيم الوالية إىل عدة دوائر إنتخابيةعلى أقصى تقدير مع إمكانية تق"الوالية"حدوداإلنتخابية يف
)أما األصوات ، )النصاب

2.و 

حصول التجمع الوطين هذا النمط من اإلقرتاعفقو 1997اإلنتخابات التشريعية لــأفرزت
مقعد، ويف اإلنتخابات احمللية 380، من جمموع مقعد155:الدميقراطي على األغلبية يف الربملان بــ

باالضافة إىل .من عدد املقاعد الوالئية%44,52من العدد اإلمجايل للمقاعد البلدية، و%55,18:بـــ
. مقعد متنافس عليه96مقعد يف جملس األمة من أصل 80

رغم  1997فسر تفوق التجمع الوطين الدميقراطي على جبهة التحرير الوطين يف إنتخابات
أشهر فقط قبل اإلنتخابات 03أن التجمع الوطين الدميقراطي نشأ رمسيا إىل

.60صاحل بلحاج، املرجع نفسه، ص -1
عدد املقاعد املخصصة / عدد األصوات الصحيحة املعربة عنها يف كل دائرة إنتخابية على : املعامل اإلنتخايب لكل دائرة إنتخابية هو

.من األصوات الصحيحة املعرب عنها%5لى غري أنه يف اجلزائر باإلضافة إىل حاصل القسمة، حتذف أصوات القوائم اليت مل حتصل ع.هلا
، 103، 102، 101(داو ، املتضمن القانون العضوي المتعلق باإلنتخاباتالم، 1997مارس06مؤرخ يف97/07جلزائر، األمر رقما-2

.1997، 12اجلريدة الرمسية، العدد ، )105، 104
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يمية عبارة عن إمتداد للجان املساندة لرتشيح الرئيس السابق اليامني زروال، لكن مكوناته التنظ
من املنظمة الوطنية للمجاهدين، و باإلضافة إىل ضمه عناصر من اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، 

و منظمة أبناء الشهداء، و 
املستويات اإلدارية، وأفراد من األرستقراطية العمالية، زائد جامعيني، ومقاولني وجتار وقدماء خمتلف

شغاهلم نإإطارات جبهة التحرير الوطين، أي من تركيبة بشرية غري متجانسة لكن قامسهم املشرتك هو 
.1995يف يف حني جبهة التحرير الوطين، قاطعت اإلنتخابات الرئاسية 1السلطة،منلتقرب يف ا

عرفت جمموعة من التعديالت اليتو 2002تلتها اإلنتخابات التشريعية اليت نظمت يف ماي
ملراقبة اإلنتخابات "جلنة سياسية وطنية"إستحداث -1:اجلزئية على منظومة اإلنتخابية، متثلت يف

شخصية وطنية مهرتأسيألحرار واحد لتتشكل من ممثل واحد عن لكل حزب سياسي وممثل التشريعية
ثالثة ممثلني عن اللجنة 03تقوم هذه اللجنة بإنشاء خلية خمتلطة مشكلة من،يس اجلمهوريةئيعينها ر 

ثالثة ممثلني عن احلكومة، تتوىل مهمة التنسيق بني احلكومة واللجنة السياسية لتنظيم 03السياسية، و
تعديدل عدد املقاعد املطلوب شغلها -22.اإلنتخابات والتشاور وضمان اإلرسال السريع للمعلومات

مع احملافطة على نفس عدد الدوائر يف اإلنتخابات التشريعية املخصصة لبعض الدوائر اإلنتخابية
مع حتديد بعض - 33.مقعد حمل منافسة يف الربملان389اإلنتخابية لريتفع مبوجبها عدد املقاعد إىل

مقعد، يف 199جبهة التحرير الوطين، بــتفوقأفرزت4.املميزات التقنية حول أوراق التصويت للربملان
. مقعد فقط47حني حتصل التجمع الوطين الدميقراطي على

أدخلت على املنظومة اإلنتخابية جمموعة من التعديالت ،2007اإلنتخابات التشريعية لـيف
لق بتنظيم وتشكيل اللجنة واملتع97/07املعدل واملتمم لألمر2004فرباير07متثلت يف صدور قانون

اليت كانت تتألف 97/07من األمر) 88املادة (إذ عدلت 2004اإلنتخابية على املستوى الوالئي يف 
رئيس يعينه وزير العدل برتبة مستشار ونائب رئيس (:إىل5قضاةيعينهم وزير العدل،03من

قابلة للطعن " إدارية"ومساعدين إثنني يعينهم الوايل من بني ناخيب الوالية، كما تعترب أ

خمرب دراسات وحتليل السياسة العامة يف : ، اجلزائر1، طي الجزائريالسلطة التشريعية ومكانتها في النظام السياسصاحل بلحاج، -1
.125-124ص ص ، 2012،اجلزائر

ـ يحدث لجنة سياسية وطنية لمراقبة اإلنتخابات التشريعية لـ، 2002أفريل 15املؤرخ يف 129/ 02اجلزائر، املرسوم الرئاسي رقم -2
.2002، 26الرمسية، العدد اجلريدة،)06إىل 02(، املواد من 2002ماي 30

لدوائر اإلنتخابية لحدد مال، 1997مارس06املؤرخ يف97/08، املعدل لألمر2002فرباير25مؤرخ يف02/04مر رقم األاجلزائر، - 3
.2002، 15عدد ال، اجلريدة الرمسية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان

ية ألوراق التصويت للمجلس المتضمن نص والمميزات التقن، 2002ماي 09املؤرخ يف02/144اجلزائر، املرسوم التنفيذي رقم-4
. 33،2002، اجلريدة الرمسية، العدد )04إىل 02(، املواد من الوطنيالشعبي

).88املادة ( ، املرجع نفسه، 1997مارس 06املؤرخ يف 97/07، األمر رقم اجلزائر-5
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97/07من األمر) 82املادة(يف حني عدلت 1،)16املادة (وفق ما ورد يف ) أمام اجلهة القضائية
، 2007املتعلقة بشروط قبول قائمة املرشحني املقدمة من حزب سياسي أو القوائم احلرة يف نوفمرب

لقوائم اجلديدة حىت تتمكن من الرتشح أن تكون اليت إشرتطت يف إعتماد ا) 02باملادة(وإستبدلت 
معتمدة من طرف حزب سياسي أو عدة أحزاب على أن تكون هذه األحزاب قد حتصلت على 

والية على األقل أي أكثر من 25من األصوات الصحيحة وذلك على األقل يف) %04(األقل على 
صوت صحيح يف كل 2000ودون أن يقل هذا العدد عن. من عدد الواليات) 1+%50(أي ½ 
. والية

مقعد للتجمع الوطين 61مقعد مقابل136جبهة التحرير على املرتبة األوىل، بــمبوجبه صلتحت
. إىل حركة جمتمع السلم52الدميقراطي، و

2006ديسمرب28يفمن أعضائه 2/3جتديد الثلثنيخاللإنتخابات جملس األمة وكذلك يف 
حيث إحتفظت 2009ديسمرب29وكذا يفجددت،مقعد 48من32جلبهة علىحيث حتصلت ا

20جددت يف حني التجمع الوطين الدميقراطي حتصل علىمقعد 48من23باألغلبية حبصوهلا على
.مقعد

2011لـتعترب التغريات السياسية:2012المنظومة اإلنتخابية بعد إصالحات: المطلب الثالث
الربيع العريب أو الثوراة العربية، هي احملرك األساسي لإلصالحات السياسية اليت بادرة اأطلق عليهاليت

بغرض تأقلم السلطة مع التحوالت السياسيةواليت مشلت عدة جماالت، ية
12/01مالعضوي رققانونالوإستيعاب املطالب اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية، أمهها إصدار 

10يسميوم اخليف تنظيم إنتخابات تشريعية و .اتنتخاباإلاملتعلق بنظام2012جانفي12املؤرخ يف
2012.2ي ما

بالنسبة للمجالس "باإلقرتاع النسيب على القائمة املغلقة"حدد منط اإلقرتاع مبوجب هذا القانون
.)والوالئيةالبلدية (احمللية الشعبية

مارس 06، املؤرخ يف97/07، يعدل ويتمم األمر رقم2004فرباير07، املؤرخ يف04/د.م/ع.ق.ر/ 01عضوي رقم، القانون الاجلزائر-1
.2004، 09، اجلريدة الرمسية، العدد 16، املادة والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات، 1997

العدد األول،، ، اجلريدة الرمسيةالمتعلق بقانون اإلنتخابات، 2012جانفي 12املؤرخ يف 12/01اجلزائر، القانون العضوي رقم -2
2012.
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صوات اليت حتصلت عليها كل كما توزع املقاعد وفق هذا القانون اجلديد، بالتناسب وعدد األ
.األويلتطبيق قاعدة الباقي األقوى على املقاعد اليت تبقى شاغرة بعد توزيعقائمة، ب

مل يغري منط اإلقرتاع بل حافظ علىوهو مايوضح أن القانون العضوي اجلديد لإلنتخابات
.1997يفهالذي إعتمدنمط النفس

؟هذا القانونالذي أتى بهديدفما اجلقرتاع،إحتفظ بنفس منط اإلاإذلكن
، 12/01من قانون )149املادة(اإلنتخابية، إذ ورد يفناتمثل يف تعيني قضاة يف اللجاجلديد ي

اعدين إثنني يعينهم الوايل من بني اإلنتخابية البلدية تتألف قاض رئيساً، ونائب رئيس، ومسأن اللجنة
يف .

ن بينهم رئيس قضاة م03أن اللجنة اإلنتخابية الوالئية تتشكل من ثالثة )151املادة(حني ورد يف
حالة تقسيم الوالية إىل دائرتني إنتخابيتني أو أكثر فإنه تنشأ ويف ."وزير العدل"عينهمبرتبة مستشار ي

1.)151املادة(على مستوى كل دائرة إنتخابية جلنة إنتخابية بنفس الشروط املنصوص عليها يف 

تعبري على حتميل القضاء مهمة مراقبة يعترب تنصيب القضاة على رأس اللجان اإلنتخابية، 
وفق املعايري الدولية للتصميم اإلنتخايب وللنزاهة اإلنتخابية يعترب ، و زاهتهااإلنتخابات والسهر على ن

وهو من دون شك رد فعل ضد .، خطوة حنو األمام يف الرتسيخ الدميقراطياملهمةهذهتويل القضاء
رئيس توىل يت مشكلة من ممثل عن كل حزب وواحد عن املرشحني األحرار،لسابقة اليت كاناللجان ا
نفوذ وقوع حتت تأثري ال. تعيني رئيسا هلا من الشخصيات الوطنيةمهمة ة اجلمهوري
السلطة

.وطيفتها على التشار والتعاون يف جمال التنطيم
ناقصة مادام القضاء غري مستقل كسلطة عن باقي القضائيةذلك تبقى الرقابةمن رغم على الو 

سياسة عامة وزارة عدل تتحكم يف املنظومة القضائية، وتدرجها ضمن هناك السلطات، ومادام

.اإلدارةمن السلطة التنفيذية، وجه من أوجه
توسيع من عدد تتمثل يفيف إصالح املنظومة اإلنتخابية سائل اليت عدلت كذلك من بني امل

. 462إىل 380املقاعد الربملان ليستجيب ملتطلبات، من
دائرة إنتخابية فيها غري أنه مل يتغري توزيع املقاعد بالنسبة لعدد السكان، فقد بقي لكل

وكل دائرة إنتخابية . إضايف01مقعدنسمة 40.000وخيصص لكل، واحد01مقعدنسمة80.000
.مقاعد04نسمة خيصص هلا350.000

.)152- 151-149( ، املرجع نفسه، املواد12/01القانون العضوي رقم ، اجلزائر-1
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نتيجة إلحصاء جديد مل يأيتهذا دليل على أن التقسيم اجلديد للدوائر اإلنتخابية،
مل تضاف لنفس السبب الربملان ولإلنسجام مع عدد السكان، كما أن عدد املقاعد اإلضافية يف

هذا من جهة، ،حزب56ستجابة لعدد األحزاب اجلديدة اليت بلغ عددها حوايلوإمنا لإل،السابق
ومن جهة ثانية، جاء هذا التعديل يف عدد الدوائر اإلنتخابية ومقاعد الربملان، لتفعيل منط اإلقرتاع 

رغم نسبيته،1997منذ إعتماده يفات السابقةربملانالنسيب بالقائمة املغلقة، الذي أنتج أغلبية يف ال
ام لن تتمكن من ذلك يف ظل نظإذ

.يف حتالفات أو حزبية أو إنتخابيةادخوهلاألغلبية، أو دون 

تطور النظام الحزبي في الجزائر: المبحث الثاني

1989ظومة الحزبية في الجزائر منذ نشأتها إلى غاية المن:المطلب األول

كما أنه يسهل ،لتفسري احلاضرالبد منهأمرإعترب أن دراسة التاريخحنيPaul Boisأصاب 
إن أي حتليل لطبيعة أي النظام السياسي، :" أنيقول ناجي عبد النور،عملية التنبأ باملستقبل

1".الينبغي أن خيرج عن اإلطار الت

على أسباب إنتقال اجلزائريني منالتعرف البد لنا منالظاهرة احلزبية يف اجلزائر نشأةعوامللفهم ف
إىل ، مثاملعاصرالنضال السياسي يف إطار التنظيم احلزيبأسلوباملقاومات الشعبية إىلأسلوب

ذه القوى يف جبهة التحرير الوطين اليت جنحت يف حترير اجلزائر من اإلستعمار، وكيف الذوبان ه
يها إىل أن بدأت تظهر جمموعة من اإلنشقاقات إستمرت بعد اإلستقالل يف إحكام قبضتها عل

األيديولوجية داخلها، خاصة فيما يتعلق بتصورها لشكل النظام السياسي للجزائر مما إضطرها إىل 
بعد اإلقرار وأسباب عدم وضوح معامل املنظومة احلزبية يف اجلزائر.ضرورة فتح

ميكن ولذلك . ومطالب فئوية واضحة ومل تنجح أن متثل وال أن تصنع منظومة حزبية واضحة املعامل
مرحلتني املرحلة مراحل تطور املنظومة احلزبية يف اجلزائر إىل هذا املطلب إىل فرعني يتناوالنتقسيم

امعة التنظيم اإلداري والسياسي بقسم العلوم السياسية جيف، ورئيس اللجنة العلمية ومتخصصأستاذ علوم سياسية:ناجي عبد النور
اجلزائر انتخب كممثل يف اللجنة الوزارية البيداغوجية للعلوم السياسية، وكعضو يف اجلمعية العربية للعلوم السياسية، ،-عنابة- باجي خمتار 

دة نشط يف خمابر ومشاريع البحوث والدراسات، شارك يف مؤمترات عربية وملتقيات دولية ووطنية له عكخبري ومقيم يف جامعات عربية، مث
ناجي عبد :للمزيد حول ناجي عبد النور أنظر يف. ت وطنية ودولية حمكمة، نشر عدة مؤلفات حمكمة يف العلوم السياسيةمقاالت يف جمالَّ 

orghttp: // arabs for democracy.:، السرية الذاتية ، اجلماعة العربية للدميقراطية ، يفالنور
.47صاملرجع نفسه ،ناجي عبد النور، -1
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واملرحلة ،1962يفمار الفرنسي عإىل غاية إستقالل اجلزائر من اإلستاألوىل منذ نشأة الظاهرة احلزبية
. 1989اإلنفتاح السياسي سنة إقرارإىل غايةو اجلزائرإستقاللبعدالثانية 

يقول ناجي عبد :تطور المنظومة الحزبية منذ نشأتها إلى غاية إستقالل الجزائر:الفرع األول
غري أنه ، 1954ظهر العمل احلزيب والسياسي يف اجلزائر قبل إندالع ثورة التحرير الوطين سنة ":النور

ة يف وجه جبهة موحدبعد إندالع ثورة التحرير الوطين، إجتمعت مجيع هذه القوى السياسية لتكون 
مهمتها حترير البالد من اإلستعمار، وإستعادة ،"جببهة التحرير الوطين"اإلستعمار الفرنسي مسيت

يرجع ظهور األحزاب السياسية يف اجلزائر إىل 1".الشخصية العربية اإلسالمية للشعب اجلزائري
يتمثل يف اخلطة :العامل األول،جمموعة من العوامل ميكن تلخيصها يف

.مراحل متتالية03اشتملت علىواليت 1900إىل غاية1830اإلستعمارية على اجلزائريني منذ
تتمثل يف إدماج اجلزائر يف فرنسا من الناحية القانونية، أي اختاذ اإلجراءات :املرحلة األوىل

يتجزأ من فرنسا، وهناك بعض القوانني اليت  القانونية اليت تسمح بإحتواء، اجلزائر وجعلها جزء ال
:صدرت لضم اجلزائر إىل فرنسا وهي

. الذي نص على إعتبار اجلزائر جزء من املمتلكات الفرنسية1834جوان 22مرسوم . 1
.الذي نص على أن اجلزائر جزء ال يتجزأ من فرنسا1848مارس4مرسوم .2
.ر املسلمني اجلزائريني رعايا فرنسينيالذي نص على إعتبا1865جويلية 14قانون .3
مقاطعات فرنسية والقوانني الفرنسية 03الذي أصبحت اجلزائر مبوجبه تشكل1870أكتوبر24مرسوم.4

. تطبق على اجلزائريني املسلمني
الذي نص على تعيني حاكم عام مدين يف اجلزائر خاضع لسلطة وزير 1871مارس29مرسوم.5

.الداخلية الفرنسي
.اخلاص بإنشاء فاتر احلالة املدنية للمسلمني اجلزائريني1882مارس 23انونق. 6
1900ديسمرب19قانون. 7

اجلزائري فيما بعد، وذلك لكي حتكم قبضتها على اجلزائر ومتنع السكان املسلمني من احلصول على 
حقوق

.
كخطوة مكملة لالندماج من الناحية القانونية فتتمثل يف االستيالء على :ملرحلة الثانيةا

ب يف اجلزائر واحلصول على دعم األراضي اخلصبة وإعطاء اجلنسية جلميع املهاجرين واملقيمني األجان

.48ناجي عبد النور، املرجع نفسه ، ص-1
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للمرحلتني كتتويج جاءت:ةاملرحلة الثالث1.مايل من الدولة لبناء املدن الصغرية يف مجيع أحناء اجلزائر
إستعمال الغش واملناورات والدسائس لفرض كنها من ذايت ميإعطاء اجلالية األوروبية حكمبالسابقتني 

وخالل تطبيق السلطات اإلستعمارية للمخطط 2.األبدنفوذها على اجلزائريني والتحكم فيهم إىل
الشعبية املسلحة اليت إتسمت باجلهوية والريفية اتاإلستيطاين كان اجلزائريون يلجأون إىل املقاوم

غري أن هذا .اخلطاب الديينوفق منط تقليدي من الزعامات من أبناء القبائل وتعتمد على نظمة مو 
بتحطيم القاعدة اإلقتصادية واإلجتماعية ى األسلوب من املقاومة فشل وإنته

.الفرنسي
فشلت املخططات بقدر ماير ئاتفشل أساليب املقاومة التقليدية للمجتمع اجلز ومل3.اجلزائرية

ـــا ظنُّواأن ا:يقول عمار حبوشاإلستطانية، أن قوانني اإلدماج وحتالف األوروبيني ملعمرين أخطؤوا لـمَّ
بات واليهود ووجود هيئات تشريعية وجمالس بلدية شكلية يتحكمون فيها عن طريق الغش يف اإلنتخا

قهورين يف أرض أبائهم وإنتقاء العمالء من القياد مللىء املقاعد املخصصة للجزائريني امل
األساليببالرغم من4"."كما يقول املثل لكن،.وأجدادهم
املالعو أكثر من باقيتعومل أثر جمموعةأن هناكغرياإلستطانية

:تتمثل يفو ودفعت بالنخبة اجلزائرية يف اإلنتقال إىل النضال السياسي، 
.صدور قانون التجنيد اإلجباري يف صفوف اجليش الفرنسي للشباب اجلزائري-1
.صدور قانون األندجيينا املوجه لألهايل اجلزائريني املسلمني-2
نني خاصة، واليت جعلت النخبة املثقة من اجلزائريني احملاكم اخلاصة باجلزائريني اليت كانت حتكم بقوا-3

.يف اخلارج التفكري باملطالبة باملساواة بتطبيق القوانني التابعة للحق العام

1- Robert Aron, Les Origines de La Guerre d’Algérie, Paris ; Fayard, 1962, p 224.
، ص 1997ب اإلسالمي،دار الغر : ، بريوت1، ط1،ج1962من البداية ولغاية، التاريخ السياسي الجزائريعمار حبوش، : نقال عن

199.
.200، صعمار حبوش، املرجع نفسه-2
.43-42، ص ص2012،دار الشهاب: ، اجلزائرلماذا تأخر الربيع الجزائري، يبناصر جا-3
درس مجيع مراحل التدرج وما بعد التدرج 1970دكتور دولة يف العلوم السياسية من جامعة ميسوري كلومبيا سنة :عمار حبوش ،

، 1994. امعية يف أمريكااجل
أنظر .1998-1997األمريكية ، مث قائم بأعمال رئيس قسم اإلدارة العامة جبامعة آل البيت باألردنwisconsinوأستاذ زائر جبامعة  

.وش ، املرجع نفسه ، على الغالفعمار حب: يف 
.200عمار حبوش ، املرجع نفسه ، ص-4
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الذين مسح هلمبفرنسا،وعي املهاجرين اجلزائريني-4
.ة وإجتماعيةجيري يف العامل من تغريات سياسية وإقتصادي

ا ممل املستعمرة، و املنادية حبق الشعوب يف تقرير مصريها، يف أوساط الدإنتشار مبادئ ويلسون-5
.لنخبة املثقفة اجلزائرية للمطالبة حبقوقها بأسلوب مشروع متمثل يف النضال السياسياامأم

من طرف املعمرين األوروبيني املكليمونصوإلغاء إصالحات-6
.وإعادة قانون األندجيينا

وإجباره على أشكال التضييق والعرقلة اليت مارستها اإلدارة اإلستعمارية على األمريخالدخمتلف -7
.الرحيل إىل سوريا

لتصويت النظام اإلنتخايب املقيد والغري عادل الذي مل يكن يسمح إالَّ لفئة قليلة من اجلزائريني با- 8
. باإلضافة إىل منحه عدة أصوات للناخبني األوروبيني مقابل صوت واحد للناخبني اجلزائريني

واإلصالحيةالسياسيةواحلركاتجمموعة من التنظيماتتنشأ20وبداية القرن19نهاية القرنوب
ألوساط احلضرية يف انشأةاملقاومة السياسية املنظمة العصرية لإلستعماررة و إختذت صاملمارسة 

أساليب و املثقفة بعض اخلربة التنظيميةأكسبت النخبة كما ظاهرة احلزبية  الوكانت مبثابة بوادر نشأت
أهم هذه التنظيمات تتمثل .العمل املدين والسياسي يف األطر الشرعية ويف إطار سلطة سياسية حتكم

ملدارس الفرنسية، مبساعدة بعض ، من الشباب املتخرج ا1894تأسست يف:الجمعية الراشدية- 1:يف
، هدفها مساعدة اجلزائريني على أنشأت فروعا يف أحناء اجلزائر،املتعاطفني مع اجلزائريني من الفرنسيني

تعلم أمناط التفكري والعيش عيشة حديثة، من خالل احملاضرات التوعوية اليت تنشر ثقافة إسالمية 
.للحفاظ على الشخصية العربية اإلسالمية

حصل .1921إىل1913ابنيبالفرتة مللواليات املتحدة األمريكية28الرئيس هو ، 1924ومات يف1856ولد يف: وودرو ويلسون
هو الذي 10دأ يعترب املب14ـبادئ الاملعالنه إل1919يفجائزة نوبل للسالمعلى

.عصبة األمميف تأسيسفكرمنوأول .  الشعوب املستعمر يف تقرير مصريهاقنادى إىل ح
جورج بنجامني كليمنصوG.B.Clemenceau1929-1841:احلرب العاملية قاد فرنسا خالل. رجل دولة فرنسي، وطبيب وصحفي

."مسقط الوزاراتو ،أبا النصر"منها األلقابمن وقد لقب بالكثريفرسايمعاهدة كان أحد أقوى املسامهني يف.األوىل
رحل مع عائلته إىل اجلزائر، حتصل 1892يفو ، يف دمشق 1875هو خالد بن اهلامشي حفيد األمري عبد القادر، ولد يف:خالداألمري ،

لسياسي ، كرس حياته يف النضال ادنيةإىل احلياة املضابط، مث عاداإلتحق بكلية سانسري احلربية ليتخرج منهو على البكالوريا بباريس 
إنتخب لثالث مرات متتالية للمجالس البلدية والوالئية يف مدينة اجلزائر، غري أنه كان جيرب يف كل مرة على ،إلسرتجاع حقوق اجلزائريني

ن حجم التأييد الشعيب تقدمي إستقالته، وحني أسس مجعية األخوة اجلزائرية وأدركت فرنسا أنه خيطط لتأسيس حزب سياسي، وخوفًا م
، 1، طموجز في تاريخ الجزائر، عمار عمورة:للتوسع أكثر عد إىل. 1936الذي كان يتمتع به نفي لسوريا، تويف مبسقط رأسه يف

.165-164، ص ص2002دار رحيانة للنشر والتوزيع،: اجلزائر
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، متكنت من اإلشتهار واستقطاب 1911، وأعيد تنظيمها يف1908تأسست يف:الجمعية التوفيقية- 2
راغبني يف تثقيف أنفسهم مجع اجلزائريني ال:ن التهامي، هدفهابإد واسع من األعضاء برئاسةعد
.ةواإلجتماعيةالعلميو يةالفكر تطويرو 
، هدفه تشجيع 1907تأسس يف قسنطينة عام:نادي صالح بايا، هأشهر : النوادي الثقافية- 3

.ونشر التعليم، باإلضافة إىل حترير اجلماهري فكرياً والعلميةاهلوايات األدبية
وتواصل إنشاء اجلمعيات والنوادي حىت بعد نشأة أوىل األحزاب السياسية مثل نادي الرتقي يف 

التفكري يف و ث اجلزائرين إىل التأمل حتنت كاو و الشباب يف تلمسان، ونادي اإلقبال يف جيجل أ1927
1.مع البحث عن أسلوب للرقي من خالل العلوم العصرية من أوروباأسباب التخلف

لعبت دور أساسي هي األخرى على يف احلفاظ على اهلوية الثقافية للمجتمع :الطرق الصوفية- 4
ومع التطورات السياسية .ياسيالثقايف وتقوم كذلك بالتجنيد الساجلزائري، وحتصينه ضد الغزو 

كما يقول ناجي عبد ظهرت أشكال أخرى من التنظيماتوإرتفاع مستويات الوعيوالفكرية 
مع إرتفاع مستوى الوعي الوطين بدأ ينمو شكل تنظيمات سياسية ذات طابع إصالحي، ":النور

لبالد وتطالب مبجموعة من تنادي بتغيري أساليب 
اإلصالحات اإلجتماعية واإلقتصادية، وقد تأسست معظم هذه التنظيمات بعد فشل املقاومة 

جويلية 5يفأول حزب سياسي تأسس يف اجلزائرإىل أنغري أن األستاذ ناجي يرجع2،"املسلحة
محدان عمهز وتDu Bermontمع قائد احلملة الفرنسية"الداي حسني"يف شكل اتفاق وقعه1830
واعني بدورهم السياسي الوطين الجتار وعلماء وأعيان مدينة اجلزائر ضم جمموعة مني،خوجة

وباخلبايا السياسية اخلارجية الفرنسية يف اجلزائر وفرنسا، أعلنوا املعارضة املفتوحة برفع الشكاوي 

.50-49ناجي عبد النور، املرجع نفسه ، ص ص-1
.51، صرجع نفسهامل-2
علم األصول تلقىلياملرحلة العليا مث فيهاتفوقو االبتدائية رس والده، دمنعلوم الدين حفظ القرآن وبعض 1773يفولد :محدان خوجة

أوربا، واملشرق، ففاستكشأصبح من أغنياء اجلزائر، و ه جر مع خالامث توجيزةلعلوم الدينية ملدة اوالدهس مكاندرَّ .والفلسفة والطب
.على اجلزائرفع عن بالده أثناء احلملة العسكرية الفرنسيةاد. تعرف على األنظمة السياسية السائدة يف تلك البلدانو ، عدة لغاتوتعلم

بعد حل هدمت مممن اشتغل كعضو يف بلدية اجلزائر، وشارك يف جلنة التعويضات الفرنسية لتعويض ف
ليبني عيوب وظل يناضل، بحث عن حقيقة األوضاع يف اجلزائريوالفرنسيني، أمحد باياالستعمار الفرنسي اللجنة، شارك  كوسيط بني

تصال االبعن اجلزائر هها دفاعفي، وواصل 1833باريس يفاالستعماري رحل إىل اعلى مشروعهةأن فرنسا مصر تيقن عمار، وملا االست
.فيهاتويف إىل أن 1836للقسطنطنيةحلر ا تبني له عدم جدوى ذلك ملو بالشخصيات الفرنسية، 
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نفسه حكم الشعب اجلزائري:يفهم بمتثلت مطالوفرنسا، والعرائض إىل السلطات الفرنسية يف اجلزائر
.1

كانت و 1900تأسست يف:كتلة المحافظين:أوىل هذه احلركات تتمثل يف:الحركات السياسية- 5
ملؤمنني مثقفني، حماربني قدامى زعماء دينيني، بعض اإلقطاعيني، وبعض املعلمني والصحفيني ا:تضم

بالقومية اإلسالمية، واملناهضني للتجنيس واخلدمة العسكرية يف صفوف الفرنسيني، ومتثلت مطالبهم 
رفض التجنيس وإلغاء قانون األهايل والتعليم - 2.واألوروبينينياملساواة يف التمثيل بني اجلزائري-1:يف

اإلنقسام لدى النخبة اجلزائرية، حبيث وبدأت فيها بوادر . حرية التنقل إىل املشرق العريب-3.بالعربية
يضم النخبة التقليدية املتكونة يف اجلامعات الشرقية على الدين واملدافعة :األول:إنقسمت إىل قسمني

ارس دمتخرج من امل:الثاين.عن اهلوية العربية اإلسالمية وتطالب بالتغيري يف اإلطار العريب اإلسالمي
2.الفرنسية ويطالب باإلصالح

، من حمامني أطباء فرنسية، تضم مثقفني باللغتني العربية وال1907تأسست يف:جماعة النخبة- 6
ن و يف احلقوق السياسية، إلغاء قانني، جتار، طلبة، طالبت باملساواةمعلمني، صيادلة قضاة، صحفي

. األهايل، والتمثيل النيايب لكل اجلزائريني، هدفها توحيد اجلزائر مع فرنسا

مكون من جمموعة شباب جزائري ذو تكوين فرنسي، ، 1912ظهر يف:باب الجزائريينحركة الش- 7
يشغل مناصب يف التعليم الرتمجة، والسياسة، تبنت أساليب سياسية سلمية وشرعية، وأنشأت كفروع 

متثلت مطالبهم يف،تزعمه بلقاسم إبن التهامي
وإستمرت كحركة إصالحية كباقي . يف اإلنتخابات، املساواة يف تقلد املناصب املدنيةاملشاركةحق

. احلركات األخرى

، ضمت إقطاعيني وأعضاء بقيادة األمري خالد1919تأسست يف:الحركة اإلصالحية الجزائرية- 8
ة، حظيت بتأييد متمسكة باهلوية اإلسالمي. من الطبقة الوسطى، وبعض املوظفيني يف اإلداة الفرنسية

نقال .11- 10، ص ص1987املؤسسة الوطنية للكتاب،: جلزائر، ا1954-1900المقاومة السياسيةحمفوظ قداش، جياليل صاري، -1
.52-51، ص ص ناجي عبد النور، املرجع نفسه: عن

نقًال .146، ص1992دار الغرب اإلسالمي،: ، بريوت4، ط2،ج1930-1900الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد اهللا، -2
.52ناجي عبد النور، املرجع نفسه ، ص :  عن
درس الطب يف فرنسا وختصص يف طب العيون يف جامعة مونبلييه بفرنسا، مث عاد للجزائر  1873ولد يف : و القاسم بن التهاميأب ،

وتزعم حركة الشباب اجلزائري،كطبيب مسؤول يف عيادة طب العيون جبامعة اجلزائر، باشر النشاط السياسي بعد احلرب العاملية األوىل،
يف اجليش الفرنسي، ظل يدافع على فكرة اإلدماج إىل غاية إنسحابه من النشاط ة مع األوروبيني يف التجنيدطالب باإلدماج واملساوا

1936السياسي ويف
.1937نالبلدي ملدينة اجلزائر إىل أن تويف يف جوا
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إلغاء السلطات -2. حتقيق التمثيل النيايب للجزائريني الغري متجنسني- 1:مجاهريي واسع، مشل برناجمها
باإلضافة . املساواة أمام القانون مع إدماج اجلزائريني بدون شرط-3.التأديبية حلكام البلديات املختلطة

إلغاء القوانني -5.واألوروبيني يف الربملان الفرنسيالتمثيل النيايب بني اجلزائريني املساواة يف -4:إىل
.املساواة يف الواجبات واحلقوق بني اجلزائريني واألوروبيني- 6.واحملاكم اخلاصة املطبقة على اجلزائريني

.نيلحرية الصحافة واإلجتماع والعفو العام على واملعتق- 7.التعليم اإلجباري على كل اجلزائريني- 6

وهو إمتداد للمجموعة املنشقة عن حركة الشباب اجلزائري،كان ليربالياً يف موقفه :براليالحزب الل- 9
، مسي للحزبوأصدر جريدة التقدم الناطق الر بن التهاميترأسه، سائدةالالسياسيةمن األوضاع

كامل وإختلف يف برناجمه مع الذي طالب به األمري خالد يف نقطة واحدة متمثلة يف دمج اجلزائريني بال
1.مع الفرنسيني، ومنحهم اجلنسية الفرنسية

ة ط، وتزامن ذلك مع الصراع الدائر بني السل1924تأسست يف:الفدرالية الشيوعية الجزائرية-10

2.احلزب الشيوعي واإلشرتاك يف العمل النقايب والتعاوناحلركات اإلستقاللية بالعمل من أجل 

خالل احلملة العسكرية الفرنسية على اجلزائر يف اليت نشأت من خالل هذه احلركات سواء 
كلها تثبت على أن الفكر التنظيمي 20، وبداية القرن19و تلك اليت نشأت أ1830

ضمن نمط التعبري بتأثروااجلزائر قبل اإلحتالل، غري أن اجلزائريني والعمل السياسي كان متواجد يف
.األحزاب السياسية وأساليب تنظيمها وحتديد براجمهاالسياسية

من حيثظهرت األحزاب السياسية يف اجلزائر بصورة عصرية احلرب العاملية األوىل،بعد
إلنقسام النخبة اجلزائرية بني مثقفني ثقافة إسالمية غري أنه نظراً .وطنيةالسياسية الربامج والتنظيم ال

إستقرار وإستمرارية كما أثر هذا اإلختالف على.السياسي اجلزائري يتوقف عند املطالبة باإلستقالل
تالف هو الذي سيولد فيما بعد لدى خمتلف القوى السياسية واإلجتماعية هذه األحزاب هذا اإلخ

يف بناء ريتفكالالصاعدة الشعور بضرورة اإلنتقال من مرحلة املقاومة إىل مرحلة املطالبة باإلسقالل و 
.الدولة الوطنية

.55ناجي عبد النور ، املرجع نفسه ، ص -1
.56املرجع نفسه ، ص -2
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يار اإلدماجي، الت:تيارات األول03تراوحت األحزاب السياسية اليت ظهرت قبل الثورة التحريرية بني
غري أن هذا الرتتيب بني أول وثاين وثالث، .الديين اإلصالحي:هو التيار اإلستقاليل، الثالث:الثاين

.ونشأت عالقات خمتلفة فيما بينهابالتقريب يف نفس املرحلةظهرتالتيارات واقع يف ال،نظري فقط

اج علي عبد على يد احل،1926س يفتأس:حزب نجم شمال إفريقيا:أوالً :التيار اإلستقاللي
للعمال والسياسية واإلقتصاديةتدافع عن املصاحل اإلجتماعيةيف شكل حركة سياسيةالقادر

إلغاء و رتشحالب حبق اإلنتخاب واليط:األول.احلزب تيارين سياسينيإحتوى،يف فرنسااجلزائريون
يد، ويف اإللتحاق بالوظائف العليا،كما كان القوانني اإلستثنائية، املساواة مع األوروبيني يف التجن

ينادي بإستقالل اجلزائر، مصايل احلاجميثله:الثاينو قامة نظام إشرتاكي بعد اإلستقالل، يطمح إل
اليت استوىل عليها راضي األجزحقوات اإلحتالل، تأسيس جيش وطين وحكومة جزائرية،خروج

ائريني ز األندجيينا، إعطاء احلقوق املدنية والسياسية للجنو ها للفالحني، مع إلغاء قانرداإلقطاعييون و 
بعض املطالب اليت برنامج احلزب تبىن كما1.وإطالق سراح املسجونني السياسيني وحرية اإلجتماع

مما دفع ،1929يفالسلطات الفرنسية احلزب ىت حلتلكنه مل يعمر طويال ح،األمري خالد
اسم جديد هو بعدها إىل العمل القانوين حتت مث عاددة ثالث سنوات أعضائه إىل العمل السري مل

إنشاء - 1:وتضمن برنامج احلزب اجلديد النقاط التالية1933يفG.E.N.Aيددحزب مشال إفريقيا اجل
إلغاء -3.تأسيس حكومة وطنية جزائرية مستقلة-2.برملان وطين منتخب من قبل كل الشعب اجلزائري

االعرتاف باحلريات األساسية وإجبارية التعليم - 4.نائية، وإلغاء نظام البلديات املختلطةالقوانني االستث
أقرت احملكمة الفرنسية بعدم قانونية قرار احلل، مما دفع مصايل احلاج إىل 1935يف2.باللغة العربية

شارك يف احلرب العاملية األوىل، منذ إستقراره يف فرنسا إخنرط يف اليسار الفرنسي، رشحه احلزب 1883ولد يف:احلاج علي عبد القادر ،
الفرنسية والعرلبية وعالقته الوطيدة باملهاجرين، طلب منه احلزب الشيوعي الشيوعي الفرنسي للعضوية يف اللجنة املركزية إلتقانه اللغة 

الفرنسي بتأسيس حزب يضم عمال مشال إفريقيا، تلبية لطلب احلركة الشيوعية العاملية، أسس حزب جنم مشال إفريقيا، يف البداية إحتوى 
إنضم له جمموعة من النخبة املثقفة اجلزائرية ذات املطالب و .، وحتول حلزب جزائري حمظ1927احلزب تونسيني ومغاربة ولكنه إنسحب يف

اإلستقاللية، منهم مصايل احلاج، وبذلك فقد احلاج علي وزنه السياسي لصاحل مصايل احلاج، بعد طرده من احلزب إعتزل السياسة، وتويف 
. 1957يف
واحد من املطالبني باالستقالل عن فرنسا منذ و جزائريزعيم وطين. 1974يفباريسب، وتويف 1898يفتلمسانب، ولد اجمصايل احل

وأخريا حركة انتصار احلريات الدميقراطية، مث إىلحزب الشعب اجلزائريالذي حتول إىل جنم مشال إفريقياحزب يمؤسسأحد العشرينات، و 
، معجم أعالم الجزائر، من صدر اإلسالم حتى العصر الحاضرعادل نويهض، :للتوسع أكثر راجع.احلركة الوطنية اجلزائريةحزب

.305- 304، ص ص 1980مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، : ، لبنان2ط
.168- 167ع نفسه ، ص ص عمار عمورة ، املرج-1
، 2010- 2009ياسية، جامعة باجي خمتار، عنابة،، السنة أوىل علوم س1،جمحاضرات في تاريخ الجزائر المعاصرتوفيق حكيمي، -2

.03- 02ص 
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يق على العودة للعمل يف احلزب املنحل من جديد ولكن السلطات الفرنسية عادت من جديد للتضي
.1937يفوحله من جديدنشاط احلزب ومالحقة قادته 

مجعية "، الذي واصل نشاطه حتت إسمهو إمتداد حلزب جنم مشال إفريقيا:حزب الشعب: ثانيا
وحافظ على نفس التنظيم بقيادة مصايل احلاج، حزب الشعب 1937يفواأسسمث "أحباب األمة

اليت كان فيها يعمل بصفة :املرحلة الشرعيةاألوىل،مبرحلتنيمر احلزب اهليكلي لنجم مشال إفريقيا،
أن صدر قرار حبل احلزب وذلك بعد:الثانية املرحلة السرية.،كما أظهر اإلعتدال يف شعاراتهقانونية

من خالل توقيف جرائده باشرت السلطات الفرنسية محلة التضييق على قادة احلزبكما 1939يف
.واصل احلزب نشاطه يف اخلفاء بقيادة األمني دباغني. مصايل احلاجإعتقال قادته من بينهمو 

بعد احلرب العاملية الثانيةأسسه مصايل احلاج:M.T.L.Dحركة انتصار الحريات الديمقراطية :ثالثاً 
يف املشاركةقصدو بعد عودته إىل اجلزائر، 1946يف نوفمرب1945ماي08وبعد أحداث

ونظراً لرفض اإلدارة اإلستعمارية للقائمة اليت قدمها بعد الفرنسي،لربملانل1946ربنوفم10إنتخابات
حركة إنتصار احلريات "عودته حبجة أن حزب الشعب مت حله، األمر الذي دفعه لتأسيس

رغم تزوير مقاعد05وفاز خبمس كغطاء حلزب الشعب، الذي كان يعمل يف السرية، "الدميقراطية
، أصدرت احلكومة الفرنسية إمتداد حلزب الشعب وجنم مشال إفريقاتايل فهووبال1.اإلنتخابات
عل من اجلزائر جمموعة من العماالت املتمتعة بالشخصية املعنوية وباإلستقالل املاليي هلا مشروعًا جي

غري أن السياسة اإلستعمارية مل تتغري، حكومة عامة وجملس جزائري ميثل فيه اجلزائريني واألوروبيني
مما دفع احلزب إىل اللجوء للكفاح  ،ومرشحيهفقد صادرت السلطات اإلستعمارية صور احلزب

ببوزريعة مؤمتر 1947فيفري16و15كأسلوب الوحيد لتحقيق اإلستقالل، حبيث عقد احلزب يف
"حركة إنتصار احلريات الدميقراطية"املنشقني، وأعضاء " حزب الشعب"يضم أعضاء من

، واليت حتولت فيما بعد نواة احلرب O.Sعسكري، وأنشأ على إثره املنظمة اخلاصةإنشاء جناح 
اعة، الشج:، كما حددت شروط صارمة للتجنيد واإللتحاق باملنظمة، منها1954التحريرية عام

ترأس  . ، كان من بني أعضاء حزب الشعب البارزينكطبيبجخترّ ،باجلزائر العاصمة1917يف، ولد جزائريسياسي:حممد األمني دباغني
وعضوا يف، جلبهة التحرير الوطينعني ضمن الوفد اخلارجي1956يفكتلة الربملانيني منتخيب حركة انتصار احلريات الدميقراطية،

، تويف ومة املؤقتة للجمهورية اجلزائريةلحكلوزيرا للشؤون اخلارجية يف التشكيلة األوىل فو جلنة التنسيق والتنفيذ، ، مث عض1956يفللثورة اجلزائرية
، متت 2013جانفي 23، نشر املقال يفندوة حول المسير النضالية لمحمد األمين دباغينحممدعباس، : للتوسع أكثر راجع.2003يف

http://www.elkhabar.com: صباحاً، على الرابط0:401على08/09/2013زيارة الندوة يف 
.183عمورة ، املرجع نفسه ، ص عمار-1
للتوسع . جزائري7.860.000نائب جزائري لكل60أورويب، و922.000نائبًا فرنسي لكل60:كان التمثيل مقسم على النحو التايل

.183، صرجعنفس امل: ثر راجعأك
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اإلميان، الكتمان، احليوية، سالمة اجلسد، برآسة حممد بلوزداد، وإنتخبت اللجنة املركزية برئاسة 
حممد بوضياف، :قسنطينة:حمافظات04اج، وقسمت املنظمة الرتاب الوطين إىلمصايل احل

:)الظهرة-الشلف(02جياليل رغيمي، اجلزائر)تيطري-متيجة(01حسني آيت أمحد، اجلزائر:القبائل
.أمحد بن بلة:عبد القادر بلحاج، وهران

الجنــاح :قســام داخلــي إىل قســمنيعقــد فيهــا املــؤمتر، إنإنكمــا عــرف احلــزب يف نفــس الســنة الــيت 
.لدميقراطيـــة وهـــو جنـــاح مصـــايل احلـــاجينـــادي بالعمـــل القـــانوين يف إطـــار حركـــة انتصـــار احلريـــات ااألول

، وهي جمموعة غري متجانسـة وهو جناح مؤيد للعمل العسكري وهو جناح األمني دباغنيالجناح الثاني
ينـادي مبواصـلة العمـل 03ثالـثأن هنـاك قسـموهنـاك مـن يـرى 1.مـن وجـوه احلركـة الرببريـةةعـدوتضم 

ويف اجتمــاع اللجنــة املركزيــة، رفــض أعضــاؤها بقــاء 1950يف2.الســري الــذي باشــره حــزب الشــعب احملــل
1951مصـايل املشـاركة يف اإلنتخابـات جلـوانوبعـج رفـضمصايل يف القيادة منفرداً، متمتعـاً حبـق الفيتـو، 

اخلـالف إىل إسـتقالتهم، واسـتمر1951يف مـارساألمانـة العامـةو أعضاء اللجنة املركزيةجمموعة من قدم
،كما عرف احلزب إنقسام آخر على أساس طائفي، يتمثـل يف األزمـة من اجلزائرمصايل احلاج غاية نفي 
، حيــث إنقســم احلــزب داخليــاً بــني عناصــر ذات أصــول قبائليــة داخــل اللجنــة املركزيــة 1946الرببريــة لــــ 

إعتبار اجلزائر عربية إسالمية،  نسا ويف جريدة النجم، تنادي ألفكار الئكية، وترفض وخاليا احلزب يف فر 

ـــذين إســـتغلهم اليســـار الفرنســـي إلعاقـــة العمـــل النضـــايل  وســـائل العنـــف وطـــرد املنشـــقني مـــن احلـــزب، ال
وترتــب عــن هــذا الطــرد، إبعــاد ســني آيــت أمحــد مــن رئاســة املنظمــة اخلاصــة، واألمــني دبــاغني، للحركــة، 

،مكرمي بلقاس:أن العناصر القبائلية مثل، وما ينتبه له من يتعمق يف دراسة أحداث هذه األزمة1949يف
يت ن تولـــوا الـــدور األساســـي يف حـــل هـــذه األزمـــة، وهـــو مـــا يـــرجح فكـــرة أن العناصـــر الـــمـــهـــم وآخـــرون،

أقـــدمت علـــى اإلنشـــقاق كانـــت مدفوعـــة ومســـتغلة مـــن عناصـــر أخـــرى مدسوســـة مـــن اليســـار الفرنســـي 
مـن حـزب اً عضـو 60ضـم مبقـر احلـزب،قـد مـؤمتر ثـاينإن إنع1953يف أفريـل3.

اكــل حــزب علــى هيمؤيــدي القيــادة اجلماعيــة للاســتوىل فيــهالشــعب وحركــة إنتصــار احلريــات الدميقراطيــة
رات تتعلـق باجلوانـب ة للحـزب، ومتـت املصـادقة علـى قـراقيادالاحلزب عكس مصايل الذي أراد اإلنفراد ب

: نقًال عن.416، ص2005دار العلوم للنشر والتوزيع، :، عنابةمن ماقبل التاريخ إلى غاية االستقالل:تاريخ الجزائرصاحل فركوس، -1
.05توفيق حكيمي، املرجع نفسه، ص

.06توفيق حكيمي ، املرجع نفسه ، ص-2
توفيق : نقًال عن.171-166، ص ص1999احتاد الكتاب العرب،: ، اجلزائر1، جتاريخ الجزائر المعاصر، العريب الزبريي-3

.07حكيمي، املرجع نفسه، ص 
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السياسية واإلجتماعية والثقافية، غري أن اخلالف الذي إشتد بني مصايل واملركزيني أدى إىل اإلقتصادية و 
بـــادر بـــه قـــدماء 1954حيـــادي أســـس اللجنـــة الثوريـــة للوحـــدة والعمـــل يف مـــارس03ظهـــور تيـــار ثالـــث

املنظمة اخلاصة وعلى رأسهم حممد بوضياف،كحل جذري للصراع العقيم حول قيادة احلزب كمـا شـرع 
إنبثق عنهـا 22هذا التيار يف التحضري للكفاح املسلح كما عقد يف جوان من نفس السنة إجتماع الـيف 

أعضاء حتت قيادة حممد بوضياف، ويف06تكوين جلنة قيادية بستة
آيـــــت "و"أمحـــــد بـــــن بلـــــة"كمـــــا إتصـــــلوا بكـــــل مـــــن 00:00علـــــى الســـــاعة1954نـــــوفمرب01لتحـــــدد 

.،لتمثيل الثورة يف اخلارج"حممد خيضر"و"أمحد
يتمثل هذا التيار اإلصالحي :)جمعية العلماء المسلمين(التيار الديني اإلصالحي:التيار الثاني

وأعلنت عن "لنادي الرتقي"، واليت تعترب إمتداد1931عية العلماء املسلمني اليت تأسست يفالتيار يف مج
طابعها غري السياسي يف قوانينها التأسيسية، متثلت إسرتاتيجية اجلمعية يف نشر التعليم وتثقيف الشعب 

ضة علمية، تصحح اجلزائري

وإنطالقًا من 1عسكرية ال ميكن مقاومتها بأسلحة مبقاومات شعبية بدوية وجهوية ذات طابع قبلي،
اإلعتماد -1:مارية بربنامج يتمثل يفشرعت اجلمعية يفذلك 

تأسيس اجلرائد والصحف خلدمة اإلصالح -2.على الرتبية والتعليم وبناء املدارس احلرة
تأسيس اجلمعيات اخلريية وتقدمي اخلدمات - 3).السنة،الشريعة، الصراط، البصائر(والتثقيف

التنظيمات بية، ومتثلت هذه تأسيس النوادي الثقافية تتكفل بتفعيل الطاقات لشبا- 4.اإلجتماعية
، وإضفاء على "شباب املؤمتر اإلسالمي"،"احلركة الكشفية اإلسالمية"،"احلركة الطالبية:"الشبابية يف

ييب الميد بصلة بالسياسة، وعلى الرغم من علمهم بأن الفصل أدطابع الثقافوي والتالهذه التنظيمات 
وجتنباً سالمية، لكن عمًال مببدأ احلرب خدعة،اإلهممبادئبني ماهو ديين وماهو دنيوي يتناقض مع

فقد جلأوا إىل هذا األسلوب لإلصطدام مع اإلدارة اإلستعمارية اليت قد تضيق عليهم من هامش احلرية،
كما يعترب .نة للتنظيم منافية لألهداف الغري معلنة واحلقيقيةنشاط الذي تكون فيه األهداف املعلمن ال

جلمعية هو تروجيها لفكرة األمة اجلزائرية والدفاع عن مصاحلها، الوقوف أهم عمل سياسي قامت به ا
ضد التجنيس، واإلندماج يف الوسط الفرنسي، باإلضافة إىل امليثاق الذي وقعته يف املؤمتر اإلسالمي

-1:بباريس مع باقي األحزاب واحلركات الوطنية، و الذي نتج عنه جمموعة من املبادئ تتمثل فيما يلي

: ، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنانمجلة المستقبل العربي،"الشيخ عبد احلميد بن باديس والوعي القومي العريب"ساجد أمحد، -1
.61عبد النور، املرجع نفسه، ص ناجي: نقًال عن.80، ص)2000أبريل(254: ، العدد23السنة 



175

حتكم األمة نفسها بنفسها مما ينتج عنه حكم - 2.مصدر كل السلطات اليت تعني وتعزالحلكام وحتاسبهماألمة 
.لألمة القدرة على مراقبة ومساءلة وعزل احلاكم عند احلاجة-3.مجهوري يكون فيه احلاكم منفد إلرادة األمة

على يد جمموعة من اجلزائريني ،20بدأت بوادره بداية القرن:تيار اإلندماجيال:التيار الثالث
الذين ينتمون إىل الطبقة الوسطى واملتخرجني من املدارس الفرنسية، واملتشبعني بالثقافة الفرنسية، 

إدارية مدنية وعسكرية يف ويعملون كمعلمني، أطباء، صيادلة، حمامون، يف وظائف وباملبادئ الالئكية،
أفكار عربية وتؤمن بقيم فرنسية على اخلريطة السياسيةاإلدارة الفرنسية، وآخرون يف مهن حرة، حتمل

يف احلقيقة تعترب هذه احلركة من الناحية اإليديولوجية 1912.1أثناء إثارة قضية التجنيد اإلجباري يف 
، من جمموعة شباب جزائريني ذات مكوين 1912اليت تأسست يف"الشباب اجلزائرينيحلركة"إمتداد 

دارة اإلستعمارية، واليت نادت باملساواة بني اجلزائريني واألوروبيني، واملشاركة يف فرنسي، وتشتغل يف اإل
اإلنتخابات، ويف حقها يف تقلد املناصب يف خمتلف مستويات اإلدارة الفرنسية، وأنشأت مجعيات 

ركة إصالحية، بزعامة بلقاسم ابن التهامي، واليت استمرت بنفس املواصفات من حيث كحالفرنسي،
"احلركة اإلصالحية اجلزائرية"خصوصية األعضاء املنتمني هلا، ومن حيث مطالبها وبرناجمها حتت إسم

هي األخرىاجمها وأهدفها واليت تضم نبر ذكرواليت سبق 1919اليت تأسست يف"خالداألمري"ةبقياد
ومل تأيت مبطالب جديدة من وظائف يف اإلدارة اإلستعمارية، ونشغليأعضاء من الطبقة الوسطى 

إلغاء القوانني الزجرية، املساواة مع األوروبيني أمام بالناحية النوعية على حركة الشباب اليت سبقتها إالَّ 
واإلجتماع، وفصل ية الصحافةالتعليم اإلجباري، وحر توسيع من التمثيل النيايب للجزائريني، القانون، 

عة من حركة الشبان اجلزائريني مث إمتد هذا التيار بعد نفي األمري خالد، وإنشقاق جممو .الدين عن الدولة
، بقيادة كل من ابن 1927بقيادة ابن التهامي لتأسيس حركة نواب مسلمي مشال إفريقيا يف جوان

- 1:وفني بفكرهم اإلندماجي، ومتثلت مطالبهم يفالتهامي، ابن جلول، فرحات عباس، الذين كانوا معر 

تطبيق القوانني اإلجتماعية على - 2.املساواة السياسية واإلدارية والعسكرية بني األوروبيني واجلزائريني
نسحب منها ابن جلول، وأسس حركة جديدة حتمل إمطالبهم مل تلق قبوًال شعبياً، فغري أن. اجلزائريني

، تنادي بنفس املطالب، ومل يكن هلذه 1938يف جويلية"سالمي اجلزائريالتجمع الفرنسي اإل"إسم
.احلركة أي تأثري يف الساحة السياسية الوطنية

يقصد من اإلميان بال .
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اإلستعمار، وإعتنق املبادئ منعن ابن جلول، وتغري موقفه ،وبعد إنفصال فرحات عباس
لبة بإصالحات السياسية واإلقتصادية املطاو مبحاربة اإلستعمار واألمربيالية، ، إهتم برناجمهالوطنية

الذي شاركت فيه كل 1943يف فيفري"بيان الشعب اجلزائري"للجزائريني،كما شارك يف حتضري
خروج اإلستعمار وتطبيق مبدأ حق - 1:التشكيالت السياسية ماعدا احلزب الشيوعي، وتضمن البيان

ية واملساواة التامة بني اجلزائريني وضع دستور خاص يضمن احلر -2.تقرير املصري على الشعب اجلزائري
حركة جديدة مع بالتحالف "ع.فرحات"أسس1944يف.سراح املعتقلني السياسينيإطالق- 3.واألوروبني

،هدفها األساسي"حركة أحباب البيان واحلرية":مسيت بــمع مجعية العلماء وأنصار حزب الشعب، 
.هلذا الغرض" املساواة"جريدةدرالياً مع فرنسا، وإنشأملتحدة فوااملستقلةحتقيق فكرة اجلمهورية اجلزائرية

أصدقاء الدميقراطية "حركة "احلزب الشيوعي"يف نفس الوقت أنشأ ابن جلول، بالتحالف مع
بني أنصار فرحات عباس، ،"أحباب البيان واحلرية"ظهر إنشقاق داخل حركة ، 1945يف مارس،"البيان

، وبعد إطالق سراح كل الذين سيطروا على خاليا احلركة اجلديدةوالثوريني من أنصار حزب الشعب،
قام فرحات عباس بالتحالف ،1945ماي 08ثر أحداثاسجنالمن فرحات عباس ومصايل احلاج من 

حتاد الدميقراطي اإل"الشعب، لتأسيس حزب آخر هومع مجعية العلماء واإلبتعاد عن أنصار حزب 
11وشارك به يف إنتخابات اجلمعية التأسيسية الفرنسية الثانية، وفاز بــ،1946يف أفريل"اجلزائريللبيان

- 1:التاليةبادئاملالذي تضمن مقعد،كما تقدم من خالل ممثليه مبشروع دستورجلمعية الـتأسيسية

-3.برملان جزائري يتم إنتخاب أعضائه من كل احلزائريني- 2.كاملة السيادةاجلمهورية اجلزائرية املستقلة

أعقبه و . رفضمشروعهغري أن،رنسا يف اجلزائر مندوب عام له صوت استشاري يف جملس الوزراءميثل ف
بالتزوير والدفع على املرشحني املعتقلني مما دفعه التنديد ،1948فيفريالبلديةنتخاباتاإلتزوير نتائج

جلمعية اجلزائرية ويف حىت الذين ينتمون إىل حركة انتصار احلريات الدميقراطية، مما كلفه  الطرد من ا
إنضم حزبه إىل باقي األحزاب اجلزائرية التابعة للتيار اإلستقاليل، ونتج عن هذا اإلنضمام 1951
غاء نتائج اإلنتخابات إل- 1:ــ، تطالب ب"اجلبهة اجلزائرية للدفاع عن احلريات الدميقراطية واحرتامها"نشأة

كان لعاصمة،با1931يفخترج بشهادة عليا يف الصيدلةذو ثقافة فرنسية، زعيم وطينو سياسيرجل دولة ،1899يفولد:فرحات عباس
ية اجلزائرية، ويف إحتاد الشعب اجلزائري الذي يف حركة الشبان اجلزائريني ويف احلركة اإلصالحضاله السياسيي من دعاة اإلدماج نيف بداية 
إعتقاله يف إثر جمازر بعد باإلحتاد مع مجعية العلماء وأنصار حزب الشعب، و 1944، وحركة أحباب البيان واحلرية يف1938أسسه يف

، الذي حله يف 1946يففأسس اإلحتاد الدميقراطي اجلزائري،مصايل احلاج دون جرمية، جعله يغري موقفه من فرنساهو و 1945ماي
، بعد اإلستقالل رئيس 1958لينضم إىل جبهة التحرير الوطين، مث عني عضوًا يف جملس الثورة، فرئيسًا للحكومة اجلزائرية املؤقتة، 1956

ري يندد أين وجه نداء للشعب اجلزائ1976، مث إنسحب من السياسة إىل غاية 1965
:  للتوسع أكثر راجع. بالعاصمة، ودفن مبقربة العالية1985، وتويف يف1978فيه باحلكم الفردي وبامليثاق الوطين فوضع باإلقامة اجلربية إىل
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إحرتام احلريات األساسية للعقيدة والفكر - 2.بدرجتنيحرتام حرية اإلقرتاع يف اإلنتخاباتإو التشريعية
- 5.إطالق سراح املعتقلني السياسيني-4.مقاومة اإلضطهاد بكل أشكاله-3.والصحافة واإلجتماع

غري أن تطور األوضاع للتنظيمية السياسية وأجنحتها -6.الفصل بني العقيدة اإلسالمية والدولة
أخذ بالقوة ال تبلور فكرة ما ، باإلضافة إىل بعة للتيار اإلستقاليلالتاالعسكرية مثل املنظمة اخلاصة

كل القوى ضمحتررية يف هذه املستعمرات تحركات يسرتجع إالَّ بالقوة، وما نتج عنه من ظهور 
، 1956، ففي أفريلجعل هذه اجلبهة التستمرالسياسي والعسكري، األسلوبالسياسية وتستخدم 

ولكن ما اتفق عليه 1".جبهة التحرير الوطين"حزبه إىلصحفي إنضمامأعلن فرحات عباس يف مؤمتر
املؤسسي للجبهة هو فتح جمال العضوية فيها باإلنضمام الطوعي والفردي لكل من يرغب يف األعضاء 

األمر الذي ينتفي مع تصريح فرحات عباس، وهو ما سأتعرض املسامهة يف حترير اجلزائر من اإلستعمار،
.جبهة التحربر الوطينله حول تأسيس

ونظرًا لعدم تقدم كفرع للحزب الشيوعي الفرنسي،1924تأسس يف:الحزب الشيوعي الجزائري
الشيوعية يف أوساط اجلماهري وضعف القاعدة الشعبية متثل هذا التيار، طالب احلزب الشيوعي الفرنسي 

حتول إىل التيار جلزائر ، وبعد أن كان يؤيد استقالل ا1936بتأسيس حزب شيوعي جزائري يف
املؤمتر العاشر للحزب الشيوعي الفرنسي املنعقد يفوظهر هذا التأييد لإلندماج أكثر يف اإلندماجي، 

ما يتفق . ء السيادة الفرنسية على اجلزائر وتشجيع عملية اإلندماج، والذي خرج بقرار يؤيد بقا1945
أو ثقل سياسي يف أواسط اجلماهري الشعبية يعليه املؤرخني أن هذا احلزب مل يكن له أي ثقل سياس

يوافق على دعم أن احلزب ال "، وقف مناهضًا هلا حبجة1954وبعد إندالع ثورة نوفمرب. اجلزائرية
م النداءات ورغ، "املشبوهة واليت حتاول لعب الدور السيئ يف احلركة اإلستعماريةاحلركات الفردية و 

أنه رفض املشاركة مانعًا أعضاءه الشيوعي لإللتحاق بالثورة إالَّ املتكررة جلبهة التحرير الوطين للحزب
ذلك أنه كان يرى أن الثورة التحريرية ترجع للحالة اإلقتصادية . تدعيمهاوفيها أمن املشاركة 

واإلجتماعية اليت يعيشها اجلزائريون، وبقي ميارس نشاطه خالل الثورة إىل غاية أن صدر قرار من وزارة 
عناصره معظمقد التحقت 1955.2يفلفرنسية حبله كغريه من األحزاب اجلزائرية السابقةالداخلية ا

1956.3بالثورة عام 
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املنحل الذي ظل يشتغل يف اخلفاءاجلبهة إمتداد حلزب الشعبتعترب:F.L.Nجبهة التحرير الوطني
، 1947ب عناصرها منذتدري،"ملنظمة اخلاصةا"وجلناحها العسكري

كذلك ، و 1949من إبعاد حسني آيت أمحد من قيادة املنظمة يفاترتب عنهغري أن األزمة الرببرية وما
، 1952، بتبسة و 1950

ها عوامل دفعت بتأجيل العمل ، كل1952لمنظمة اخلاصة، يف جانفييم لزعأول ووفاة حممد بلوزداد
الثوري، كما دفعت ملزيد من التفكري حول األساليب الفعالة للعمل الثوري يف اجلزائر دون تفطن 

ويف نفس الوقت حافظت القيادة احلزبية، على إنفتاحها على حتقيقات الشرطة . اإلدارة اإلستعمارية
ؤمتر الثاين حلركة إنتصار احلريات الدميقراطية ويف امل1،الفرنسية، مع مواصلة العمل املسلح يف اخلفاء

سم ينادي بأولوية العمل ق، عضاءاحلزبأبني تبني أن هناك إنقسام 1953باجلزائر الذي إنعقد يف أفريل
ب علين له قوانينه الداخلية املعروفة وهيآته وسريه الدميقراطي، بقيادة بن السلمي وتطوير احلزب إىل حز 

بأولوية الكفاح املسلح ومقاطعة اإلنتخابات، بقيادة مصطفى بن بولعيد، وقسم ثاين ينادي . خدة
مل 2.ورمضان عبد املالك، كما ظهر جناح آخر ينادي باملوازنة بني العمل املسلح والعمل السلمي

سيجلب اإلستقالل السياسي أن تطوير هياكل احلزب وقوانينه، مؤيدي العمل العسكرييؤمن 
اليت حصلت على :على سبيل املثالاهلند،ما حدث يفلقريب وال البعيد، مثلللجزائر، ال يف املدى ا

، "مؤمتر اهلند الوطين"اأطلقهيتبعد حركة الكفاح ال1947يف أوتمن اإلحتالل الربيطاين إستقالهلا
ند وبعد إستقالل اهل

أكرب حزب باإلضافة إىل جمموعة أخرى من التشكيالت هو "املؤمتر الوطين"وجدت أن هناك حزب
بأيديولوجية مشولية  السياسية املتفاوتة يف القوة نسبياً، ماجعل مسارها الدميقراطي أسهل، ومل تصطدم 

و"ايتاإلحتاد السوفي"كما أن موقعها اجلغرايف كان بعيد عن الصراع الدائر بني اشرتاكية
إىل معسكرين، إمنا املعطيات يف اجلزائر  يف ظل احلرب الباردة اليت حاولت تقسيم العامل"أمريكا"رأمسالية

و ببعضها أمن ناحية عالقة األحزاب باإلدارة اإلستعمارية، سواء كانت خمتلفة يف عدة نواحي، 
يل واإلدماجي، وكذا موقع البعض، وإختالف الرؤى حول مستقبل اجلزائر السياسي بني التيار اإلستقال

طبيعية والزراعية والسياحية، ويف ، وغناها باملوارد املعدنية والطاقوية وال"بوابة إفريقيا"اجلزائر اإلسرتاتيجي
نفس الوقت مل تكن بعيدة عن فرنسا مثلما كانت اهلند بعيدة عن بريطانيا،كلها عوامل جعلت منها 
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د اإلهتمام حمل أطماع القوى األمربيالية، وهو ما د
لبقاء، وهو األمر الذي جعل مؤيدي الكفاح املسلح يؤمنوا بأن ما امبستويات التنمية فيها من أجل

أراد مؤيدي الكفاح السلمي تقوية احلزب، وحىت ال أقول أخذ بالقوة اليسرتجع إالَّ بالقوة، يف حني
حول أسباب اتباعهم هذا األسلوب، يَ دَ سار الكفاحي للهند إلنعدام املعلومات لَ 

إلستقالل اجلزائر على الطريقة اهلندية مع إمكانية اللجوء إىل العمل ر نظكانت رمباولكن
يف خمتلف واليات القطر 1952ولذلك قام مصايل احلاج جبولة بداية. العسكري إذا تطلب األمر

اإلصالحيني يف احلزب كانوا أن"عبد احلميد مهري"صرحكما ورمبا أن األمر  .اهري للثورةلتهيئة اجلم
لكن األكيد و 1.يعطي الفرصة لإلستعمار لإلنتقام من الشعبكانيتخوفون من العمل العسكري ألنه

، وأن اخلالف بني املركزيني واملصاليني يف1952م هياكلها منذيتنظيفتأن املنظمة اخلاصة شرع
ألن نسبة كبرية منهم كانت تؤيد مصايل احلاج يف البدايةأثر على مجيع املناضلني، 1953خريف

لكن األمور تغريت ملا أقنع  ، و "العامل يتحركحنن نائمون و ":إلستجابة نظرته مع مناضلي احلزب، بقوله
ادةتطهري قيهدفهمناضلي احلزب أن مصايل 1954يف"ديدوش مراد"و"حممد بوضياف"كل من

وبعد اتصال 2.وأن هدفهم من دخول اجلزائر هو رد العناصر املنحازة إىل صف املصالينياحلزب
بوضياف بزمالئه يف املنظمة اخلاصة لتجنب انقسام القاعدة النضالية مثلة إنقسام القمة، مت 

ومن تضم احلياديني من اإلنقسام اجلاري،،1953يف مارس"اللجنة الثورية للوحدة والعمل"إنشاء
املركزيني املناهضني ملصايل، وإعترب هذا التنظيم اجلديد مبادرة حتسب على انتصارات املصاليون ضد 

وخبالف احملافظة على وحدة احلزب وتعيني قيادة ثورية، :كان اهلدف من هذا التنظيم هو.املركزيني
ف التنظيم اجلديد هو املصاليني الذين كان هدفم إنضمام رؤساء الدوائر والواليات إليهم، فإن هذ

.اإلستيالء على القاعدة للشروع يف العمل الثوري
اخلالفات القائمة  بينهم، غري أن اخلالفات إستمرت حول من يتوىل القيادة، وإختالف التصورات 

دفع بقادة اللجنة ممار مع أنصارهحول شكل القيادة احلزبية، وأدت اخلالفات، إىل عقدكل طرف مؤمت
الثورية للوحدة والعمل يف آخر إجتماع هلا إىل إفرتاض أن املصاليني قد جنحوا يف إعادة تنظيم أنفسهم 
ويف جلب اللجنة املركزية إليهم، وأن هذا يعين أن اللجنة الثورية قد فشلت يف مهمتها املتمثلة يف 

اللجنة الثورية ، ولكن هناك من إعترب أن اللجنة الثوريةوقف عملتوحيد صفوف احلزب، مما دفعهم ل
قد حققت هدفها اجلوهري املتمثل يف تبليغ نداء الكفاح املسلح، بإعتباره احلل الوحيد ملشكل اجلزائر، 

، ص 1990نوفمرب 01مع الصحفي عز الدين ميهويب، منشور جبريدة الشعب اجلزائرية، يوم اخلميس مقابلة عبد احلميد مهري يف -1
.348عمار حبوش ، املرجع نفسه ، ص : نقال عن. 02
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غري أن حال اللجنة الثورية أدت إىل إجتماع مؤيدي العمل املسلح لدراسة ما ينبغي عمله بعد حل 
22، إجتمع األعضاء1954جواناللجنة الثورية، ويف

من العمل السياسي إىل العمل املسلح وتدارسوا التقارير حول األوضاع السياسية اجلارية، يف الساحة 
عمل زمة احلزب، وحول سبل الوحول تطور أاحمللية واملغاربية بقيام الثورة يف تونس واملغربالسياسية
إدانة املتسببني يف إنقسام احلزب، عقد العزم بإنقاد احلركة الثورية من :إنتهى اإلجتماع بــ. املستقبلي

 .
ف حممد باإلقرتاع السري كمسؤول وبعد املوافقة اجلماعية على إطالق الثورة املسلحة، إنتخب بوضيا

حددوا قانون داخلي ايل بالعاصمةو ويف اإلجتماع امل22.1
، مع توزيع املهام بني اإلعضاء جتنبًا إىل األخطاء اليت أدت إىل اإلنقسام، مع تكليف ديدوش للجنة

وبعد موافقة  .االت بينهم قد بدأت من قبلمراد باإلتصال جبماعة كرمي بلقاسم، وإن كانت اإلتص
إستبيان موجه لكل 22كرمي بلقاسم لإلنضمام للثورة، حررت اللجنة اخلماسية املنبثقة عن جمموعة 

ا ذنوع املساعدة املمكن تقدميها للثورة إ-إن كانوا مع الثورة أم ال:من املصاليني واملركزيني، مضمونه
وغنتهت مبوافقة املركزيني ورفض املصاليني . رة من خارج صفوفهمموقفهم من إندالع الثو - .إندلعت

تسمية جناحها .2".جبهة التحرير الوطين"تسمية التنظيم السياسي.1:لتنتهي بــ1954سبتمرب
المركزية العمل إلتساع اجلزائر وصعوبةاإلتصاالت والتسيري .3".جيش التحرير الوطين"العسكري

نظرًا لفشل األحزاب السابقة .6.حرية العمل يف البداية لكل منطقة لغاية عقد مؤمتر وطين.4.املركزي
يف حركة التحرير فإنه اإلنضمام للحزب اجلديد يكون بصفة فردية لكل من وافق على أهدافها 

هو تاريخ إنطالق عملية التحرير، غري أنه إفشاء سر تاريخ اإلنطالقة يف أكتوبر 15يوم .7.
واإلعالن يكون من القاهرة على أمواج 1954نوفمرب01لـحول جعله يتمصر ألحد املصريني، 

توزيع املسؤوليات إىل.9.أولوية الداخل على اخلارخ، والقرارات تنبع من داخل اجلزائر.8.صوت العرب
خطة خالصتها وضع اجلميع أمام ،1954أكتوبر24دد يف آخر إجتماع مت يفكما ح.مناطق06

وبالتايل بعد إندالع 2.غري وطينأمر الواقع حول حرب التحرير ومن اليتقدم للمسامهة يف الثورة يعترب
إماالثورة التحريرية، وجد قادة وأنصار األحزاب األخرى أنفسهم أمام خيارين، إما اإللتحاق بالثورة و 

.357-355املرجع نفسه ، ص ص-1
.363-358، ص ص ش، املرجع نفسهعمار حبو -2
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أن مجيع األحزاب "يقول ناصر جايب.بطالن إدعا
وبدرجات متفاوتة من اإلكراه، بعد على إنفراد، لثورةعملت بإقرتاح اجلبهة فيما يتعلق باإللتحاق با

، اية إستقالل اجلزائربإستثناء احلزب الشيوعي الذي رفض اإلقرتاح واستمر إىل غهاسنتني من اندالع
هو الصورة اليت روج هلا بعد اإلستقالل، لألجيال الصغرية اليت مل تعش ،واألهم من حل اإلحزاب

مباشرة بعد اإلستقالل بإعتبارها أعاقت املسألة الوطنية وصارت مرادف التعدديةالتجربة احلزبية
كما 1".ثورة خارج اللعبة احلزبية وأطرهاللرب 

أعطيت صور سلبية للعمل احلزيب جليل اإلستقالل يف اخلطاب السياسي للدولة الوطنية ومن خالل 
، صورة )اخل...والتلفزيون،كالكتاب املدرسي، والتاريخ الرمسي، (وسائل التنشئة السياسية املختلفة

كما يضيف .1988إىل غاية62األحادية اليت إستمرت منذزادها قبحًا املمارسات السياسية احلزبية 
اخلالف بني احلزبيني القدماء والغري حزبيني الذين إلتحقوا مباشرة بالثورة، إستمر :" جايب ناصر أن

بأشكال خمتلفة، فقد رفض الرئيس بومدين على سبيل املثال، تعيني أي وزير من احلكومة املؤقتة من 
1965كوماته املختلفة منذ وصوله للسلطة يفاحلزبيني القدماء، يف ح

اإلمجاع الذي حصل قبل الثورة وخالللها على أن يكون حزب وهذا راجع بدون شك إىل 2".1978
.كحزب واحد هو قائد الثورة ولديه أولوية على الدولةFLNجبهة التحرير الوطين 

بية فقد كانت هناك ردود أفعال حزبية إجتاه إندالع الثورة بني ولكن من ناحية املنظومة احلز 
اإلحتاد الدميقراطي للبيان "فعلى سبيل املثال أعلن فرحات عباس قائدومتحفظ، مؤيد ومعارض 

يف أفريل إنضمامه الرمسي إىل جبهة التحرير، مع بقية مناضلي حزبه، رغم أن موقفه جاء " واحلرية
ضمامه مع بقية مناضلي حزبه جاء فردي ومل يأخذ صورة إنضمام حزب متأخر نوعًا ما كما أن إن

.آلخر أو صورة حتالف حزيب

زائر واخلارج حول اإلنتخابات واحلركات أستاذ علم إجتماع سياسي جبامعة اجلزائر، صدرت له عدة مؤلفات يف اجل:ناصر جايب
.ناصر جايب ، املرجع نفسه ، يف الغالف: أنظر يف .اإلجتماعية والنخب السياسية

.46ناصر جايب ، املرجع نفسه ، ص-1
.يف التهميش. 46املرجع نفسه ، ص-2
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ت بياناً ر دصأفقدمن اجلبهة رغم تأييدها للثورة،، فظلت متحفظة "مجعية العلماء املسلمني"أما
أيها الشعب ":تنصينالثوالورييومًا بعد إندالع الثورة من إمضاء كل من اإلبراهيمي15من القاهرة 

أما تأييدها للحزب 1..."رمي بكل قوتك ضد املستعمرإاجلزائري نصرك اهللا، عليك بوحدة الصفة، 
يؤيد اجلبهة ويعتربها املمثل الشرعي الوحيد "البصائر"يف بيان نشر يف جريدة1965تأخر لغاية

مغامرة "بداية الثورةملنبأة باإعتربوا العمليات العسكرية "املركزيون"يف حني.للشعب اجلزائري
ولكنهم غريوا مواقفهم وإلتحقوا باجلبهة، ووصلوا ملناصب وستؤدي إلنتكاس احلركة الوطنية،"فاشلة

مل يوافق على الثورة وأصدر بيان اليوم الثاين من :احلزب الشيوعي، ."بن يوسف بن خذة"قيادية، مثل
أدت ". ب اجلبهة بإسم األمةاعرتض على خطأن هذا العمل فوضى فاشلة، وا"قيام الثورة مضمونه،

تضم أعضاء من املنظمة هذه الردود إىل تغيري حجم وتركيبة اجلبهة، لتأخذ شكل حركة إجتماعية 
ذوي خربة اخلاصة وقادة أحزاب 

، مما أضفى على اجلبهة صفة احلركة اإلجتماعية على إختالف األصول اإلجتماعية ملؤسسي اجلبهة
2.حلزبا

من أجل يف واد الصومام،1956أوت20بقية اجلبهة على هذا احلال إىل غاية مؤمتر الصومام يف 
،باإلضافة إىل تسطري أهدافها املستقبلية 

حضرها قادة الداخل فقط ومت اإلقرار بفشل مجيع التنظيمات احلزبية األخرى،  .وضمان إستمراريتها
إلنتشار هذا املصطلح على :، أوالً كما مت حتديد شكل النظام باجلمهورية الدميقراطية اإلجتماعية

حض الدعاية الفرنسية بأن ثورة اجلزائر دينية لد: ثانياً .الصعيد الدويل،إلرتباطه بالفكر اإلشرتاكي
مبادئ 04وخرج املؤمتر بأربعة. اإلساءة للكنيسة املسيحيةو

أولوية الداخل .3.مبدأ القيادة اجلماعية.2.مبدأ املركزية الدميقراطية.1:لتطبيقها مستقبًال تتمثل يف

 رفيق .اجلزائرعلماء أحد كر واألدب يف العامل العريب ومن أعالم الف1965وتويف يف1889ولد يف: اإلبراهيميبن عمرالبشريبن حممد
، وكاتب تبىن افكار مجعية العلماء املسلمني، ونائبه مث خليفته يف رئاسةاحلركة اإلصالحية اجلزائريةيف قيادةابن باديسلعبد احلميدنضايل

- 13عادل نويهض، املرجع نفسه، ص ص: للتوسع أكثر راجع.حترير الشعوب العربية من االستعمار، وحترير العقول من اجلهل واخلرافات
14.
 ة يفعالبساهم .1931اجلزائريني يف مجعية العلماء املسلمنييسسومن مؤ اجلزائراجلزائري من أعالم احلركة اإلسالمية يف:الينثالفضيل الور

نضم ، حيث امعيةاجلو اإلخواينمث مهزة وصل بني الفكر ،يف صفوف العمال اجلزائرينيفرنساو اجلزائراجلمعية يفملبادئيف التمكني 
مجعت بعض مقاالته يف كتاب بعنوان ،عدة مهامقيام بفوضه للفوحمل ثقته، حسن البنالاملقربني لوأصبح من صرمبملا استقراإلخوانإىل

.341- 340عادل نويهض ، املرجع نفسه ، ص ص :للتوسع أكثر حول حياته راجع.اجلزائر الثائرة
املؤسسة العربية للدراسات والنشر،: ، بريوتعات النخبة السياسية والعسكرية في الجزائر، الجيش، والدولةصرارياض الصيداوي،-1

.75ناجي عبد النور، املرجع نفسه، ص: نقالً عن. 27، ص2000
.75املرجع نفسه، ص-2



183

وعلى  الصعيد التنظيمي للحزب قام بتأسيس . أولوية السياسي على العسكري.4. على اخلارج
:مؤسستني مها

رفع 1957أوت19مساعدين، ويف17أصليني و17،عضو34فيه: -
سياسية قادة آخرين يف عملية إختاذ القرارات الوإشراكليتمكن من العمل بفعالية، 54عدد األعضاء إىل

من 02من املركزيني،05"اللجنة الثورية للوحدة والعمل"أعضاء سابقني يف17:تركيبته.والعسكرية
من 07زعماء من اخلارج و08، باإلضافة  إىلمجعية العلماءبروابطهما مععروفنيم02اإلندماجيني، و

. الداخل
وارتفع أعضاء05للثورة، حيتوي علىوهي اجلهاز التنفيذي للمجلس الوطين:جلنة التنسيق والتنفيذ-

إصدار األوامر والتعليمات : . 14إىل
تنظيم وحدات اجليش عرب الرتاب الوطين، تربط النشاط

مبثابة جملس حريب حقيقي تقود وتوجه يهويذلك ف. يالسياسي اخلارجالعسكري الداخلي بالنشاط
.مجيع فروع الثورة العسكري و السياسي، والدبلوماسي واإلجتماعي واإلداري

،1958سبتمرب19يف:حتول جلنة التنسيق إىل حكومة مؤقتة-
وتولت مهامها، ماجعل أعضاء احلكومة نفيذ،ؤقتة حمل جلنة التنسيق والتاجلزائرية، وحلت احلكومة امل

. مسؤولني أمام جملس الوطين للثورة
. الوطين للثورة، الذي فوض السلطات الالزمة للحكومة

ائبني للرئيس،أهم وزارة باإلضافة إىل رئيس ون12منالحكومة المؤقتة األولىلقد تكونت 
. ماقامت به أذاعت بيان سياسي لفتح مفاوضات مع فرنسا،كمبادرة حسن نية

فقد الثانيةالحكومة المؤقةأما . أطلقت سراح عن األسرى واملساجني الفرنسيني1958أكتوبر03ويف
ووزارة وزراء للدولة، ومتت إضافة وزارة التسليح، 05نواب للرئيس،03تكونت من رئيس جملس الوزراء، و

األخبار، تولت نفس إختصاصات احلكومة األوىل، باإلضافة إىل توليها مسؤولية حتضري اإلطارات، 
مايستخلص من التنظيم "ناجي عبد النور"يستنتج األستاذ.وتوسيع من الكفاح ضد اإلستعمار

من مرحلة أن الثورة إنتقلت:، أوالً 65عن بيان أول نوفمرب ومؤمتر الصومام يفواملؤسسات الناجتة
التنظيمات الفعلية، ومن مرحلة األشخاص إىل مرحلة النظام فأوجدت بادرة الفردية إىل مرحلةامل

(سلطات 
األحزاب مجيععلى احلكومات إحتوتو املؤسساتأن مجيع هذه:ثانياً ). حتولت إألى حكومة مؤقتة

وضعت وسائل قانونية :ثالثاً .هة للمشاركة يف الثورة التحريريةوالتيارات السياسية، اليت إنصهرت يف اجلب
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الوطين للثورة باحلكومة، يف حني يفوض صالحياته إىل حكومة مؤقتة مسؤولة 
1".اهليئة العليا جلبهة التحرير. أمامه

:1989اإلستقالل إلى غاية إقرار اإلنفتاح السياسي فيتطور بنية المنظومة الحزبية من:الفرع الثاني
مبا أن مجيع األحزاب السياسية الوطنية األخرى قد فشلت يف مهمتها قبل أو أثناء الثورة التحريرية 
جعل اجلبهة هي احلزب 

احلزب السياسي و "حزب مجاهريي"هنو كبالسياسي الوحيد الذي يعرب عن الرغبة الفعلية للجماهري
ومطلع 19و الوحيد الناجح يف اجلزائر، 

تسيري اجلزائر على أنه األقدر لجلزائريني، وعليه فقد إمتلك احلزب ثقة وتعاطف وتأييد كل ا،20القرن
وذلك ساسة وباحلنتقالية إتصفت باإلمرحلة ما بعد اإلستقالل اليتيف 

وإعترب حزب جبهة التحرير الوطين الذي كان ميثل السلطة ملمارسته وظائف الدولة واحلزب كفاعل 
لسياسية واإلجتماعية واإلقتصادية، أو على األقل هذا ما كان جبميع الوظائف احلزبية انفردسياسي ي

متواصلة على السلطة وشكل داخليةألنه يف الواقع فقد عرف احلزب صراعات.للرأي العاميبدوا
.النظام السياسي للجزائر مابعد اإلستقالل، وقد ظهرت هذه اخلالفات بشكل أكرب بعد اإلستقالل

حزب يسمح بنشأة أيم لحد على الساحة السياسية، فااحلزب الو ومبا أن اجلبهة كانت
موعة من اخلالفات بعد جممما خلقللشرعية الثورية،مطلب مضاد سياسي بعد اإلستقالل وإعتربه 

فهناك من كان يقود حزب سياسي قبل الثورة ،داخل السلطة واحلزب على السواءاإلستقالل 
فيها بصفة فردية وحل حزبه غري أنه بعد اإلستقالل، رفض أن التحريرية وبعد إندالع الثورة شارك

نشأ للشروع يف ن يعترب أن اجلبهة كنتظيم سياسي تنفرد اجلبهة وحدها بالساحة السياسية، رمبا ألنه كا
هذه قادة و على األقل إنتهى اهلدف الذي دفعأاجلزائرستقاللإالعمل املسلح وإنتهت مهمته ب

فرحات "فمثًال ،السياسيةمميتخلالة و ط يف اجلبهاخنر باإلاألحزاب السياسية 
قرار إعتماد نظام احلزب الواحد، وإستقال من اجلمعية العامة ومن احلياة السياسية على ض رت عإ"عباس

ندمج مع جهاز الدولة، تاحلزب بنيةفإن ،وكما هو معلوم يف نظام احلزب الواحد2.إىل غاية وفاته
شكل النظام السياسي فإنه من الضروري، حتديد موقع راسةعتبار النظام احلزيب هو أحد مداخل دوبإ

يتميز عن نه بأنطام احلزب الواحد حولملا ورد يف اجلانب النظري،فقطوللتذكري.احلزب يف الدولة
لى تنظيم قادة السياسيني جدد قادرين عالو تكوين خنبعلىبإشرافه، التعدديةاألنظمة

.80-79ناجي عبد النور، املرجع نفسه ، ص ص -1
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، وبنيته اهلرياكية، وآلياته لإلخنراط يف احلزب املقيدة املتختلفةتنظيماته الشبانيةبواسطة ،وتسيري البلد
اليت وفق الرهانات والوظائف همتأطري ومستوى نوعية تكوينهم، وبالتايل فهو يشرف علىوطبشر 

رة يف أرجاء الدولة، وعلى والء اإلدارة ،كما يقوم بالرقابه املستمرة على أجهزته املنتشهاتسيري سيتولون
من ،له، مما جيعله حاضر من خالل أعضائه يف مجيع املستويات

، ويف بعض إخل...التنظيمات الثقافية،دياتومن اإلدارة إىل النقابة والتعاض.اخلاصةو اللجان احمللية 
1.ه أو بتنظيماته الفرعية أو امللحقةاحلاالت احلزب هو من يضمن الوظائف بنفس

على إستقالهلا يف جويليةاجلزائرحصولبعدفوهي نفس املظاهر اليت عرفتها اجلزائر بالتقريب، 
1962،2

حلزب على جهاز الدولة وصار احلزب يقرر مكان سيطرة جهاز اأوىل مظاهرتبدأكلكن هنا
الدولة، 

وصار أول دستور 1963سبتمرب10
تقالة فرحات عباس من منصب أحد دوافع إس

الرئيس
"السياسيةصاحب السلطة "وتعرضت له اهليئة التأسيسية،كما جعل ذلك احلزب ه

،كما أنه حدد يف "تنفيذيةالسلطة الصاحب "ورئيس اجلمهورية " صاحب السلطة التشريعية"الوطين
3.دستور أن النظام السياسي قائم على األحادية احلزبيةمشروع 

بعد فشل مؤمتر طرابلس، يف رسم بعد اإلستقالل أكثر بدأت اخلالفات داخل اجلبهة تتضح و 
النظام وذجتيارات أيديولوجية، متصارعة على من03معامل النظام السياسي واملؤسسايت، الذي أظهر

تيار رأمسالية الدولة - 3.التيار الرأمسايل-2.التيار اإلشرتاكي- 1:اجلزائري، بعد اإلستقالل، وهي
فكار األإلختالفات اجلوهرية يف عن افسرت هذه الصراعات الداخلية 4.الوطنية

ل شكل البنية كما أن الصراع حو .النظام السياسيشكل حول لقادةالتوجهات السياسية لو 
املؤسساتية وحماولة حتديد قوة وموقع كل مؤسسة واليت من املفروض تنتهي بنقل مجيع القوى السياسية 

، إحنرفت واإلجتماعية املتصارعة خارج املؤسسات إىل صراع دميقراطي سلمي ومؤسس ومشروع

1- Maurce Duverger, Op,Cit; pp 287-288.
مخبر دراسات وتحليل ،أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر، "الدستور والدولة يف اجلزائر"صاحل بلحاج ، -2

.  18- 17، ص ص2012، مؤسسة الطباعة السعبية للجيش:، اجلزائر1، طالسياسات العامة في الجزائر 
.18بلحاج ، املرجع نفسه ، صصاحل -3
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ومسألة اإللتزام برأي األغلبية املمارسة السياسية عن الدميقرطية احلقيقية ومل تعد فكرة القيادة اجلماعية 
خرق ألهداف الثورة وللشرعية الدستورية،سوى تعبري عن

أثراً تعتمدت فكرة احلزب الواحد كذلك إو 1.احلزب الواحدنظرًا إلستحالة القيادة اجلماعية، وإعتمد 
إميانًا أن التنمية ومقاومة ،)جتربة البعثناصرية،مصر ال(النمط السائد يف بعض التجارب العربيةب

فيما يتعلق باحلزب األمربيالية تتحقق فقط باحلزب الواحد، ومتأثرتًا كذلك بالتيار اليساري املاركسي
كما ،كسي السائد يف اإلحتاد السوفيايتمبادئ التيار املار لكن ليس بكل الواحد وبالنظام اإلشرتاكي و 

وجتنباً لتقليد منوذجاإلسالميناقضة للتوجهتـممي الذي يرى أن التعددية احلزبيةتأثرت بالتيار اإلسال
بصفة شبه مطلقة منوذج طبقت الليربالية، يف املقابل الدميقراطيةهعليعددية احلزبية الذي قامت الت
ترتب على ":هيقول ناجي عبد النور أن2.ياليت طبقتها فرنسا يف جهازها البريوقراط"الدولة اليعقوبية"

من مجيع جبهة التحرير الوطينالصراع القائم داخل احلزب حول شكل النظام السياسي، إىل جتريد 
3".ثقيل بعد اإلستقالل

التجربة إىليرجع نظام احلزب الواحدأن إعتماد القيادة السياسية لكذلكناجيضيف يو 
لثورة املسلحة واليت أبرزت التالعب الذي قام به اإلستعمار باألحزاب السياسية يف ة لبقاسزبية الاحل

.ظل نظام التعدد احلزيب

سلوك بديهي صادر من إدارة إستعمارية، ولكنه هل كان سيستمر يف يعترب التالعب ا ذهلكن 
األحادية احلزبية يف ظلح إميان القيادة السياسية بالتنميةيف جزائر مستقلة، مما يرجظل تعددية حزبية 

يف تلك املرحلة ليس تالعب أكثرجعل نظرة القيادة السياسية صائبةاملكنشرتاكي،اإلنظام الو 
اإلدارة اإلستعمارية باألحزاب وإمنا كثرة اإلنشقاقات واخلالفات السياسية داخل األحزاب اليت سبقت 

السياسي والعسكري وهو ما نياألحزاب السياسية من إحراز أي تقدم يف امليدانالثورة واليت أفشلت
جعلهم يتخوفون من تضييع سنوات يف ظل تعددية حزبية قبل الشروع يف تنمية فعلية، األمر الذي لن 

للجزائر غداة اإلستقالل، هذا يستجيب مع األولويات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية الدستورية
، أن تارخييًا مل يقع إمجاع وطين بشأن )حمللني، ومؤرخني(أما من جهة ثانية، يتفق اجلميع . ةمن جه

.85، ص صنفسه املرجع-1
الدولة اليعقوبية)L’Etat Jacobin(: تعين الدولة املركزية، فهي تعكس شكل نظام إداري وسياسي مركزي، وهي شكل من األشكال

ها وحتكمها للمنظومة اإلقتصادية واإلجتماعية، فنجد الدولة املتدخلة، والدولة املنظمة والدولة تتخذها الدولة يف تسيري املختلفة اليت قد
.)اليعقوبية(املنسحبة والدولة املتدخلة بتحفظ والدولة املتحكمة

.47، صناصر جايب، املرجع نفسه-2
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ق اإلستقالل،  بتحقياألحادية احلزبية، كما مل تعرب الثورة التحريرية عن أي أحادية، إال ما إتصل منها 
متفق عليه يعرب عن وجود عدة قوى سياسية متحالفة لتحقيق هدف" اجلبهة"كما أن أوًال مفهوم

ضمت اجلبهة تيارات سياسية خمتلفة، وفئات متناقضة، وأجيال متباعدة، اتفقت لطرد :قبًال، ثانياً 
. اإلستعمار، وهو ما يثبت مرة أخرى مفهوم اجلبهة

07نلكن رؤية القيادة السياسية إلجيابيات األحادية احلزبية التنموية، واألهم من ذلك فإ
رمز ت يف إزالة مجيع الفوارق الطبقية داخل وعاء جبهة التحرير اليت أصبحت سنوات من الثورة جنح

جعل قرارها حول هو ما
. ية والسياسيةإعتماد األح

،1963، يف دستور"جبهة التحرير الوطين هي حزب الطليعة الواحد يف اجلزائر":أنترتب عليه إقرار 
ه يستجيب لإلرادة نيعترب احلزب الواحد قرار تارخيي لكو "...:صراحة يف نصه1964أكد يف دستور

... يقة للجماهري الكادحة يف احملافظة على مكاسب حرب التحرير وضمان مواصلة الثورةالعم
إطار و، وهفاحلزب هو التعبري الصادق عن الشعب، واإلخنراط فيه مرهون باإلميان بالتوجه اإلشرتاكي

راطية ميكن ميقراطية احلقيقية ووسيلة حتقيقها، وبالتايل املطلوب منه أن خيلق تصورًا جديدًا للدميقدال
1."...اجلميع من التعبري عن أنفسهم

حتل موقع ثانوي مقارنة مبؤسسات الدولة األخرى وقد أثبت ناصر رغم ما سبق فإن احلزب إ
أحادية حزبية احتل احلزب فيها رغم ذلك موقعًا ثانويًا جدًا داخل مؤسسات :"...جايب هذا بقوله

زة األمنية والعسكرية يف الواقع، وانفردت اإلدارة حبق التسيري الدولة األخرى اليت سيطرت فيها األجه
هذا 2".

جعل رئيس اجلمهورية ينفرد بالسلطة، وجبهة "اجلبهة"التحول يف موازين القوى املؤسساتية، لغري صاحل
.إطار يستمد منه شرعيته، دون أن يكون له سلطة فعلية يف إدارة احلياة السياسيةحتولت إىلالتحرير

إعترب احلزب هو مركز داخل النظام السياسيفمن الناحية النظرية الرسيمة ملوقع مؤسسة احلزب
ينشئها وحيدد قواعد عملها ويقوم العملية السياسية، وهو املؤسسة األوىل تنجب املؤسسات األخرى

اهلا، ويعني أعضائها وحياسبهم حيدد سياسية الدولة، يرشح لإلنتخابات الرئاسية والتشريعية بأعم

.87-86ع نفسه ، ص ص ناجي عبد االنور ، املرج-1
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أما من الناحية الواقعية، فإن احلزب كان أضعف مؤسسة يف 1.إخل...
ثال حل أسندت إليه على سبيل املالوظائف السياسية احلامسة اليتمنرغمالالعملية السياسية، ب

غائب يف هذا إالَّ أنه كان النزاعات اليت تنشأ داخل السلطة، أو 
، أو 1965وقيادة اجليش يف"بن بلة"س

وال يف اخلالفات اليت ،1967يف"الطاهر الزبريي"والعقيد"هواري بومدين"اخلالف الذي وقع بني الرئيس
حزب "ليس إسم وبالتايل صار ييطلق على جبهة التحرير . نشأت داخل جملس الثورة فيما بعد

.للتعبري على فراغه من حمتواه" جهاز احلزب"وإمنا "اجلبهة
ومن الناحية السوسيولوجية، فقد إرتبط باحلزب جمموعة من اخلصوصيات تتعلق بتخصيص 

دة وثانوية داخل اللعبة السياسية الرمسية الكلية، وكانت أقرب للمهام اإليديولوجية أداء أدوار حمد
وتأطري املواطنني لصاحل اإلدارة وأصحاب القرار، فإرتبط احلزب، جراء هذه األدوار بالفئات املتعلمة 

اصة باللغة املعربة وبعامل الريف أكثر من املدينة، مما يدل أن احلزب مل يستهوي الفئات املتعلمة وخ
تعليماً الفرنسية، وال النساء والالشباب، وحتول إىل وسيلة ترقية إجتماعية، لبعض الفئات املتعلمة، 

متوسطًا باللغة العربية، كان على رأسهم املعلمون وموظفوا الدولة، الذين احتكروا العملية اإلنتخابية 
لقاعدية والوسطى، وحىت جزء كبري لصاحلهم من حيث التنظيم وترشح،كما احتكروا هياكل احلزب، ا

2.من املناصب القيادية العليا

، متثلت يف وضع دستور 1963لدستورتحليل الدستوري، فالتجربة الدستورية اجلزائريةالووفق 
، )بسلطات واسعة لرئيس اجلمهورية، وأحادية السلطة التنفيذية(إقتبس، آليات من النظام الرئاسي

(ام الربملاينوآليات من النظ
، مما بل أحد أنظمة احلزب الواحد،ومن الناحية العملية فلم يكن أحد من هذه األنظمة،)أيضاً 

3.جعل الدستور يتسم بعدم التماسك

بتربير النزاع من صالحياتهأعلن الرئيس على إيقاف العمل به، ليوسع1963ويف أكتوبر
ومل يتخلى عنها إىل غايةمستندًا يف ذلك على مادة السلطات اخلاصة، ، املسلح مع املغرب

وأعلن على ،ألغى الدستور القائمالذي "بومدينهواري"من قبل العقيد1965جوان19إنقالب
رغم أمهيته ملا حيتويه من األولوية لبناء الدولة من القاعدة، نظرًا ألن الصراع على شكل الدستور

.24صاحل بلحاج ، املرجع نفسه ، ص-1
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حتديد صالحيا للرئيس ولباقي مؤسسات الدولة أمهل احلالة اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب وهو ما 
ونظرًا إلستحالة إستقرار حالة البلد دون يعي أن احلياة الدستورية أجلت إىل أجل غري مسمى، 

ما يتعلق بالسلطات العامة مواد حتدد كل06إصدارمؤسسات فقد إكتفى النظام القائم على 
مؤسسات وهي جملس الثورة الذي يعد السلطة العليا 03، إذ أنشأت"بالدستور الصغري"وصفت

الذي كان يف آن ورئيس جملس الثورةتابعة ومفوضة من جملس الثورة، ، احلكومة"للحزب وللدولة"
هو حمور النظام، وبالرغم من إحتاد واحد، رئيس الدولة، ورئيس احلزب ووزير الدفاع الوطين، وبالتايل ف

ترتب عنه من ة العسكرية، بدون أن ننسى ماشرعية مؤسسات الدولة وإمنا من شرعية قوة املؤسس
لكنه ال ميكن أن . شخصنة السلطة، وإختزال مجيع املؤسسات والسلطات يف يد رئيس رجل واحد

لإلقتصاد واإلدارة وفق النمط اإلشرتاكي، يف تلك الفرتة إنعكسا التسيري املركزي
دية اإلجتماعية مما أنتج التأييد الشعيب للسلطة بغض باإلجياب على الوترية التنموية للمنظومة اإلقتصا

.النظر من درجة مركزيتها

وفق حتليالت صاحل احلال إىل غاية منتصف السبعينات، السلطة على هذا بقية 
حكمت اجلزائر بقبضة من حديد إىل غاية منتصف السبعينات الذي أتى مبعطيات أخرى ":بلحاج

توى اجلماعات احلاكمة، يف مقدمتها اهتزاز مواقع هواري بومدين، تفرض توازنات جديدة على مس
1".1976مما جعله يقرر العودة إىل احلياة الدستورية، وإصدار املياق الوطين مث دستور نوفمرب

الثالث اليت  ، ضمن احلزب الواحد هو التايل استند إىل املؤسسات السياسيةالدستور الثاين
كانت يف الدستور ال

مهامهما، وأسند للمجلس الشعيب الوطين مهمة التشريع ومراقبة أعمال احلكومة، يف حني تركت 
كان اهلدف .رى يف يد رئيس اجلمهورية الذي كان هو رئيس احلكومة ورئيس احلزبالسلطات األخ

السلطة يف يد اجلبهة كأقوى مؤسسة يف النظام، مع تنمية املشاركة بقاءمن هذا الدستور هو إ

ؤسسة تابعة للرئيس وللمجلس ملولة والتأطري اإليديولوجي، لدعم النظام وبالتايل حتواإلجتماعي
. الشعيب
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نظرًا لشخصيته الكارزمية اليت  فراغ سياسيوقع1978أواخر"بومدين"بعد وفاة الرئيس
ة مناصب  باإلضافة إىل فراغ يف النظام، ألنه كان ميارس عدكانت متأل احلياة السياسية الوطنية، 

مل تكن قد إستكملت بناءها إضافة إىل أن اجلزائروأمني عام للحزب، ووزير دفاع،مجهوريةكرئيس
وظهور صراع حول من يتوىل السلطة، أدى إىل 1976املؤسسايت بعد الذي شرعت فيه يف دستور

رية بالرغم ، إنتهى الصراع لصاحل شخصية الشاذيل بن جديد العسكإستحالة اإلنتقال السلمي للسلطة
سسة العسكرية ليحسم الصراع لصاحله ويتمكن من ، بل إختارته املؤ طرفًا يف الصراعهنو كمن عدم

أدرك أنه من ،احلزباجلمهوريةهذا األخري بعد توليه رئاسة1.التحكم يف حياة احلزب والدولة معاً 
من جلناح السياسي للحزباإلستعانة باحاول يسيطر على اجليش يسيطر على احلزب والدولة وبالتايل

خالل سلسلة من اإلجراءات أمهها إعادة تأطري احلزب، وإعادة تشكيل مكتبه السياسي وجلنته 
اجليش حيافظ على موقعه داخل اجلبهة، الذي  كان تركاملركزية، ومن أجل احلفاظ على التوازن، 

لة واسعة على هيكلة كما أدخل هيك.من أعضاء اللجنة املركزية%20ضباطه السامون ميثلون
كان هدف "املناطق العسكرية شبه مستقلة"اجليش، وأعاد تنظيمه وفق فرق عسكرية تقليدية، مكان

.داخل املؤسسة العسكرية، ودعم مركزه يف السلطةمراكز القوى و الرئيس هو عزل وإبعاد رموز 
املؤرخ يف جويلية76/86مبوجب قانون76على دستورباإلضافة إىل إدخال جمموعة من التعديالت 

وحدد مبوجبه أسس احلكم يف البالد، وباإلجراءات اخلاصة بتنسيق . املتعلق مبراجعة الدستور1979
1986مث جاء ميثاق.06سنوات بدل05إىلالنشاط احلزيب واحلكومي، وقلص العهدة الرئاسية 

2."...األحادية احلزبيةيف اجلزائر يقوم علىإن النظام التأسيسي"..الذي أكد على حزب الواحد

إحتوائها للتنظيمات اجلماهريية وجعلها إمتداد طبيعي باإلضافة إىلقيادة الدولة واحلزب، وعلى وحدة
مناضلني يف احلزب،جبعل قيادة هذه التنظيمات للحزب، 

3.بالد والنجاح يف بناء اإلشرتاكيةواإلجتماعية والثقافية اليت تتوقف عليها تنمية ال

من الناحية الدستورية واملؤسسية للنظام السياسي يتضح أنه مت إختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة 
ية أدت لسوء إشتغال نظام املركز هغري أن هذلصنع نظام سياسي مركزي ومتوازن يف مؤسساته،

سبان آخر وحدة إنتاجية على املدى القريب واملتوسط التخطيط البريوقراطي الذي حياول األخذ يف احل

.95ناجي عبد النور ، املرجع نفسه ، ص-1
ناجي عبد النور، املرجع : نقًال عن.114، ص )1986(حزب جبهة التحرير الوطين : ، اجلزائر1986الوطنيالميثاق،اجلزائر-2
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إنه مبجرد إخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملي، تقلصت املوارد املالية يف اجلزائر وبدت مظاهر
الريعي، وترتب عن ذلك تبعات متثلت يف ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع ياإلقتصادالنظامإخفاق

أما على الصعيد السياسي فقد ترتب .فاض أسعار صرف، وجتميد األجور وتراكم الديونخنالبطالة، وا
على نظام احلزب الواحد التضييق على احلريات الفردية العامة، والتعسف يف استعمال السلطة، وعلى 

.ز البريوقراطي يف تنفيذ الربامج واملخططاتهاوقراطي فقد أدى ذلك إىل إخفاق اجلالصعيد البري 

فقدان النظام ::مجيع هذه العوامل أدت أوالً 
ارة زعزعة إستقرار مؤسسات النظام السياسي وفشلها يف إد:السياسي ملصداقيته وشرعيته، ثالثاً 

.األزمة

وكما هو احلال يف مجيع األنظمة السياسية يف العامل، اليت تقع فيها أزمات اإلقتصادية متس 
مباشرة، وإخفاق هذه األنظمة يف إجياد حل لألزمة أو بديل إقتصادي مثلما حدث مثًال بني 

اليت نتج عنها ظهور أحزاب متطرفة إىل احلرب العاملية األوىل والثانية إثر األزمة اإلقتصادية العاملية
.السلطة، وإيطاليا اليت ظهرت فيها الفاشيةالسلطة وذلك يف كل من أملانيا اليت تولت النازية فيها 

احلركة متثلت يفواسعةت حركات معارضة ذات قاعدة شعبية ظهر وكذلك احلال يف اجلزائر، حبيث 
عي اإلسالمية متثل بديل سياسي وإقتصادي وإجتما

الفساد السياسي واإلداري واملايل يف الدولة، باإلضافة إفشاءالذي فشل يف حتقيق أهدافه، وجنح يف
إىل حركات أخرى تعكس خمتلف الفئات اإلجتماعية، والثقافية، مثل احلركة الثقافية الرببرية، اليت 

ت النظام السياسي وسلوك السلطة، عارضارية، مجيع هذه احلركاتمن اإليديولوجية اليسصنفت ض

ا،ت بني مؤسساته ومراكز القوى فيهوقعالنظام السياسي رغم اخلالفات اليت غري أن1.املؤسسي
إىل أحداث أكتوبرقادستجابة ملطالب هذه التنظيمات مما واإل،رفض التنازل عن مكتسباته السياسية

88.
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من فإنه يتباذر للذهن أن ،ا سبقمم: النظام الحزبي مرحلة التعددية السياسية:الثانيمطلبال
مل يأيت نتيجة ختطيط 89دستوريفسياسيمبوجب قراراإلنفتاح السياسي الذي أعلنه النظام

جاء مبوجب تراكم أحداث سياسية وإقتصادية وإجتماعية زعزعة إستقرار النظام وإمنا مسبقعقالين
مع املتغريات السياسية ت النظامبوجوده، وبالتايل فإنه إنفتاح جاء ألقلمالسياسي وهددت 

هرت على ظالقوى السياسية اجلديدة اليت واإلقتصادية الداخلية اخلارجية باإلضافة إىل إستيعابه 
ة املطالبة باملشاركة يف اإلصالح املؤسساتية من خالل احلق باملشاركة السياسية واحلق الساحة السياسي

يف املشاركة يف صنع القرار، 
تعددية ":يقول ناصر جايب يف هذا السياق بأن.واليت مثلت البديل السياسي يف نظر الشعب اجلزائري

جديدة مل تقبلها قيادة حزب جبهة التحرير الوطين إالَّ مكرهة، بعد أن مت توجيه جزء من احلركة 
قدمت ككبش فداء للغضب يت

1".الشعيب

قبل التطرق إىل اإلنفتاح السياسي اجلديد، سأتطرق إىل القوى ال
ور ، وكانت حم88يف أكتوبراجلزائري مركزًا على احلركة اإلسالمية بإعتبارها هي من صنعت احلدث

.ةدون الرتكيز على هذه املأساساة الوطنية،أمجيع األحداث الالحقة املتعلقة بامل

ويبدو أن األحزاب السياسية :األزمات التي أدت إلى نشأت األحزاب السياسية في الجزائر-أ
اجلزائرية نشأة بفعل عوامل خارجية تتمثل يف األزمات التارخيية الناجتة عن اإلستعمار الفرنسي، 

:وبالتايل جاءت حلل األزمات التالية

وذلك منذ األيام األوىل بعد اإلستقالل حيث إنتهت املهمة اليت نشأت ألجلها :أزمة الشرعية- 1
جبهة التحرير ال

جهاز الدولة، باإلضافة إىل إقصاء مجيع األحزاب والتكوينات السياسية اليت حاولت العودة إىل 
 .

:أزمة التكامل- 2
اجلزائري، بسبب السياسات اإلستعمارية اليت عملت للقضاء على مقومات الشخصية اجلزائرية 

ل إنقسام واحلضارية من دين واللغة، والتاريخ، والعمل على تكوين خنبة موالية له، مما ولد بعد اإلستقال

در لفك حالة من حاالت التوتر أو األزمةـصوي يــالن سلطـإعيـعـرف عـلـى أنــه:يــياســرار الســقـلا.
.47ناصر جايب ، املرجع نفسه ، ص-1
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أن :"له والء بربري إفريقي، يقول ناجي عبد النور حول هذه املسألةفيه يف الشخصية اجلزائرية، وآخر
التيار اإلسالمي قد إستفاد من هذا التشتت ليؤطر فعله، ويصع

1".شرعية النخب واملؤسسات احلاكمة، لتكتسب أزمة اهلوية بعداً آخر تبعاً إلرتباطها بأزمة الشرعية

من خالل عجز املؤسسات السياسية يف اجلزائر من إستيعاب القوى السياسية :أزمة المشاركة- 3
د، وإقصاء للحريات الفردية واجلماعية، والتأكيد واإلجتماعية، والذي تزامن مع نظام احلزب الواح

.على األحادية املتعسفة وتراكم عناصرها لسنوات

هناك اتفاق على أن احلركة اإلسالمية :منطلقات وتطور الحركة اإلسالمية في الجزائر- ب
يف الواقع هي إمتداد اجلزائرية هي إمتداد للتيار اإلصالحي يف الذي ظهر قبل الثورة التحريرية، غري أنه 

الفكر للمرجعيات الفكرية اإلسالمية اليت عرفت يف بالد املشرق العريب، واليت تعددت إىل
،مدرسة األفغاين، وعبده(، والفكر اإلصالحي)د عبد الوهابمن ابن تيمية إىل حمم(السلفي

ت اإلسالمية املستمد فكر اجلماعا، باإلضافة إىل)م ابن باديس يف اجلزائرهوتالميذها الذين من بين
2.حسن البنا، مدرسة املودودي، مدرسة من مدارس أخرى أمهها مدرسة 

وهابية، إىل عقيدة وحركة الحتول الفكر السلفي مع حممد عبد الوهاب مؤسس احلركة لقد 
حتول فيها اإلسالم 19، ويف منتصف القرند من األقطار العربية واإلسالميةسياسية إنتشرت يف العدي

احلديثة السين إىل قوة سياسية مع حممد عبد الوهاب وأداة لإلصالح وللتحرر من التخلف إىل املدنية 
3.، يف عصر اإلستعماريف املدن اإلسالمية

يف حني ظهر اإلسالم السياسي،على يد املنهج اإلصالحي حملمد رشيد رضا، الذي جعل من 
كان مييل إىل جتديد الدولة العربية الواحدة الذي  لسياسي وللمواقف السياسية،اإلسالم ركيزة للعمل ا

وآثاره الفكرية أثرت يف احلركات الدينية اليت ظهرت يف د املد اإلستعماري األورويب، وف ضللوق
وبلدان إسالمية أخرى اإلخوان املسلمني يف مصر هاواليت كانت منطلق20الثالثينيات من  القرن

أما احلركة اإلسالمية يف اجلزائر، خاصة بعد اإلستقالل اتبعت يف غالبيتها، فكر اإلخوان 4.دفيما بع

.121-120ناجي عبد النور ، املرجع نفسه ، ص ص-1
، ص ص 2000، كانون الثاين، 20:، بغداد، عددمجلة العلوم السياسية،"مستقبل اإلسالم السياسي يف اجلزائر"جابر حبيب جابر،-2

مجلة ، "املنطلقات الفكرية للحركة اإلسالمية اجلزائرية وجدلية العالقة مع النظام السياسي"سناء كاظم كاطع، : نقًال عن. 98-99
.85-84ص ص ، 45، العدددراسات دولية
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.85سناء كاظم كاطع، املرجع نفسه ، ص : نقًال عن. 88، ص 2001مركز دراسات الوحدة العربية، 
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والتنظيمية واحلركية عن طريق الكتب العلمية املسلمني يف مصر اليت أثرت على الكثري من اجلزائريني 
الدليل على ذلك ": سناء كاظم"اليت انتشرت يف املكتبات اجلزائرية، تقول الباحثة 

بدأ الظهور العلين، لشباب اإلسالم يف اجلامعات اجلزائرية وتقاسم العمل 1970السبعينيات
مجاعة اإلخوان الدوليني بقيادة حمفوظ -1:مجاعات هي03ــي انقسم لذاإلسالمي املنظم، وال

و مجاعة مسجد اجلامعة مجاعة الطلبة أ-3.مجاعة اإلخوان احملليني بقيادة عبد اهللا جاب اهللا- 2.حنناح
الفكرية إىل مجاعة كما أن مجعية العلماء املسلمني واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ تعود .املركزي

املتمثلة حلركتهاةاألساسيمعها يف عدد من املبادئ واملرجعيات حيث التقت ،اإلخوان املسلمني مبصر
1".حلكمالكتاب والسنة يف جمال العقيدة والتشريع وايف

حماربة اإلستعمار لىعقبل اإلستقالل اجلزائريةاإلسالميةللحركةاقتصرت املنطلقات الفكرية

تحريريةية والثورة ال، فأسس أول مدرسة إصالحية شاركت يف احلركة الوطن1924يفاإلصالحية 
مساعي اإلستعمار فة العربية اإلسالمية للجزائر ضدألغراض دينية يف األصل للمحافظة على الثقا

فكر السلفي يف امليدان السياسي متواجد على الساحة السياسية قبل لطمسها، األمر الذي جعل ال
عبد (اإلسالمي الوطين، مثلستمر نشاطها وأفرز قيادات أخرى على مستوى العمل ااإلستقالل، مث 

الطيف سلطاين، الذي كان حمور التحرك اإلسالمي بعد اإلستقالل، أمحد سحنون زعيم الرابطة 
زب الواحداحلشاط نظراً لتنافيه مع إيديولوجيةمل يسمح هلا بالنواليت إىل غاية اإلستقالل، ) اإلسالمية

.التوجهات اإلشرتاكيةضداجعلها تشكل معارضة سلمية يف كتابمما

، غري من النشاط بعد اإلستقاللتعويض حظر مجعية العلماء، ل"مجعية القيم"تأسست1963يف
بسبب احتجاجها على إعتقال سيد قطب1966

مجيع املسجونني معه من وإرساهلا برقية للرئيس املصري مجال عبد الناصر، تطلب منه اإلفراج عنه و 
لدولة دعمت . يف مصروان املسلمنيخقادة اإل

.86سناء كاظم كاطع ، املرجع نفسه ، ص -1
ة وتربوية، مث حبث يف مدرسة كاتب وأديب إسالمي مصري عمل يف وزارة املعارف بوظائف إداري:إبراهيم حسني الشاذيللسيد قطبا

إىل أن صار رائد الفكر احلركي اإلسالمي، أين اشتهر العقاد، مث يف األدب اإلسالمي وإلتحق جبماعة اإلخوان، تقلد عدة مناصب إدارية،
عبد القادر :اجعللتوسع أكثر ر .1966، حكم عليه بتهمة التآمر على نظام احلكم وباإلعدام يف1966- 1954بني الناس بتأثريه فيها، بني

، 2013-09- 20:، دون ذكر تاريخ نشر املقال، تاريخ زيارة املوقعالموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة اإلخوان المسلمينعبار، 
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تكون مجاعة أخرى على يد املفكر مث1970.1الثورة اجلزائرية خالل الكفاح املسلح، وحلت رمسيًا يف
تنشيط ندوات فكرية يف بيته ، من خالل عمل على تكوين خنبة مسلمة مثقفةالذي ، مالك بن نيب

مث حتولت إىل مجعية فكرية رمسية، عرف مالك بن نيب عدة مضايقات من السلطة مث يف املساجد
، ويف )مشاكل اإلنسان يف العامل الثالث(املواضيع اليت يتطرق هلا يف حماضراته مثليةمن نوعهالتخوف

لقامت السلطة حبمن حاملي الرسالة، طموحه، إلقامة مصليات باجلامعة اجلزائرية ليخرج جيًال 
.1973ثقافية يف الصحراءخالل جولة، ليتابع نشاطه بصفة غري رمسية، تويف أواخر السبعينياتمجعيته

يف يف هذه األثناء ظهرت مجاعة التبلغ والدعوة اليت نشطت يف جمال ربط الناس بالدين، مما ساهم 
اإلخوان، يف سنوات مجاعةىل نشاطإإضافة انتشار الفكر الدعوي يف مجيع أرجاء الوطن، 

اإلجتاه اإلخواين، ومجاعة و ه عناصر من اإلجتاه السلفييف"العاشور"نظم ملتقىالذي 1970السبعينات
السنواتيفحول مستقبل النشاط الدعوي يف اجلزائر، و .التبليغ، اإلجتاه الصويف، مجاعة الطليعة

اإلسالمية عصرها الذهيب يف جمال الدعوي والتنظيمي، عرفت احلركة 1980إىل أواخر1970بنيما
والذي لعبت فيه املساجد دور كبري من 2.امتج

يف الرتويج لنوع من احلركية يف الفكر السلفي اإلصالحي، خالل خطابات األئمة واحللقات الفكرية
" حركة اجلزأرة"اجد داخل اجلامعات والثانويات، عرف هذا التيار بإسم نتج عن هذا النشاط فتح املس

، ومنذ أواخر السبعينيات خرجت احلركة اإلسالمية الذي دخل يف صراع مع اليسار التواجد باجلامعة
3.من اجلامعة وتدفقت يف الشارع

املشروع أناتفقت علىأن احلركة اإلسالمية يف اجلزائر :أوالً يالحظ خالل هذا التطور،ما
حتولت هذه احلركات اإلسالمية على تنوع :ثانياً .زمات ألل احلهواإلسالمي 

سناء : نقًال عن. 163، ص2002مركز دراسات الوحدة العربية،: ، بريوتمستقبل الديمقراطية في الجزائر، اعيل قرية، وآخرونامس-1
.89ع نفسه ، ص رج، املكاظم  كاطع

إلسالمية املعاصرة ، وأحد رواد النهضة الفكرية ا20مفكر إسالمي جزائري، يعترب من أعالم الفكر اإلسالمي والعريب للقرن :مالك بن نيب
ر الذين إهتموا، مبشكالت احلضارة من حيث املواضيع اليت تناوهلا أو املناهج اليت إعتمدها، فقد كان باحث عن أبعاد املشكلة، وعن العناص

لتوسع حول . سنةاألساسية يف اإلصالح، وأول من أودع منهجاً حمدداً يف حبث مشكلة املسلمني على أساس علم النفس واإلجتماع والتاريخ وال
دار الفكر، : دار الفكر املعاصر، دمشق: ، ندوة مالك بن نيب، بريوت2، طكرات شاهد للقرنـمذمالك بن نيب، : حياته يرجى مراجعة

.      ، على الغالف1984
. 99جابر حبيب جابر، املرجع نفسه ، ص -2
جامعة سيدي : اجلزائر،، العمل السياسي، العنف السلحالدعوة: ثيةي ثالالحركة اإلسالمية في الجزائر، قراءة فحنيفي اهلياليل، -3

:الرابط التايلتوفر على مصباحًا، 10:00، على الساعة 2013-09- 19بتاريخ زيارة املوقع،متت،دون ذكر تاريخ النشربلعباس،
WWW.ISLAMONLINE.COM
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، نتيجة ما فرضه الواقع عليها من تغريات وإقتصادية وإجتماعية رادكايلحنو اجتاه
1.باإلضافة إىل العنف السياسي املستخدم ضدها

اليت إنقسم مبوجبها حزب 1946أزمةترجع أصول هذه احلركة إىل:الحركة الثقافية البربرية-ج
إنتصار احلريات الدميقراطية داخليًا بني العناصر ذات األصول القبائلية داخل اللجنة املركزية، واليت  

واليت صنفت كانت تنادي إىل أفكار ومبادئ الئكية يف تصورها لشكل النظام السياسي اجلزائري 
ضمن التيار اليساري، وكإمتداد لليسار الفرنسي، مقابل العناصر األخرى يف احلزب ذات أصول غري 

على يب اإلسالمي،و العر تبين التوجه قبائلية واليت قررت
وإستمر هذا اإلقصاء ملسار اإلستقاليل،وطنية وتعرقل ا

، هذا اإلقصاء قابله ردود 1965ساعات منذ04وطنية،كما قلصت الربامج األمازيغية إعالميًا إىل
وا مبختلف أساليب العنف السياسي من قبل السلطة 

، وبعد منع حماضرة للدكتور مولود معمري، وإحراق العلم اجلزائري،1980السياسية، وإنطالقًا من
خرج القبائل يف الشوارع ومسي هذا اخلروج بالربيع األمازيغي، ونتج عنه إعتقاالت وقمع من السلطة، 

وىتصدع إجتماعي على املستوجودو دليل علىه،ابع اإلثينالطوهو ما أضفى على هذه احلركة 
الثقايف،،العرقي

إختارت أغلبيتها اإلنضمام إىل احلركة اإلسالمية والنشاط فيها، وبني فئة أقل منها متثل اهلوية 
واليت فضلت التوجه العلماين والالئيكي كتوجه سياسي ملستقبل النظام اجلزائري غري ما األمازيغية 

انتشارها كوجود إجتماعي يف العديد من مناطق الوطن، مقابل الفئة ذات التوجه العرويب اإلسالمي
، واإليديولوجيا اليت تستخدم الدين كقوة يث التعبئة اجلماهريية، والتنظيماليت كانت أقوى من ح
2.سياسية لتخقيق أهدافها

الذي كان ركتني العربية اإلسالمية، واألمازيغية الالئكية، عربتا عن الرفض السياسيكال احل
جتماعية، وعجزه اإلقوى اسي يف إستيعاب الوعلى عجز النظام السيناتج على نظام احلزب الواحد، 

سناء  :نقًال عن.118، ص113:، العددمجلة السياسة الدولية،"اإلسالميون والعنف املسلح يف اجلزائر"عامود،حممد سعيد أبو-1
.  90كاظم كاطع، املرجع نفسه، ص

.128ص ،2002دار املعرفة،: ، اجلزائردعاة البربرية في مواجهة السلطةرابح لونيسي،-2
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مما لتدهور األوضاع السياسية واإلقتصادية، وتطورات يف األوضاع الدولية،إضافة .يف التعبري عنها
.عل النظام  السياسي يفقد شرعيتهج

غاية أي منذ تأسيس جبهة التحري الوطين وإنطالق الثورة التحريرية إىل ،إىل غاية هذه املرحلة
مل تعرف نظام حزيب حمدد، إلنتفاءها ألي منافسة حزبية، وإلندماج اجلزائر فإنأواخر الثمانينات،

جهاز احلزب مع جهاز الدولة، وجعل أحد األجهزة تابع لآلخر، أو حللول احلزب حمل الدولة، 
.يف الدولةوظيفيًا وإيديلوجيًا وخنبوياً هجانذمإلوتصبح الدولة هي احلزب واحلزب هو الدولة، 
.وباإلمكان تصنيفه ضمن النظم احلزبية الغري تنافسية

تنظيماتومما سبق من أحداث ومن ظهور 
بني مؤيدي فتح باإلضافة إىل ظهور إنقسامات داخل اجلبهة،،غري رمسيةالدينية والثقافية والعلمية

خطاب رمسي للرئيس الشاذيل بن جديد والذي ندد فيه إصالحات إقتصادية، مثالبداية عن طريق
، ووعد بإصالحات سياسية دون ذكر10/10/1988بعد أحداث أكتوبر يفإحتكار السلطة 
مث إصدار بيان يففيها، ستعرض على الشعب لإلستفتاء عليها،ةياسيب ساحز أستشمل تأسيس

الثاين من اإلصالحات، يتضمن رفض الدخول يف تعددية يتضمن اجلانب،1988أكتوبر14و12
ومع ذلك مت 1،حزبية مباشرة يف أوساط تطمح للحصول على إمتيازات يف إطار دميقراطية مظهرية

لجبهة دون علم أحد، مما يدل على أن املشروع كان من إعداد الرئاسة ل06عرضه للمناقشة يف املؤمتر
مث قدم، وهو مايدل كذلك على وجود صراع غري معلن بني مؤسسة الرئاسة وجهاز احلزب،فقط

ها مؤسسة الرئاسة، على السماح بوجود فيتكتفإ،1988نوفمرب03لإلستفتاء الشعيب يفاملشروع
القانونية شاكلالناحية الدستورية هذه اإلصالحات ألغت املمجعيات ذات طابع سياسي، من

2.زب أو اجليش، ودعم موقفه أكثرمن إستشارة احلالرئيساليت تلزموالسياسية

:حماور كربى وهي06وقد مشلت:أهم اإلصالحات السياسية ونتائجها على عملية التحول- د
فصل جهاز الدولة على جهاز احلزب ، وإبعاد :مشلت أوالً :اإلصالحات على مستوى الحزب- 1

إلغاء :ثانياً .أي دور حلزب جبهة التحرير الوطين من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتشريعية
فتح :ثالثاً . القاعدة اليت تقضي بأن رئيس اجلمهورية جيسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة

دار قرطبة دار ابن طفيل، : ، اجلزائر1، ط)1999-1989(ات السياسية في الجزائرفي المؤسسمشاركة األحزاب ،مرزود حسني-1
.36-35ص ص ،2010

.37املرجع نفسه، صمرزود حسني،-2
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من يصل إىل هأنذلكنصب رئيس اجلمهورية، ووفق ناجي عبد النور يعينجمال املنافسة احلزبية على م
األمر الذي سيؤدي 1عن طريق اإلنتخابات وممثل عن الشعب العالقة له باجليش،اجلمهوريةةسارئ

إىل الرتسيخ الدميقراطي، وإىل قطع عالقة التأثر والتأثر بني رئاسة اجلمهورية وبني املؤسسة العسكرية 
.بني املؤسستنيط لكن يف الواقع فإن عالقة التأثري والصراع املتبادل ستستمرنظرياً فق

دون ذات طابع سياسي مجعيات حق إنشاء 1989أقر دستور:اإلعتراف بالتعددية السياسية- 2
، أي يف 1989أشهر بعد املصادقة على دستور فيفري05اإلقرار حبق تأسيس احلزب السياسي، 

لكسب إتفق عليه مجيع الدارسني على أنه حماولة من طرف النظام السياسي ، وهو ما 1989جويلية 

داخل حزب جبهة أمام اإلنشقاقات اليت بدأت تظهرخلق منابرحلل هذا التأخري اهلدف منه
اح ملؤيدي اإلنفتاح من إنشاء مجعات سياسية جديدة ستتحول إىل أحزاب والسم،تحرير الوطينال

بعث رسالة للتيار الرافض ملسار اإلنفتاح على وجود قوى سياسية مستقبًال، ومن جهة أخرى فإنه 

28من نفوذ اجلبه اليت عاشت ما يقاربأنه تقليل 
.القوى السياسية

طابع سياسي، وقواعد عملها، فرها إلنشاء مجعية ذات تو واجبالشروط الالقانون حدد كما 
ستور القاضيةمن الد40املادة، وحدود نشاطها السياسي مستندًا علىمتويلها، إيقافها وحضرها

اجلمعيات للمساس باحلريات السياسية، والوحدة ذه ":أنه
2.الوطنية، وسالمة الرتاب الوطين، وإستقالل البالد، وسيادة الشعب

مبشاركة كل مواطن 1989تمثيل السياسي يف ديباجة الدستورباإلضافة إىل ضمان مبدأ املشاركة وال
وفر فيه الشروط القانونية يف تسيري الشؤون العمومية، بواسطة جمالس منتخبة متثل قاعدة الالمركزية تت

وأنه لكل 3،سواء على املستوى الوطين أو احملليوحمل مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العمومية
. مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب

.149-148ناجي عبد النور ، املرجع نفسه ، ص ص -1
.149ناجي عبد النور ، نفس املرجع السابق ، ص-2
.21املرجع نفسه ، صمزود حسني ، -3
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باإلضافة إىل جم
واحلريات األساسية للمواطن اجلزائري، حرية الرأي والتعبري، مبدأ حياد اإلدارة، حتديد دور اجليش، 

1.مبدأ الرقابة، التوجه اإلقتصادي والعدالة اإلجتماعية

ليدعم الصحافة املكتوبة واليت مباشرة بعد صدور 1990أفريل23يف:صدور قانون اإلعالم- 3
القانون، ظهرت جمموعة كبرية من اجلرائد اخلاصة باللغتني العربية والفرنسية، باإلضافة إىل الصحافة 

140، حبيث قدر عدد اجلرائد حوايلاملتخصصة مثل الصحافة احلزبية والرياضية وصحافة أخرى
ة واإلسالمية مما أدى إىل ظهور مشاكل أخرى مثل تكاليف عنوان،كخطوة فريدة يف الدول العربي

باإلضافة إىل املنافسة املفرطة والتوزيع وعدم كفاية دعم الدولة،واإلشهارالطباعةالسحب ومشاكل 
2.يف التناول اإلعالمي

األمر الذي أدى 1990مبوجب قانون صادر يف ديسمرب:فتح المجال للجمعيات غير السياسية- 4
إنفتح جماهلا بني عشية وضحاها، مما أدى احلركة اجلمعوية، اليت كانت حمتكرة من قبل الدولة و إنفجار 

.

:2000إىل غاية1987يوضح تطور عدد اجلمعيات الوطنية الغري سياسية من: 02والجدول رقم
198788899091929394959697989920السنة

00
المج
موع

061281152136966472751204023716عدد الجمعيات
76
5

، جملة العلوم اإلنساسية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، الحركة الجمعوية في الجزائرحممود بوسنة، :املصدر
141.3، ص 2002، جوان 17عددال

، 2000و1988إرتفع عدد اجلمعيات بني فرتتني زمنيتني، بنييوضح هذا اجلدول كيف 
90/31وذلك راجع إىل القانون

أدى 
1988.

.36- 34املرجع نفسه ، ص ص-1
مركز دراسات الوحدة العربية، العدد : ، بريوتالستقبل العربي، "الصحافة املكتوبة يف اجلزائر بني األصالة واإلغرتاب"ديلو ،فضيل-2

. 151ناجي عبد النور ، املرجع نفسه ، ص : نقًال عن. 52- 51، ص ص 2000، ماي 255
. 152، صناجي عبد النور ، املرجع نفسه-3
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والرببية إىل غاية أواخر الثمانينات وفق السوسيولوجية فإن احلركة اإلسالمية ةأما من الناحي
تداخل تنظيمات غري مؤسسةحتليل دوفرجي للمؤسسات السياسية كانت تعرب عن 

أن كل مجاعة تنعم بتنظيم ":اجلماعة من هذه الزاوية، يقول دوفرجيمفهمخيتلط يف مفهومه معقد
كل تنظيم ينطبق على جمموعة حمددة، مما جيعل مفهوم املؤسسة السياسية على هذا الصعيد أن  معني و 

ل وللفصل حو ،غرة، أو كمرادف هلاصغامض، بإمكانه أن ينطبق على نوع خاص من املنظومات امل
، )(فإنه ميكن إعتبار أنالتنظيم واملؤسسة،الفرق بني

1)".داخل ااملؤسسة هو بشكل من األشكال التنظيم الرمسي(و

غري تنظيمات وعليه فإن اإلصالحات جعلت احلركة اإلسالمية والرببرية يف اجلزائر تنتقل من 
صناعة القرار إىل مؤسسات سياسية رمسية حيق هلا املشاركة يف اإلنتخابات ويف و رمسية دا

وتأسيسها إستعداداً يعرب عن حماولة النظام إلحتواء هذه التنظيمات ماهو داخل مؤسسات الدولة،
.إىل التعددية السياسيةاآلمن

ا التأسيس إىل نشأة أحزاب سياسية جديدة تعكس تصدعات وإنقسامات داخل كما أدى هذ
التصدعات أفرزت إرتقت من مرحلة الكمون اإلجتماعي إىل الظهور السياسي، هذه 

مل اليت اإلنقسامات الطبقيةدون وعرقية، 
تالشت مبوجبه جيمع عقود، 03يقاربوجه من نظام إشرتاكي دام مار خليعرفها ا

.%95ه ما يفوق فياخلطوط الطبقية، وصنع جمتمع متثل الطبقة الوسطة 

 اليعين فقط املعىن القانوين أي املعرتف به من قبل القانون، بل أيضًا معىن سوسيولوجي، أي املعرتف به من قبل : رمسي هناالمفهوم
.

.16-15موريس دوفرجي ، املرجع نفسه ، ص ص -1
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:على المؤسسات التمثيلية للنظام السياسي وعلى النظام الحزبي1989إنعكاس دستور-ه

:البرلمان الجزائريعلى -1
الوطين للثورة، وكانت له سلطات وعالقات عضوية وظيفية مع باقي األجهزة، مث تطور بعد اإلستقالل 

تعيني احلكومة، التشريع بإس :مهام03
الش

1963وحسب دستور. 1964
سنوات،كما منحت له مهمة، املبادرة بإقرتاح القوانني، 05ملدةباإلقرتاع العام السري واملباشر 

ليجمده رئيس شهرينإالَّ دممل يلتصويت على القوانني ومراقبة احلكومة، غري أن هذا الدستورا
وحلول الشرعية 1965بعد إنقالبواإلنتقال إىل التشريع باألوامر،،1963اجلمهورية يف أكتوربر

، تغري 1976الثورية حمل الدستورية، حتول إىل جملس للثورة، وإستمر على هذه الصفة إىل غاية دستور

مناقشة سياسة احلكومة، ،يهااحلزب الواحد، ومنحت له وظيفة التشريع بإقرتاح القوانني، التصويت عل
رية ولكن من الناحية نظهذا من الناحية ال1.مساءلتها باألسئلة الكتابية، أو باإلستجواب فقطو 

كون النواب مرشحني من احلزب الواحد، وكون الوزراء ورئيس اجلمهورية أعضاء يف اللجنة العملية ف
املركزية للحزب، وكون احلزب منذمج مع الدولة وضعيف بني مؤسساته السياسية، جعله جمرد جهاز يف 

ة
تصادق على القوانني، واحلكومة متلك مجيع املوارد والسلطات مبا فيها سلطة التشريع، جعل من 

لتجنب أي خالف قد ينشأ بني النواب واحلكومة حول احلزب جمرد واجهة أو أداة لتزكية املرشحني، و 
.لسات اللجنة املركزيةمن خالل مؤمتراة احلزب، وج.سياسة أو قرار معني

وعلى عالقته باحلكومة، السابقةالتشريعية والسياسيةعلى وظائف الربملان1989حافظ دستور
ري مكانت الربملان يف النظام السياسي من خالل جمموعة من التعديالت اليت تتماشى مع يغمع ت

ئري تتوفر فيه شروط القانونية للنيابة، ولو فتح جمال الرتشح لكل جزا- 1:الدستور اجلديد واملتمثلة يف
إمضاء من 500من ناخيب دائرته أو حوزه على%10بقائمة حرة شريطة أن يدعمه على األقل

-2.ناخيب دائرته اإلنتخابية

الشعيب الوطين يف املرتبة الثانية يف النظام السياسي -3.
إستقاللية -4.اجلزائري، بعد رئيس اجلمهورية، من حيث الشرعية اإلنتخابية والتعددية السياسية

.169-167ص ناجي عبد النور ، املرجع نفسه ، ص-1
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أخذ بنظرية الوكالة 89وبالتايل فإن دستورالنائب عن ناخبيه، وجعل نيابته وطنية وقابلة للتجديد 
.همغري مسؤول أماممستقل عن ناخبيه و الربملان، وجعل النائب سيادة إىل ل الالعامة ونق

إىل اجلزائر رمسياً إنتقلت1989فيفري23بعد املصادقة على دستور:على األحزاب السياسية-2
منحها ، و بصفة غري رمسيةكل لال نظام التعددية احلزبية 

حق املشاركة اهوإعطائ89من دستور40ي مبوجب املادةسياسمجعيات ذات طابع يس احلق يف تأس
، مجيعها تعكس توجهات حزب سياسي جديد60أكثر منرو ظهمما أدى إىليف اإلنتخابات،

إضافة على جبهة ، 1992السياسية الناشطة 
.و الدولة واحد يف حزب نشأ قبل اإلستقالل واستمر كالذي FLNالتحرير الوطين

:1992إىل فيفري1989األحزاب السياسية املعتمدة يف اجلزائر بني جويليةقائمة :03جدول رقم
األحزاب التي المنحلةاإلتجاه السياسيتاريخ التأسيسزبإسم الح

وطين إسالمي  عرويبFLN01/11/1954جبهة التحرير الوطين 
منحلعلماين دميقراطيPSD14/08/1989حلزب اإلجتماعي الدميقراطي ا

دميقراطي الئيكيPAGS10/09/1989حزب الطليعة اإلشرتاكي 

04/03/1992إسالمي ذو طرح حضاريFIS12/09/1989اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية

RCD
دميقراطي بربري12/09/1989

احلزب الوطين من أجل التضامن والتنمية
PNSD

وطين دميقراطي1/09/1989

وطين إسالمي معـتدلPRA28/10/1989حزب التجديد اجلزائري

وطينPNA07/11/1989ميقراطياجلزب الوطين  الد

ايلمسعلماين رأPSL11/11/1989احلزب اإلجتماعي احلر 

علماين إشرتاكي دميقراطي بربري FFS20/11/1989جبهة القوى اإلشرتاكية
راديكايل

وطينUFD26/11/1989احتاد القوى اإلشرتاكية

وطين دميقراطيPR26/11/1989احلزب اجلمهوري

إسالمي إصالحيPUP27/11/1989دة الشعبيةحزب الوح

وطين إصالحيFNS02/12/1989اجلبهة الوطنية لإلنقاذ 

إجتماعي رأمسايلPAHC06/12/1989احلزب الوطين لإلنسان رأمسال
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وطين إصالحيUFP31/12/1989احتاد القوى من أجل التقدم 

احلركة الدميقراطية للتجديد اجلزائري
MDRA

وطين إسالمي14/01/1990

يساريPST2701/1990لاحلزب اإلشرتاكي للعما

اجلمعية الشعبية للوحدة والعمل
APLLA

إسالمي إصالحي27/01/1990

االحتاد من أجل الدميقراطية واحلرية
UDL

دميقراطي03/02/1990

يساري تروتسكيPT26/02/1990حزب العمال

اجلزائراحلركة من أجل الدميقراطية يف
MDA

منحلوطين إسالمي عرويب20/03/1990

وطين دميقراطيPFD27/06/1990احلزب التقدمي الدميقراطي

وطين إصالحيPRP01/07/1990احلزب اجلمهوري التقدمي

منحلوطين إسالميMEO18/07/1990حزب األمة
احلركة من أجل الشباب الدميقراطي

MJD
راطيوطين دميق25/07/1990

عرويب إصالحي إسالميMFAI04/08/1990حركة القوى العربية اإلسالمية

عرويب إسالميRAI29/08/1990التجمع العريب اإلسالمي 

وطينUPA14/10/1990إحتاد الشعب اجلزائري 

التحالف الوطين للدميقراطيني املستقلني
ANDI

وطين دميقراطي20/10/1990

وطين إصالحيFDU12/11/11/1990أجل الوحدةجبهة اجلهاد من 

إسالمي عرويب إصالحيMNI28/11/1990حركة النهضة اإلسالمية 

وطينFGI28/12/1990جبهة أجيال اإلستقالل 

دميقراطي إصالحيAJL11/12/1990حرية من أجل العدالة واحلرية

وطين إصالحيMAJD02/01/1991احلركة اجلزائرية للعدالة والتنمية

وطين دميقراطيGD12/01/1991اجليل الدميقراطي

وطين عرويبRAB27/01/1991التجمع اجلزائري البومديين 

وطينMSA16/02/1991احلزركة اجلزائرية من أجل األصالة 

وطين إشرتاكيPSJT10/03/1991حزب العلم والعدالة والعمل

إصالحي تقدميPAJD10/03/1991ماحلزب اجلزائري للعدالة والتقد

وطين دميقراطي13/03/1991جبهة األصالة اجلزائرية الدميقراطية
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FAAD
ليربايلALP25/03/1991حزب احلر اجلزائري

وطين إجتماعيPJS04/04/1991حزب العدالة االجتماعية 

واينإسالمي عرويب إصالحي إخHAMAS29/04/1991حركة التجمع اإلسالمي

وطين إجتماعيPEL29/04/1991حزب البيئة واحلريات

إسالمي إصالحيJMC26/05/1991اجلزائر اإلسالمية املعاصرة 

وطين عرويب54AHD29/05/1991عهد 

وطين دميقراطيFFP17/07/1991جبهة القوى الشعبية 

وطينPNA17/07/1991التجمع الوطين اجلزائري 

وطينRUN24/07/1991ل الوحدة الوطنيةالتجمع من أج

منظمة قوى اجلزائر الثورية اإلسالمية احلرة 
OFARIL

وطين إسالمي إصالحي08/09/1991

التجمع الوطين من أجل الدميقراطية 
RND

وطين دميقراطي29/09/1991

وطين إجتماعيRJN28/10/1991جتمع شباب األمة

اجتماعيوطينPD28/10/1991حزب احلق

إسالمي عرويبMRI09/11/1991حركة الرسالة اإلسالمية 

دميقراطي علماينFFD24/1/1991جهبة القوى الدميقراطية

احلركة من أجل املستقبل الوطين 
MANDوالدميقراطي

وطين دميقراطي19/01/1991

احلزب الوطين الدميقراطي اإلشرتاكي
PNDS

طيإشرتاكي دميقرا22/01/1992

وطين إسالميPEI22/01/1992حزب اآلمال اإلسالمي 

حزب اإلحتاد الوطين للقوات الشعبية 
PUNFP

وطين اشرتاكي19/02/1992

وطينPNJA19/02/1992احلركة الوطنية للشباب اجلزائري

،ص ص1992ر،املؤسسة الوطنية لإلتصال والنشر واإلشها:الدليل اإلقتصادي واإلجتماعي، اجلزائر:المصدر
110-112.1

.261- 258، ص ص 03ناجي عبد النور ، املرجع نفسه ، امللحق رقم -1
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تنوع يف التوجهات اإليديولوجية لألحزاب السياسية يف مايالحظ يف هذا اجلدول أنه هناك 
الذي يقسم CSESوضعته املركز العلمي للدراسات اإلجتماعيةوباإلمكان تصنيفها وفق معياراجلزائر

درجات وفق الرتتيب 10سلم مشكل منعرب من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار، النظم احلزبية 
اليسار اللربايل، )5االشرتاكيني الدميقراطيني، )4االشرتاكيني، )3االيكولوجيني، )2الشيوعيني، )1:التايل

1.األحزاب القومية الدينية)10احملافظني،)9اليمني اللربايل، )8، الدميقراطينياملسيحيني)7اللرباليني،)6

-1:تراوحت بني، حزبيةعائالت05األحزاب السياسية إىلتإنقسمائر غري أنه يف اجلز 
عائلة حزبية يسارية "-4،"عائلة حزبية دميقراطية"-3،"إسالميةعائلة حزبية "-2، "عائلة حزبية وطنية"

يف،"معتدلة إىل راديكالية يساريةعائلة حزبية أمازيغية ترتاوح بني"-5،"من إشرتاكية إىل تروتسكية
ني،كما هناك أحزاب معتدلة تنسب نفساها مأحزاب أكثر تفتحًا وتنسب نفسها لليدجنعائلة كل 

ولة لتصنيف األحزاب وفق السلم احمويف .للوسط وهناك كذلك أحزاب راديكالية كأقصى اليسار
من أقصى اليمن إىل أقصى اليسار تبني أن هناك أحزاب تنسب نفسها للتيار اإلسالمي ويف نفس 

لتيار الدميقراطي، األمر الذي أضفى على هذه اإلنتماءات صفة الشعارات فقط دون أن الوقت ل

جبهة التحرير ":جندالتيار الوطنيفقط األحزاب اجلماهريية الكبرية من كل عائلة حزبية، فمثًال يف 
جند على سبيل التيار اإلسالمي، ويف "RNDوالتجمع الوطين من أجل الدميقراطية، FLNلوطينا

التيار أما يف"HAMAS، حركة التجمع اإلسالميFISاجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ":املثال ال احلصر
، "ANDI، التحالف الوطين للدميقراطيني املستقبلينيFFDجبهة القوى الدميقراطية":جندالديمقراطي

يف حني يف التيار ، "PT، وحزب العمال PSTاحلزب اإلشرتاكي للعمال :"جندالتيار اليساريويف 
، من "RCD، والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية FFSجبهة القوى اإلشرتاكية ":الرببري هناك

مدة دخلت يف ، فإن مجيع األحزاب املعتENPEحيث القوة الفعلية لألحزاب املشاركة يف اإلنتخابات 
أحزاب، 03هناك فقطENPPاملنافسة اإلنتخابية، أما من حيث األحزاب الفعلية املمثلة يف الربملان

،FFS، جبهة القوى اإلشرتاكيةFIS، اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ FLNتتمثل يف جبهة التحرير الوطين
أكثر القوة الفعلية حضتو 1991ية لــونتائج الدور األول لإلنتخابات التشريعباإلضافة إىل قوائم حرة،

: لألحزاب املمثلة يف الربملان

.62عبد العايل عبد القادر، املرجع نفسه ، ص -1
يف نظريةJean Blondel من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار، فإن أقصى اليمني عادة ما يشري إىل األحزاب اللربالية لتصنيف األحزاب

. يسار يشري إىل األحزاب الشيوعية أو االشرتاكية املتطرفةالدميقراطية يف حني أقصى ال
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:1991حيتوي على نتائج الدور األول لإلنتخابات التشريعية لــ : 04الجدول رقم
عدد المقاعدعدد األصواتالحزبالرقم
3.260.222188اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ01
510.66125جبهة القوى اإلشرتاكية02
1.612.94716جبهة التحرير الوطين03
03/األحرار04

1991.1ريدة الرمسية، نتائج الدور األول لإلنتخابات التشريعية لــاجل:المصدر

حتليل دوفرجي صحيح فيما يتعلق بالفرق بني التعددية احلزبية وبني حالة إنعدام األحزاب مما جيعل 
الدولة تكوينات حزبية صغرية ضعيفة وغري مستقرة ال ترقى يف هذه األخرية قد تكون يف. يف الدولة

مطالب إجتماعية أو إقتصادية، فيه أي تعكس 
وعادة ما يكون زوال هذه التكوينات احلزبية الصغرية مرهون بزوال الظرف أو القضية اليت نشأة من 

إمنا عن مرحلة سابقة لظهور و وفرجي، فإن هذه احلالة التعرب عن نظام حزيب أجلها، ويف حتليل د
2.، فهي تدخل ضمن التطور الطبيعي للظاهرة احلزبية على العموماألحزاب

اليت جتاوز مبوجبها عدد إنتقال من نظام احلزب الواحد إىل التعددية املفرطة اجلزائر عرفت 
احلق يف إنشاء مجعيات ذات طابع سياسي، وحسب بعض مستغالتا بذلكحزب 60األحزاب

دفع ليس صدفة وإمنا مناورة من قبل السلطة ل) مجعيات ذات طابع سياسي(الفقهاء جاء هذا التعبري 
غري أنه ما وقع يوافق نظرية 3حتت راية جبهة التحرير الوطين،إلنضواء هذه التشكيالت السياسية ل

ومما 4ور الظاهرة احلزبية وليس نظام حزيب،ربها مرحلة من مراحل تطة اليت إعتدوفرجي حول هذه احلال
26يفسر كذلك زوال وإختفاء العديد من األحزاب اليت شاركت يف اإلنتخابات التشريعية لــ

التمثيلية، كما ساهم يف ذلك اإلحنراف يف ،1991ديسمرب
هناك أخرى جتددت إما ، يف حني"توجت مبأساة وطنية مث بالوئام املدين"األحداث الالحقة اليت 

.1997توجهها السياسي يف اإلنتخابات التشريعية لسنة غيريبتنظيم جديد أو بت

هي األحزاب اليت عكست مطالب إجتماعية أما األحزاب اليت متكنت من أن متثل يف الربملان 
اإلسالمية لإلنقاذ املنحل، متكن من بلوغ هذه قوة مجاهريية واإلنتخابية وسياسية عميقة فمثًال اجلبهة 

الدور (1991ديسمرب 26بتاريخ ،تضمن النتائج الرسمية لإلنتخابات التشريعيةالم، 1991ديسمرب 30عالن مؤرخ يف إاجلزائر،-1
.1991، 01، اجلريدة الرمسية، العدد )األول

2- Maurice Duverger,Op, Cit; pp 258-259.
.124، ص2006، 04، عدد جامعة ورقلة:، اجلزائرمجلة الباحث، "2004-1962التجربة احلزبية يف اجلزائر "أمحد سويقات، -3

4 - Idem, pp 258-259.
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هليمثتنظرًا ل
وجبهة ،1989حالة كمون نتيجة اإلقصاء الذي مارسه احلزب الواحد منذ اإلستقالل وإىل غاية

فوزها عن درجة اإلقصاء الذي متيز بطابعه الطائفي واجلهوي، يف ية هي األخرى عربَّ القوى اإلشراك
لشرعية الثورية وإىل السنوات اليت أمضاها منفردا على لا

.   الساحة السياسية
نه بأ،J.Blondelلــ تقليدي ميكن حتديد شكل النظام احلزيب خالل هذه املرحلة وفق التصنيف ال

فإنه حىت بعد هذا ،Giovanni sratoriنظام التعددية احلزبية مع وجود حزب مهيمن، أما وفق معيار
نظرًا لطبيعة العالقة التنافسية بني غري تنافسي،حزيبنظامبقياإلنفتاح فإن النظام احلزيب اجلزائري 

، درجة عاليةلتمثل يف جبهة التحرير الوطين، واملتأثرة به حنو املركز املةغري متساوية واملتجهاألحزاب
باإليديولوجية 

غلتستالتحريرجبهةحبيث يف أغلب املناسبات كانت ، ودرجة اإلستقطاباألحادية املشرتكة بينهما
أو لدخول يف حتالفات حزبية برملانية، ليةاحلزبو سم املنافسة لصاحلها،
النظم احلزبية الغري تنافسية هذا التصنيف يتطابق مع مفهوم إلبتزاز وإعاقة حتالفات أخرى الختدمها، 

ري، فإن النظام احلزيب اجلزائوبالتايلحزب واحد أو حزب مهيمن ي يسيطر فيه ذالSartoriىدل
. ميكن تصنيفه خالل هذه املرحلة بنظام احلزب املهيمن أو الغالب

ةنظمأفتوحة و ة منظمأالذي يقسم النظم احلزبية إىل ،Peter Mairلــ، ةاحلديثعايري وفق املأما 
، فإن النظام احلزيب اجلزائري يصنف ضمن النظم احلزبية املفتوحة اليت تسمح جلميع األحزاب مغلقة

دخول يف املنافسة اإلنتخابية، غري أن هناك أحزاب تبقى على الدوام يف السلطة، بينما حترم أخرى بال
. من التمثيل أو املشاركة يف احلكومة على الدوام

بني النسيبالتوازنمعيار ، و العددوفق معيار النظام احلزيبصنفيالذي"آالن سياروف"وفقو 
من حيث العددةفرطاملةالتعدديإتسم بزيب اجلزائري يف هذه املرحلة النظام احلاألحزاب، يتبني أن 

مع ةتعدديبال"إتسماألحزاب فقد النسيب بنيتوازنمعيار الأما من حيث ، حزب60أكثر منوجود ل
أن شكل يتبنيENPPلعدد الفعلي لألحزاب املمثلة يف الربملانوفقا للكن ، "د حزب مهيمنو وج

مع هيمنة حزب على مقاعد أحزاب يف الربملان 03حزبية معتدلة لوجود تعدديةالنظام احلزيب هو 
حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ على التمثيل ذ هيمنإ،2.95هو، وبالتايل فإن مؤشر التجزئة الربملان
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وحزب جبهة التحرير 1مقعد،25مقعد، وجبهة القوى اإلشرتاكية على188يف الربملان حبصوله على
أنه لن تتمكن مجيع األحزاب أن تصبح أحزاب فعلية ،Douglas Raeيقول . مقعد16ين علىالوط

وهو ما.وقعها من الصراع اإلجتماعيمبENPPممثلة يف الربملان
إلنبثاقهما يفسر فوز اجلبهة اإلسالمية وحبهة القوى اإلشرتاكية على مقاعد أكثر من اجلبهة التحرير،

يف حني جند جبهة التحرير اليت . 

واإلجتماعية أواخر الثمانينات املواطن ثقته يف نزاهتها واليت تزامنت مع األوضاع اإلقتصادية والسياسية 
.نظامللالسياسية باإلضافة إىل إنتشار الفساد واحملسوبية، يف املؤسسات 

ح جانب إجيايب وآخر سليب، أي مجاعة ترغب يف إنشاء حزب سياسي، ولكن عملياً كان هلذا اإلنفتا 

السرعة  يف مثلأما اجلانب السليب، فت.يةإقتصادأو يةدينائفية أوطخطوط إنقسام ت وفق حتدد
ن غرس ثقافة تعددية مسبقة عن طريق 

حزب سياسي يف أقل من سنتني، 60إعتماد أكثر منالتعليم أو املؤسسات التـثـقيفية والذي أدى إىل 
حزب جبهة حزباءبقنظام تعددية مفرطة مع األحادية احلزبية، إىلنظامجعل اجلزائر تنتقل منمما 

ية اليت تضم احلزبتعدديةالالرغم من بالوطنية،سيةالساحة السيامهيمن على كزبالتحرير الوطين  
تواليت إتسممع أحزاب أخرى غري قادرة على أن متثل دون حتالفات جمهريةأحزاب ضعيفة و 

، من دستور 40الالثقافة ذات أو سالمية اإلوإقصاء األحزاب باجلهوية، 
حدة الوطنية، والسالمة معيات لضرب احلريات األساسية، والو 1989فرباير

2.وسيادة الشعبالرتابية، وإستقالل البالد 

اإلسالمي على مط دين الدولة لفرض النهومبا فيها حرية التدين، وإستغالل املبدأ الدستوري اإلسالم
وبعدم حقها يف املساس حبقوق اجلزائريني يف إختيار منط معيشتهم حىت ولو مل ائري،تمع اجلز 

اإلسالمي وأنه على احلزب الذي يكون يف احلكومة أن حيرتم مبادئ وتوجهات وتوافق مع املنظور 

، الدور 1991ديسمرب26بتاريخالنتائج الرسمية لإلنتخابات التشريعيةالمتضمن، 1991ديسمرب30مؤرخ يفاجلزائر، إعالن -1
.1991، العدد األول، اجلريدة الرمسية األول،

23بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في إستفتاءالمتعلق، 1989فرباير28املؤرخ يف 89/18اجلزائر، املرسوم رئاسي رقم -2
.1989، 09اجلريدة الرمسية ، العدد،40، املادة 1989فبراير
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ور باقي املواطنني، مما أدى إىل إلغاء نتائج اإلنتخابات التشريعية، وتوقيف املسار اإلنتخايب حنو الد
.املعتدلة يف إيديولوجيتها أو العلمانيةباحز األتعرتف فقط بميقراطية إقصائية دإنتاج وبالتايل الثاين، 

اليت تعتمد على اإلسالم  أي بني تلكالسياسيةيديولوجيات توافق سياسي بني اإلأزمةماك
رسة العملية الدميقراطية وفق النمظ وبني إيديولوجيات سياسية حتاول مماكمرجع يف املمارسة السياسية

، مما أدى إىل إعادة طرح مسألة شكل إستيعاب السلطة للقوى السياسية وشروط هذا الغريب
من طرف مؤسسات الدولة هلا، اإلعرتاف الرمسيشروطاإلستيعاب أو

.للمأساة الوطنيةاملنتجاألساسيكر هذا اخلالف هو احمل

ومن نتائج هذه املرحلة اليت إنتهت أثناء التحضري للدور الثاين، والذي توقف بعد أن قدم 
، وحل الربملان أي شغور منصب رئيس اجلمهورية 1992جانفي11رئيس اجلمهورية إستقالته يف 

فيفري4
1992مارس4ا مت إصدار قرار حبل حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذم، ك1992

. التابعة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذالشعبية البلدية والوالئية

أمام هذه األحداث عقدت ندوة للمصاحلة، إنتهت باملصادقة على وثيقة املرحلة اإلنتقالية اليت 
نصت على تكو 

، ويفللمجلس اإلنتقايلFLN -RCD-FFSالــمن
خضت عنها حتديد ومت1996سبتمرب14/15عقدت ندوة حتت إسم ندوة الوفاق الوطين، يف1996

اإلنتخابات -1996.2-1:عيد اإلنتخابيةكالتايلآجال املوا
1997.1اإلنتخابات احمللية خالل السداسي الثاين من-1997.3التشريعيةخالل السداسي األول من

.125املرجع نفسه ، ص أمحد سويقات ،-1
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إلغاء نتائج دبع:النظام الحزبي بعد اإلنفتاح السياسي واإلصالحات األخيرة:المطلب الثالث
رغوب فيه من 1اإلنتخابات التشريعية األوىل يف اجلزائر،

جلأت السلطة يف األشهر األخرية من السلطة وباملساس باحلريات األساسية، وبالوحدة الوطنية، قبل 
بإستبدال مل السياسي يف اجلزائر، يف إطار املراجعة الشاملة لنصوص الع1997، واألوىل من1996
اخلاص بشروط تأسيس اجلمعيات ذات الطابع السياسي، بقانون حيدد شروط تأسيس 89/11قانون 

وينظم عملها وهدفه الرئيسي هو تقليص عدد األحزاب، مما جعل العديد من احلزب السياسي، 
فكان مصريه احلل، وبذلك ، للعجز عن توفري الشروط اجلديدة 92و89األحزاب اليت نشأت بني

2.حزب34تقلص عدد األحزاب إىل أقل من النصف، ونشأت أحزاب جديدة لريتفع إىل حوايل

1997مارس06واجلدول التايل يوضح األحزاب السياسية اليت ظهرت يف اجلزائر بعد صدور قانون
1997مارسلــقانون صدور بعد املعتمدة األحزاب قائمةل:05الجدول رقم.املنظم لعمل األحزاب

اإلتجاه السياسيتاريخ التأسيسإسم الحزبالرقم
وطين دميقراطيRND03/04/1997التجمع الوطين الدميقراطي 01
إسالمي عرويب إصالحي1991ديسمرب HMSحركة جمتمع السلم 02
وطين إسالمي عرويبFLN01/11/1954جبهة التحرير الوطين03
إسالمي عرويب إصالحي1990أكتوبر MSهضة حركة الن04

FFS29/09/1963جبهة القوى اإلشرتاكية05
علماين إشرتاكي دميقراطي 

بربري راديكايل
دميقراطي بربريRCD12/12/1989التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية06
يساري تروتسكيPT26/02/1990حزب العمال 07
وطين إصالحي1990ديسمرب واحلرياتاإلحتاد من أجل الدميقراطيات 08
وطين إصالحيPRP05/05/1990احلزب اجلمهوري التقدمي09
وطين إسالمي معتدل08/05/1995التحالف الوطين اجلمهوري10
علماين رأمسايل PSL11/11/1989احلزب اإلجتماعي احلر11
دلوطين إسالمي معـتPRA15/11/1989حزب التجديد اجلزائري 12
وطين عرويباحلركة الوطنية للشبيبة اجلزائرية13
وطين عرويب54AHD29/05/1991حركة عهد 14
08/10/1990ائريني الدميقراطينيجبهة اجلز 15
التجمع الوطين اجلمهوري 16
احلركة من أجل الدميقراطية والشعبية17

.182جي عبد النور، املرجع نفسه، ص نا-1
.107- 106صاحل بلحاج ، املرجع نفسه ، ص ص -2
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1989ة جويلياحلزب الوطين من أجل التضامن والتنمية18
1989أكتوبر احلزب اإلشرتاكي للعمال 19
حركة الوفاء الوطين20
التجمع من أجل اجلزائر21
وطينRUN24/07/1991التجمع من أجل الوحدة الوطنية 22
وطين24/07/1991التنجمع الوطين الدستوري23
MNE20/06/1997احلركة الوطنية لألمل 24
وطين27/01/1999ح الوطينحركة اإلصال25
اجلبهة الدميقراطية26

83.1، ص3،2002الفصل الثالث األحزاب السياسية، الطبعة،دليل الجزائر السياسي:المصدر

زب، احلمل يف املعلومات من حيث تاريخ تأسيس اغري ك04كما هو ملحوظ فإن اجلدول رقم
نت من أن متثل ك غري مهم مادام مجيع األحزاب اليت متكغري أن ذل، ةالسياسيهتوجهومن حيث 

.

1989، منها من تأسس يفحزب سياسي26يعرب هذا اجلدول عن تقلص عدد األحزاب إىل
1999أو1997أوالتحالف الوطين اجلمهوريمثل 1995ومنها من تأسس يف1991أو1990أو

، FFSوFLN، ماعدا الـ املتعلق باألحزاب السياسية97/09القانون العضوي رقمأي بعد صدور 
.اللذان تأسسى قبل الثورة التحريرية أوبعد إستقالل اجلزائر

وميكن رصد أهم التوجهات السياسية بعد تقلص عدد األحزاب على الساحة الوطنية، يف 
العائلة احلزبية الوطنية جتسد التيار ":سد تيار سياسي حمدد، أوالً عائالت حزبية كل واحٍد منها جي

:ثانياً ". كثاين أقوى حزب بعد حبهة التحريرFLN -RND:الوطين، وأهم األحزاب اليت تضمها هي
العائلة احلزبية اإلسالمية، جتسد التيار السياسي اإلسالمي اإلصالحي، وأقوى األحزاب اليت "

ويالحظ يف العائلة احلزبية اإلسالمية ."MS، وحركة النهضة HMSلسلمحركة جمتمع ا:تضمهاهي
العائلة احلزبية ":ثالثاً . 

FFSالـ:يت يضمها هذا التيار هيالتيار اليساري اإلشرتاكي، وأهم األحزاب الد يفستجتو اليسارية

".RCDو

.263-262، ص ص04ناجي عبد النور ، املرجع نفسه ، امللحق رقم -1
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":يقول صاحل بلحاج
ا إلنعدام غريه، من الناحية العلمية مبأصله، لقي رواجًا يف اخلارج والسيما يف فرنسا والبلدان العربية، ر 

أن الواقع يقول :ية العلمانية، مث يضيفلدينا حتفظات حوله، خاصة بالنسبة للفئتني الوطنية والدميقراط
1".أن هناك أحزاب السلطة وأحزاب خارج السلطة، نسميها جوازاً أحزاب املعارضة

1997اتتشريعيعدد األصوات واملقاعد األحزاب الفائزة يفيوضح :06الجدول رقم
عدد المقاعدعدد األصواتالحزب السياسيالرقم
3.533.434155اطيالتجمع الوطين الدميقر 01
1.553.15469حركة جمتمع السلم02
1.479.28564جبهة التحرير الوطين03
915.44634حركة النهضة04
527.84819جبهة القوى اإلشرتاكية05
442.27119التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية06
459.23311األحرار07
194.49304حزب العمال08
65.37103احلزب اجلمهوري التقدمي09
51.09001اإلحتاد من أجل الدميقراطيات واحلريات10
36.37401حزب اإلجتماعي احلر11

9.275.999380الــمــجـمـــــوع

1997.2: المصدر

، حتول إىل 1997تعديل قانونبعدو ،الناتج عن هذه التشريعياتائري النظام احلزيب اجلز صنفي
متثل يف التعددية احلزبية مع وجود حزب مهيمن، غري أن احلزب املهيمن يف هذه املرحلة نظام

جبهة التحرير أو عليهاتأكثر بكثري من اليت حتصللتحصله على أغلبية املقاعد يف الربملان،RNDالــ
التصنيفية اليت تأخذ زيادة على عدد األحزاب، Sartori؛ يف حني بإسقاط معايريمحركة جمتمع السل

قوة ستقطاب، وآلية التنافس احلزيب، و طبيعة العالقة التنافسية بني األحزاب من حيث درجة اال
، فإن شكل النظام احلزيب حتدد لدخول يف حتالفات قادرة على تشكيل ائتالفات حكوميةلاألحزاب 

طبيعة املنافسة احلزبية تشبه تلك فيه، اليت تكونPluralisme limitéة احملدودة أو املعتدلة بالتعددي
مرهون بعدد يكوناملوجودة يف نظام احلزب الواحد، حبيث املصري التمثيلي ملعظم األحزاب الصغرية

لسعي األحزاب املقاعد اليت ستتحصل عليها األحزاب الكبرية، مماجيعل طبيعة املنافسة جاذبة نظرًا 

.107صاحل بلحاج، املرجع نفسه ، بتصرف، ص-1
.184اجي عبد النور، املرجع نفسه، ص ن-2
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أما من حيث .ENPPهذا من حيث األحزاب الفعلية املمثلة يف الربملانحنو الوسط السياسي
، نظراً atomisépluralismeجمزأتعددي نظام فإنه ENPEاألحزاب الفعلية املتنافسة يف اإلنتخابات

درجة ،ة السياسيةعلى الساحهالنشأة أحزاب جديدة حلَّت حمل األحزاب الكبرية األوىل وبلغ عدد
.حزب أو أكثر20إىل10هذه األنظمة غالباً ماحتتوي مابنيصار فيها معيار العدد دون جدوى، 

يف يةزباحلالكتلالقًا من املنافسة اإلنتخابية، أو منطالقوة النسبية للحزب إنمن حيث أما 
يف النظام احلزيب إنطالقاً من العملية فإنه وفق مؤشر الكسوا وتاجيبار الذي حيدد درجة التجزئةالربملان،

مث نقسم النتيجة ) 2أس(العدد اإلمجايل للمقاعد يف الربملان + عدد املقاعد كل حزب: بية التاليةاحلسا
انملا الرب فإنه يتبني أن درجة التجزئة خالل هذ2حجمموع/1=1م1مؤشر التجزئة الذي حدد بــعلى
فكلما إرتفع املؤشر كلما كان التوزيع احلزيب يف (كسو وتاجيبار سب قانون ال ح.2.95:يشري إىلكان

. 1997اإلنتخابات التشريعية لسنة، وهو ما يتطابق فعالً مع نتائج )الربملان أكثر جتزئة
ضمن النظم احلزبية (النظام احلزيب إتسم باإلنفتاح أيفإن Peter Mairأما وفق تصنيف

Alanمعايري بيقطبتحزاب القوية على الدوام ممثلة يف الربملان، يف حني، مع بقاء بعض األ)املفتوحة

Siaroffوجود أكثرل"التعددية احلزبية املفرطةنظم"ضمن يصنف 1997، فإن شكل النظام احلزيب لسنة
ولكن من حيث عدد األحزاب الفعلية املمثلة يف أحزاب مع توازن نسيب بني القوى احلزبية،8من

نظرًا حلصول " عتدلة مع وجود حزب مهيمناملزبية احلتعددية ال"يصنف ضمن فإنهENPPالربملان
هر ملا يقارب نصف مقاعد الربملان، بغض النظر عن التسميات اليت إشتالتجمع الوطين الدميقراطي

.أشهر فقط قبل اإلنتخابات03ألنه تأسس ثالثة"احلزب الفيت"أو" حزب اإلدارة"

باإلضافة إىل النواب أحزاب10يضم برملان 1997أنتجت اإلنتخابات التشريعية ألكتوبرلقد 
انضمت إىل احلكومة، وهي جبهة التحرير الوطين، التجمع الوطين الدميقراطي، أحزاب 03األحرار،

جع بواسطة إئتالف مسي بالتحالف الرئاسي، هذا التمثيل الذي جاء متنوع شوحركة جمتمع السلم، 
وبالفعل فقد . 

، فساحزب متن38نتخبني األحرار، من أصلأحزاب إضافة على امل08فاز يف اإلنتخابات احمللية 
.1990مما جعلها تقرتب من شرعية إنتخابات%65.21وبلغت نسبة املشاركة حوايل 
RND:األحزاب الفائزة هي - FLN - HMS - FFS - LIBRE - RCD - MN - PRA-

PNSD،وعلى األغلبية، مما دفع باقي األحزاب الدميقراطي على املرتبة األوىلالتجمع الوطينحتصل

لو نتأمل يف ظروف نشأته ، ميكن تصنيفه ضمن األحزاب ذات النشأة الداخلية، حبيث مل حيتاج إىل :حزب التجمع الوطين الدميقراطي

.    ، إضافة على املسميات اليت أطلقت عليه واملذكورة أعاله"التجمع"ته بــالوطين، أو من أحزاب أخرى، وهو ما قد يفسر تسمي
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كما نظمت  .مهددة باإلنسحاب من اإلنتخاباتهانتائج، ولرفض
-FFSكل RCD-PTإحتجاج وتقدمي الطعون إىل اللجان الوطنية املكلفة مبراقبة اإلنتخابات احمللية .

على النواب، املقابل جلنة حتيق برملانية للتحقيق يف كل من سري اإلنتخابات احمللية، واإلعتداءات 
وكذا حتويل أصوات بعض املواطنني إىل أحزاب أخرى، وتوصلت هذه اللجنة إىل إثبات حالة التزوير، 

وبعد املصادقة على التقرير توصلت اللجنة إىل ضرورة معاقبة املتسببني يف عملية التزوير مع إعادة 
1999.1نة تنظيم إنتخابات ثانية مباشرة بعد اإلنتخابات الرئاسية املربجمة لس

نتيجة ومل يعد تنظيم إنتخابات حملية، ومل الولكن رغم هذه اإلجتجاجات والتوصيات مل تغري 
ونتج عنه فشل األحزاب هذه من بناء .تقال احلكومة بإعتبارها املسؤولة عن تنظيم سري اإلنتخابات

الس احمللية البلدية 
19961997.2مستحدث مبوجب دستورألمةلجملس أولوالوالئية متهيداً لتنصيب

وبالفعل، فقد أدى فوز التجمع الوطين الدميقراطي باألغلبية يف احملليات إىل إنتاج جملس أمة 
عليه باإلنتخاب الغري مقعد متنافس 96من أعضائه أي 2/3عضو، 144املتكون يف أصله من 

مقعد يعينون من 48أي 1/3
80أدة نتائج اإلنتخابات احمللية إىل تقسيم جملس األمة إىل .سنوات06رئيس اجلمهورية لعهدة 

مقاعد لصاحل 04تحرير الوطين، مقاعد لصاحل جبهة ال10مقعد لصاحل التجمع الوطين الدميقراطي، 
.حلركة جمتمع السلم02جبهة القوى اإلشرتاكية، ومقعدين 

على 1999إىل غاية رئاسيات1996عربت مجيع هذه اإلنتخابات أي منذ اإلستفتاء على دستور
.عودة كل من مؤسسات النظام السياسي واألحزاب السياسية، والناخبني، مرة ثانية للمسار اإلنتخايب

جيب التعرف على نوع املشاركة احلزبية يف 2002قبل التطرق لإلنتخابات التشريعية لسنة
رئاسية عن موعدها العادي، واليت تعترب ثاين إنتخابات ةاملسبق1999أفريل15اإلنتخابات الرئاسية لــ

11/09/1998طاب لألمة يفتعددية يف تاريخ اجلزائر املستقلة، فقد أعلن الرئيس اليامني زروال يف خ
عن قرار تقليص عهدته الرئاسية وتنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة عن موعدها الطبيعي، وإستقبال ممثلني 

مثل التجمع الوطين الدميقراطي، جبهة التحرير الوطين، حركة النهضة، عن بعض األحزاب السياسية، 

.201-196، ص ص ، املرجع نفسهمزود حسني-1
.201املرجع نفسه ، صمزود حسينب ، -2
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لتقدمي، اإلحتاد من أجل الدميقراطية جبهة القوى اإلشرتاكية، حزب العمال، احلزب اجلمهوري ا
الكيفية العملية لتنظيم اإلنتخابات وسريها،كيفية املراقبة، حتديد تاريخ (واحلريات، ومت التشاور عن 

.، للتوصل إىل ضرورة إحضار مالحظني دوليني، إضافة إىل تأجيل اإلنتخابات)اإلنتخابات
بعد إقرار تاريخ اإلنتخابات، أوًال تشكيل لسياسيةمن أهم التحوالت اليت ظهرت على الساحة ا

.املسبقة، مواصلة اإلصالحات، إنعاش النمو اإلقتصادي واإلجتماعي
ل بعض األحزاب السياسية، ظهور أما بالنسبة لألحزاب السياسية، فقد ظهر إنقسام داخ
1.عبد العزيز بوتفليقة" اإلمجاع"تكتالت داخل بعض األحزاب األخرى، نتيجة ملا عرف مبرشح 

وكذلك التجمع الوطين فقد قامت جبهة التحرير الوطين بتزكيته خالل إجتماع اللجنة املركزية، 
أما حركة النهضة إنقسمت إىل . األول والثاينفق بأغلبية أعضاء جملسه الوطيناالدميقراطي الذي و 

بزعامة عبد اهللا جاب اهللا، وحركة النهضة حركة اإلصالح الوطيننتيجة أزمة داخلية، 1998حزبني سنة
للصحافة عن تزكيته " حسني آيت أمحد"وجبهة القوى اإلشرتاكية، أعلن زعيمها ". حبيب آدمي"برئاسة

.لبوتفليقة، رغم ترشيح حزبه له
يف حني التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية، عقد ندوة وطنية وقرر مقاطعة اإلنتخابات، حركة 

"حمفوظ حنناح"جمتمع السلم، بعد رفض ترشيح رئيسها
هي 

. وموقعها قرب السلطة
وكذلك حزب التجديد اجلزائري الذي، "لويزة حنون"أما حزب العمال، فقد مت إقصاء مرشحته 

."نور الدين بوكروح"مل يقبل يقبل مرشحه 
:تكتالت هي03لى الساحة السياسية لقد ظهرت ع

.تساند ترشح مولود محروش، مسيت مبجموعة القوى الوطنيةأحزاب،06يضم- 1
أحزاب باإلضافة إىل مجعيات، ونقابة اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني، تساند املرشح احلر 04يضم- 2

.عبد العزيز بوتفليقة
ولود محروش، جاب اهللا عبد اهللا، أمحد طالب مرشحني وهم، حسني آيت أمحد، م04يضم- 3

.اإلبراهيمي،

.213-211املرجع نفسه ، ص ص -1
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ملف على 17مواطنًا أبدى رغبته يف الرتشح لإلنتخابات الرئاسية، يف حني مت إيداع50حوايل
ئاسية املسبقة، ملفات كمرتشحني رمسيني لإلنتخابات الر 07

حسني آيت أمحد، مولود محروش، خطيب يوسف، عبد اهللا سعد جاب اهللا، سيفي مقداد، :متثلو يف
فر فيهم الشروط املنصوص أما باقي املرتشحني فلم تتو وعبد العزيز بوتفليقة،أمحد طالب اإلبراهيمي،

س اليامني زروال، مجيع املرتشحني، من الدستور، وإلجناح اإلنتخابات إستقبل الرئي)159املادة(عليها يف
سواء أحرار أو بإسم األحزاب، وقدم تعهده بتقدمي كل الضمانات إجراء إنتخابات تعددية ونزيهة، كما 

توفري الظروف األمنية ، إالَّ يف حدودأعلن اجليش عن موقفه بشأن عدم تدخله يف مسار أي إنتخايب
.م احليادللسري احلسن لإلنتخابات، وبالتايل فهو يلتز 

كموعد 1999أفريل15شرع املرشحون يف تعيني ممثلني عنهم يف اإلنتخابات الرئاسية، وحدد يوم
.1999أفريل12مارس إىل25إلجراء اإلنتخابات، مث إنطلقت احلملة اإلنتخابية من

بلوغهم إىل مرتشحني بيانًا يشري06وبعد الشروع يف اإلنتخابات يف املكاتب املتنقلة، أصدر
يف املكاتب املتنقلة، ومطالبتهم بإلغاء نتائج هذه املكاتب، ومقابلة رئيس معلومات تفيد حبالة تزوير

اجلمهورية بصفة عاجلة، غري أن رد رئاسة اجلمهورية تضمن بعدم صالحيته أو ختصصه وال أي مؤسسة 
اٍر إللغاء مرحلة منه، وبالتايل أخرى يف النظام السياسي القدرة على التدخل يف أي مسار إنتخايب ج

سائل القانونية للدفاع لو طلباً غري مؤسس، مادام املرتشحون لديهم كافة ا06فقد إعترب طلب املرتشحون
1.عن حقوقهم

بقرار مجاعي عن 06عشية بداية اإلنتخابات أعلن املرشحون الستة1999أفريل14ويف
سلطة على نكران حق املواطنني يف تقرير مصريهم وإختيار إصرار ال"مبوجب بيان يتضمن

، من خالل عدم إلتزام كل من رئيس اجلمهورية، وقائد أركان اجليش الوطين الشعيب بوعده يف رئيسهم
2".ضمان إنتخابات حرة ونزيهة

تؤكد فيه أن العملية غري أن رئاسة اجلمهورية ردة على هذا اإلنسحاب يف خطاب لألمة، 
إلنتخابية ستتواصل بصفة عادية، وال ميكن توقيف املسار اإلنتخايب الذي قد يتسبب يف حالة إنسداد ا

سياسي، ويضيف أن قرار اإلنسحاب هو إنسحاب سياسي، يعرب عن تقصري يف الواجب، وإخالل 
د إختاذه باملسؤوليات الواجب حتملها، باإلضافة إىل هشاشة التربيرات املقدمة مقارنة مع القرار املرا

.وخطورته

.219- 217مزود حسني، املرجع نفسه، بتصرف، ص ص -1
، 1999، جوانرير املالحظة اإلنتخابية اجلزائر، تق1999أفريل15، اإلنتخابات الرئاسية لــوق اإلنسانالمرصد الوطني لحقاجلزائر، -2

.220املرجع نفسه،  ص :  نقًال عن.13-12ص ص 
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له تصريحيف عبد العزيز بوتفليقة قرار هذا اإلنسحاب اجلماعي،يف حني وصف رئيس اجلمهورية
سار اإلنتخايب يف أمام مراسل قناة اجلزيرة الدولية الناطقة باللغة اإلجنليزية، يف شريط حول تطور امل

1.مسؤولال، وبالسلوك السياسيالنضج البأنه سلوك يعرب عن عدم اجلزائر، بقوله

التنائج النهائية لإلنتخابات، اليت أفرزت عبد العزيز بوتفليقة كفائز يف اإلنتخابات، الذي تسلم كرسي 
.الرئاسة من الرئيس اليامني زروال

وعن ن هذه اإلنتخابات كشفت عن ضعف تنظيم وإنسجام بعض األحزاب، على العموم فإ
ضعف براجمها وإفتقارها للكوادر احلزبية اليت تعتمد عليهم يف املواعيد اإلنتخابية، للدفاع عن براجمها 

حظ يف هذه اإلنتخابات أن جممل األحزاب السياسية من خالل مواقفها ومشاركتها لو كما .ومبادئها
ثري يف قرارات مؤسسات النظام السياسي سواء مبشاركتها أو بعدم مشاركتها يف صياغة عجزت عن التأ
.القرار السياسي

تعد ثالث إنتخابات تشريعية تعددية يف :2002اإلنتخابات التشريعية لسنةالنظام الحزبي بعد
أن مامييز ":ي عبد النوريقول ناج1997سنةتعديل قانون اإلنتخابات ريخ اجلزائر املستقلة، وبعدتا

أن اجلزائر ":صر جايبيف حني يقول ناRCD"،2والــFFSظل مقاطعة حزبني هلذه اإلنتخابات مها الــ
ة، حبالة عنف وإضطراب بدرجة لتدشن األلفية اجلديدراب مؤسسايت،طعاشت عشرية عنف وإض

مقاطعة إنتخابات التشريعية حمدودة جغرافيًا هذه املرة، منطقة القبائل بالتحديد، ومن أهم نتائجها 
وحىت أمتكن من حتديد شكل النظام احلزيب خالل هذه املرحلة، RCD".3والــFFSواحمللية من قبل الــ

حزاب املوجودة على الساحة السياسية اجلزائرية يب رسم جدول تلخيصي يتضمن قائمة األرفإنه جيد
.2008إىل غاية 1996منذ

1- ALgéria, The Test Of  Power, AL-Jazeera International, September, 30 th 2013, At,  21:00.
.185، املرجع نفسه ، صناجي عبد النور -2
.86ناصر جايب ، املرجع نفسه ، ص -3
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)1996/2008(بنيعلى الساحة السياسية ناشطة رمسيا الالسياسيةألحزاباقائمة لـ: 07الجدول رقم

زعيم الحزبالحجم السياسيالخط الفكريتاريخ التأسيسالحزب الرقم

عبد العزيز بلخادمكبريوطين01/11/1954جبهة التحرير الوطين01
سعيد سعديمتوسطدميقراطي01/02/1989التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية02
صغريدميقراطي02/03/1989اطير احلزب اإلجتماعي الدميق03
طالب حممد شريفصغريوطين1989جويلية احلزب الوطين للتضامن والتنمية04
صغريدميقراطي1989أكتوبرالعمايلاحلزب اإلشرتاكي 05
كمال بن ساملصغريوطين15/11/1989حزب التجديد اجلزائري06
صغريوطين1989/ 26/11احلزب اجلمهوري07
حسينب آيت أمحدمتوسطدميقراطي1989نوفمرب جبهة القوى اإلشرتاكية08
صغريدميقراطي1989احلركة الدميقراطية اإلجتماعية09
إدريس خذيرصغريوطين05/05/1990احلزب اجلمهوري التقدمي10
لويزة حنونمتوسطدميقراطي1990جوانحزب العمال11
علي زغدودصغريإسالمي1990/ 28/08التجمع اجلزائري12
عبد القادر مرباحصغريوطين1990/ 08/10التجمع الوطين اجلمهوري13
فاتح ربيعيمتوسطإسالمي1990أكتوبرحركة النهضة14
أبوجرة سلطاينكبريإسالمي06/12/1990حركة جمتمع السلم15
صغريدميقراطي1990ديسمرباإلحتاد من أجل الدميقراطية واحلريات16
فوزي رباعنيصغريوطين5427/03/1991جزب عهد 17
ا مالكرضصغريوطين1995/ 08/05التحالف الوطين اجلمهوري18
أمحد  أوحيىيكبريدميقراطي1997/ 11/02التجمع الوطين الدميقراطي19
حممد هادفصغريوطين1997/ 02/08احلركة الوطنية لألمل20
حممد بوحليةمتوسطإسالمي1999/ 29/01حركة اإلصالح الوطين21
موسى توايتمتوسطوطين1999/ 17/06اجلبهة الوطنية اجلزائرية22

.116- 115ياسني ربوح، املرجع نفسه، ص ص:المصدر
كما أنه مل حيدد املعيار الذي إعتمده لتحديد التوجه السياسي اجلدول يعرب عن تصور املؤلف،:مالحظة

.لألحزاب، وال لقياس احلجم السياسي هلذه األحزاب
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املعتمدة عدد األحزاب دود بناءًا على هذه املالحظة سيقتصر إعتمادي على هذا اجلدول يف ح
وحتديد الفارق بني ENPEرمسيًا من اإلدارة إلدراجها ضمن األحزاب الفعلية املتنافسة يف اإلنتخابات

.ENPPعدد األحزاب املتنافسة يف اإلنتخابات وعدد األحزاب الفعلية املمثلة يف الربملان
تنافسة يف اإلنتخابات، واليت بلغ عددها كما هو ظاهر من اجلدول أن عدد األحزاب الفعلية امل

حزب رمسي معتمد من اإلدارة على إختالف التاريخ الذي تأسس فيه، بناءًا على هذا العدد فإن 22
في حالة ما إذا كان اجلدول هو نظام تعددي بدون وجود حزب مهيمن، فالنظام احلزيب يف اجلزائر 

أحزاب 06أحزاب كبرية، وستة03يب عرف ثالثةصائب يف حتديده لقوة األحزاب فإن النظام احلز 
لة اإلستقطاب مل تكن جاذبة وإمنا نافرة على افإن حوبالتايل، حزب صغري13متوسطة وثالثة عشر

أو بصيغة أخرى حزب له وزن سياسي ثقيل على الساحة ) حزب كبري(إعتبار أن كل قطب جمسد يف
السياسية ويف املنافسة اإلنتخابية، ويف متثيله

تستقطب للتوجه،جبهة التحرير الوطين(إىل إجتاه سياسي حمدد، حبيث جند سياسي كان ينتمي
، التجمع الوطين الدميقراطي يستقطب "اإلسالمي"حركة جمتمع السلم تستقطب للتوجه ، "الوطين"

فط حول درجة دميقراطية هذا احلزب األخري، نظرًا لعدم وضوح معامل ، ولكين أحت)"الدميقراطي"للتوجه 
شكل وتوجيه، فيما يتعلق خبياراته وتصوراته السوسيو إقتصادية ودورها يف حتديديإلقتصادابرناجمه 

ركة البىن السياسية سواء جتسدت يف مؤسسات النظام السياسي أو يف
. اجلمعوية

مع التذكري أن جبهة التحرير الوطين على الرغم من وضوح توجهها الوطين تارخيياً، ووضوح 

حبركة جمتمع 
متثل توجه إسالمي معتدل، غري أن

.غامضواإلجتماعية للجزائر
باإلضافة إىل ماسبق، فإن هذه األحزاب الكبرية اليت متثل أقطاب على الس

1999سنة"عبد العزيز بوتفليقة"بينها منذ إنتخاب رئيس اجلمهوريةفيما "إئتالف حكومي"أنشأت
أهم ما جتسد عن هذا التحالف على املستوى احلزيب، 1،"التحالف الرئاسي"الذي إرتقى فيما بعد إىل 

مما جعل العالقة بني األحزاب "ئاسيالر نامج الرب "ساندلتهو ختلي هذه األحزاب عن براجمها السياسية، 
س يرئ"متمثل يف"قطب واحد"ــنابذة على املستوى احمللي والتشريعي ولكنها متحالفة وجاذبة ل

.107صاحل بلحاج ، املرجع نفسه ، ص-1
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"اجلمهورية
.من احلكومةالتمثيلي للموافقة على مجيع مشاريع القوانني القادمة 

مع غياب احلزب املهيمن، وفق ةالتعددية احلزبيهذه احلالة، جتعل من النظام احلزيب يأخذ صفة
، لعدد األحزاب املعتمدة واملشاركة فعلياً يف اإلنتخابات، وبذلك جند أن النظام اجلزيب Blondelتصنيف 

وكذلك األمر نفسه بالنسبة لتصنيف اجلزائري خالل هذه املرحلة ختلص من ظاهرة احلزب املهيمن،
Giovanni20 حزب متنافس يف اإلنتخابات، لكن هذه

.التصنيفات اليت تعتمد على معيار العدد ال قيمة هلا أمام النظام احلزيب اجلزائري خالل هذه املرحلة
ألعطانا تفسري ذو قيمة أكرب حلالة النظام احلزيب Peter Mairيف حني لو نقوم بإسقاط تصنيف 

حتالف الرئاسي، فقد ئتالف احلكومي الذي حتول إىل اجلزائري خالل هذه املرحلة، ويتطابق مع حالة اإل
إنتقل النظام احلزيب خالل هذه املرحلة من نظام احلزب املهيمن، إىل حالة نظام حزيب منغلق، ووفق 

Mairالنظم نأزبية على احلكومة والربملان هي أساس قياس شكل النظام احلزيب، و شكل املنافسة احلفإن
بني حزبني أو تيارين يتداوالن بشكل دائم احلزبية املغلقة هي تلك اليت تنحصر فيها تشكيلة احلكومة 

ا على احلكومة، وأن هذه احلالة لصيقة بنظم الثنائية احلزبية أو الثنائية احلزبية ونصف، يف حني عرفته
تنازلت عن براجمها لصاحل أحزاب على الساحة السياسية، 03ألكربإئتالف حكومةاجلزائر من خالل 

ى على قبرنامج
. الدوام يف السلطة

السلطة والبقاء فيها ولكنها منافية لفلسفة هذه احلالة حتقق لألحزاب أهدافها فيما يتعلق ببلوغ
.حزب سياسي على الساحة السياسية20التعددية احلزبية املفتوحة، وظاهرة التعددية املفرطة ألكثر من

، أما بقية األحزاب أطلق عليها "بأحزاب السلطة"بناءًا على هذا أطلق على أحزاب التحالف
ع هي األحزاب خارج السلطة وليست أحزاب املعارضة مبفهوم بأحزاب املعارضة، ولكنها يف الواق

أحزاب ضد النظام، ما عدا التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية وجبهة القوى اإلشرتاكية اللتان تعلنان 
مجيع املناسبات اإلنتخابية، سواء شاركة فيها أم مل تشارك، وسواء حصلت عن معارضتهما للنظام، يف 

. ملان أم العلى مقاعد يف الرب 
، ENPPأن األحزاب الفعلية املمثلة يف الربملان 2002وجند نتائج اإلنتخابات التشريعية لسنة

:إستطاعت أن متثل يف الربملان، وهيأحزاب 10تبدي عكس التحليل السابق، حبيث هناك
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2002ات عدد األصوات واملقاعد اليت حتصل عليها كل حزب يف تشريعيل:08الجدول رقم
عدد المقاعدعدد األصواتالحزبالرقم

2.618.003199جبهة التحرير الوطين01
610.46147التجمع الوطين الدميقراطي02
705.31943حركة اإلصالح الوطين03
523.46438حركة جمتمع السلم04
365.59430األحرار05
246.77021حزب العمال06
113.70008ة اجلزائريةاجلبهة الوطني07
48.13201حركة النهضة08
19.87301حزب التجديد اجلزائري09
14.46501حركة الوفاق الوطين10

2002.1اجلريدة الرمسية، نتائج ا:المصدر

أي أكثر بقليل من 389مقعد من أصل199مجيع هذه األحزاب فازت جبهة التحرير الوطين علىنيب
50.2مقعد، دون أن يتجاوز أي حزب على194أحزاب على09يف حني تقامست نصف املقاعد،

الفعلية املتنافسة يف اإلنتخاباتوبالتايل فإن شكل النظام احلزيب على مستوى عدد األحزاب 
ENPE،ألحزاب الفعلية حزب سياسي، أما على مستوى ا20جمزأ يضم أكثر منينظام  تعددهو

نصفهو نظام احلزب املهيمن، نظرًا حلصول جبهة التحرير الوطين على أكثر من فاملمثلة يف الربملان 
ته وزن سياسي ثقيل داخل الربملان، أما على مستوى املشاركة يف يتصو لمقاعد الربملان وحده، وبالتايل 

.ينكبري حزبني  احلكومة فإنه نظام حزيب مغلق ومنحصر بني
لقد أدى تطور األحزاب واألنظمة احلزبية إىل ظاهرة حديثة " :كما يقول ناجي عبد النورهو  أو

األغلبية الربملانية يف الغرفة األوىل، تنبثق عنها احلكومة، مما يؤدي إىل ما يسمى بديكتاتورية أنوهي
سلطة قرار توجد يف القيادات األغلبية، وهذه األغلبية الربملانية واحلكومية يف نفس الوقت، ختضع إىل

3".احلزبية، واهلياكل احلزبية خارج مؤسسات الدولة

، نتائج اإلنتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطنيضمن تالم، 2002يونيو03، املؤرخ يف 02/ د.م.إ/ 01اجلزائر، إعالن رقم -1
.34،2002العدد اجلريدة الرمسية، 

. 16-04، املرجع نفسه، ص ص 2002يونيو 03مؤرخ يف02د ،.م.إ/01عالن رقم إاجلزائر،-2
.187ناجي عبد النور، املرجع نفسه ، ص -3
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متيزت هي األخرى مبشاركة عدد كبري من :2007اإلنتخابات التشريعية لــالنظام الحزبي خالل 
حزب سياسي هذه األحزاب تعد هي األحزاب الفعلية املتنافسة يف 24األحزاب، قدر عددها بــ

، ماعدا جبهة القوى اإلشرتاكية، الذي رفض املشاركة بسبب معارضته لطريقة ENEPنتخاباتاإل
إلتماس احلضور أنه باإلمكان " :تنظيمها كما رفض إلستغالله من طرف النظام، يقول ناصر جايب

:احلزيب يف هذه اإلنتخابات، من خالل كثافة القوائم على املستوى احمللي، وعلى رأس قائمة احلضور
.قائمة55أحزاب التحالف الرئاسي، متواجدة يف املنافسة على كل املستويات مبا فيها املهجر، بـــ - 1
حزب، غري متجانسة من حيث القوة، واحلضور، 17باقي األحزاب خارج التحالف ويقدر عددها بــ- 2

.احملققةوالنتائج
فقدان ظهر من مظاهر لذي يعد متسجيل حضور قوي للقوائم احلرة يف عدة واليات، األمر ا- 3

، مما دفعها إىل تشكيل قوائم الربملانيفها عنريتعبوالع مصاحلها، يجتمنيف األحزاب مالناخبني الثقة 
1".مستوى من التزكية الشعبية، وترشيحها للتعبري عن مصاهلحها الفئويةهلاحرة

طر عليها قبًال من أحزاب التحالف هذه اإلجراءات جعلت املواطن ينظر لإلنتخابات أنه مسي
%35.6، مل تتجاوز ضعيفةنسبة مشاركة الرئاسي، مما شجعه على العزوف اإلنتخايب فقد سجلت 

سلوك إىل املدن الكربىكسلوك معتاد يف املناطق احلضرية  منهاتوسعحظ و كما ل،كمعدل وطين
سجل فيها نسبة مشاركة أقل من املعدل والية 13إمتد إىل،اهلضاب العلياو املناطق الريفية يف جديد
2.الوطين

، جعلت عدد األحزاب الفعلية املمثلة يف 2007على كل، فإن نتائج اإلنتخابات التشريعية لــ
حزب يف 22إىليف الربملانرتفع عدد األحزابإذ ا،2002الربملان يرتفع أكثر من نتائج إنتخابات

. 2002أحزاب يف 10ود يف حني توقف عند حد2007إنتخابات

.94-92ناصر جايب، املرجع نفسه، بتصرف، ص ص -1
.109-106املرجع نفسه، ص ص -2
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2007عدد األصوات واملقاعد اليت حتصل عليها كل حزب يف تشريعيات:09الجدول رقم
عدد المقاعدعدد األصواتالحزبالرقم
1.314.494136جبهة التحرير الوطين01
597.71262التجمع الوطين الددميقراطي02
556.40151حركة جمتمع السلم03
564.16933ألحرارا04
291.39526حزب العمال05
185.61619التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية06
241.59415اجلبهة الوطنية اجلزائرية07
114.28507احلركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو08
193.90805حركة النهضة09
130.99205حركة الشبيبة والدميقراطية10
125.86204التحالف الوطين اجلمهوري11
121.96104حركة الوفاق الوطين12
103.35604حزب التجديد اجلزائري13
150.42303حركة اإلنفتاح14
146.52803حركة اإلصالح الوطين15
112.26303اجلبهة الوطنية لألحرار من أجل االوئام16
54129.86502عهد 17
98.60402الوطنية لألملاحلركة18
84.49702التجمع الوطين اجلمهوري19
100.39101التجمع اجلزائري20
78.59601اجلبهة الوطنية الدميقراطية21
50.87901احلركة الدميقراطية واإلجتماعية22

2007.1:المصدر

مل يسجل هو ظاهر على اجلدول، فإن متثيل األحزاب السياسية يف الربملان تضاعف، إذ كما 
املتحصل على التحرير الوطين فنجد حزب جبهة حصول حزب واحد على أكثر نصف مقاعد الربملان، 

تها، كما يف التشريعيات اليت سبقاحلصول على نصف مقاعد الربملان،املرتبة األوىل مل يتمكن من

، اجلريدة ئج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيتضمن نتاالم،2007ماي21مؤرخ يف07/د.م.إ/03اجلزائر، إعالن رقم-1
.45،2007الرمسية ، العدد
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مع أحزاب أخرى كان باإلضافة نالحظ أن هناك تقارب نسيب بني أحزاب التحالف الرئاسي، واألحرار
.2007متثيلها ضعيف نسبة لتشريعيات

مجيع هذه املعطيات باإلمكان توظيفها للتعرف على شكل النظام احلزيب إنطالقًا من العدد 
لك أن العدد الفعلي لألحزاب املتنافسة يف ، ذENPPالفعلي لألحزاب املمثلة يف الربملان

أو جبهة القوى اإلشرتاكية،(ماعدا، حزب24فقد سبقت اإلشارة إىل أنه شارك، ENPEاإلنتخابات
، واحلزب "احلزب الشيوعي سابقاً "األحزاب اليت تعوذت املقاطعة، مثل احلركة الدميقراطية اإلجتماعية 

1.)للعمال" الرتوتسكي"اإلشرتاكي

حتصلت أحزاب التحالف الرئاسي، على أكرب عدد من املقاعد يف الربملان، مع بقاء جبهة 
التحرير الوطين يف موقع احلزب املهيمن، ولو مجعنا عدد مقاعد أحزاب التحالف لوجدناها تتجاوز

عدد اهلدف هو حتديد شكل النظام احلزيب فإن أن مباالعدد اإلمجايل من مقاعد الربملان، و 2/3ثلثي
مقعد، وكل 26يف حني جند أن حزب العمال حتصل على"ثانوييبقى "مقاعد اليت حتصل عليها األحرار

20واجلبهة الوطنية اجلزائرية مل تتمكن من بلوغ عتبةمن التجمع الوطين من أجل الثقافة والدميقراطية،
. مقاعد08ة دون

حتول إىل نظام تعددي جمزأ داخل الربملان، نظراً ، النظام احلزيب اجلزائريوعليه ميكن إستنناج أن 
فإنه بقي نظام ،Peter Mairووفق تصنيف حزب،21لبلوغ عدد األحزاب الفعلية املمثلة يف الربملان الــ

،على الدواميف احلكومةببقائها " الرئاسيتحالفال"أحزابعلى ر تشكيلة احلكومةاحنصحزيب مغلق إل
رغم ،الدخول يف التحالف الرئاسي للمشاركة فيهاوأمتكن باقي األحزاب من املشاركة فيها وعدم 

جع لتنازل أحزاب التحالف الرئاسي عن براجمها لصاحل برنامج اوذلك ر اخل الربملان،دالتعددية املفرطة 
مما جيعل مشاركتها يف احلكومة يهدد باقي األحزاب برباجمها رئيس اجلمهورية يف حني متسكت

.إستقرارها، ويعرقل جدول أعماهلا

معتعددية احلزبية املفرطة، بالفإن النظام احلزيب اجلزائري إتسمAlan Siaroffأما بإسقاط معايري 
فإن مؤشر التجزئة ،"الكسو وتاجيبار"ب مهيمن، وبالتايل بربط هذا التصنيف مع مؤشر وجود حز 

.تغريات النظام احلزيبوفقاً ل.3.96داخل الربملان حتدد يف الكتل الربملانية 

.93-92ناصر جايب ، املرجع نفسه، ص ص-1
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ماي10واإلنتخابات التشريعية لـ2011السياسية لــالنظام الحزبي بعد إصالحات: رابعالمطلب ال
سبقتهانتخاباتاإلهذهأنإىلاإلشارةجيب2012وتشريعياتقبل التطرق للنظام احلزيب:2012

، هذه "الربيع العريب-الثورات العربية"اليت أعطيت هلا العديد من املسمياتو املنطقة العربية يفأحداث
السلطة السياسية يف رير قتنتج عنهااورة،عربية النظمة األيد منعدالاألحداث اليت أسقطت 

من الدستورية،درة مبجموعة من اإلصالحاتباملبااجلمهورية يف خطاب لألمة،ةساإعالن رئاجلزائر
، ضمنها إدخال تعديالت على القانون األساسي لألحزاب السياسية، والقانون األساسي لإلنتخابات

اولة إستيعاب التوجهات 
قيام أحزاب على ساس ديين أو لغوي أو جهوي منعمع.جتماعية واإلقتصادية والفئويةاإلواملطالب

لتجنب أي نوع من أنواع التطرف أو اإلحنراف عن مسار التحول أو الرتسيخ . أو عرقي أو مهين
.، أو اإلحنراف عن املسار اإلنتخايبالدميقراطي السابق

إىل إلدارة، نتج عن هذه اإلصالحات إرتفاع عدد األحزاب السياسية املعتمدة رمسيا من ا
تبذلك عادحزبًا و 56يل عدد األحزاب املعتمدة يف اجلزائر الـــيفوق إمجاحزب سياسي، و 35حوايل

هذه األحزاب مل تعرب عن حركات إجتماعية 1989مثلجمدداً ألحزاب السياسيةإعتماد ااجلزائر إىل 
ذات أبعاد لب شبابيةبصفة غري رمسية، وإمنا عربت عن مطا

أو تيارات دينية متطرفة، أو ،راديكاليةإقتصادية وإجتماعية أكثر مما عربت عن توجهات إيديولوجية
.حركات جهوية إنفصالية

املنافسة اإلنتخابية، مما جعلها تندرج ضمن العدد الفعلي حزب 60ما يقاربدخلوبالتايل 
مبا فيها األحزاب اليت كانت معتمدة من قبل واألحزاب ENPEاإلنتخاباتلألحزاب املتنافسة يف

.جبهة التحرير الوطين، وجبهة القوى اإلشرتاكية: الكبرية مثل
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:2012اإلنتخابات التشريعية لــ يف ائزةفالباحز ألاقاعد واملاألصوتعدد: 10الجدول رقم
عدد المقاعدعدد األصواتالحزبالرقم
1.324.363221جبهة التحرير الوطين01
524.05770التجمع الوطين الدميقراطي02
457.04947تكتل اجلزائر اخلضراء03
188.27521جبهة القوى اإلشرتاكية04
671.19019األحرار05
283.58517حزب العمال06
198.54409اجلبهة الوطنية اجلزائرية07
232.67607التنميةجبهة العدالة و 08
165.60006احلركة الشعبية اجلزائرية09
132.49205حزب الفجر اجلديد10
114.37204احلزب الوطين للتضامن والتنمية11
173.98104جبهة التغيري12
54120.20103حزب عهد 13
109.22303التحالف الوطين اجلمهوري14
140.48103اإلجتماعيةاجلبهة الوطنية للعدالة 15
114.48103إحتاد القوى الدميقراطية واإلجتماعية16
117.54902التجمع اجلزائري17
114.65102التجمع الوطين اجلمهوري18
119.25302احلركة الوطنية لألمل19
174.70802جبهة املستقبل20
129.42702حزب الكرامة21
115.63102رارحركة الوطنيني األح22
102.66302حزب الشباب23
48.94302حزب النور احلزائري24
111.21801حزب التجديد اجلزائري25
101.64301اجلبهة الوطنية الدميقراطية26
107.83301اجلبهة الوطنية ألحرار من أجل الوئام27
116.38401حركة اإلنفتاح28
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2012.1اجلريدة الرمسية: لمصدرا

التحول هو،نتائج اإلنتخاباتقبل حتليل جدول2012جيب اإلشارة له يف إصالحاتاأول م
31رمسيا يف

09منالذي دام أكثر2011ديسمرب
باإلسرتاتيجية والضرورية نظرًا للتغريات السياسية يف املنطقة العربية، ومن أجل تقوية حضورها داخل 

حركة جمتمع السلم،حركة (الربملان، وبذلك قامت األحزاب ذات التوجه اإلسالمي املتمثلة يف
أو 2012مارس07يف"اجلزائر اخلضراء"عقد حتالف جديد بإسمإىل) صالحالنهضة،حركة اإل
ثالثة أكرب 03مما جعل قطبية النظام احلزيب تتغري، من قطب واحد يضم2إسالمي،-حتالف إسالمي

.اتبإلنتخاابل ققطبني سياسينيأحزاب على الساحة السياسية، إىل 

يف التحالف األحزاب اليت بقيت ضمي:"السلطةقطب"ولالقطب األمتثلت هذه األقطاب يف، 
، والتجمع الوطين FLNالرئاسي بعد إنسحاب حركة جمتمع السلم وهي جبهة التحرير الوطين

ويضم كل من " تكتل اجلزائر اخلضراء"حتت إسم :"قطب إسالمي"القطب الثاين. RNDالدميقراطي
. MRح ، حركة اإلصالMN، حركة اهلضة HMSحركة جمتمع السلم 

سابقتها يف بعد اإلعالن عن نتائج اإلنتخابات التشريعية اليت عرفت نسبة مشاركة أقوى من 
الحظ أنه رغم هذا التحول يف أقطاب النظام احلزيب، ورغم التحوالت يف املنطقة العربية اليت ي، 2007

.لنتائج اإلنتخابية مل تتغريإىل املبادرة باإلصالحات إالَّ أن ادفعت السلطة السياسية يف اجلزائر

فالنتائج على اجلدول إعاله، تظهر أن رغم توسيع عدد مقاعد الربملان فإن جبهة التحرير
FLNمقعد، أي 462بــنصف مقاعد الربملان، اليت تقدر½ ما يقارب حتصلت لوحدها على

مقعد، يف حني القطب 70حتصل على،RND، أما التجمع الوطين الدميقراطي مقعد221مبجمل 
يف حني جند جبهة مقعد،47حتصل على" تكتل اجلزائر اخلضراء"الثاين الذي مثل القطب اإلسالمي

شارك يف يي مل ذحتصل على املرتبة الرابعة والكحزب معارض منذ اإلستقالل FFSالقوى اإلشرتاكية 
لدى اجلزائريني أفضل من أما األحرار اليت أصبحت مكانتهممقعد،21حتصل على،2007تشريعيات

تمد عليه، فقد حتصلت ثقل سياسي يعالهلا و ةاألحزاب اجلماهريية اليت التنظيم هلا وال برامج واضح

، اجلريدة تضمن نتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالم، 2012ماي 15مؤرخ يف12/د.م.إ/01اإلعالن رقم اجلزائر، -1
. 2012، 32الرمسية ، العدد 

:املوقع الرمسي حلركة النهضة، متوفر على الرابط التايل، لـتـادة التكـتماع قـامي إلجـتـالبيان الخكتل اجلزائر اخلضراء،ت-2
dz.org-nahdawww.
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26مقعد، أما باقي األحزاب املقدرة بــ17يليه حزب العمال بــ.مقعد19خلامسة وبــعلى املرتبة ا
.مقاعد10حزب سياسي فقد كان عدد مقاعدها أقل من 

أول جلسة ذالربملان منجلساتنسحاب منباإل"بتكتل اجلزائر اخلضراء"هذه النتائج دفعت
وإعتربها إنتخابات مزورة نظرًا حلصول أحزاب السلطة على املرتبة ، النتائجعقدها بعد اإلعالن عن 

ه مع حزبني رغم حتالفمقعد،50وعلى أقل منيف حني حصل هو على املرتبة الثالثةاألوىل والثانية، 
الغرفة تسيري هياكليفك مل ميتنع من املشاركة يف اللجان الدائمة، و رغم ذل، و إسالميني أخرين

.انربمللالسفلى ل
معارض للسلطة على هذه يف النظام احلزيب، كما أدت هذه النتائج إىل ظهور قطب ثالث 

األحزاب اليت هذهتمثلتللربملان، لىلمكتب واللجان الدائمة للغرفة السفلحضورهوقاطعالنتائج، 
.PT، حزب العمال FFSجبهة القوى اإلشرتاكية شكلت قطب ثالث، يف 

أمام هذه الوضعية، باإلمكان حتديد معامل النظام احلزيب إنظالقًا من عدد األحزاب الفعلية 
وعدد التحالفات ، ENPPان، وعدد األحزاب الفعلية املمثلة يف الربملENPEاملتنافسة يف اإلنتخابات

األحزاب اليت هي على الدوام يف احلكومة واليت متثل املشاركة يف الربملان أو املقاطعة له، باإلضافة إىل
.أغلبية يف الربملان

عدد األحزاب الفعلية املتنافسة يف اإلنتخابات، فإن بلوغ عدد األحزاب أكثر معياروفق: أوالً 
أين إعتمدت اإلدارة أكثر من 1989اجلزائرية ترجع إىل سناريوجيعل الساحةحزب سياسي، 50من 
ناك، أحزاب كبرية وقوية ذات بىن تنظيمية قوية وقاعدة هيف هذه التعددية حزب سياسي، 60

يف حني هناك أحزاب جديدة اإلعتماد .مجاهريية واسعة ومتثل أقطاب حزبية بتوجهات سياسية حمددة
شبابيةنشأة للتعبري عن مطالب إقتصاديةالظهرت بفعل احلراك

وأوضاع إجتماعية متدهورة، ولكنها تقتقد للبنية التنظيمية واخلربة السياسية، باإلضافة إىل أن براجمها 
السياسية غري واضحة التوجه واألهداف، وقواعدها اجلماهريية ضعيفة إىل حد كبري، هذ األحزاب 

الساحة السياسية تجعلمابقدر حزب مل تعرب عن تعددية حزبية35اجلديدة اليت جتاوز عددها الـ
أي وجودها وزواهلا مرتبطان " ظرفية"و"غري مستقرة"تكوينات وجمموعات سياسية صغريةمنقسة إىل 

ت 
العديد من األحزاب املعتمدة جديدًا مل تستمر يف تطوير براجمها أو بنيتها ذإ2012التشريعية لــ
جعل هذه التعددية تبدو كمرحلة بدائية سابقة لظهور األحزاب السياسية املعاصرة، مماالتنظيمية،

.سيمؤمترها التأسيدققبل عدخلت املنافسة اإلنتخابية اخاصة، وأن العديد منه
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سياسي حزب28عددها بلغ واليتوفق معيار عدد األحزاب الفعلية املمثلة يف الربملان، : ثانياً 
291مقاعد الربملان أي 2/3ما يقارب ) FLN-RND(للنتائج اليت منحت حلزيب السلطةووفقًا 

ملتمثل يف حزب مبا فيها قطب اإلسالمي ا26تقامسته حوايلمقعد171مقعد جمتمعتني يف حني بقي
ه وفق تصنيففإن.اجلديدةتكتل اجلزائر اخلضراء، وأحزاب املعارضة باإلضافة إىل بعض األحزاب

سارتوري، الذي يقيس العالقة التنافسية بني األحزاب بناء على الكنلة الربملانية، وعلى درجة 
ن النظام احلزيب اإلستقطاب، وقوة األحزاب يف الدخول يف حتالفات قادرة على تشكيل احلكومة، فإ

ثلثي مقاعد الربملان يف حني 2/3احلزائري يصنف على أنه نظام غري تنافسي، لسيطرة حزبني على 
باإلضافة إىل .Parti Hégémonique، وأنه نظام احلزب املهيمنحزب26تقامسه لي1/3يبقى ثلث 

سم بقليل من اإلنفتاح بعد أن اتPeter Mairأنه إنغلق أي حتول إىل نظام حزيب مغلق وفق تصنيف 
وبالتايل ،FLN -RNDعلى حزيب السلطة ةر و صحم، ذلك أن تشكيلة احلكومة 2007يف تشريعيات

يضم حزبني كبريين، رغم وجود الذيتحالف رئاسيبواسطة ال"نغلقاملنظام احلزب املهيمن و :"وفه
أو مؤخرًا القطب سالميالقطب اإلأقطاب حزبية أخرى ممثلة يف الربملان مثل تكتل اجلزائر اخلضراء

.FFS، وجبهة القوى اإلشرتاكية PTحزب العمالكل مناملعارض الذي يضم

نظام تعددية حزبية مفرط مع وجود حزبني مهيمنني وبالتايل فهوAlan Siaroffفيوفق تصنأما
.4.41هو "الكسو وتاجيبار" فإن مؤشر التجزئة داخل الربملان وفق

توى التجزئة إرتفع أكثر من التشريعيات السابقة، لكنه ال يزال يعاين من آثار مما جيعل مس
ال تأخذ بعني اإلعتبار التوجهات ومطالب باقي األحزاب، 

خاصة يف ظل الظروف مما قد يهدد إستقرارها .شرعيتهايها بإخنفاض درجة وهو ما ينعكس عل
  .



230

المنظومة اإلنتخابية في الجزائر على النظام الحزبيرأث: المبحث الثالث

يف طائلة حول كل منط من اإلقرتاع ينتج نظام حزيب حمدد،"لدوفرجي"تعترب القواعد التقليدية 
على عدد األحزاب "Frein/املكبح"بنفسه أن نظام اإلتنخاب باألغلبية له أثرهبطالن بعد إعرتافال

، يف حني أن نظم )احمللية والوطنية(
املنظومة وبعد الدراسات الالحقة اليت أثبتت أن ،"Accélérateur/املسرع "التمثيل النسيب له أثر 

ال تؤثر بأكملها يف النظام احلزيب بنفس الدرجة وإمنا هناك بعض املتغريات داخل املنظومة اإلنتخابية 
Douglasإذ أثبت، يف حني هناك متغريات أخرى هلا تأثري ثانوي على األحزاب، يأساسهلا تأثري 

Raeلألحزاب، من خالل رفع من ، أن مجيع النظم اإلنتخابية حتاول بإستمرار رفع املستوى التمثيلي
وأن حجم الدائر اإلنتخابية  متثيل األحزاب الكبرية، والسماح لألحزاب الصغرية بالتمثيل على األقل

كلما إتسع أكثر، كلما إزداد عدد املقاعد املخصص هلا وإرتفعت درجة النسبية يف توزيع املقاعد، يف 
.حني العكس ينتج العكس

حجم - 2منط اإلقرتاع، -1:متغريات03ساسية للنظام اإلنتخابية يف ثالثة وحدد املتغريات األ
.منط توزيع املقاعد-3الدائرة اإلنتخابية، 

03ليحدد املتغريات األساسية للمنظومة اإلنتخابية هو اآلخر يف ثالثة Lijphartمث تاله
حجم الدائرة اإلنتخابية- 2).مغلقة/ةبالقائمة، قائمة مفتوح/فردي(منط اإلقرتاع -1:متغريات فقط هي

وإستنتج أن منط . منط توزيع املقاعد- 3.اليت تؤثر بصفة مباشرة يف عدد املقاعد املخصص لكل دائرة
.اإلقرتاع الفردي يؤثر على عدد األحزاب املشاركة يف اإلنتخابات أكثر من اإلقرتاع بالقائمة

ملؤسسة للمنظومة اإلنتخابية قد تؤثر على املنظومة ، فقد توصل إىل أن القواعد اGoldr.Mأما 
حنو املطالب النابعة من اإلنقسامات " إجيابية"إستجابة النظام السياسي احلزبية فقط إذا كانت

للتعبري عن مطالبها أو تسمح ألحزاب كبرية أخرى . اإلجتماعية، واليت قد تنتج أحزاب جديدة
.انا يف الربملهبتجميع مصاحلها للتعبري عن
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1992-1989أثر المنظومة اإلنتخابية في الجزائر على النظام الحزبي بين:المطلب األول

تعترب حالة عدم اإلستقرار املؤسسي، حالة طبيعية جلميع األنظمة السياسية اليت تكون يف 
.مرحلة إنتقالية وال سيما من نظام احلزب الواحد إىل نظام التعددية احلزبية

يف ،للتعددية السياسيةهإنتقالخالل جتسدت أهم اخلطوات املؤسسية للنظام السياسي اجلزائري 
مث أعد قانون حزيب تعددي،كما تبىن نظام إنتخايب تعددي، ويف املقابل عرفت 1989وضع دستور

لفة داخل خمتإنقسامخطوطسياسية ظهور عدد كبري من األحزاب سياسية جديدة تعرب عنالساحة ال
نتيجة تبين املؤسسة خيار اإلنفتاح السياسي مما جعل القواعد املؤسسية تتساهل نوعًا ما يف ، 

للنظام السياسي كان مرحليًا لإلنتقال Goldrالتساهل الذي ذكره هذا أنغريشروط هذا اإلعتماد، 
إىلنقسم تتياسية اليت إعتمداألحزاب السيف حني كانتإىل التعددية السياسية وبالتايل طبيعياً، 

التعبري عن إنقسامات إجتماعية وعن مطالب فئوية، هيكبرية وأخرى صغرية، الكبرية منها أحزاب
مما مكنها من 

املتعاطفني مع هذه مجاهريي واسع منييدباإلضافة إىل تأالرمسي، السياسي
، مثل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ الذي كان ميثل التيار اإلسالمي، ويتمتع األحزاب والغري منخرطني

، مما جيعلها تصنف ، أو جبهة القوى اإلشرتاكية الذي كان يتمتع بتأييد مجاهريي قبائلي واسعبتأييده
.

من الناحية املؤسسية، كان كل من الدستور اجلديد والقوانني اجلديدة تعددية، يف حني بقيت
بعض

قوانني، فيما يتعلق بالتشريع واملصادقة على الكمؤسسات داخل النظام السياسي كان هلا وزن ثقيل 
خاصة قانون اإلنتخاب اليت تويل له أمهية بالغة، ألنه من الناحية النظرية، كل حزب سياسي يسعى 

أما جبهة من خالل ضمان إعادة إنتخابه،إىل الوصول إىل السلطة لتطبيق برناجمه والبقاء فيها، 
ة السياسية الوحيدة التحرير الوطين 

ولذلك فقد شرعت يف تعديل قانون ،يف البلد، كما كانت مسؤولة على تشريع نظام إنتخايب تعددي
.اإلنتخاب وفق ما يضمن هلا الفوز يف اإلنتخابات ويضمن هلا البقاء يف احلكومة

وال سيما ة، ذلك أن مؤسسات النظام السياسي كانت متخوفة وغري واثقة من األحزاب اجلديد

راديكايل يف برناجمه وتوجهه السياسي الذي قد يأخذ منحى مشويل، مما قد يولد صعود حزب سياسي 
.ساس البعد الثقايفحركات إنفصالية أو تطالب باإلستقاللية اجلهوية عن السلطة املركزية على أ
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اليت متنع أي حزب 1989من دستور) 40املادة(وفق على كل حزب جديد التهديد بإستقرار البلد، 
ابية، وإستقالل البالد، استغالل حقوقه لضرب احلريات األساسية، والوحدة الوطنية، والسالمة الرت 

1.وسيادة الشعب

هذه التوجه اإليدولوجي لألحزاب اجلديدة، ترتيب شؤون النظام مبا يقويه مهما كانت إيديولوجية 
.اإلستمراراألحزاب راديكالية، ومبا يسمح له ب

أنه من الطبيعي أن حيمل النظام اجلديد يف ثناياه مشاكل وبذور اإلنفجار، ":يقول صاحل بلحاج
2."لوجود أحزاب جديدة معارضة مقابل، برملان أحادي متمسك بسلطاته منذ اإلستقالل

اع اإلقرت : "هو، 1989أوت07أول منط إقرتاع تعددي صدر يف" :من ناحية النظام اإلنتخايب
حبيث إذا حتصلت القائمة على األغلبية ، "النسيب على القائمة مع أفضلية األغلبية يف دور واحد

أما يف حالة عدم . 
بــوز تحصلة على األغلبية البسيطة تفحصول أي قائمة على األغلبية املطلقة فإن القائمة امل

من ) %10(من املقاعد، وتوزع باقي املقاعد على مجيع القوائم املتحصلة على أكثر من ) 1+50%(
األصوات الصحيحة املعرب عنها يف اإلقرتاع ووفق الرتتيب التنازيل للنسب املؤوية مع إحتساب الكسر  

.كاملكمقعد
ألغلبية ويهدف إىل تشكيل جمالس أن هذا النمط من اإلقرتاع يكرس القارئلأول ما يتبادر 

فقط األحزاب الكبرية اليت تتمتع بقاعدة مجاهريية واسعة متثل األغلبية املطلقة، وبالتايل ضم شعبية ت
.فهو حياول الرفع من املستوى التمثيلي لألحزاب الكبرية وإقصاء األحزاب الصغرية

كأصغر دائرة "املستوى البلدي")1:ياتمستو 03ثالثة فقد جتلت على ما الدوائر اإلنتخابيةأ
املستوى الوسيط بني احمللي وهو ثاين مستوى حملي و "املستوى الوالئي")2.على املستوى احمللي

.الوالئية كأساس يف إنتخابهالدوائر اإلنتخابية الوطين الذي يعتمد على "التشريعياملستوى")3.والوطين
. ل مبوجبه كل إقليم الدولة إىل دائرة إنتخابية واحدةالذي تتحو "املستوى الرئاسي"باإلضافة على 

.40، املرجع نفسه ، املادة 89/13اجلزائر، مرسوم رئاسي رقم -1
.97فسه، ص صاحل بلحاج، املرجع ن-2
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اتمقاعد للبلدي07عدد السكان، إذ خصصوفقحيدد البلديةعدد مقاعد الدوائر اإلنتخابية
23200.001ونسمة 10.000

.نسمة أو أكثر
مقعد 35اإلنتخابية الوالئية حيدد وفق عدد السكان كذلك، إذ خصصوائرعدد مقاعد الد

مقعد للدوائر اإلنتخابية اليت يفوق عدد 55نسمة، و250.000
.، شريطة أن تكون كل دائرة إنتخابية ممثلة بعضو على األقلنسمة1.250.000

، الذي أعاد 1989غشت22املؤرخ يف89/15تخابية، مبوجب قانونعدل تقسيم الدوائر اإلن

عد اذ بقيت البلدية أصغر دائرة إنتخابية على اإلقليم مع إبقاء نفس توزيع املقإ، )الوالئية/البلدية(
دائرة إنتخابية صغرية توافق عدد البلديات على 1541مما يعين أن هناكالسكان،بالنسبة إىل عدد

دائرة 48كثاين وأكرب دائرة إنتخابية على املستوى احمللي ويبلغ عددهاية  تليها الوالاملستوى الوطين، 
لسكان مع بقاء نفس توزيع املقاعد بالنسبة إىل عدد اوالية على اإلقليم، 48إنتخابية تناسب يف ذلك

1.الذي سبق ذكره

وال سيما النمط من اإلقرتاع مت تعديله قبلغري أن هذا 
يعرب عن حسابات أي التعديلمما جعله،"رمسي"ومن دون تربير مؤسسمن هذا القانون،) 62املادة(

إعرتافات بعض األطراف املشاركة و اتحيصر ني يف تتبالتربير الوحيد الذي مسبقة وختوفات غري مربرة، 
متثلت يف ختوف جبهة التحرير من األحزاب السياسية اجلديدة ومن يف عملية هذا التعديل،

رايكاليتها، وختوفها من عدم حتصلها على األغلبية يف الربملان مما يعين عدم بقائها يف احلكومة 
.وخروجها من مركز القرار

تحول منط يل، 1990مارس27مبوجب قانون) 62املادة (فقد عدلت الفقرة األوىل من وبالفعل
نسيب بالقائمة املغلقة مع حصول كل قائمة على من املقاعد يتناسب وعدد إلقرتاع الا"اإلقرتاع إىل

، وبالتايل فإن توزيع املقاعد فقد حدد وفق النمط التايل "األصوات الصحيحة اليت حتصلت عليها
ئمة اليت تتحصل على  األغلبية املطلقة تفوز بعدد من املقاعد مناسب لعدد األصوات اليت حازت القا

عليها، ويف حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية املطلقة فإن القائمة اليت حتوز على األغلبية 
داخل من املقاعد إذا كان عدد املقاعد ) %50(تتحصل على،البسيطة من األصوات املعرب عنها

من املقاعد إذا كان عدد املقاعد داخل الدائرة اإلنتخابية ) %50(، و"فردي"الدائرة اإلنتخابية 
، هو FLNيف هذه األثناء اليت كان يعدل فيها منط اإلقرتاع كان حزب جبهة التحرير الوطين".زوجي"

.املرجع نفسه، 89/13قانون زائر، الاجل-1
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تندرج ضمن، " يًا رمس"يف حني كانت باقي األحزابENPPاحلزب الوحيد الفعلي املمثل يف الربملان
لكنهالكن عمليًا فكانت أحزاب معتمدةENPEعدد األحزاب الفعلية املتنافسة يف اإلنتخابات

.بعدمل تنطلقاحلملة اإلنتخابيةمادامت ، و مادامت مل تنظم اإلنتخاباتخارج اللعبة السياسية
تلك املرحلة متثلت يف يف تعبري عن مطالبها يفالسبيل الوحيد الذي وجدته هذه األحزاب 

لجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، مما جعل القوة النسبية 
التعبئة اجلماهريية، ومع ذلك فإن معامل النظام احلزيب مل تكن ياتلألحزاب تتجلى فقط عرب مستو 

شكل النظام احلزيب  تعد العامل احلاسم يف إظهار واضحة إىل غاية تلك اللحظة، إذ اإلنتخابات اليت 
كانت مل جترى بعد، بل كانت تؤجل فاملظهر الوحيد الذي أخذه النظام احلزيب هو وجود عدد هائل 

مع مؤسسات تزداد قوة كلما مضى وقت أكثرحزب60من األحزاب السياسية يتجاوز عددها
.متثيلية أحادية

كما يالحظ من منط اإلقرت 
إقرتاع نسيب، مما جيعله يصنف ضمن بصفة أقل من النمط الذي إعتمد قبله، بالرغم من كونه منط 

".نظام اإلقرتاع النسيب وبأهداف األغلبية يف التمثيل"
أحادي، إعترب ذلك أنه كان ميثل برملان ومبا أن الربملان الذي شرع هذا النمط من اإلقرتاع

قانون إنتخايب يضمن له الفوز على األقل بأغلبية املقاعد بهة التحرير الوطين، إىل تشريع حماولة من ج
، كما فسر هذا السلوك عن خطأ يف احلسابات حول قاعدته )احمللية والربملان(يف جمالس التمثلية 

.باألغلبية النسبية على األقل من التأييد وبالتايل من األصواتاإلنتخابية، فقد ظن أنه الزال حيتفظ 

، وتبني جلبهة 1990جوان12أول جتربة إلنتخابات تعددية، تصادفت مع اإلنتخابات احمللية يف

يف حني حتصل بلدية، 853ت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، باألغلبية املطلقة، إذ حتصلت علىوإمنا فاز 
.مقعد87التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية على

تعدل منط و "التحرير الوطينجبهة "مما جعل
، إذ إستبدل منط اإلقرتاع على القائمة بالنسبة 1991أفريل 02يفاإلقرتاع مرة ثالثة 

وفق هذا النمط ،"باألغلبية يف دورينعلى اإلسم الواحد اإلقرتاع الفردي "ــللمجلس الشعيب الوطين، ب

يف الدور األول، وبالتايل فالدور حصل على األغلبية املطلقة من األصوات الصحيحة املقعد عليه أن يت
األول ينتج فقط الفائزين باألغلبية املطلقة يف الدور األول، أما الدور الثاين فيخصص للدوائر 
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نسبة اإلنتخابية اليت مل تفرز أي فائز باألغلبية املطلقة، إذ يتأهل املرشحان اللذان حتصال على أكرب 
من األصوات يف الدور األول، إىل الدور الثاين، واملرشح الذي يتحصل على األغلبية البسيطة يف 

، أي أن الدور األول يتطلب األغلبية املطلقة، يف حني الدور الثاين يتطلب "الدور الثاين سيفوز باملقعد
1.األغلبية البسيطة للفوز

، دوائر إنتخابية صغرية تتناسب مع مقعد واحد، مما يقتصي هذا النمط اجلديد من اإلقرتاع
، هذا التوزيع اجلديد يتطلب عدد كبري من الدوائر اإلنتخابية يكون مساوي لعدد املقاعد يف الربملان

03للمقاعد أدى إىل إعادة تقسيم الدوائر اإلنتخابية مبوجب قانون الدوائر اإلنتخابية الصادر يف
إستغلت جبهة الت1991أفريل

والدوائر اإلنتخابية مع العلم أن جبهة التحرير الوطين متمركزة بقوة يف املناطق الريفية اليت تتسم أكثر 
اطق دن واملنإىل احملافظة على الوضع القائم، يف حني أن اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ كانت متمركزة يف امل

. احلضرية اليت متيل أكثر إىل تغيري الوضع القائم
كانت جبهة التحرير الوطين، على علم أن املناطق الريفية أكثر بكثري من املناطق احلضرية، مما 

من الناحية النظرية على ستضمن دفعها إىل تضخيم عدد الدوائر الريفية مقارنة باملدن، وبالتايل كانت 
ويف أسوأ األحوال كانت ستضمن األغلبية املطلقة أو غلبية الساحقة الربملان،األقل لنفسها األ

.البسيطة
=عدد مقاعد الربملان (نائب للربملان542دائرة، ينتخب فيها 542وعليه قسمت اجلزائر إىل 

.ةمتثل فيها الدوائر الريفية األغلبية الساحقة من املدن الصغري ) عدد الدوائر اإلنتخابية
قوانني اإلنتخابية اليت تعدل الوبعد اخلالفات اليت نشبت بني األحزاب املعارضة والسلطة حول 

خالل الثالثي قرار إجراء اإلنتخابات التشريعية نوفق مقاس حزب السلطة، أعلن رئيس اجلمهورية ع
.1991جوان 27، ليتقرر يف األخري تأجيله إىل1991األول من 

ه قبل إجراء اإلنتخابات قررت اجلبهة اإلسالمية الدخول يف إضراب عام، لعرقلة غري أن

هذلإلنقاذاألحزاب قوانني متحيزة،كما إستغلت اجلبهة اإلسالمية
ية وقامت بتحدي النظام وهددت بإسقاطه إنطالقًا من الشارع، وجتسدت تلك التهديدات التعبو 

، إىل درجة أدت حن بني السلطة واجلبهة اإلسالميةتصاعد الشاليت أدت إىل أكثر يف الشعارات،
وإقالة رئيس احلكومة، وتأجيل اإلنتخابات إىل غاية برئيس اجلمهورية إىل اإلعالن عن حالة احلصار،

المتضمن ،1989أوت 07املؤرخ يف 89/13، املعدل واملتمم للقانون 1991أفريل 02، املؤرخ يف 91/06اجلزائر، القانون رقم -1
.1991، 14، اجلريدة الرمسية، العدد 84، املادة قانون اإلنتخابات
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عيني حكومة جديدة، اليت باشرت بتنظيم إنتخابات تشريعية، وتعديل قانون الدوائر اإلنتخابية ت
وللخروج من هذه احلالة . دمقع430يف القانون السابق إىل 542من عدد مقاعد البلمانلتخفيض

16، وأن الدور الثاين سينظم يف1991ديسمرب26يف كونيأعلن رئيس اجلمهورية أن الدور األول س
. 1992جانفي 

يف " اإلقرتاع الفردي على اإلسم الواحد باألغلبية يف دورين"من ناحية  منط اإلقرتاع، فهناك 
حزب سياسي 60، وهناك أكثر من)مقعد يف الربملان430=دائرة إنتخابية 430(مقابل هناك

، متمركز يف )اإلسالميالتيار (بقاعدة مجاهريية واسعةمتنافس يف اإلنتخابات، مع وجود تيار مهيمن
املدن واملناطق احلضرية، تيار وطين تقلصت قاعدته اجلماهريية أكثر مما كان يتصور ميتمركز يف الدوائر 
الريفية، ويراهن عليها فوزه وبقاءه يف السلطة، باإلضافة إىل تيار بربري متركز يف منطقة القبائل الكربى، 

إضافة على عدد هائل من . ، والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطيةجتسد يف جبهة القوى اإلشرتاكية

الجدول رقم(الواردة يف ت النتائجبعد إجراء الدور األول بين.فئوية ومرحلية، مع ضعف تنظيمها
الربملان يف مقاعد مما جعل التوزيع احلزيب د شاغر، حمل منافسة للدور الثاينمقع198، مع بقاء )04

:يأخذ الشكل التايل
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:1991ات تشريعيمن الدور األول ألحزاب الفائزة يف لالصحيحةعدد األصوات:05الشكل رقم

لدور األول لإلنتخابات التشريعية لــ ميثل التوزيع احلزيب داخل مقاعد الربملان يف ا:06الشكل رقم
1991:

األحزاب املؤهلة للدور الثاين، ومن نتائج الدور األول حمل منافسة بنيبقت املقاعد الشاغرة 

. ملنافسة يف الدور الثاينبأغلية املقاعد حمل ا

هذا النمط من اإلقرتاع يتطلب توزيع جغرايف خاص لألحزاب السياسية، نظراً لوجود عدد كبري 
من الدوائر اإلنتخابية ذات التمثيل الفردي، وفق منط األغلبية املطلقة بدورين، مما يتطلب من 

أو عدة دوائرا أن تتمركز بقوة داخل دائرةاألحزاب السياسية حىت تضمن لنفسها الفوز وأن متثل، إم
جبهة القوى "، مثلما حدث مع فيهالتضمن لنفسها احلصول على األغلبية املطلقةإنتخابية حمددة، 

أو أن تتمع بقاعدة مجاهريية متثل األغلبية الساحقة من الناخبني على املستوى "FFSاإلشرتاكية 
ملقاعد على املستوى الوطين، مثلما حدث مع اجلبهة الوطين حىت تضمن لنفسها الفوز بأغلبية ا
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يف حني جبهة التحرير الوطين تفسر نتائجة على أن قاعدته اجلماهريية قد تقلصت .اإلسالمية لإلنقاذ
يعرب على اإلرادة كان

، وفقدان ثقة يعرب عن فشله يف حتقيق األهداف التنموية املرجوةرتاجع الا العميقة للجماهري، إال أن هذ
األزمة اإلقتصادية اليت حتولت إىل أزمة سياسية قبل اإلنتقال إىل التعددية احلزبية، اجلماهري فيه بعد 

واليت كانت من بني األسباب األساسية إىل ظهور اجلبهة اإلسالمية كبديل سياسي وإقتصادي لدى 
حتول القاعدة اجلماهريية أسبابتمع اجلزائري على حساب جبهة التحرير، وهو ما يفسر كذلك

.لإلنقاذاجلبهة اإلسالميةجلبهة التحرير الوطين لصاحل 

.تصدع إجتماعي على إختالف خطوط اإلنقساماألحزاب اليت متثل تنبع من 

يف سياق التشوه احلاصل نتيجة هذا النمط من اإلقرتاع، أن لوال هذا النمط "صاحل بلحاج"يقول
من اإلقرتاع لكانت النتائج مغايرة متامًا من ناحية توزيع املقاعد، فبفضله، نالت اجلبهة اإلسالمية 

ر األول وكان من املتوقع أن حتصل على أغلبية الثلثني يف الدور الثاين، لإلنقاذ أغلبية املقاعد يف الدو 
فقط %8.5جبهة التحرير علىمقابل ثلث من األصوات املعرب عنها لصاحلها فقط، يف حني حتصلت 

مقاعد على جبهة القوى 09اجلبهة اإلسالمية، وكانت متأخرة بــمقارنة باملقاعد اليت حتصلت عليها
أنه خري مثال على هذا التشوه : "، ويضيف يف هذا السياق"مقعد25ملتحصلة على اإلشرتاكية ا

من %57.97حتصلت جبهة القوى اإلشرتاكية على) تيزي وزو(احلاصل نتيجة منط اإلقرتاع، أن والية 
مقعد على إلقليم الوالية، يف حني 12األصوات الصحيحة، مما جعلها حتتل املركز األول حبصوهلا عرب

على مما جعلها مل تتحصل على شيء%45.25التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية علىحتصل
ونفس كما تعرب أصواته على نسبه هامة من الناخبني، ،الرغم من متركزه هو اآلخر يف نفس الوالية

املثال ينطبق على جبهة التحرير وعلى نطاق واسع، 
ده لكنها أساءت تقدير آثاره التمثيلية يف الربملان، إذ إقتصر تقديرها على بإعتما

1."الدوائر الريفية اليت تعد أكثر بكثري من الدوائر احلضرية

مل يسبق ألحد الدارسني، وهو العامل اإليديولوجي، فاجلبهة لكن هناك كذلك عامل آخر 
جلماهريي واإلنتخايب ويف تنظيمها الداخلي، روجت لشعارات متحورت مجيعها، اإلسالمية يف تأييدها ا

بالنسبة ألي نظام إنتخايب يتمثل يف عدم إمهال أي صوت، مبعىن أنه جيب على مجيع األصوات أن متثل يف التذكري أن أكرب حتديجيب
الربملان، كما جيب التذكري أنه من أكرب التحديات بالنسبة ألي للنظام اإلنتخايب كذلك تتمثل يف خلق أكرب قدر ممكن من التناسب بني 

.  عدد األصوات احملصل عليها وعدد املقاعد 
.102صاحل باجلاج، املرجع نفسه، بتصرف، ص -1
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سالم أو ، أي واجب ديين مثل باقي أركان اإل)باملفهوم اإلسالمي(أن اإلنتخاب يعد واجب شرعي 
مثل اجلهاد بصفة سلمية، وبالتايل عدم التصويت يعد خمالفة لشرع اهللا، وإمث يف حق اإلخوان، مما 

الذي كان ممركز داخل دوائر إنتخابية حضرية لكنه إتسم التعبئة اإلنتخابية يوم اإلقرتاعيفسر مستوى 
.بالقوة يف احلضور ويف التصويت

أما فيما خيص الدور الثاين، فقد ألغي واألحداث اليت توالت بعد ذلك مل أدت إىل توقيف 
مما يعين أنه مل يعد هناك رئيس الربملاناملسار اإلنتخايب بأكمله، إذ أقدم رئيس اجلمهورية إىل حل 

جملس شعيب وطين
مما يعين أن رئيس الذي قرر وحدد موعد اإلنتخابات وأعلن عن تاريخ الدور األول والدور الثاين، 

84إال أن املادة ، من الدستور) 84املادة (دولة بالنيابة وفق هو الذي توىل رئاسة ال
حالة يفمما جيعل هذا التويل غري دستوري حددت هذا التويل يف حالة وفاة رئيس اجلمهورية، 

رر إيقاف املسار اإلنتخايب، وإلغاء نتائج الدور األول، مع إلغاء الدور الثاين األعلي لألمن جيتمع، ليق
.قبل تنظيمه

منعها على ، مع""لألمن، إقامة هيئة مجاعية حتل حمل رئيس اجلمهورية، مسيت 
جتنب الفراغ املؤسسي، وممارسة صالحيات الرئيس، اإلستمرار ألكثر من املدة الرئاسية اجلارية

.1993يف ديسمب إىل غاية تنظيم إنتخابات رئاسية ثانية
عضو ميثلون 60تشكل منت، 1992مارس23يف"هيئة إستشارية وطنية" كما إستحدت

أية مسؤولية بيعينون مبرسوم رئاسي، بشرط عدم إرتباطهم " القوى اإلجتماعية يف"
مع إمكانية عقد دورة إستثنائية نظامية يف حزب سياسي أو يف مجعية، له دورة عادية مرة يف الشهر، 

.بطلببطلب من رئيسه، أو
مهمته تتمثل يف دراسة وحتل

هيئة إستشارية ختلف خلق إنشائه يف اهلدف من ، متثل"تقدمي إقرتاحات تساهم يف إستمرارية الدولة
.التشريعحيث يث الوجود املؤسسي فقط وليس من الربملان من ح
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العودة إلى المسار منذية في الجزائر على النظام الحزبي أثر المنظومة اإلنتخاب:الثانيمطلبال
:2011إلى اإلنتخابي 

الوضعية، مما جعلها 
سلطة، حتضر للعودة إىل احلياة الدستورية، واملسار اإلنتخابيفي ظروف أكثر إستقرارًا بالنسبة إىل ال

القواعد املؤسسية املطبقة مرحلة إعتماد التعددية السياسية، وبالتايل أعادت النظر يف 

أكثر مع احلياة السياسية القواعد املؤسسية، وبذلك أخذت يف صياغة قواعد مؤسسية جديدة تتالئم 
.التعددية مع قدرة على ضبط

أفريل 16ه الصياغة اجلديدة، يف تنظيم اإلنتخابات الرئاسية يفمتثلت اخلطوة األوىل يف هذ
رئيساً للجمهورية، واليت متيزت مبشاركة قوية يف اإلنتخابات مما "اليامني زروال"، اليت جعلت من 1995

السلطة تتمتع مبشروعية واسعة وال سيما يف مكافحة املتمردين على توقيف املسار اإلنتخايب، جعلت 
.وتعزيز موقعها يف وجه أحزاب املعارضة

منظمات وباقي السياسيةاخلطوة الثانية، متثلت يف احلوار الذي أطلقه الرئيس مع األحزاب
حلياة الدستورية واملسار اإلنتخايب، وأهم ما املراحل إجياد سبيل للعودة إىل ا

- 2". ندوة الوفاق الوطين"- 1:املتبعة إلجناح هذا احلوار هي

.الدستور، وقانوين األحزبا السياسية واإلنتخابات

، مع حتديد 1996حتديد تاريخ التعديل ا- 1:أهم ما أفرزته هذه الندوة هو
، واإلنتخابات احمللية يف الثالثي الثاين من 1997تاريخ اإلنتخابات التشريعية يف السداسي األول من

. الشروع يف البناء املؤسسي املتفق عليه يف ندوة الوفاق الوطين- 2. نفس السنة
اإلقرتاع النسيب على القائمة ":ط اإلقرتاع، إىله فقد عدل قانون إنتخابات ليتغري مبوجبه منوعلي

هذا النمط من اإلقرتاع يتطلب وجود عدة مقاعد داخل الدائرة اإلنتخابية لتوزع ،"املغلقة بدور واحد
عدد الدوائر اإلنتخابية منتقليصبطريقة نسبية، مما يفرتض دوائر إنتخابية تكون كبرية، مما يفرتض

الدائرة اإلنتخابية املعتمدة كقاعدة ية الة اجلزائر احليف ، حجمهاوتوسيعدائرة380إىل430من
ومتنح هلا عدد من املقاعد مناسب لعدد وفق عدد "الوالية"تشريعية، تتحدد يف حدود لإلنتخابات ال

مقعد (نسمة80.000، إذ هناك لكلالسكان كما ورد يف القانون اخلاص لعدد الدوائر اإلنتخابية
مقاعد للدوائر اإلنتخابية اليت يقل عدد 04، مع منحنسمة40.000إضايف لكل، بإضافة مقعد )01

.  نسمة350.000
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كما هو معروف، أن امليزة العامة لنمط اإلقرتاع النسيب تتمثل يف منحه عدد من املقاعد مناسب 
.أكثر من منط اإلقرتاع باألغلبيةبالتقريب لعدد األصوات، 

قاعدة :، الثانية)النصاب(قاعدة املعامل اإلنتخايب:األوىليف توزيع املقاعد على قاعدتني،إعتمد 
.الشاغرة بعد التوزيع األويل املعمد على املعامل اإلنتخايبالباقي األقوى، فيما يتعلق يف توزيع املقاعد

+د املقاعد املمنوح هلا عد=عدد من املرشحني داخل كل دائرة (باإلضافة إىل وجود قوائم تضم 
).ثالثة مرشحني إضافيني03

.عدد املقاعد املخصص للدائرة/ عدد األصوات املعرب عنها داخل الدائرة=املعامل اإلنتخايب 
عدد من املقاعد يتناسب والكثافة السكانية، و " الوالية"حمددة يف حدودائر إنتخابيةو د:إذن هناك

حيدد  ألخرىاليةو من، هناك معامل إنتخايب خيتلف وطنياً ليه يف الربملانمقعد متنافس ع380هناك 
أعاله، مبنيكما هو 
عدد املقاعد =تضم عدد مرشحني، هناك قوائم إنتخابية )01مقعد=قيمة املعامل اإلنتخايب(اإلنتخايب

.مرشحني إضافيني03+ رة املخصص لكل دائ
حزب ناشط رمسيًا على 26حزب إىل60باإلضافة إىل تقلص عدد األحزاب السياسية من

".التجمع الوطين الدميقراطي"، ونشأة حزب الساحة الوطنية
من حيث املشاركة يف اإلنتخابات، عرفت هذه اإلنتخابات التشريعية مشاركة قوية من قبل 

سية األحزاب السيا
هذا النمط من اإلقرتاع يتطلب من األحزاب السياسية، أن تتواجد يف عدد كبري من الواليات، 

األحزاب وليس األحزاب 
نتشرة على نطاق أوسع املتمتعة بقاعدة مجاهريية الكبرية فقط، غري أنه يسمح باألحزاب الكبرية امل

واسعة، من احلصول على عدد كبري من املقاعد يف عدة دوائر إنتخابية، األمر نفسه بالنسبة لألحزاب 
املتمركزة يف جهات معينة ألن درجة التعبئة اليت تتمتع 

. عدة مرات مما سيضمن هلا الفوز بعدة مقاعد" املعامل اإلنتخايب"

ات األحزاب املتحصلة على أقل من تلغي أصو ائري،إضافية يف النظام اإلنتخايب اجلز مؤكد، لقاعدة
جمموع (نظريًا األوراق الصحيحة املعرب عنها متثلمن األصوات الصحيحة املعرب عنها،)5%(

، يف اجلزائر إضافة إىل ماسبق ")البيضاء أو امللغاة"األوراق-األصوات املعرب عنها من طرف الناخبني
من األصوات يف اإلنتخابات، مما )%5(قل منوات األحزاب املتحصلة على أأص)-(فإنه يطرح منها
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" التجمع الوطين الدميقراطي"أظهرت النتائج العامة لإلنتخابات أن.يقصيها من التمثيل يف الربملان
.)05اجلدول رقم(، كما هو مبني يف األغلبية يفعلىحتصل 

:1997لــاتتشريعييف الفائزةباحز لأللصحيحة عدد األصوات البياينرسم :07الشكل رقم

:1997اإلنتخابات التشريعية لــيفرسم بياين لنسبة مقاعد كل حزب :08الشكل رقم

ليف حني حتص03توضح هذه النتائج أن جبهة التحرير الوطين حتصلت على، املرتبة الثالثة
ثالثة أشهر فقط قبل اإلنتخابات، 03، رغم إعتماده التجمع الوطين الدميقراطي على املرتبة األوىل

القريبة من األسرة الثورية، وتنظيمات لكنه حظي بقاعدة نضالية موزعة على معظم التنظيمات املدنية 
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اإلنتخابية، لكن هناك إستفهام حول العالقة بني الفرتة الزمنية يف العديد من الدوائر اإلنتخايب 
.مستوى التأييد اإلنتخايبوبنيالتجمع الوطين الدميقراطي، الفاصلة بني نشأت

أشهر فقط قبل 03ميكن أن يؤدي تأييد إنتخايب لعدة تنظيمات مدنية حلزب نشأ ل ه
د الربملان ؟، هذا التساؤل قد يفتح جمال للشك حول اإلنتخابات إىل احلصول على األغلبية من مقاع

إمكانية وقوع التزوير، لرتجيح الكفة لصاحل هذا احلزب األخري، ألهداف سياسية حمددة من طرف 
على املرتبة الثانية، بإعتباره أكرب ممثل للتيار اإلسالمي داخل "حركة جمتمع السلم"النظام، وحصول

على املرتبة "جبهة التحرير الوطين"ية لإلنقاذ املنحل، أما حصول
، نظرًا لرتاجع مستوى التأييد اجلماهريي، ونظرًا ملروره إىل جانب املعارضة الثالثة، يعترب أمر طبيعي

إذ قاطع اإلنتخابات هو وجبهة القوى اإلشرتاكية، مما جعل ، 1995خالل اإلنتخابات الرئاسية لــ 
تنظيمات أبن
وهو ما يدفع إىل التساؤل،  ملاذا هذه التنظيمات تؤيد فقط األحزاب املؤيدة للسلطة . مقابل مصاحل

كون خىت ولو كانت ضد جبهة التحرير الوطين؟ مما يدفع كذلك إىل إفرتاض ما إن كان باإلمكان أن ت
أداة يف يد السلطة للتأثري على التصويت يف اإلنتخابات لصاحل األحزاب املوالية للسلطة، مقابل 
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،2002يف اإلنتخابات التشريعية الالحقة سنة 1997إستمر نفس منط اإلقرتاع الذي إعتمد يف
، الذي حدد سلفًا بواسطة قانون الدوائر اإلنتخابية تعديل عدد املقاعد لبعض الدوائر اإلنتخابيةمع

1.باإلحتفاظ بنفس عدد الدوائر اإلنتخابيةمقعد،389إىللريتفع عدد مقاعد الربملان

كيفيات والشروط الالزم توفرها يف ممثلي األحزاب داخل الحتديد متثلت التعديالت اجلديدة يف 
كما يتوىل ممثلني يف مكاتب التصويت يف آن واحد،05مكاتب التصويت على أال يتجاوز عددهم 

رؤية كامل سريورة شريطة أن يسمح له بمسبقاً رئيس املكتب حتديد املكان الذي جيلس فيه املمثل
جلنة سياسية ملراقبة اإلنتخابات تتكون من ممثلي داث عمليات التصويت، باإلضافة إىل إستح

األحزاب السياسية واملرتشحني األحرار، يرتأسها على املستوى الوطين شخصية وطنية يعينها رئيس 
عن اللجنة احلكومية 03ممثلني عن اللجنة السياسية، و03اجلمهورية، تتولىخلية خمتلطة مكونة من 

وتسهيل العالقات بني اجلهازين، مع ضمان احرتام القوانني مراقبة تتوىل مهمة تنظيم اإلنتخابات،
إضافة إىل 2،، مراقبة مدى حياد اإلدارةحبقوقهمفيما يتعلق مبدى متتع الناخبني واملرشحنياإلنتخابات

.3

قوةعلى مستوى الهناك تغريات طفيفةأن، 2002لتشريعية لسنة ما أثبتت نتائج اإلنتخابات اك
ملنظومة احلزبية وداخل البيئة اإلجتماعية، لتزامنها مع أزمة منطقة القبائل، باإلضافة اة داخلينافسالت

) 06اجلدول رقم(وفق ما ورد يف.لإلنتخابات التشريعية واحمللية" RCDوالــFFSالــإىل مقاطعة كل من 
.ن لنتائج اإلنتخابات وما حتصل عليه كل حزب من أصوات صحيحة معرب عنهااملتضم

:2002لتشريعيات يفاليت حتصل عليها كل حزب الصحيحةألصواتاعددنيبي:09الشكل رقم

.، املرجع نفسه02/04اجلزائر، األمر رقم -1
.، املرجع نفسه129/ 02اجلزائر، املرسوم الرئاسي رقم -2
. ، املرجع نفسه02/144اجلزائر، املرسوم التنفيذي رقم-3
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بشكل حزاب املتنافسة توزيع مقاعد الربملان بني األ2002لـالتشريعيةاإلنتخابات فرزتوقد أ
مهانتائججيعل 

بقاء بمما يثبت وجود نوع من املنافسة احلزبية بني أحزاب السلطة، مع بقاء نفس النظام احلزيب مغلق، 
لسلطة، األحزاب املعارضة دومًا خارج اىبقتاألحزاب الكبرية متثل دومًا األغلبية يف الربملان، يف حني 

.أقلية يف الربملانأو متثل 
:2002يف الربملان يف تشريعياتكل حزبمقاعدلنسبةرسم بياين: 10الشكل رقم

، أن شكل النظام احلزيب لألحزاب الفعلية ممثلة يف الربملان، مل 2002توضح نتائج تشريعيات 
داخل الربملان، إذ حتولت جبهة التحرير يتغري يف شكله، وإمنا تغريت فقط القوة النسبية لألحزاب 

من املقاعد، والتجمع الوطين %51الوطين من الرتبة الثالثة يف التشريعيات السابقة إىل املرتبة األوىل بــ
فقط من املقاعد، يف حني %12الدميقراطي يف املرتبة الثانية لكن بفارق شاسع من األصوات يف بــ 

من %10بـ04كانت منذ اإلنفتاح يف املرتبة الثانية إىل املرتبة الرابعة حتولت حركة جمتمع السلم اليت
1997وراء حركة اإلصالح اليت تعد إمتداد حلركة النهصة الذي كان معروف قبل قانوناملقاعد فقط

، والذي مل يغري إالَّ اإلسم، مع بقاء تركيبة املناضلني وتنظيمه الداخلي "عبد اهللا جاب اهللا"برئاسة 
. ى حالهعل

عدد قد ترد أسباب تفوق جبهة التحرير على باقي األحزاب يف هذه اإلنتخابات إىل تعديل
املقاعد املخصص لبعض الدوائر اإلنتخابية، لكن هذا التعديل ال ميكنه أن يرجح الكفة إىل هذه 

ة التحرير متمركزة يف مقاعد فقط، وحىت لو كانت جبه09الدرجة، فمقاعد الربملان مل تزداد إالَّ بــ
.مقاعد الربملانمن%51الدوائر اليت مشلها التعديل، فليس بإمكان هذا التعديل أن مينحها 
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، RCDوالـFFSمقاطعة حزبني معارضني اإلنتخابات، الــإىل"جبهة التحرير"قد يرد تفوق 
مما ركزمها يف منطقة القبائل الكربى، إمتناع معظم الناخبني املؤيدين إىل هذين احلزبني املعروفني بتمو 

على األغلبية املطلقة من املقاعد املخصصة هلذه الدوائر، فعلى " جبهة التحرير الوطين"أدى إىل حتصل 
مقعد متنافس عليه يف الدائرة 14مقاعد من أصل09سبيل املثال حتصلت جبهة التحرير على

مما يعد مستحيل لو مقعد،11اية من جمموع مقاعد يف جب07وعلى" تيزي وزو"اإلنتخابية لوالية 
جبهة "، يف اإلنتخابات،كما يالحظ أنه يف مجيع الدوائر اإلنتخابية، حتصلت RCDوالـFFSشارك الــ

مما أدى إىل حصوهلا على األغلبية املطلقة من املقاعد من املقاعد،" املرتبة األوىل"على"التحرير الوطين
ذلك حىت املقاعد للجالية اجلزائرية يف اخلارخ حتصلت فيها جبهة التحرير بل وأكثر من ،يف الربملان

.)واشنطن- القاهرة-تونس-برلني- مرسيليا-باريس(على األغلبية املطلقة، 

عربت هذه النتائج نظريًا على ضعف القاعدة اإلنتخابية للمعارضة، لكن واقعيًا فقد كان هذا 
، اإلنتخابات، إذ حتولت املقاعد اليت كان من املمكن أن تكون من RCDالـوFFSالتفوق ملقاطعة الــ

نصيبهم يف حالة مشاركتهم، إىل جبهة التحرير الوطين اليت إستغلت املقاطعة للحصول على األغلبية 
األصوات اليت منحت التجمع الوطين أين ذهبت: أوالً ،اطرح نفسهيت تالةلسئاملطلقة، لكن األ

، اإلنتخابات RCDوالـFFSإذا قاطع كل من الــ: ، ثانياً ؟1997غلبية يف تشريعياتالدميقراطي األ
فهذا يعين أن القاعدة اإلنتخابية هلما إمنتعت عن التصويت كذلك، ويف ظل منط إقرتاع يسرير وفق 

09كيف إستطاعت جبهة التحرير الوطين أن تتحصل على) صوت واحد=ناخب واحد(قاعد 
، "األحزاب املقاطعة"اإلنتخايب يف دوائر تؤيد فيها األغلبية الساحقة من املواطنني مرات من النصاب

ومشاركة متدنية فيها ؟ 
السؤال األول، مل أمتكن من إجياد اإلجابة عليه، أما السؤال الثاين فباإلمكان تفسريه بقاعدة 

قدجبهة التحريرن املمكن أن تكون ماليت توزع املقاعد الشاغرة بعد النتائج، إذ"الباقي األقوى"
حتصلت أقل من ذلك لكن ببقاء عدة مقاعد شاغرة بعد التوزيع األويل، ومبا أن اجلبهة كانت هي 
املتحصلة على املرتبة األوىل مما يرجح حصوهلا على الباقي األقوى يف مجيع األحوال فإنه من املنطقي 

.منوحة هلا يف اإلنتخاب، ولكن بقاعدة الباقي األقوىأن تفوز بأغلبية املقاعد لكن ليس باألصوات امل
إما أغلبية األصوات "جلبهة التحرير الوطين"ري منطقي، هل من املمكن، أن تكونلكن ماهو غ

من األصوات يف مجيع الدوائر اإلنتخابية للوطن، هذا من " باقي أقوى"الصحيحة املمنوحة، وإما 
، اليت كانت متمركزة يف أكثر RCDوالـFFSطعة أحزاب مثل الــجهة، من جهة أخرى ال ميكن مقا
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يف الشمال الشرقي للوطن، أن تؤدي جببهة التحرير إىل إحداث هذا الفارق وال سيما يف ظل منط 
.اإلقرتاع النسيب، الذي يتيح الفرصة حىت لألحزاب الصغري يف أن متثل

اع بالقائمة املغلقة بدور واحد، فإن القائمة املغلقة وحىت لو نفرتض أن هذا راجع إىل منط اإلقرت 
ينتج عنها أن القائمة الفائزة باألغلبية املطلقة تضمن جلميع اليت تطبق يف ظل اإلقرتاع باألغلبية، 

املرشحني على القائمة باحلصول على مقعد، يف حني منط اإلإقرتاع على القائمة املغلقة يف ظل اإلقرتاع 
، فإن القائمة اليت تتحصل على النصاب اإلنتخايب ال تضمن لكل مرشحي القائمة النسيب بدور واحد

باحلصول على مقعد وإمنا فقط من يكون على رأس القائمة، بغض النظر عن عدد املقاعد املخصص 

.على مقعد يف حالة التوزيع الثاين للمقاعد الشاغرة، وفق الباقي األقوى أو املعدل األقوىحيصلوا 

وبالتايل فإن قاعدة الباقي األقوى سامهت يف حصول جبهة التحرير الوطين على األغلبية 
مقاطعة كل = األغلبية املطلقة جلبهة التحرير الوطين( وفق املعادلة التالية املطلقة يف بعض الدوائر،

ال يفسر لكن هذا ، )حصول اجلبهة على الباقي األقوى يف معظم الدوائر+ RCDوالـFFSالــمن 
.إمكانية حصوهلا على األغلبية املطلقة يف مجيع الدوائر 

يف " عبد العزيز بوتفليقة"بتأييد مرشح الرئاسة " جبهة التحرير"ميكن إعتبار أن قيام وبالتايل 
1999رئاسيات

التجمع "التصويت بقوة على جبهة التحرير الوطين، مما قد يفسر حتول القاعدة اإلنتخابية اليت منحت 
.2002يف"جلبهة التحرير الوطين"إىل منح األغلبية املطلقة 1997يف" الوطين الدميقراطي

لكن يف مجيع األحوال، بقي النظام احلزيب يف املشهد السياسي اجلزائري مغلق إذ متثل كل من 
التنظيمات املدنية املؤيدة لثقافة الشرعية الثورية، وجبهة التحرير الوطين، والتجمع الوطين الدميقراطي، 

، "بالكتلة الوطنية"الميثالون سوى كتلة سياسية واحدة هلا نفس التوجه ونفس السياسات، تسمى
حتتكر السلطة، من خالل حتصلها على األغلبية يف احملليات والربملان بغرفتيه واحلكومة، أما باقي 

 .

أن شكل ور الظاهرة احلزبية يف اجلزائر،يثبت أن التحليل السابق لتطوبالتايل فالنظام احلزيب 
الفعلية املمثلة يف الربملان فهو نظام احلزب املهيمن، نظرًا حلصول جبهة التحرير النظام احلزيب لألحزاب 

الوطين على أكثر من نصف مقاعد الربملان وحده، وبالتايل لتصويته وزن سياسي ثقيل داخل الربملان، 
.كومة فإنه نظام حزيب مغلق ومنحصر بني حزبني كبريينأما على مستوى املشاركة يف احل
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إىل ظاهرة أدى تطور األحزاب واألنظمة احلزبية " :حولقول ناجي عبد النوريثبت وهو ما
بديكتاتورية أو يطلق عليهااألغلبية الربملانية يف الغرفة األوىل، تنبثق عنها احلكومة، تسمى بحديثة 

ية الربملانية واحلكومية يف نفس الوقت، ختضع إىل سلطة قرار توجد يف القيادات األغلبية، وهذه األغلب
1".احلزبية، واهلياكل احلزبية خارج مؤسسات الدولة

أمهها تعديالت جمموعة من العلى املنظومة اإلنتخابية تطرأ:2007ـلــاإلنتخابات التشريعية 
)88املادة(إذ عدلت،2004على املستوى الوالئي يفتخابيةاللجنة اإلنوتشكيلاملتعلقة بتنظيمتلك 

رئيس يعينه وزير العدل برتبة (:إىل2،قضاةيعينهم وزير العدل03اليت كانت تتألف من97/07من األمر

)82املادة(عدلتيف حني 3،)16املادة (وفق ما ورد يف ) ة للطعن أمام اجلهة القضائيةقابل" إدارية"
يف بول قائمة املرشحني املقدمة من حزب سياسي أو القوائم احلرةقشروطاملتعلقة ب97/07من األمر

اليت إشرتطت يف إعتماد القوائم اجلديدة حىت تتمكن من )02باملادة(إستبدلت و ،2007نوفمرب
رتشح أن تكون معتمدة من طرف حزب سياسي أو عدة أحزاب على أن تكون هذه األحزاب قد ال

على األقل والية25من األصوات الصحيحة وذلك على األقل يف) %04(حتصلت على األقل على 
صوت 2000ودون أن يقل هذا العدد عن. من عدد الواليات) 1+%50(أي ½ أي أكثر من 

. صحيح يف كل والية

)600(ألحزاب اليت تقدم القوائم أن تتوفر علىوإشرتطت يف ا
منتخب 20من واليات الوطن، ودون أن يقل هذا العدد عن)1+%50(الشعبية احمللية موزعني عرب

قل مشاركة حزب ألول مرة يف اإلنتخابات، فإنه يشرتط أن يقدم على األأما يف حالة، يف كل والية
، من توقيعات الناخبني املسجلني داخل الدئرة اإلنتخابية املعنية وأن تكون هذه )%03(على

يف كل )%03(على األقل بني بلديات الوالية، دون أن تقل عن)1+%50(التوقيعات موزعة على
مارات إىل مع منع الناخبني من تزكية أكثر من قائمة، وإالَّ تعرض لعقوبات، مث ترفع هذه اإلست.بلدية

اللجنة اإلنتخابية يف الدائرة اإلنتخابية الذي يتأكد من صحة التوقيعات، مث يعد حمضر يضم رئيس 
4.)%05(على عينة من املوقعني ال تقل عن 

.187ع نفسه ، ص ناجي عبد النور، املرج-1
.88، املرجع نفسه، املادة 97/07، األمر رقم اجلزائر-2
.2004، 16، املرجع نفسه، املادة 04/ د.م/ع .ق.ر/ 01، القانون العضوي رقم اجلزائر-3
. 2007، 03و02املادة ، املرجع نفسه، 07/08رقمالقانون العضوياجلزائر،-4
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وبالتايل ENPEمن شأنه تقليص عدد األحزاب الفعلية املتنافسة يف اإلنتخابات2007تعديل
عض الواليات فقط من حق املشاركة أو األحزاب اجلهوية املتمركزة يف ب

عدد األحزاب املعتدة رمسيًا من (أنيف اإلنتخابات، إالَّ إذا توفرت فيها الشروط املذكورة أعاله، أي 
بتعبري آخر فإن تعديل شروط قبول قوائم ، )عدد األحزاب املتنافسة يف اإلنتخابات≠طرف اإلدارة 

تسم بالشمولية للوطن يف، إشرتطت يف األحزاب املشاركة يف اإلنتخابات أن ت2007ني لــاملرتشح
غرايفاجلهاعيوز ت

لية، وحتفيز 
.اإلنقسامات اإليديولوجية والسياسية فقط، هذا من جهة

من جهة أخرى، فإن هذا التعديل حيفز األحزاب الكبرية أو املتوسطة فقط من املشاركة يف 
اإلنتخابات، أي األحزاب اليت تتمتع بقاعدة مجاهريية واسعة وموزعة على أكثر من نصف إقليم 

، وبالتايل منع الوطن
اإلنتخابات، ولعل اهلدف منها هو إقصاؤها من أي شكل من أشكال املشاركة يف صناعة القرار 

.السياسي سواء على املستوى احمللي أو الوطين

زاب السياسية الكبرية والصغرية إىل تعبئة إنعكس هذا التعديل على املنظومة احلزبية بدفع األح
، وتأمني أكرب قواعدها النضاليةعرب الرتاب الوطين، وتسهيل شروط العضوية لتوسيع قواعدها النضالية 

ات، وبالتايل حسم عدد يف اإلنتخابةشاركهلم املضمن مما سيالناخبني و قدر ممكن من املتعاطفني 
.ENPEاإلنتخاباتاألحزاب الفعلية املتنافسة رمسياً يف

وبعد إنتهاء مرحلة إعتماد القوائم وحتديد عدد القوائم واألحزاب اليت سوف تشارك يف 
و اإلنتخابات، 

تطلب تت، أي أن املنافسة الثانية اجلدول الزمين املنظم لإلنتخابانافس ضمنتلليف اإلنتخابات

من احلصول على أكرب قدر ممكن كنهم حصول على أكرب قدر ممكن من املصوتني لصاحلهم، مما سيم
سرتكز أكثر على أساس الربامج السياسية 

.واإلقتصادية واإلجتماعية والتسيريية

على التحالف لضمان فوزهم يف اإلنتخابات حيفز األحزاب هذا الشكل من التنظيم اإلنتخايب 
.
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عدد الدوائر اإلنتخابية أو عدد املقاعد املخصص لكل دائرة يف حني مل يتغري منط اإلقرتاع، أو
.إنتخابية

لعهدة السابقة والذي متيز بفوز ل
جبهة التحرير الوطين باألغلبية املطلقة، هذه من جهة، من جهة ثانية عرف النظام احلزيب خالل 

يف، )FLN-RND-HMS(ثالثة أحزاب من بني باقي األحزاب وهم 03ية حتالف أكربالعهدة املاض
مد على تنازل هذه األحزاب على براجمها السياسية لتأييد يعتي الذو " بالتحالف الرئاسي"مسي2004

بنامج رئيس اجلمهورية ويف املقابل ضمان بقاءها يف احلكومة للعمل معه، من خالل ضمان حتصلها 
الذي تأسس "لإلئتالف احلكومي"بية املطلقة يف الربملان، هذا التحالف يعترب إمتدادعلى األغل

ضمن أن مجيع األصوات اليت ستتحصل تهامما جعلبني أقوى األحزاب السياسية الناشطة، 1999يف
سيضمن هلا البقاء يف احلكومة، وأن تستغل ثقلها التمثيلي اعليها تساهم يف إستمرارية التحالف مم

.لموافقة على مجيع مشاريع القوانني القادمة من احلكومة على املستوى التشريعيل
، الذي حيفز التحالفات تزامن مع احلالف الرئاسي، وكأنه جاء ليضمن اإلنتخايبهذا التنظيم

خايب إستمرارية هذا التحالف، وليحقق له األغلبية املطلقة يف التشريعيات املقبلة، وقد يعترب تصميم إنت
ضمان حتصل (على مقاس أحزاب التحالف، مع ضمان بقاء نسبية التمثيل داخل الربملان، أي 

ووفق نتائج . مع ضمان متثيل ضعيف لباقي األحزاب+ أحزاب التحالف على األغلبية املطلقة 
، فقد حتصل كل حزب على عدد من األصوات وفق ما )07اجلدول رقم(الواردة يف2007ـلاتالتشريعي

.)10الشكل رقم(مبني يف هو
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:2007يف تشريعياتالفائزةباحز أللالصحيحةاألصواتعدديبني :11الشكل رقم

، أن أحزاب التحالف الرئاسي حتصلت على أكرب 2007تظهر نتائج اإلنتخابات التشريعية لــ
ن مقاعد الربملان،  مغلبية املطلقة األنسبة من األصوات الصحيحة، مما جعلها تتحصل كذلك على 

من أحزاب التحالف القادمة ستتشكلاحلكومةسيضمن أن، مما )11الشكل رقم(يف كما هو مبني 
.فقطالرئاسي

، يوضح نسبة املقاعد اليت حتصل عليها كل "11الشكل رقم "والرسم البياين التايل املتمثل يف 
لت عليها أحزاب التحالف الرئاسي، أي من املقاعد حتص)%64(حزب يف الربملان،كما يبني أن 

.أكثر من األغلبية املطلقة من مقاعد الربملان
:2007يوضح نسبة املقاعد اليت حتصل عليها كل حزب يف تشريعيات : 12الشكل رقم

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000
.ج

و.ت
د.و.ت
.م.ح

س ار
حر

األ ع.ح
.ت

د.ث
ج.و.ج
ن.ط.و.ح
ن.ح

35%

16%

2%1%1%

1%1%1%1%1%1%
1%1%

0% 0%

0%

251

:2007يف تشريعياتالفائزةباحز أللالصحيحةاألصواتعدديبني :11الشكل رقم

، أن أحزاب التحالف الرئاسي حتصلت على أكرب 2007تظهر نتائج اإلنتخابات التشريعية لــ
ن مقاعد الربملان،  مغلبية املطلقة األنسبة من األصوات الصحيحة، مما جعلها تتحصل كذلك على 

من أحزاب التحالف القادمة ستتشكلاحلكومةسيضمن أن، مما )11الشكل رقم(يف كما هو مبني 
.فقطالرئاسي

، يوضح نسبة املقاعد اليت حتصل عليها كل "11الشكل رقم "والرسم البياين التايل املتمثل يف 
لت عليها أحزاب التحالف الرئاسي، أي من املقاعد حتص)%64(حزب يف الربملان،كما يبني أن 

.أكثر من األغلبية املطلقة من مقاعد الربملان
:2007يوضح نسبة املقاعد اليت حتصل عليها كل حزب يف تشريعيات : 12الشكل رقم

ن.ح
.ح

د.ش
ج.و.ت
و.و.ح
.ح

ج.ت
.ح

اح
نفت

إ و.إ.ح
و.أ.و.ج

ھد 
ع

54
أ.و.ح
ج.و.ت
ج.ت
د.و.ج
.د.ح

جتم
إ

…

13%

8%

7%

5%

4%
2%1%

1%

جبھة التحریر الوطني
التجمع الوطني الددیمقراطي
حركة مجتمع السلم
األحرار
حزب العمال
التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة
الجبھة الوطنیة الجزائریة
الحركة الوطنیة من أجل الطبیعة والنمو
حركة النھضة
حركة الشبیبة والدیمقراطیة
التحالف الوطني الجمھوري
حركة الوفاق الوطني
حزب التجدید الجزائري
حركة اإلنفتاح
حركة اإلصالح الوطني
الجبھة الوطنیة لألحرار من أجل االوئام

54عھد 
الحركة الوطنیة لألمل
التجمع الوطني الجمھوري
التجمع الجزائري
الجبھة الوطنیة الدیمقراطیة
الحركة الدیمقراطیة واإلجتماعیة

251

:2007يف تشريعياتالفائزةباحز أللالصحيحةاألصواتعدديبني :11الشكل رقم

، أن أحزاب التحالف الرئاسي حتصلت على أكرب 2007تظهر نتائج اإلنتخابات التشريعية لــ
ن مقاعد الربملان،  مغلبية املطلقة األنسبة من األصوات الصحيحة، مما جعلها تتحصل كذلك على 

من أحزاب التحالف القادمة ستتشكلاحلكومةسيضمن أن، مما )11الشكل رقم(يف كما هو مبني 
.فقطالرئاسي

، يوضح نسبة املقاعد اليت حتصل عليها كل "11الشكل رقم "والرسم البياين التايل املتمثل يف 
لت عليها أحزاب التحالف الرئاسي، أي من املقاعد حتص)%64(حزب يف الربملان،كما يبني أن 

.أكثر من األغلبية املطلقة من مقاعد الربملان
:2007يوضح نسبة املقاعد اليت حتصل عليها كل حزب يف تشريعيات : 12الشكل رقم
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يالحظ أن التمثيل احلزيب يف الربملان زاد نسبيتًا وصار أكثر إنسجامًا مع شكل النظام 
عدد املقاعد يف الربملان رغم بقاء ، "النظام اإلنتخايب"تعبري أدق رفع من درجة نسبية أو باإلنتخايب

اإلقرتاع النسيب "نفسه، وعدد املقاعد املخصص للدوائر اإلنتخابية نفسه، كما بقي منط اإلقرتاع نفسه 
وفق العملية ، حىت املعامل اإلنتخايب بقي نفسه وحيدد يف كل دائرة "على القائمة املغلقة بدور واحد

.السابق ذكرها

إذ مت وضع احلرف الذي يبدأ به إسم كل "ورقة اإلقرتاع"كذلك تاليعدمست التيف حني 
اهلدف منها تشتيت أصوات الناخبني وتشتيت إنتباههم، أي عكس )ج(،)ح(،)ص(،)ض(حزب،

ع اليت ليس هلم احلق األحزاب اليت يرغبون يف التصويت عليهم داخل مكاتب اإلقرتا ما يصوتون على 
أن ميضوا فيها أكثر من الوقت الالزم لوضع ورقة كل حزب داخل الظرف ووضع الظرف يف الصندوق 
مث اخلروخ، سريكزون فقط لفهم كل ورقة إىل أي حزب تشري، يف اللحظة اليت جيب عليهم أن يركزوا يف 

ية، عرفت هذه اإلنتخابات هذا من جهة، من جهة ثان"ناصر جايب"بداها وفق مالحظة أ.غري ذلك
ض األحزاب الصغرية تستفيد من تشابه حروفها أو مشاركة واسعة لألحزاب السياسية، مما جعل بع

هذا التعديل التقين الصغري ساهم يف بعثرة 1.أرقامها مع أحزاب أكرب، إذ مل يعد يفرق الناخبني بينها
. إنتباه الناخبني، سواء أكانوا متعلمني أو أميني

وبلغ 6.69291املصوتونبلغ عددإذمشاركة ضعيفة للناخبني،2007فقد عرفت تشريعيات
من أصل الناخبون املسجلون يف القوائم اإلنتخابية املقدر 5.727.827الصحيحةعدد األصوات

يف حني كانت نسبة املشاركة يف 2،%35,67أي أن نسبة املشاركة كانت حبوايل18.761084بــ
على األقلهمما يعين أن7.420.867وبعدد أصوات املعرب عنها%46,17ت السابقة حوايلاإلنتخابا

3.على األقل%10وأن نسبة املشاركة تراجعت بــناخب إمتنعوا عن التصويت،)مليون02(

عكست ضعف 2007أن تراجع نسبة املشاركة يف اإلنتخابات التشريعية لــ":"جايبناصر "يقول
يف خمتلف املستويات اليت تقوم به األحزاب السياسية يف اجلزائر، رغم ما جندته العملية من التجنيد

."4

.94تهميش، بتصرف، ص ناصر جايب، املرجع نفسه، يف ال-1
.2007، املرجع نفسه، 07/د.م.إ/03إعالن رقم اجلزائر،-2
.2002، املرجع نفسه، 02/د.م.إ/01إعالن رقم اجلزائر، -3
.114ناصر جايب، املرجع نفسه، ص -4
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لسياسية يف املشاركة القوية لألحزاب ا:يرجع إرتفاع درجة نسبية النتائج اإلنتخابية يف الربملان إىل
، وهذا اإلرتفاع راجع إىل اليت رفضت املشاركة فيها"جبهة القوى اإلشرتاكية"بإستثناءاإلنتخابات، 

التعديالت اليت أدخلت على شروط املشاركة واليت جعلت األحزاب السياسية تتجند وتعبئ قواها 
.ربملانللمشاركة جبميع قواها من أجل ضمان متثيلها يف ال

نظام حزيب تعددي مفرط ومغلق بواسطة حتالف رئاسي، بواسطة 2007اتشريعيأنتجت ت
.، ويشكل احلكومة على الدواميةحتالف رئاسي ميثل األغلبية الربملان

نتيجة حتالف إسرتاتيجي حسم نتائج اإلنتخابات لصاحله مسبقاً، تشكلوبالتايل فالنظام احلزيب
املشاركة و من خالل أغلبية برملانية حتتكر تشكيل احلكومةةغلقاملرطة و فاملزبية احلتعددية الليأخذ شكل

.هافي

بعد إصالح المنظومة أثر المنظومة اإلنتخابية في الجزائر على النظام الحزبي:المطلب الثالث
:2011اإلنتخابية سنة 

داث إقليمية أسقطت أحمببادرة من السلطة، نتيجة2011اإلصالحات السياسية سنة كانت 
إىل تعديل املنظومة اإلنتخابية واحلزبية، من خالل إصدار القانون وأدت عدة أنظمة حاكمة عربية، 

وتنظيم إنتخابات تشريعية . املتعلق بنظام اإلنتخابات2012جانفي12املؤرخ يف12/01العضوي رقم 
ألول مرة يف احلياة كما إعتمدت عدة أحزاب جديدة شاركت2012.1ماي 10يف يوم اخلميس

.السياسية
متثل يف تعيني قضاة على رأس اللجان 2012أهم تعديل إشتمل عليه قانون اإلنتخاب لــ

اللجنة اإلنتخابية البلدية، تتألف من قاض رئيس ونائب رئيس (وى احمللياملستعلىاإلنتخابية 
يعينهم وزير العدل قضاة 03الوالئية منحني تتألف اللجنة اإلنتخابيةومساعدين يعينهم الوايل، يف

شكل اليت نظمت به جلنة مراقبة العودة إىل هذا التعديل هو، )من بينهم رئيس برتبة مستشار
.قضاة03، والذي تألف من1997سنةاإلنتخابات 

 ،
مقعد، 462وجملس األمة، يف احلدود اإلقليمية للوالية، كما مت توسيع عدد مقاعد الربملان إىل حوايل

.مقعد، موزعة بني خمتلف الدوائر اإلنتخابية للوطن73مقعد، أي مت إضافة 389عوض

العدد األول،، دة الرمسية، اجلريالمتعلق بقانون اإلنتخابات2012جانفي 12املؤرخ يف12/01اجلزائر، القانون العضوي رقم -1
2012.



254

عدد =املعامل اإلنتخايب(يف حني بقيت نفس القواعد املعتمدة إلحتساب املعامل اإلنتخايب 
- عدد املقاعد املتنافس عليها يف الدائرة اإلنتخابية/علىدائرة إنتخابية األصوات الصحيحة لكل 

، يف األمر )الصحيحة املعرب عنهامن أصوات) %5(أصوات كل حزب مل يتمكن من احلصول على
حدد مبوجب هذا وبقي نفس منط اإلقرتاع الذي2012،1فرباير13املؤرخ يف12/01رقم

البلدية (بالنسبة للمجالس الشعبية احمللية "بدور واحدباإلقرتاع النسيب على القائمة املغلقة"قانونال
.)والوالئية

صوات اليت حتصلت عليها كل قائمة بالتناسب وعدد األاملقاعد وفق هذا القانون اجلديدتوزع
."الباقي األقوى"ق قاعدة تبقى شاغرة فتوزع وفأما املقاعد اليتيف التوزيع األويل،

بشروط حمددة، هاقيديال
أي األحزاب الفعلية املشاركة يف ENPE=عدد األحزاب املعتمد رمسيًا من اإلدارة(وبالتايل فإن 

إىل للوطن، من الدوائر اإلنتخابية)1+%50(قيد التواجد يف أكثر منمن شأن إلغاء ، )اإلنتخابات

.هذا من جهة
اإلقرتاع النسيب بالقائمة املغلقة من شأنه أن يؤدي إىل اإلبقاء على منط من جهة ثانية، فإن 

، لعدم وجود شروط )ENPE≤ENPP(الربملاينونسبة التمثيلبيةز احلبني نسبة املشاركةعادل حالة ت
.اإلنتخابيةلدخول يف املنافسةااألحزاب منمانعة

املنافسة (قيقية لكل حزب يف يعترب اهلدف من هذا اإلتزان هو حماولة التعرف على القوة احل
، وهو ما أضفى على الساحة التنافسية لألحزاب خالل احلملة )اإلنتخابية ويف التمثيل يف الربملان

اإلنتخابية نوع من اللربالية والعدالة يف التنافس، غري أن بعض مظاهر الفساد بقيت مثل ظاهرة دفع 
ثانيًا ظاهرة شراء األصوات، هذه السلوكات ترجع املال من أجل إحتالل الرتبة األوىل على القائمة،

عدة مالبسات إىل مستوى الثقافة السياسية، وإىل مدى شفافية التنظيم الداخلي لألحزاب، مما جعل 
واملتعلقة بظاهرة الفساد يف املشاركة السياسية على العموم مبختلف ) فردية(وسلوكات غري مؤسسية 

.قي للناخبنيتشويه التصويت احلقيأشكاهلا إىل 
من ناحية أخرى أدى إشراك القضاء يف مراقبة اإلنتخابات من خالل املشاركة يف اللجان املراقبة 

، 2007إىل رفع نسبة ثقة الناخبني، وبالتايل إىل رفع نسبة التصويت من النسبة املسجلة يف تشريعيات 
مما جعلها %43,14بـ 2012يف حني سجلت نسبة املشاركة يف%35,67اليت سجلت فيها نسبة

المحدد الدوائر اإلنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات 2012فرباير 13املؤرخ يف12/01رقم األمر اجلزائر، -1
.2012، 08، اجلريدة الرمسية، العدد البرلمان
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حركة الشارع يف معظم 
واليت دفعت السلطة خالل تعديلها لقانون اإلنتخاب إىل امليول حنو العدالة واحلياد البلدان العربية

كومة، وجتنب إنفجار الشارع على مثلما وقع يف 
.

على مستوى جلنة مراقبة :لكن مع ذلك عرف التصميم بعض مواضع اإلختالل، أوال

التعاون مع اإلدارة يف تنظيم اإلنتخابات قتصر دورها على إضمان النزاهة، إذ كانت قاصرة على 
، وهو ما جعلها تعجز على ضمان حياد اإلدارة فقطوتقدمي املشاورة للجهات املسؤولة عن التنظيم

،
ا القصور منظقي، مادام القضاء غري مستقل كسلطة عن باقي السلطات، ومادام هناك وزارة ويعترب هذ

عدل تتحكم يف املنظومة القضائية، وتدرجها ضمن سياسة عامة قضائية حكومية وتتحكم يف عدد 

.من أوجه اإلدارةوجه
، من خالل نسبة األصوات اليت حتصلت عليها 2012فقد بينت نتائج اإلنتخابات التشريعية لــ

السياسية، أنه على الرغم من العدد الكبري لألحزاب اجلديدة املعتمدة، وعلى الرغم من األحزاب 
اح املتحرر من القيود سواء يف إعتماد 

ترتفع  ة التمثيلاألحزب أو يف حترير املنظومة اإلنتخابية من أي نوع من القيود مما جعل درجة نسبي
، وعلى الرغم من املنافسة اإلنتخابية العادلة بني األحزاب "الدائرة النسبية"ذلك على كما سيتجلى 

املنافسة اإلنتخابية، ومن خالل التمثيل يف الربملان، إالَّ  أن واليت عكست القوة الفعلية لكل حزب يف 
حتصلت على األغلبية املطلقة يف الربملان، يف حني حتصلت بقية األحزاب على " جبهة التحرير الوطين"

كثري من عدد األصوات 
. على القائمة املغلقة" اإلقرتاع النسيب"علماً أن منط اإلقرتاع هو واملقاعد،
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حزب متكن من احلصول على املعامل اإلنتخايب وأن ميثل يف الربملان،28يتبني من النتائج أن 
ومن بينها أحزاب صغرية مل يكن ليسمح هلا باملشاركة يف ظل )07اجلدول رقم(تائج الواردة يف وفق الن

ن السابق، ويف مما جعل التمثيل يف الربملان أكثر نسبية م2007شروط دخول املنافسة يف تشريعيات
من حتصلت وحدها على نسبة من األصوات أكرب بكثري" جبهة التحرير الوطين"نفس الوقت يبني أن

أحزاب ذات توجه 03، اليت جتمع بني"تكتل اجلزائر اخلضراء"باقي األحزاب، يف حني أن حتصل 
يف حتالف إنتخايب، عن أقل من ) حركة اإلصالححركة جمتمع السلم، حزكة النهضة، (إسالمي

عليها "وبأقل بكثري من ضعف عدد األصوات اليت حتصلت "التجمع الوطين الدميقراطي"األصوات من
.حدها"ة التحرير الوطينجبه

جبهة احلرير الوطين، (كما تعرب هذه النتائج على حصول أحزاب التحالف الرئاسي اليت تضم 
على األغلبية املطلقة بعد إنسحاب حركة جمتمع السلم من التحالف، ) والتجمع الوطين الدميقراطي

ة، يف حني تبقى أحزاب باقي لتكوين حتالف آخر، وهو ما جيعل أحزاب التحالف تبقى يف السلط
26لطة، بتمثيلها أقلية يف الربملان، 

.السلطة األغلبية املطلقة يف الربملان02حزب سياسي ميثل أقلية يف الربملان، يف حني ميثل حزيب
النظر يف مدى عدالة املنظومة اإلنتخابية ويف التصميم هذه النتائج دفعت باملتتبعني إىل إعادة 
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.السلطة األغلبية املطلقة يف الربملان02حزب سياسي ميثل أقلية يف الربملان، يف حني ميثل حزيب
النظر يف مدى عدالة املنظومة اإلنتخابية ويف التصميم هذه النتائج دفعت باملتتبعني إىل إعادة 
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:2012يف تشريعياتلألحزاب الفائزة الصحيحةعدد األصواتالتفاوت بنيبنيي:13الشكل رقم

حزب متكن من احلصول على املعامل اإلنتخايب وأن ميثل يف الربملان،28يتبني من النتائج أن 
ومن بينها أحزاب صغرية مل يكن ليسمح هلا باملشاركة يف ظل )07اجلدول رقم(تائج الواردة يف وفق الن

ن السابق، ويف مما جعل التمثيل يف الربملان أكثر نسبية م2007شروط دخول املنافسة يف تشريعيات
من حتصلت وحدها على نسبة من األصوات أكرب بكثري" جبهة التحرير الوطين"نفس الوقت يبني أن

أحزاب ذات توجه 03، اليت جتمع بني"تكتل اجلزائر اخلضراء"باقي األحزاب، يف حني أن حتصل 
يف حتالف إنتخايب، عن أقل من ) حركة اإلصالححركة جمتمع السلم، حزكة النهضة، (إسالمي

عليها "وبأقل بكثري من ضعف عدد األصوات اليت حتصلت "التجمع الوطين الدميقراطي"األصوات من
.حدها"ة التحرير الوطينجبه

جبهة احلرير الوطين، (كما تعرب هذه النتائج على حصول أحزاب التحالف الرئاسي اليت تضم 
على األغلبية املطلقة بعد إنسحاب حركة جمتمع السلم من التحالف، ) والتجمع الوطين الدميقراطي

ة، يف حني تبقى أحزاب باقي لتكوين حتالف آخر، وهو ما جيعل أحزاب التحالف تبقى يف السلط
26لطة، بتمثيلها أقلية يف الربملان، 

.السلطة األغلبية املطلقة يف الربملان02حزب سياسي ميثل أقلية يف الربملان، يف حني ميثل حزيب
النظر يف مدى عدالة املنظومة اإلنتخابية ويف التصميم هذه النتائج دفعت باملتتبعني إىل إعادة 
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، عادل وغري متحيز، لكن ما أنتج هذه النتائج 2012لقد كان التصميم اإلنتخايب لتشريعيات
من خالل إعتماد أحزاب سياسية من دون 1989هو اإلنفتاح على طريقة : راجع إىل عاملني، األول

ون معايري مدروسة، مما أضفى على الساحة السياسية حالة ديناميكية فيما يتعلق شروط مسبقة ومن د
أدت هذه التعبئة وحالة التشرذم : بالتعبئة اجلماهريية، لتأمني أكرب عدد ممكن من الناخبني، ثانياً 

للمنظومة احلزبية إىل تشتيت إنتباه اجلماهري عمومًا والناخبني على وجه اخلصوص بلغ عدد األحزاب
مساء األحزاب إىل درجة دفعت الناخبني إىل األوبتعدد )حزب65(موجودة بني اجلديدة واليت كانت 

اخبني إىل باألحزاب اجلديدة إىل عدم معرفة أي برنامج سياسي جيب إعتماده، وأي شعار سيدفع بالن
خاصة اجلديدة منها، ويعترب هذا العامل األساسي الذي دفع بالناخبني التعاطف مع هذه األحزاب 

إىل سلك السلوك العقالين، إذ وفق األمنوذج العقالين يف تفسري سلوك الناخبني، يقوم الناخبني بعملية 
جارية يف السوق، مما دفع املفاضلة بني األحزاب السياسية مثلما يفاضل املستهلك بني السلع الت

بأغلبيتهم إىل تفضيل التصويت على األحزاب الكبرية ألنه يعرفها ويعرف توجهها السياسي أكثر من 
األحزاب الصغرية املشاركة ألول مرة يف اإلنتخابات، وهو كذلك ما يفسر أن رغم رغبة الناخبني يف 

كبرية يف السلطة من منحها ألحزاب جديدة أو التغيري إالَّ أن 
.صغرية ضعيفة البنية التنظيمية

اإلنتخابات، عرف التصميم اإلنتخايب حياد وعدالة أكثر من اإلنتخابات وبالتايل يف هذه
السابقة إذ منحت جلميع األحزاب نقس فرص املشاركة واملنافسة، يف حني عرفت األحزاب الكبرية 

تشتت األصوات بني أن تموقع، بينما راحت األحزاب الصغرية ضحية التشرذم، وعوض أين وكيف ت
مما جعل النتائج تتناىف مع منط اإلقرتاع النسيب على القائمة . األحزاب، منحت إىل األحزاب الكبرية

من كانت يف الربملان  املقاعديوضح أن أغلبية، يف الصفحة املوالية 14القائمة املغلقة، والشكل رقم
نصيب حزيب التحالف الرئاسي اللذان إحتكرا املنافسة احلزبية حلسم النتائج مسبقًا رغم عدالة 

لفرص دون خمالفة القواعد املؤسسية ؟، ل، أو إستغالل اً لكن هل يعد هذا غش.التصميم اإلنتخايب
ظيم والتموقع ، إىل الغش كأسلوب ذكي يف التن"كمخالفة للقانون"إنتقال من الغش قد يعترب وبالتايل 
.السياسي

زب سياسي يف الربملان بناءاً على ها كل حيوضح نسبة املقاعد اليت حتصل علي:14الشكل رقم
.)13الشكل رقم (و)07اجلدول رقم(صوات الصحيحة املبينة يف عدد األ
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:ئــج الــفـصـل الـثـــالـــثاـــتـن

ليس حمصلة نقاشات حزبية ومفاوضات ومساومات مما جيعلها ري، النظام اإلنتخايب اجلزائ:أوالً 
سلسلة من اإلصالحات السياسية املتتالية، اليت تراعي العدالة يف املنافسة ويف التمثيل، وإمنا يعرب عن

حزابب يف احلكومة ويف الربملان، دون إشراك باقي األااألحز عهايشر توىل تالسلطة و 
أخذها بعني اإلعتبار عند إعتماد غري مطابقة واملعايري الدولية املنصوح و متحيزةعلهامما جيالسياسية،

نظام إنتخايب، والسيما بالنسبة للدول اليت متر مبرحلة إنتقالية حنو اإلنفتاح للتعددية السياسية، وما 
.ينجر عنها من إضطرابات سياسية تزعزع إستقرار املؤسسات

متركز اإلسالميني يف +دوائر إنتخابية فردية +الفردي باألغلبية بدوريناإلقرتاع يعترب منط :ثانياً 
احلضرية هو الذي أدى باجلبهة اإلسالمية إىل احلصول على األغلبية املطلقة يف الدور األول،دوائرال

الرغم وحبصول جبهة التحرير الوطين على أقل عدد من املقاعد ب،1991يف اإلنتخابات التشريعية لــ
:أوالً :راجع إىل عاملنيوهذامن حصوهلا على ثاين أكرب عدد من األصوات بعد اجلبهة اإلسالمية

قوة مشاركة اإلسالميني يف الدوائر احلضرية، مقابل ضعف تصويت ناخيب جبهة التحرير يف الدوائر 
لنمط اإلقرتاع باألغلبية، اآلثار املشوهةإىل:ثانياً .الريفية عكس ما خططت له جبهة التحرير الوطين

اليت جتعل املرتشح املتحصل على األغلبية من األصوات بفوز بعدد أكرب منه من املقاعد، يف حني 
.احلزب املتحصل على ثاين أكرب عدد من األصوات يفوز أقل بكثري من عدد املقاعد مقارنة بأصواته

+دوائر إنتخابية كبرية+غلقة بدور واحداإلقرتاع النسيب على القائمة املمنطىدأ:ثالثاً 
قاعدة الباقي األقوى يف توزيع املقاعد الشاغرة+01إعتماد املعامل اإلنتخايب للحصول على مقعد

األحزاب "و"األحزاب الكبرية"هتحفيز ل"التعددية املعتدلة داخل الربملان مع وجود حزب مهيمن"
ألنه يتطلب من على حساب قاعد، باحلصول على أكرب عدد من امل"اجلهوية

عن طريق ميكن تفسري نشأة حزب مهيمن األحزاب التواجد بقوة يف عدد كبري من الدوائر، 
باألغلبية لضمان الفوز ،"حركة جمتمع السلم"و"التجمع الوطين الدميقراطي"بني نتخابيةالتحالفات اإل

يف اإلنتخابات الثالثة03طين املتحصلة على املرتبةعلى حساب جبهة التحرير الو .يف الربملان
.1997التشريعية
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دوائر +قاعدة الباقي األقوى+منط اإلقرتاع النسيب على القائمة املغلقة بدور واحديعترب:رابعاً 
عن إمتناع مؤيدي األحزاب املقاطعة +2002يفمقاطعة األحزاب اجلهوية لإلنتخابات+إنتخابية كبرية

حصول أكرب أدى إىلالذيهوحتالف مغلق بني الكتلة الوطنية وحركة جمتمع السلم +التصويت
على األغلبية املطلقة يف اإلنتخابات التشريعية لــوباقي أحزاب التحالفحزب يف الكتلة الوطنية

2002.
قاعدة +ئر إنتخابية كبرية دوا+اإلقرتاع النسيب على القائمة املغلقة بدور واحد أدى :خامساً 
من ) %04(إشرتاط يف القوائم احلزبية للدخول يف املنافسة اإلنتخابية على األقل على+الباقي األقوى 

من الدوائر اإلنتخابية على املستوى الوطين دون أن يقل هذا ) 1+%50(األصوات الصحيحة يف
كرب أحزاب حتت شعار التحالف أ03حتالف ثالثة +صوت صحيح يف كل دائرة2000العدد عن
إقصاء األحزاب =بوضع احلرف الذي يبدأ به إسم كل حزب، ورقم " ورقة اإلقرتاع"تعديل +الرئاسي 

إنتاج +تشجيع التحالفات اإلنتخابية لضمان التمثيل يف الربملان +

، ويشكل احلكومة على داخل الربملانحتالف رئاسيمما أنتج نظام حزيب تعددي مفرط ومغلق بواسطة 
.2007تشريعياتيفالدوام

فتح جمال املنافسة +قاعدة الباقي األقوى +منط اإلقرتاع النسيب بالقائمة املغلقةأدى:سادساً 
إعتماد املعامل اإلنتخايب يف توزيع املقاعد+دون أي قيد)حزب56(اإلنتخابية جلميع األحزاب 

توجه الناخبني إىل التصويت على األحزاب :ثانياً إرتفاع درجة النسبية يف التمثيل الربملاين، :أوالً ، إىل
. األحزاب اجلديدة الكبرية املعروفة أكثر من 

.بريةوبالتايل تشرذم النظام احلزيب هو الذي حسم نتائج اإلنتخابات مسبقاً لصاحل األحزاب الك
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لنظام لاملؤسسيتصميمالهذه املذكرة حتاول اإلجابة على إشكالية حمددة تتمثل يف أثر 
وفقًا للمتغريات واملؤسسات التمثيلية املنبثقة عنها ؟،النظام احلزيب،طبيعةعلى يف اجلزائراإلنتخايب

ومنط توزيع املقاعد، وحجم الدائرة إنتخابية وعدد األساسية للمنظومة اإلنتخابية من منط اإلقرتاع
املقاعد املخصص لكل دائرة، باإلضافة إىل دور القواعد املؤسسية يف تضييق أو توسيع من شروط 

.املشاركة واملنافسة ومن فرص الفوز بأكرب عدد من املقاعد
:فرضيات03املطروحة على هذه اإلشكالية، فقد إفرتضت ثالثةالفرضيات بري كذلك وللتذك

القواعد املؤسسية هي السبب من وراء نتائج اإلنتخابات رمباإفرتضت أن:وىلالفرضية األ
.وبالتايل من وراء حالة النظام احلزيب داخل املؤسسات املنتخبة

أن:نيةيف حني تفرتض الفرضية الثا
امل احملدد لنوع النظام و رمبا تكون العوامل االجتماعية هي العوأخرى لتمثل مصاحل فئوية معينة ف

احلزيب
.التمثيلية

فقد إفرتضت، أن النظام احلزيب يتحدد وفق عوامل ذاتية هلا عالقة :أما الفرضية الثالثة

اصة به وال عالقة هلا أي رمبا النظام احلزيب حتدده عوامل خ،
: وبعد البحث والدراسة توصلت للنتائج التالية.يةاإلنتخاباملؤسسة 

على الرغم من كون اإلنتخاب نتيجة إلنتقال سلطة امللوك إىل اجلماهري، وحتول يف منط : أوال
و أسلوب مصادقة على اخليارات الصراع على السلطة من السلمي إىل العنيف، فإنه يف وقتنا احلايل ه

يف السوق السياسي، أكثر منه أداة للغيري والتأثري يف منط السلطة وإختاد اليت يتيحها النظام احلاكم 
.القرار

طبيعة املنافسة حيددنتخايب من خالل أجزائه وعالقتها ببعضها البعض النظام اإلصحيح : ثانيا
،لكنزيباإلنتخابية لألحزاب وشكل النظام احل

حتدد درجة إستقطاب ،،عدد األحزابيف حني 
ييف حني عدد الرمسوعالقتها التنافسية مما جيعل للفرضية الثالثة نصيب من الصحة،النظام احلزيب

كالتصدعات اإلجتماعية، وخمتلف خطوط داخللألحزاب 
شاركة يف

تصميم النظام اإلنتخايب يساهم جزئيًا فقط يف شكل ، وبالتايل فوشروط الفوز باملقاعداتاإلنتخاب
املنظومة احلزبيةيف تبقى متغريات أخرى تتحكم حنيالنظام احلزيب
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بنسب متفاوتة، كما تؤثر على املنظومة اإلنتخابية، مثل التنوع الثقايف أو الطائفي، والتوزيع اجلغرايف 
.للسكان

التجمع الوطين "اخلية مثل األحزاب السياسية يف اجلزائر، تنقسم بني أحزاب ذات نشأة د: ثالثا
، وأحزاب ذات نشأة خارجية مثل جبهة التحرير الوطين، أو أحزاب أخرى هي ذات نشأة "الدميقراطي

، أو دينية مثل األحزاب "جبهة القوى اإلشرتاكية:"خارجية كذلك لكنها تعكس تصدعات ثقافية مثل
.ذات التوجه اإلسالمي

النظام اإلنتخايب اجلز :رابعا
،و بإنفراداألحزاب املوجودة يف السلطة

. أنتجت جمالس متثيلية تعددية مع حزب مهيمن على أغلبية املقاعد
.احلالة اجلزائريةدراسةإستقرائية مت إستخالصها منإضافة على النتائج السابقة فإن هناك نتائج

بعكس اإلعتقاد السائد بأن التعدد املفرط لألحزاب السياسية إىل درجة التشرذم يؤدي :خامسا
هإىل تشتت األصوات، فإن
.األحزاب الكبرية مما ينتج أ

األحزاب يف السلطة هلا القدرة على التحكم يف القواعد املؤسسية، مما جيعلها تشرع :سادسا
النظام اإلنتخايب قوانني وقواعد تضمن هلا مصاحلها، وتضمن هلا البقاء يف السلطة، وعليه نستنتج أن 

ميم عناصره دون إشراك باقي القوى السياسية، ينتج دوماً اليت تنفرد أحزاب السلطة بتصميمه أو تص

.اإلنتخايب احلقيقي لألحزاب
اتبسالمدةيعاين عالزالهذه النتائج تبني أن النظام احلزيب والنظام اإلنتخايب يف اجلزائر، 

النظام احلزيب واإلنتخايب، وهلذا فإن نتيجة عدم معرفة الفاعلني والظروف املؤسسية اليت أنتجت هذا 
تتمثل يف النظام اإلنتخايب اجلزائري، فإن آفاق الدراسة:أوالآفاق الدراسة ميكن أن تتوجه إىل دراسة،

يم النظام اإلنتخايب، واملنطلقات اإلسرتاتيجية يف دراسة الفاعلني الرمسيني الذين يتولون مهمة تصم
من حيث النظام احلزيب اجلزائري فإن آفاق :ثانيا.املؤسسية اليت تتوىل حتديد القواعد اإلنتخابية

دراسة البنية الداخلية التنظيمية لألحزاب يف اجلزائر، نظرًا للبس اليت -أ:الدراسة، ميكن أن تتجه إىل
الدميقراطية ليست مهددة بعدد األحزاب أن:" ن دوفرجي حمق حني قالارمبا كو .يكتسيهاالزال

- ب."باحز األهذهلة الداخلية بنيالسياسية وإمنا بال

دائرة إنتخابية وعلى القاعدة اجلماهريية لألحزاب داخل كل اخلريطة احلزبية، علىالتعرف أكثر
. وة كل حزبلتحديد ق
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Abstract:

This Study Pivots Around the Imapct regime electoral in Algeria On the political
parties between 1989 and 2012, sight for the elections from aroused numerous On
the life democratic Régimes Generally, and on the Political parties and
representative emerging councils her on the regard, and sight to the representative
councils in Algeria since the openness in 1989 to our formed purpose of day this,
phenomenon of not end, suffring from wiche the majority in the elected councils
and formation of the Goverment idealizes continuously, of wich party lock régime
and pushing in rest of the political parties to accusation of the administration in the
falasification after all electoral results produced, and for interprétation of this
phenomenon this Study from the research next problem rushs: How the ether
design institutional for the electoral regime in Algeria on nature the Party régime,
and on the emegring organizations her ?

For The Answer on This reserch Problem, The touching on in the theorical
frame on interpretation of the elections was complete from Three 03 dimensions
(Political - Sociological - and Institutional), and to the evolution of the party
Phenomenon and apearence of the political parties in her contemporary
characteristic, and the theoretic numrouse attempts for Classify the party systems
whether in the traditional analysis, and the modern analysis who the party and
electoral phenomnon focuses on the dimension of behavior in the analysis, which
was aimed at the stage specified to create a general theory of political parties, but it
turned out that the political parties are only as a result of various factors complex
overlapping and independent often from each other embodied in the factors
sociological or political, historical , and all are subject to the rules of the institutional
making the search for general theory for political parties, is the trail of the
imagination, and the elections that were considered as a result of a historic triumph
of the masses on the aristocracy regimes and monarchies, confine her role in the
modern era to ratify the choices imposed without the ability of these masses control
to expand or shrinking or influence in the quality of political choices imposed on it,
The third chapter focuses on the evolution of the electoral system which boils down
to a series of reforms and the party system in Algeria that have arisen from liberating
struggle of the project during the colonialism to fade before the strong party, a one-
party State after independence for three decades and still is the dominant party in
parliamentary and always remained in Government for more than 20 years after the
adoption of the formal opening, following electoral reforms to the party system,
which is the core issue, it is clear that partisan alliances within the Government on
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the one hand, And draft election laws you pass party majority in Parliament, the
electoral systems approved by all parties, while support within these rules serve
alliances at the Summit level, and guaranteed to win parliamentary majority, as the
basic variables of electoral systems, such as the number of seats allotted for each
district, the voting pattern and method of allocation of seats and the electoral
quorum required to get one seat, in addition to details of the ballot papers, which
would influence the vote of a voter behaviour without compromising the integrity
of the competition and voting or determining the conditions of Nominate and rival
parties serves competition, making the electoral system biased in favour of certain
parties before voting day.

One of the most important consequences of this stady is that the electoral
system in which the dominant party legislated without involving other parties,
produces always a dominant party partisan systems, taking into account their
interests in the re-election, which distorts the real power of the rest of the parties,
elected councils distorted results do not reflect the actual political situation for the
community.
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