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 إّني رأيت أّنه ال يكتب إنسان كتابا في يومه،" 

كذا  إالّ ق ال في غده لو غير هذا لكان أحسن، و لو زيد  

 لكان يستحسن،

 و لو قدم هذا لكان أفضل، و لو ترك هذا لكان أجمل،

و هذا من أعظم العبر و هو دليل على استيالء النقص على  
 ."البشرجملة  

 
 
 

 عماد االصفهاني
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 داء                                 إه

اوفي حق  انه ليعجز اللسان عن التعبير و لكن سأحاول فمهما حاولت ف لن  
 "و وصينا االنسان بوالديه احسانا:"هؤالء الى من ق ال فيهما  

الى من ربتني وليدا وسقتني  ...الى التي اهدتني الوصل دون الخصام
الى التي سهرت من اجل  ...الى من ارضعتني  حنانا و حبا  ..شهد المنام

 "مليكة"راحتي أمي العزيزة
الذي رافقني بدعمه  ...لكرممنبع الجود و ا...الى رمز النبل  و االخالق

 "بوطيبة"طوال مشواري الدراسي أبي الغالي
" احمد"، "امين"، "خليفة"الى رمز  المحبة و الوف اء اخواتي االعزاء، 

 "زواوي" "هجيرة"
 "علي"الى عمي الغالي" ف اطمة"الى التي احبتني و اعطتني دعما عمتي

 "ايمن عبد الرزاق"محمد رضا  "، "سليمة"الى  
 "ف اطمة"ة دربي اختي و صديقتيالى رفيق

 الى كل اصدق اء الدراسة دون استثناء
 .الى كل الذين احبهم اهدي ثمرة جهدي

 

 زينب
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 ر و امتنان                 كش
 

أحمد اهلل حمدا كثيرا مباركا فيه و أشكره، بإذنه وصلت إلى إنجاز  
 .هذا العمل، راجية منه أن يجعله في ميزان حسناتنا

بف ائق االحترام و التقدير و الشكر الج زيل إلى األستاذ المحترم  و أتقدم  
و   -المشرف على هذه المذكرة-"  سرير عبد اهلل رابح  "الف اض ل السيد  

الذي رعاه ا منذ بدايتها حتى اكتملت جوانبه ا، بفضل إرش اداته  
القيّم ة، و توجيهاته السديدة، و دعمه الفّعال، مّما كان له األثر الكبير  

 .في ميالد هذا البحث

الذين    إضافة إلى شكري الخالص إلى لجنة مناقشة هذه المذكرة
، و  سألتزم بتوجهاتهم و نصائحهم و انتق اداتهم العلمية والموضوعية

 .كافة أساتذة ودكاترة جامعة سعيدة

رئيس مشروع ماجستير  " عبد العالي عبد الق ادر" إلى األستاذ الف اضل
زمالئي و زميالتي  "  ف اطيمي فريد فؤاد"ذ  ، و إلى االستا1122دفعة  

 .1122دفعة  

و إلى جميع من ق ام بتشجيعي و منحني الدعم إلعداد هذا البحث، 
 .سواء من بعيد أو من قريب اتقدم لهم بعظيم االمتنان

 .شكرا
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مة الجداولـــــــــقائ  
 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول

1.1جدول  1991االنتخابات الرئاسية  نتائج   171 

 171 1991لرئاسيات نتائج االقرتاع  1.1جدول 
 171 1999لرئاسيات نتائج االقرتاع  1.1جدول 
 171 1999نسب اليت حتصل عليها املرتشحون لرئاسيات  1.1جدول 
 171 1111يبني النتائج االنتخابات الرئاسية   1.1جدول 
 171 1111لرئاسيات  عليها كل مرشحيبني النسب اليت حصل   1.1جدول 
 171 1119يبني النتائج االنتخابات الرئاسية   7.1جدول 
 171 1119لرئاسيات االصوات اليت حتصل عليها كل مرشح يبني 1.1 جدول
 177 1991يوضح نتائج الدول االول لتشريعيات  1.1جدول 
 171 (111 )يف  الدور االولعدد املقاعد احملرزة يوضح  1.1 جدول
 179 1997  نتائج انتخاب اجمللس الشعيب الوطينيوضح  1.1 جدول
 179 1997لتشريعيات  عدد االصوات و املقاعد الفائزةضح و ي 1.1 جدول
 111 111ماي  11نسب املشاركة اليت اسفرت عليها انتخابات    1.1 جدول
 111 1111لتشريعيات  الفائزةعدد االصوات و املقاعد يبني  1.1 جدول
 111 1117يوضح نتائج االقرتاع على لتشريعيات  7.1جدول 
 111  1117لتشريعيات  عدد االصوات و املقاعد الفائزةيبني  1.1 جدول
 111 1111يوضح النتائج االنتخابات التشريعية  9.1جدول 
 111 1111التشريعيةعدد املقاعد املتحصل عليها يف االنتخابات  11.1جدول
 117 1919يوضح نتائج االستفتاء حول دستور  1.1جدول 
 191 1919يبني عدد االصوات املعرب عنها يف االستفتاء  1.1جدول 
 191 1911يوضح نتائج االستفتاء حول نص الدستور  1.1جدول 
 191 يوضح نتائج  االستفتاء حول قانون الوئام املدين 1.1جدول 
 191 يوضح نتائج االستفتاء حول قانون املصاحلة الوطنية 1.1جدول 
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مة المالحقـــــــــــقائ  
دول رقم اجل امللحق عنوان   الصفحة 
الدور االول 1991نسب املشاركة يف كل والية يف تشريعيات   1.1 امللحق  111 
1.1  امللحق 1997نسب املشاركة يف كل والية يف تشريعيات    111 
1.1  امللحق 1111نسب املشاركة يف كل والية يف تشريعيات    117 
1.1 امللحق 1117نسب املشاركة يف كل والية يف تشريعيات    119 
1.1 امللحق 1111نسب املشاركة يف كل والية يف تشريعيات    171 
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 .االطار القانوين للمشاركة السياسية:املبحث الثالث

  واقع المشاركة السياسية و اثره على التنمية السياسية في الجزائر: الفصل الثاني
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مل يعد مفهوم التنمية يقتصر على جمال واحد بتجاهل القطاعات األخرى، نتيجة لتعقد و 
اتساع مشكالت احلياة السياسية و االجتماعية و االقتصادية و حىت الثقافية املعاصرة،و منه اخذ  

حظيت البحث يف جمال التنمية يزداد شاسعة و كان التخلف السياسي من بني املوضوعات اليت 
باالهتمام كما ان البحث يف امكانية و متطلبات التغري السياسي اصبح هو حمور االهتمام،  فتحقيق 
التنمية الشاملة يتحقق بتوازن كل القطاعات املادية و البشرية، و يف هذا السياق الشامل للتنمية تزايد 

من  ببناء الدولة  ارتبطت اليت واالهتمام بالتنمية السياسية اليت اعتربت حجر االساس للدميقراطية، 
، و من الياهتا املشاركة من جهة اخرى تعزيز قدرات النظام السياسي و تطوير ثقافته السياسيةجهة و 

السياسية اليت تتعزز من خالل احرتام حقوق االنسان، وبذلك تصبح املشاركة السياسية اي نشاط 
 .سياسي الجناز العملية السياسيةسياسي يعرب عن مسامهة املواطنني يف اطار النظام ال

ارتبطت املشاركة السياسية بتنامي السلوك احلضاري يف اجملتمعات اليت تتجه حنو الدميقراطية، 
حبيث اصبحت ظاهرة عميقة و متأصلة باحلياة السياسية، قوامها النضج الثقايف و السياسي  

ية االعتقاد و التفكري، حرية كأسلوب للتعامل، من خالل وجود االختالف و التنوع احلزيب، حر 
 .الرأي و التعبري،احرتام الرأي و األي االخر و ملعارضة

افضل وسيلة لتدعيم و تنمية الشخصية  ومن مبادئ تنمية اجملتمع  اتعد مبدأ أساسيو هي 
الدميقراطية سواء على مستوى الفرد او اجلماعة، تعد من ابسط احلقوق اليت يتمتع هبا املواطن حيث 
متكنه من القيام بدور يف احلياة السياسية و االقتصادية و االجتماعية، قصد حتقيق اهداف التنمية  

برغبة منه و  هان يكون اشرتاك ةطيوضع االهداف شر على اساس منح فرص متكافئة لكي يساهم يف 
 .ليس جمرب من اي طرف، و عليه يتولد للمواطنني الشعور باملسؤولية االجتماعية اجتاه جمتمعهم

و من هنا ال بد من خلق القنوات املناسبة للمشاركة و للتعبري عن املطالب و التطلعات مبا 
احزاب سياسية واستفاء الشعيب و التصويت يف  متمثلة يف يرضي رغبات و قناعات  املواطنني

االنتخابات و املشاركة عن طريق اجملتمع املدين و االعرتاض عن التصويت و االقرتاح الشعيب و قد 
تكون ايضا باللجوء اىل وسائل الضغط او عن طريق اجلماعات املصاحل او عن طريق اعادة 

اذ تعزز شرعية النظام السياسي، وهي يف الوقت  االنتخاب، فهي خيار اسرتاتيجي ألي منوذج تنموي
نفسه متثل اجلسر الرابط بني الفرد كعضو يف اجلماعة والفرد كمواطن سياسي و تأيت امهية املشاركة 

 .السياسية باعتبارها شرط ضروري لتحقيق التنمية السياسية و حمفز اساسي حنو التحديث
 حباجملتمع و بناء دولة على اسس دميقراطية تسمو اجلزائر كغريها من الدول تسعى للرقي  

للجميع باملشاركة يف صنع القرارات و حتقيق رغباهتم، وهي سائرة يف مسار التنمية السياسية و جتسد 
مع اعادة تنظيم اليت شهدت تغريات على مستوى الدويل و احمللي   1919الفرتة  منذذلك جليا 
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ر جديد يسمح بالتعددية احلزبية و حرية االعالم و الفصل احلياة السياسية، من خالل  اصدار دستو 
بني السلطات وغريه من املظاهر اليت تنعش احلياة السياسية،  و هلذا سنحصر دراستنا على بعض 
قنوات املشاركة السياسية املتمثلة يف االستفتاء الشعيب و التصويت يف االنتخابات و االحزاب 

، و هبذا سيتجلى لنا اثر املشاركة و 1111-1919لفرتة املمتدة بني السياسية و اجملتمع املدين يف ا
 . دورها يف حتقيق التنمية السياسية

 :اهمية الموضوع

تكمن امهية موضوع املشاركة السياسية و عالقتها بالتنمية السياسية يف كون ان املشاركة 
الوقت نفسه احد االزمات  السياسية متثل احد متطلبات التنمية السياسية يف حالة وجودها، و يف

اليت تعيق مسار التنمية السياسية يف حالة غياهبا،  فهي مطلب ضروري تسعى اليه اغلبية دول العامل 
الثالث على اختالف انظمتها، و ان هنالك تفاوت يف درجة االهتمام، فال ميكن حتقيق تنمية 

يف حالة  من  على النظام القائم اواقتصادية او اجتماعية او ادارية مع وجود حالة من عدم الرضى 
عدم االستقرار السياسي او خلف سياسي،فالتنمية هي نسيج من عوامل اقتصادية و سياسية و 

 .ثقافية و ادارية و اجتماعية

:حدود ومجال الدراسة  
املوضوع من خالل اسقاطه على لتجربة السياسية اجلزائرية باعتبارها من  سيتم تناول:المكان-

تصبح منوذج سواء على املستوى القاري او االقليمي فيما خيص امهية املشاركة يف احلياة  املمكن ان
 .السياسية و دورها يف تفعيل و تنمية اجملتمع و نقله حنو جمتمع اكثر حداثة

و هييي الفييرتة  1111-1919سيييتم حصيير هييده الدراسيية يف الفييرتة الزمنييية املمتييدة مييا بييني  :الزمــان-
نتقاليية تبليورت خالهليا معطييات جدييدة كثيرية و كثيرية، خاصية فيميا يتعليق مبوضيوع الييت  متثيل مرحلية ا

املشيياركة السياسييية و اليييت اصييبحت تييرتبط بالتعددييية احلزبييية، و متثييل يف الوقييت نفسييه مرحليية اعتنيياق 
 الدميقراطييية يف اجلزائييير و االنفتييياح عليييى احليييياة السياسييية ودور العدييييد مييين االطيييراف الفاعلييية كييياجملتمع

 .املدين و دوره يف التنمية و وسائل إلعالم و الرأي العام 

 :اهمية الموضوع
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تتمثل الغاية العلمية بوجود ندرة نسبية  وخصوصا فيما خيص املواضيع املتعلقة  :األهمية العلمية -أ
يثري و بأزمة  الدول العربية او النامية يف مسالة املشاركة السياسية  ولعل هذا البحث سيسد ثغرة ما 

 .الرصيد العلمي حبيث يسعف الباحثني

إن أمهية هذه الدراسة العملية تتجلى مبا للمشاركة السياسية من آثار اجيابية  :األهمية العملية -ب
على الدولة يف حالة تواجدها وما هلا من آثار سلبية يف حالة غياهبا على الدولة واجملتمع عموما و  

 . ول و الدور الذي تلعبه يف حتقيق ذلككيف تؤثر يف التنمية السياسية للد

 :الهدف من الدراسة  

تييربز امهييية املوضييوع ميين خييالل ان التخلييف قييد اخييذ ابعييادا خطييرية يف عاملنييا العييريب خاصيية علييى  
الييييرغم ميييين التطييييور التكنولييييوجي و املعلومييييايت الييييذي نعيشييييه ،و باعتبييييار ان قضييييية التنمييييية تضييييم ابعييييادا 

ميكين فصيلها عين بعضيها اليبعض إال ان اهتمامنيا   انيه ال الإ( االجتماعية االقتصادية ،السياسية،)ثالث
و موقيع املشياركة السياسيية فيهيا  باعتبارهيا حجير اسياس الدميقراطيية  كان منصبا على التنميية السياسيية 

النتيائج  حمياولني اسيتخالصيف حالة اجلزائر و اليت تظهير مين خيالل االوضياع الييت عاشيتها، ا طرحهيا و 
سنتوصل اليها باإلضافة اثرها يف النقاشات املهمة يف نفس املوضوع و احلقل املعيريف اليذي طرحيت اليت 

 .ضمنه بشكل عام

يف اجلزائييير خييييالل  املشييياركة السياسييييةإن هيييذه الدراسييية يف حقيقتهيييا هتيييدف إىل رصيييد و حتلييييل واقيييع 
التطييورات السياسيية احلاصيلة يف ظيل  إطياريف التنميية السياسيية يف  االسنوات األخرية املاضية، و تقييم دوره

باإلضافة إىل إبراز مستوى التطور الذي عرفته هيكلة االحيزاب و اجملييتمع امليدين و . التحول الدميقراطي 
تنظيماتييه، و حتديييد امليييكانة القانونييية اليييت لتلهييا العملييية االنتخابييية يف القييوانني و التشييريعات اجليييزائرية 

 .املشاركة السياسية  باعتبارها مدخال لتجسيد

 :مبررات اختيار الموضوع

ترجع مربرات اختياري ملوضوع موقع املشاركة السياسية يف التنمية السياسية اىل اعتبارات ذاتية و اخرى 
 :موضوعية

 :االعتبارات الذاتية-ب
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ترجيييع الرغبييية باليييذات اىل كيييوين مواطنييية جزائريييية تتعيييايش ميييع االحيييداث و التطيييورات الييييت حتيييدث عليييى 
املستوى الوطين داخليا و الدويل خارجييا، و املالحيم ميدى تراجيع الثقية بيني احلياكم و احملكيوم و كييف 

ليييجدية املوضييوع و حيويتييه البحثييية  حبيييث  نظييرا يييؤثر هييذا علييى الدوليية، باإلضييافة اىل القناعيية الشخصييية
بكييون ان التنمييية السياسييية هييي يعطييي أفاقييا واسييعة للبييياحث، و مينحييه املزيييد ميين زوايييا الر يييا و التحليييل، 

 .حجر االساس يف اقائمة  الدولة على اسس دميقراطية تشاركيه

 :االعتبارات العلمية الموضوعية-أ

و البياحثني يف العليوم االمهية البالغة اليت تلقاها هذه الدراسة لدى املختصيني لعل اول سبب يتمثل يف -
 .السياسية و علم االجتماع السياسي

احلييز الكبييري اليذي شييغله و مييازال يشيغله موضييوع التنميية السياسييية و االطييراف الفاعلية فيهييا و كيفييية -
االرتقاء اىل مستوى املواطنة من خالل حتقيق مشاركة سياسية قوية تعيادل  وليو نسيبيا تليك املوجيودة يف 

ور املؤسسييييات السياسييييية يف حتقيييييق هييييذا الغييييرض و الييييذي يتطلييييب منييييا الدراسيييية و د-الييييدول الغربييييية 
 .التحليل

ال يييزال موضيوع املشيياركة السياسيية يف اجلزائيير أسيري بعييض الير ى النظرييية والتصيورات األيديولوجييية  كميا انيه-
البحثيييية، الييييت الضيييقة، فميييا ييييزال الكثيييري مييين البييياحثني يتخوفيييون ميين تنييياول هيييذا املوضيييوع بسيييبب املعطييييات 

 .يعتربوهنا غري كافية بالقدر الذي ميكنهم من التعمق يف دراسة هذا املوضوع 

كييذلك ألمهييية املوضييوع واهلييدف منييه حتقيييق تنمييية سياسييية ميين خييالل احييد متطلباهتييا اليييت تتمثييل يف -
  .املشاركة السياسية و اليت متثل املتغريات الضرورية ألي دولة  تسعى اىل الرقي مبجتمعها

 :يات الدراسةبأد

املشيياركة السياسييية و كييذلك ميين اهتمييت بالتنمييية لقييد ورد العديييد ميين االدبيييات اليييت تناولييت موضييوع 
 :السياسية ومن بينها ما يلي

عن بعض حمددات الالمباالة السياسيية بقصيد الكشيف  1911( Rosenberg)"وزنبرجر"دراسة -
 :، و قد توصلت الدراسة اىللىت تسهم ىف الالمباالة السياسيةعن مدى وتنوع العوامل ا

 :الالمباالة السياسية وهىهناك ثالث عوامل تسهم ىف -
النتائج املمهدة للنشاط السياسى فالفرد ينظر اىل النشياط السياسيي كتمهييد ليبعض جوانيب حياتيه أو -

أو قييد يييؤثر ايضييا ىف مكانتييه االجتماعيييية ، اصييدقائه قييد يييؤثر النشيياط السياسييي علييى عالقتييه  ريانييه و
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 ان الالمباالة هى اكثر مالئمة حلياتهتعددة قد جتعل الفرد لث وبالتاىل فان هذه الضغوط امل
حييىت اذا نشييط ىف سياسيية فييان النتييائج  بأنييهعييدم جييدوى النشيياط السياسييي ويقصييد بييه شييعور الفييرد -

 .نشاطلالسياسية الىت يرجوها لن تتحقق ولذلك ال داعى للقيام با
ىف تشيييجيع نقييص احلييوافز لالهتميييام باملشيياركة ويقصيييد بييذلك غييياب احليييافز الييذى يلعيييب دورا   هامييا   -

 . النشاط السياسي مما يساعد على تدعيم عدم املشاركة
دور االسرة كأداة مين أهيم ادوات حول  1911 (verba) "فيربا"و  (Almond) "الموند"دراسة -

 .السياسيةتدعيم املشاركة  اليت تعمل على التنشئة
ــد" و (Carlson) "كارلســون" دراسيية املشيياركة السياسييية عيين العالقيية بييني  0891 ( hyade) "هاي

 .وحتقيق الذات
شييطني سياسيييا   ممييا يييدعم االفييرتاض بييان اوقييد وجييد ان التقييدير االجييياي للييذات يوجييد غالبييا   لييدى الن

 .1النشاط السياسي يكون وسيلة لتحقيق الذات وليس لتعويض النقص
 :و قد توصل اىل  "الشباب واملشاركة السياسية "  1911" سعد إبراهيم جمعة" دراسة-
هناك شبه اتفياق عليى أن التنشيئة االجتماعيية تعتيرب متغيريا   رئيسييا   يف املشياركة السياسيية للشيباب، -

 . وأن األسرة هلا دورها املهم يف هذا الشأن
 . بييييييييني املسييييييييتوى التعليمييييييييي للطلبيييييييية ومشيييييييياركتهم يف النشيييييييياط السياسييييييييي ارتباطيييييييييهوجييييييييود عالقيييييييية -
أن الطييالب الييذين ينتمييون إىل طبقييات غنييية أكثيير مشيياركة سياسييية وانتميياء  إىل أحييزاب سياسييية ميين  -

 .2غريهم
حيث يتناول فيه موضوع ذو  طارق محمد عبد وهاب سيكولوجية المشاركة السياسيةكتاب -

تغريات امهية يف البيئة العربية و هي املشاركة السياسية و كانت هذه الدراسة من اجل فهم بعض امل
اليت تؤثر يف املشاركة السياسية و االقبال على التصويت و الوالء السياسي ،مقاطعة االنتخابات 

 .،نسب املشاركة و هي عوامل تساعد على فهم السلوك  االنتخايب لدى الناخبني يف اجلزائر
الصاحل يف دور املشاركة السياسية يف ترقية احلكم "مذكرة ماجستري علوم سياسية تناولت موضوع-

من جامعة اجلزائر العاصمة اشار فيها اىل دور  بع عامرضللطالب " 1111-1999اجلزائر 

                                       
ص .ص.1111دار الغرييب للطباعية و النشير و التوزييع، : ، القاهرةسيكولوجية المشاركة السياسيةطارق حممد عبد الوهاب،  -1

117-111. 
 .1911دار الثقافة للنشر و التوزيع،: ،القاهرةالشباب و المشاركة السياسيةسعد ابراهيم مجعة، - 2
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سية و التشريعية ئااملشاركة السياسية يف ترقية اجملتمع اجلزائري استنادا اىل مقارنة نتائج االنتخابات الر 
 .يف اجلزائر يف تلك الفرتة

 :ر ما يليو فيما يتعلق مبوضوع التنمية السياسية، نذك
-1911ازمة التحول الدميقراطي يف اجلزائر "مذكرة ماجستري علوم سياسية تناولت موضوع-

من جامعة اجلزائر تناولت موضوع ازمة التحول الدميقراطي من خالل  أحمد طعيبةللطالب " 1991
التعرض لظروفه و خلفياته و ما افرزه من ظواهر و ممارسات يف هذا االطار السياسي العام الذي 

حيث اشار فيه اىل املمارسة الدميقراطية من .1991اىل  1911عرفته اجلزائر منذ احداث اكتوبر 
ية التشريعية و احمللية خالل تلك الفرتة و بالتطرق اىل اطار التعدية احلزبية و خالل االنتخابات احملل

 .اجملتمع املدين
حيييث تنييياول فييييه ": ت التنمييية السياسيييية املعاصيييرة نظرييييا"و املعنيييون ب نصـــر محمـــد عــارفكتيياب -

املؤلف دراسية نقديية مهمية ملفهيوم التنميية السياسيية مين منظيور االسيتخالف يف االسيالم، ميع االهتميام 
 .1املوسع بتحليل و مقارنة هذا املفهوم يف الواقع العريب

  و هيي دراسية مهمية جيدا فيميا لرعـد عبـد الجليـل علـي" التنمية السياسيية ميدخل للتغييري " كتاب -
يتعلييق بييي براز أهييم امليييداخل البحثييية املسيييتعملة لدراسيية مفهيييوم التنمييية السياسيييية، باإلضييافة عليييى تطرقيييه 

  . 2 بالتحليل ألهم أزمات التنمية السياسية اليت تعاين منها أغلب الدول النامية

يف ثيالثة "اسة يف االجيتماع السياسيالتنميية السياسية در :"، و املعنون بيعبد الحليم الزياتكتاب -
 .أجزاء

 .األبعاد املعرفية و املنهجية:اجلزء األول-
 .البنية و األهداف: اجلزء الثاين-

 .3 األدوات و اآلليات: اجلزء الثالث-
 

                                       

 .1991دار القارئ العريب، : ، القاهرة،  نظريات التنمية السياسية المعاصرةنصر حممد عارف -1
 .1111 دار الكتب الوطنية،:  ليبيا ،1.ط ، التنمية السياسية مدخل للتغيير،رعد عبد اجلليل علي -1
ــة السياســية دراســة فــي االجتمــاع السياســيعبييد احلليييم الزيييات،  -1 دار : اجلييزء االول، مصيير-األبعــاد المعرفيــة والمنهجيــة-التنمي

 .1111املعرفة اجلامعية، 
ــة السياســية دراســة فــي االجتمــاع السياســييييييييييييييييي، ييييييييييييي،  - ــة و -التنمي دار املعرفيية اجلامعييية، : ، اجلييزء الثيياين، مصييراالهــدافالبني

1111. 
دار املعرفيية اجلامعيييية، : ، اجلييزء الثالييث، مصييراألدوات واآلليـــات-التنميــة السياســية دراســـة فــي االجتمــاع السياســيييييييييييييييي، يييييييييييييي،  -

1111.  
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 "  مسألة التنمية السيياسية و التجربة الدميقيراطية يف اجليزائر: "1  باإلضافة إىل الدراسية املهمة حول-
إىل  0050 و الييت تنيياول فيهيا بالتفصيييل حميددات التنمييية الييسياسية يف اجلزائيير ميين  لبــومدين طاشــمة

يف  اسييرتاتيجية التنمييية السياسييية دراسيية حتليلييية ملتغييري البريوقراطييية، و دراسيية اخييرى لييه حييول .0002
 .2اجلزائر

: مشكلة  الدراسة     
الخنفييييياض مسييييتويات التنمييييية فيهييييا، كميييييا أن إن غييييياب املشيييياركة السياسييييية بيييييأي دوليييية هييييو مؤشيييير 

 االنتخابيييات الييييت ال يعيييرب عنهيييا مبشييياركة سياسيييية قويييية تيييؤدي لسيييلطة غيييري معيييربة عييين اليييرأي العيييام و
الدميقراطيية ،وإن أزمية املشياركة السياسيية يف اليدول الناميية  وبالصيوص اليدول العربيية مستعصيية جيدا 

تميع امليدين و غيياب الدميقراطيية واإلحبياط والييأس وهي أحد أشيكال التعبيري عين غيياب مؤسسيات اجمل
و االدوار .  و فقييدان الثقيية مين املسييئولني باإلضييافة اىل ضييعف الثقافيية السياسييية.ليرتدي األحييوال كافيية

 .اليت تلعبها يف حتقيق تنمية سياسية
اجملتمييع   بيييناءا علييى مييا سييبق و يف ضييوء التطييورات االجتماعييية و االقتصييادية و السياسييية اليييت شييهدها

اجلزائييري يف السيينوات األخييرية، فيي ن السيييؤال الييذي تسييعى هييذه الدراسيية إىل اإلجابيية عنييه علييى درجيية 
 :عالية من األهيمية 

 ؟ السياسية في التنمية السياسية في  الجزائر الى اي مدى تؤثر المشاركة
 :  ويندرج حتت هذه االشكالية الرئيسية جمموعة من  االسئلة التوضيحية

 ؟املنظم هلما  االطار القانوين طبيعة  ماالسياسية، و ما هو الطرح النظري للمشاركة و التنمية -1
 واقع املشاركة و التنمية السياسية فيه؟ ماالنظام السياسي اجلزائري و  ما طبيعة -1
كيف ميكن لالنتخابات ان تكون احد افاق املشاركة السياسية الفعالة يف اجلزائر ؟ -1  

 فرضيات

 :هدف هده الدراسة اما اثبات او نفي هده الفرضيات  

 .يف اجلزائر السياسيةاملشاركة السياسية اداة و احدى مؤشرات التنمية -

                                       
ماجسييتري، جامعيية  ، رسييالة"0881-0899يــة فــي الجزائــر مســألة التنميــة السياســية والتجربــة الديمقراط" طامشيية ،  بومييدين -1

 .1111-1111، (غري منشورة)، اجلزائر، كلية االعالم و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية
،اطروحيية دكتييوراه، قسييم العلييوم اســتراتيجية التنميــة السياســية دراســة تحليليــة لمتغيــر البيروقراطيــة فــي الجزائــربومييدين طامشيية،  -1

  .1117، جامعة اجلزائر،(غري منشورة)السياسية و العالقات الدولية
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مرهون مبدى اشراك الفرد و فاعليته يف احلياة السياسية و اليارات  يف اجلزائرحتقيق تنمية سياسية  -
 .التعددية

ميثل اخنفاض نسبة املشاركة السياسية او ما يصطلح عليه بالعزوف السياسي ازمة من االزمات اليت  -
 .ياجلزائر  تواجه التنمية السياسية للدولة و اجملتمع

السياسية مؤشر قوي دال على وجود تنمية سياسية فكلما كان هناك مشاركة يف متثل املشاركة  -
احلياة السياسية كلما منى اجملتمع و الدولة و اجته حنو التحديث كلما كان هناك اخنفاض او غياب 

 .للمشاركة السياسية دل دلك على ضعف التنمية يف دلك اجملتمع
 :منهج الدراسة

هييو ميينهج يسييياعد علييى دراسييية ظيياهرة حاضييرة متتيييد جييذورها إىل املاضيييي، و : المــنهج التـــاريخي -9
و املينهج التيارخيي ال يكتفيي .التطورات اليت حلقتها و العوامل اليت ميكين افرتاضيها خليف تليك التطيورات

لظييواهر و بسييرد الوقييائع و تكديسييها، و لكنييه يقييدم تصييوره للظييروف و احمليييط الييذي حتكييم يف ميييالد ا
و املقصيييد مييين اسيييتخدام هيييذا . انيييدثارها، و لييياول أن يصيييل إىل إجيييياد القيييوانني الييييت حتكميييت يف ذليييك

املنهج هو تتبع التطور التارخيي ألهم املفياهيم اليواردة يف هيذه الدراسية، باإلضيافة إىل تتبيع مسيار التنميية 
اسيية يف اجلزائيير، و اسييتعادة الوضييع السياسييية و املشيياركة عيين طريييق قنواهتييا الييثالث اليييت كانييت حييل الدر 

 1.الذي ولدت و تطورت فيه
لظى هذا املنهج بأمهية كربى يف الدراسيات السياسيية، و قيد ا االسيتعانة بيه يف :المنهج المقارن -1

هييذه الدراسيية يف مقارنيية  نتييائج االنتخابييات الرئاسييية و التشييريعية و االسييتفتاءات الشييعبية اليييت عرفتهييا 
مظيييياهر أداء منظمييييات اجملتمييييع املييييدين ووظيفتهييييا عييييرب مراحييييل  تلفيييية ميييين مسييييار التحييييول اجلزائيييير، و 

الدميقراطي يف اجلزائير، و هيو ميا يسيتهدف يف األخيري الكشيف عين داللتهيا و مين ع القيدرة عليى تقيييم 
 .مستوى تأثريها يف مؤشرات التنمية السياسية 

 2بحيث الييت تسيتخدم يف حتلييل البيانياتيعد هذا املنهج من أسياليب ال:منهج تحليل المضمون -3
و هو يندرج يف هذه الدراسة على دراسة وحتليل مضامني املواثيق الرمسية والتشريعات واملواد القانونية املرتبطة 

  .مبوضوع الدراسة
يقييوم هييذا امليينهج علييى التعمييق يف دراسيية املعلومييات الاصيية مبرحليية معينيية ميين :مــنهج دراســة حالــة-4

تيياريه هيييذه الوحيييدة او دراسييية مجيييع املراحيييل الييييت ميييرت هبيييا، ويييتم فحيييص و اختبيييار املوقيييف املركيييب او 
                                       

ــــي التحليــــل السياســــي حممييييد شييييليب، -1 ــــات، األدوات)المنهجيــــة ف : ، اجلزائيييير( د ، م ، ط ) ، ( المفاهيم،المنــــاهج، االقتراب
  .11، ص 1997

 .119مرجع نفسه، ص - 2
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جمموعييية العواميييل الييييت تتصيييل بسيييلوك معيييني يف هيييذه الوحيييدة، بغيييرض الكشيييف عييين العواميييل الييييت تيييؤثر 
ىل تعميمييات علمييية متعلقيية هبييا و بغريهييا ميين الوحييدات املشيياهبة، وسيينعتمد علييى هييذا فيهييا،ع الوصييول ا

املنهج يف دراستنا باعتبار اننا سنحاول دراسة موقع املشاركة السياسية يف التنمية السياسية بدراسة حالة 
 .11111اىل  1919اجلزائر من 

 :أسلوب جمع المعلومات
املراجع املتمثلة يف الكتب املوجودة يف املكتبات اجلامعية و تتنوع اساليب مجع املعلومات بني 

مذكرات التخرج ذات العالقة مبوضوع الدراسة و مواقع اإلنرتنت الرمسية مثل موقع وزارة الداخلية 
لالضطالع على  و التشريعات اجلديدة، مواقع االحزاب السياسية لالضطالع على نتائج االنتخابات

وحىت املداخالت و امللتقيات الدراسية املنشورة و اجملالت .الربامج احلزبية، موقع اجلريدة الرمسية 
 .االلكرتونية و غريه
 :تقسيم الدراسة

حسب املنهجية املتبعة و ألجل بلوغ األهداف النظرية و العملية للدراسة، و باإلضافة إىل املقدمة  
 :يم الدراسية إىل ثالث فصول، و ذلك على النحو التايلو الامتة، فقيد ا تقس
، و ينقسيم إىل ثيالث (املشاركة و التنمية السياسيية) و ميثل اإلطار النظري للدراسة:  الفصل األول

، أما املبحث الثاين فقد االطار النظري للمشاركة السياسيةاالطار النظري مباحث، اهتم املبحث األول 
انطالقييا ميين اعتبارهييا قضييية علمييية و عملييية مييرورا اىل  السياسييية حتديييد و تأصيييلالتنمييية تصييمن 

أما املبحث الثالث فيتم صصيصيه لتحدييد االطيار . حتديد مفهومها ع حتديد املداخل النظرية لدراستها
الن القانوين  للمشاركة والتنمية السياسية مين خيالل الدسيتور و قيانون االنتخياب و قيانون االحيزاب و االعي

 . (ميثاق االمم املتحدة)احلق يف التنمية
و يشمل الدراسة التحليلية لواقع املشاركة السياسية يف اجلزائر و عالقته بالتنمية :  الفصل الثاني

السياسية، بتحديد طبيعة النظام السياسي اجلزائري أوال، ع واقع املشاركة السياسية ثانيا، ع دور كل من 
 .اجملتمع املدين يف حتقيق التنمية السياسيةاملشاركة و االحزاب و 
و قد ا تناول افاق املشاركة السياسية، ويتضمن ثالثة مباحث، تناول األول :  الفصل الثالث

دراسة مبدأ حياد االدارة انطالقا من املفهوم اىل واقعية االدارة يف العملية االنتخابية، أما املبحث الثاين، فقد 
لمشاركة و ا فيه التطرق اىل احلملة االنتخابية و مكاتب التصويت و اللجان تضمن االنتخاب كآلية ل

 . املراقبة، وخصص املبحث الثيالث، للرأي العام و املشاركة السياسية

                                       
 .171، مرجع السابق، ص حممد شليب - 1
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 لو الا لصفلا
 عو ضو مل يميهافملا و ير ظنلا راطالا

 ةسار دلا
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هييذا الفصييل االطييار املفياهيمي ملختلييف املفيياهيم اليييت سييتم التطييرق اليهييا سييواء فيمييا يف عاجل سين
فميين الطييأ توظيفهييا يف اجلانييب التطبيقييي دون التطييرق  السياسييية، او التنمييية خييص املشيياركة السياسييية

املشيياركة  فقييد اىل اجلانييب النظييري  الن ذلييك حتمييا سيييمثل حاليية ميين الغمييوض و حاليية عييدم الفهييم،
السياسية باملعىن العام والبسيط هي ذلك الشكل من املمارسة السياسية اليذي يتييح لرفيراد وبيال متيييز 
حيييق املشييياركة يف صييينع السياسييية العامييية لليييبالد، وحيييق املشييياركة يف اصييياذ القيييرارات وصيييناعتها بشيييكل 

ي حق امليواطن يف أن يراقيب يف أضيق معانيها، ه و. املواطنني يضمن إطالق القوى الالقة للجماهري
 .و الضبط عقب صدورها من جانب احلاكم/القرارات والسياسات العامة سواء بالتقومي أو

و هليييذا سييينتطرق يف دراسيييتنا اىل مفهيييوم املشييياركة السياسية،مسيييتوياهتا، قنواهتيييا، اشيييكاهلا، حميييدداهتا و  
عتبارهييا قضييية علمييية و عملييية يف ان غييريه، امييا املبحييث الثيياين فركييز علييى مسييالة التنمييية السياسييية  با

واحد و متس العامل الثالث و من ع حتديد مفهومها و املداخل النظرية لدراستها ع يف املبحث الثاليث 
ا حبيييث سيييكون هييذا الفصييل ممهيدا للفصييول االخييرى ميين اجييل ميا التحدييد البيئيية القانونييية املنظميية هل

 .  ةضبط و توضيح اكثر للموضوع وفق منهجية علمي
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 االطار النظري للمشاركة السياسية: المبحث االول
 

لقد قيدم ملفهيوم املشياركة السياسيية تعريفيات متعيددة و  تلفية حبسيب الزاويية الييت يركيز مين خالهليا 
االهتميييام بصيييورة او بيييأخرى مييين صيييور املشييياركة السياسيييية ،كميييا يرجيييع ذليييك اىل اخيييتالف املنطلقيييات 

 .االيديولوجية اليت حتكم الباحثني،ويرجع  ايضا اىل اختالف اجملتمعات و تباين طبيعتهاالفكرية و 

 : مفهوم المشاركة السياسية:اوال

 قبييل التطييرق أىل التعريييف جيييب التنويييه اىل ان االخييتالف  ليييس علييى مسييتوى التعريييف فحسييب و     
شياركة اجلماهرييية و هنياك مين يسيميها امنا حىت يف التسميات للمشاركة فهناك مين يطليق  عيهيا اسيم امل

،وهييييذا االخييييتالف نتيجيييية السييييتخدام املصييييطلحات ...املشيييياركة الشييييعبية و كييييذلك مشيييياركة املييييواطنني
 1.االجنبية

فعليييى اليييرغم مييين االخيييتالف امليييدكور انفيييا إال ان هيييده التعريفيييات تتفيييق ميييع االفكيييار الرئيسيييية و       
املشاركة السياسيية هيي العصيب احلييوي للممارسية الدميقراطيية و : "الدالالت الواردة يف التعريف التايل

 2 ."واة يف اجملتمع قوامها االساسي، و التعبري العملي الصريح لسيادة قيم احلرية و العدالة و املسا
فاملشيياركة بصييفة عاميية قييد تعييين اعطيياء املييواطنني الفييرص املتسيياوية و املماثليية بالشييكل الييذي جيعلهييم 
ليييددون طبيعييية احلكيييم و املسيييامهة يف تكيييييف الظيييروف السياسيييية و االقتصيييادية و االجتماعيييية عليييى 

 :الشكل الذي يرغبون فيه،و منه للمشاركة خصائص ثالث و هي
 .و عدة اهدف معينةأويقصد به احلركة الفعالة للجماهري لتحقيق هدف  :الفعل-
و يقصييد بييه ان يقييوم املييواطنني بعملييية املشيياركة طوعييا و اختيييارا ميينهم  ال اكراهييا ميينهم يف :لتطــوعا-

 .حتقيق اهدافهم
ة و يقصييد بييه اعطيياء احلييق للمشيياركني بتقييدمي الييدعم و املسيياند للعمييل السياسييي و القيياد: االختيــار-

 3 .السياسيني يف حالة تعارض العمل السياسي و اجلهود احلكومية مع مصاحلهم وهدافهم
                                       

، ميذكرة ماجسيتري يف دور المشـاركة السياسـية فـي ترقيـة حقـوق االنسـان السياسـية فـي الـيمنشيايف جيار ا ،شايف بن علي  -1
  .11،جامعة اجلزائر، ص (غري منشورة)العلوم السياسية و العالقات الدولية

 .11، ص 1117 ،منشورات السابع من ابريل: ، ليبيا1.، طعلم االجتماع السياسي مولود زايد الطبيب،- 2
ــاة السياســية دراســة تحليليــة للمــادة دواود بيياز،- 3 ــة مــع النظــام فــي  21حــق المشــاركة فــي الحي مــن الدســتور المصــري مقارن

 .11، ص 1111دار النهضة العربية ،:لقاهرةا،فرنسا
 



22 
 

 :و ميكن تقسيم املشاركة اجلماهريية اىل ثالثة انواع رئيسية      
و تعرف على اهنا تلك االنشطة اليت هتدف اىل التغلب عليى بعيض املشيكالت :املشاركة االجتماعية-

 ر من اليومية و تسهم يف حتقيق قد
 :التضامن و التكافل بني اعضاء اجملتمع،و ذلك يف جمالني

 .كبناء املساجد او املدارس او املسامهة باملال او االرض يف انشائها:اجلهود التطوعية-
هييو حيييل املشييكالت اليوميييية و الالفيييات اليييت تنشيييا بيييني االفييراد و اجلماعيييات يف اجملتمع،فاملشييياركة -

لتفاعل الفرد مع  افراد جمتمعه و مجاعاتيه و منظماتيه و مؤسسياته كميا صليق االجتماعية حتدث نتيجة 
درجييية  اسيييتجابة امليييواطن لتليييك االهتماميييات وفقيييا لعيييدة عواميييل نفسية،اجتماعية،اقتصيييادية،و تربويييية 

 .لشخصية الفرد و جمتمعه
امهة يف وضييييع و تعييييين مشيييياركة اجلميييياهري يف التنمييييية االقتصييييادية و ذلييييك باملسيييي:املشيييياركة االقتصييييادية-

القراراهتا و متويلها و تنفييذها،كما قيد يقصيد هبيا االنشيطة الداعمية لالقتصياد القيومي مين قبيل اجلمياهري  
 1.كدفع الضرائب

املشيياركة السياسييية متثييل احييد احمليياور االساسييية يف جمييال اهتمييام علييم السياسييية و العلييوم االجتماعييية -
لتحديييد السييلوك السياسييي للفييرد و تعمييل علييى تنمييية  وعلييم اليينفس و هلييذا تعييد ميين االبعيياد االساسييية

روح املواطنيية و الوالء،حيييث جتعييل الفييرد ينصييهر يف  جمتمعييه وينشييغل باملسييائل  السياسييية سييواء كييان  
 .مؤيدا او رافضا

هناك صعوبة الفصل بني هذه االنواع يف الواقيع العمليي الرتبياط هيذه االنيواع ميع بعضيها اليبعض       
 . ارتباطا قويا و تأثري كل نوع يف نوعني االخرين وتأثره هبما تأثرا كبريا

 تعرف املشاركة السياسية على اهنا جمموعة التصرفات االدارية الييت تسيتهدف التيأثري يف عمليية         
صنع السياسيات العامة و ادارة شؤون اجملتمع وكذلك اليت يتم مين خالهليا اختييار القييادات السياسيية 
على كافة املستويات احلكومية من قومية و حملية،و ذليك بغيض النظير عميا اذا كانيت هيذه التصيرفات 

غايتهيا ام  منظمة او غري منظمة ،مؤقتية او مستمرة،مشيروعة او غيري مشيروعة و سيواء جنحيت يف بليوغ
 2.مل تنجح

                                       
ــز المشــاركة السياســية فــي فلســطينناصيير حممييد رشيييد الشيييه  علييي،- 1  ،اطروحيية ماجسييتري، يفدور المجتمــع المــدني فــي تعزي

 .11 ص،1111 ،(غري منشورة)التخطيط و التنمية السياسية بكلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية يف نابلس
 .11جامعة االسكندرية، ص:، قسم العلوم السياسية ،كلية التجارة،التخلف السياسي و غايات التنمية السياسيةامحد وهبان  - 2



23 
 

ويييرى اليييبعض ان انشيييطة املشيياركة ميكييين تصييينيفها اىل جمميييوعتني انشييطة تقليديييية و انشيييطة غيييري       
 .تقليدية

و هيييي  انشيييطة ال صيييرج عييين الطيييابع العيييام كالتصيييويت و متابعييية االميييور :انشيييطة تقليديييية او عاديييية-
ؤمترات العامييييية املشييييياركة  يف احلميييييالت االنتخابيييييية و االنضيييييمام اىل السياسية،حضيييييور النيييييدوات و املييييي

 .مجاعات املصلحة االخنراط يف االحزاب و الرتشيح للمناصب العامة و تقلد املناصب السياسية
فهي انشطة تشرتك و صتلف يف نفس الوقت من بلد اىل االخر فالتظاهر و :انشطة غري تقليدية-

من السلوكات السلبية قانونية يف بعض البلدان و غري قانونية يف بلدان  االضراب و االحتجاج و غريه
 1 .اخرى

عملية ديناميكية يشارك فيها الفرد يف احلياة :"ان املشاركة السياسية هي عبد السالم نويريرى       
صلحة السياسية جملتمعه بشكل ارادي و واعي، من اجل التأثري يف املسار السياسي العام مبا لقق امل

العامة اليت تتفق مع ارائه و انتمائه الطبقي، و تتم هذه املشاركة من خالل جمموعة من االنشطة امهها 
 2"االشرتاك يف االحزاب، و الرتشيح للمؤسسات التشريعية،و االهتمام باحلياة السياسية و التصويت

تعريف اكثر مرونة و خيتلف عن املفهوم السيابق حييث ييرى ان املشياركة  (Wiener)وينيروقدم        
كيييل عميييل ارادي نيياجح او فاشيييل، مييينظم او غيييري ميينظم، مرحليييي او مسيييتمر،يفرتض اللجيييوء اىل :"هييي

وسائل رعية او غري شيرعية هبيدف التيأثري عيل اختييارات سياسيية، او ادارة الشيئون العامية، او اختييارات 
 . 3ستويات احلكومية حملية او وطنيةاحلكام،و على كل امل

سيلوك طيوعي، عمليية مكتسيبة يتعلمهيا الشيخص خيالل :"عليى اهنيا سعد ابـراهيم جمعـةويعرفها       
حياته و اثناء تفاعله مع العديد من اجلماعات املرجعية ابتداء من االسرة و تيدرجا ميع مجاعية الفصيل و 

، كما تتوقف ممارسة الفرد للمشاركة السياسية على مدى توافر املقيدرة ...مجاعة النادي و مجاعة العمل
لفيييرص الييييت لتاجهيييا اجملتميييع و تقالييييده السياسيييية و االيديولوجيييية و الظيييروف الييييت حتيييدد و الدافعيييية و ا

 . 4"طبيعة املناخ السياسي السائد يف اجملتمع

                                       
املكتييب  :،االسييكندرية1.،ط السياســية بــين النمذجــة و المحاكــاةجيياب ا  عمييارة، عبييد العزيييز ابييراهيم عيسييى و حممييد حممييد- 1

 .179، ص 1111اجلامعي احلديث ،
  .111ص ، 1111 العلم و اإليمان، دار:القاهرة، 1.، طسيكولوجية التنشئة االجتماعية ،علي موهوب الطاهر -2
 .119، ص 1991للنشر و التوزيع ، دار الشروق:،عمان1.،طعلم االجتماع السياسيابراهيم ابرش، -3
  . 11،ص 1911دار الثقافة للنشر و التوزيع ، :القاهرةالشباب و المشاركة السياسية،سعد ابراهيم مجعة، -4
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ــرة المعــارف االجتماعيــةفتعييرف        املشيياركة اهنييا تلييك االنشييطة االدارييية اليييت يشييارك مبقتضيياها  دائ
 افييراد اجملتمييع يف اختيييار حكامييه ويف صييياغة السياسيية العامييه بشييكل مباشيير او غييري مباشيير اي اهنييا تعييين

 و هذا التعريف يتفق مع ما جاء به .1اشرتاك الفرد يف  تلف مستويات العمل والنظام السياسي
 . (Herbert maclassiez)هربرت ماكلوسي

تلك االنشطة االدارية املشروعة اليت يقوم هبا :"على اهنا (Brown) و براون ماكريدسيعرفها       
املواطنني هبدف التأثري بشكل مباشر او غري مباشر يف عملية اختيار احلكام او التأثري يف القرارات اليت 

 .2يتخذوهنا
ـــد الكـــافييعرفهيييا  ـــاا عب ـــد الفت درجييية اهتميييام امليييواطنني بيييأمور " عليييى اهنيييا متثيييل: اســـماعيل عب

السياسييية و صيينع القييرار و كلمييا زادت املشيياركة السياسييية ميين طييرف املييواطنني كلمييا زادت قييوة القيييرار 
السياسي كميا ان التصيويت ميثيل ابسيط  صيورها و كلميا ضيعفت املشياركة يف هيذه اجملتمعيات زاد صيور 

 3."العنف فيها 

جمموعة النشاطات اجلماعية اليت يقوم هبا " على اهنا:  (Philip brou) فليب برويعرفها 
احملكومون و تكون قابلة الن تعطيهم تأثريا على سري املنظومة السياسية ،و يقرتن هذا املعيار يف النظم 

 .4"الدميقراطية اليت تعترب فيها قيمة اساسية  مبفهوم أملواطنة 
بأهنيييا العمليييية الييييت مييين خالهليييا يعيييب الفيييرد دورا يف احليييياة :"عبـــد الهـــادي الجـــوهريكميييا يعرفهيييا       

السياسيييية و االجتماعيييية جملتمعيييه، و تكيييون لدييييه الفرصييية يف وضيييع االهيييداف العامييية ليييذلك اجملتميييع،و  
 .5"كذلك افضل الوسائل لتحقيق و اجناز هذه األهداف

جـاي و  (Norman Lee)ينورمـان لو  (Sidney verba)سـدني فياربـايعرفهيا كيل مين         
تلييك االنشييطة :"علييى اهنييا(املشيياركة و املسيياواة السياسييية)يف مييؤلفهم (Jean Olen Kim)اون كــيم

ذات الطييابع الشييرعي الييذي ميارسييها املواطنييون املعنيييون و اليييت تسييتهدف بصييورة او بييأخرى التييأثري علييى 

                                       
 .111الطاهر علي موهوب، مرجع السابق، ص  -1
، رسييالة المفتوحـة بغـزة تقـديرات الــذات و عالقتـل بالمشـاركة السياسـية لـدى طلبــة  جامعـة القـدسعطيا امحيد عليي الشيفقة، -1

  .11، ص 1111،القاهرة،(غري منشورة)مقدمة للحصول على درجة ماجستري يف الرتبية
ـــــي)الموســـــوعة الميســـــرة للمصـــــطلحات السياســـــيةامساعييييييل عبيييييد الفتييييياح عبيييييد الكيييييايف، -3 ـــــزي-عرب ،مركيييييز االسيييييكندرية (انجلي

 91.ص   1111للكتاب،
  .111ص 1991املؤسسة اجلامعية، :،  بريوت 1.حممد عرب صاصيال،ط:،ترمجةعلم االجتماع السياسيفليب برو، -1
 .91الطاهر علي موهوب، مرجع السابق، ص  - 5
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تسيتهدف التييأثري علييى القييرارات عمليية اختيييار رجييال احلكيم او التييأثري يف االفعييال اليييت يقوميون هبييا كمييا 
 .أحلكومية
تعييين ذلييك "ان املشيياركة السياسييية (Wilson)ويلســنو   (Huntington)هنتنجتــونيعرفهييا         

معييىن ". "النشيياط الييذي يقييوم بييه املييواطن ميين اجييل التييأثري علييى عملييية صيينع القييرار السياسييي احلكييومي 
ياسييية بصييور اليييت تالئييم مطالييب االفييراد الييذين ذلييك  ان املشيياركة تسييتهدف تغيييري  رجييات اليينظم الس

 " .يقدمون على املشاركة ألسياسية

 :يصنفهم اىل ثالث ميلبراثاما بالنسبة ل
 و هم اولئك الذين ال يشاركون او الذين ينسحبون من العملية السياسية:الالمبالون-
 (و هم يشكلون االغلبية)العملية السياسيةو هم اشخاص قليلو التفاعل مع :املتفرجون-
 1. (ميثلون النسبة االقل)و هم االجيابيون يف السياسية:املنازلون-
شييكل ميين املمارسيية السياسييية يتعلييق ببنييية النظييام :" اىل اهنييا  عبــد المــنعم المشــا .دكمييا يشييري        

السياسيييي و الييييات عمالياتيييه املختلفييية،اذ يكمييين موقعهيييا داخيييل النظيييام السياسيييي يف امليييدخالت سيييواء  
كانييت التأييييد او مسيياندة او معارضيية لكنهييا تسيييتهدف تغييري  رجييات النظييام السياسييي بالصييورة الييييت 

 2. "عات الذين يقدمون عليهاتالئم مطالب االفراد و اجلما
فمييين خيييالل هيييذه التعريفيييات نسيييتنتج ان املشييياركة السياسيييية تعتيييرب مييين اهيييم املواضييييع الييييت ركيييز         

عليهيا عليم االجتمياع السياسيي كوهنيا متثيل املنيرب اليذي يعيرب منيه الفيرد عين رأييه و اليذي يتخيذ بواسييطته 
فقيييد ادت املشييياركة  .االهيييداف العامييية جملتمعيييه دورا يف احليييياة السياسيييية مييين خيييالل مشييياركته يف وضيييع

 . 3السياسية اىل تغري دور املواطن من عضو يف اجملتمع اىل منتج، على أساس هو الدور االكثر امهية
و لعيل اهلييدف ميين وراء املشيياركة السياسييية هييو التييأثري يف السياسييية العاميية و ادارة الشييؤون ميين خييالل 

 .ما خيدم الصاحل العام األعداد و التنفيذ و التوجيه وفق
فاملشيياركة السياسييية هييي اجلسيير الييرابط بيييني الفييرد كعضييو يف مجاعيية و الفييرد كمييواطن سياسيييي،ففهم 
امليييواطن حلقوقيييه السياسيييية و عليييى رأسيييها حيييق املشييياركة السياسيييي ال ييييتم إال بتيييوفر ثقافييية سياسيييية و 

 .علمياتنشئة سياسية صلق مواطن سياسي نظريا و املشاركة تؤكد و جوده 

                                       
 .17-11ص  .ملود زايد الطبيب،مرجع السابق،ص -1
- 111ص .ص: 1111،(االردن)،عمان1.،طالنظم السياسية الحديثة و السياسيات العامةتامر كامل حممد الزرجي، -1 

111  
3 - Jacques T. Godbout, la participation politique leçon de dernières décennies, Québec : 
institut de  la culture, 1991, p 08.    
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فاملشييياركة السياسيييية كنشييياط او افعيييال ال تقتصييير عليييى االنشيييطة الطوعيييية و امنيييا تشيييمل ايضيييا        
افعييال رمسييية و عليييه فهييي حقييا للمييواطنني مثلمييا هييي واجييب علييى حمييريف السياسييية سييواء بسييواء،فهي 

 .سياسيليست تصرفا فرديا عفويا بل عالقة تفاعلية مقصودة بني املواطن السياسي و النسق ال

الســـيد عبـــد الحلـــيم فكتعرييييف اجرائيييي املشييياركة السياسيييية ال ميكييين ان صيييرج عليييى ميييا اتيييى بيييه        
عملية طوعية رسمية تنمو عن سلوك منظم مشروع و متواصل،تعبر عن اتجاه عقالنـي رشـيد و "كوهنا   الزيات

فعالــة و مــؤثرة فــي الحيــاة   ينبــع عــن ادراك عميــق لحقــوق المواطنــة و وجباتهــا مــن خــال مــا يباشــره مــن أدوار
 . 1السياسية

 .اشكال و مستويات المشاركة السياسية:ثانيا

 :مستويات المشاركة السياسية:اوال 
تتخذ املشاركة السياسية اشكاال و مستويات متعيددة و  تلفية للميواطنني يف احليياة السياسيية         

 دولة اىل اخرى و من فرتة اىل اخرى   من 
 .السياسية الدولة و يرجع ذلك اىل مدى توفر الظروف اليت تشجع او حتد املشاركةيف نفس 

و يؤكيييد العدييييد مييين البييياحثني عليييى ان التصيييويت يف االنتخابيييات هيييو ابيييرز اشيييكال و مسيييتويات      
املشاركة السياسية و يفسر البعض هذه املسألة من خالل امهية االنتخابات يف ابيراز العالقية بيني االفيراد 

 .النظام السياسي، فمن خالل التصويت لدث نوع من التبادل بني االفراد و احلكومات و
إال ان املشياركة يف الييدميقراطيات املعاصييرة ال يقتصيير علييى النشيياط االنتخييايب، حيييث هنيياك طييرق        

 كيي رادة قوييية للمشيياركة يف اخييرى لاللتييزام السياسييي كاالنتسيياب اىل منظمييات اجتماعييية و سياسييية او
فيييمكن القييول ان املشيياركة صتلييف ميين جمتمييع اىل اخيير، طبقييا ملبييدأ ميين يسييتطيع املشيياركة و .القيرار العييام

 .2اىل اي مدى؟
 :و عليه للمشاركة السياسية اربعة مستويات       

 ممارسو النشا  السياسي:المستوى االعلى-
عضييوية منظميية  سياسييية،التربع :سييتةيشيمل هييذا املسييتوى االفييراد الييذين  تتييوفر فيييهم ثييالث شييروط ميين 

ملنظميية او مرشح،حضييور االجتماعييات بشييكل متكرر،املشيياركة يف احلمييالت االنتخابية،توجيييه الرسييائل 
بشييأن القضييايا السياسييية للمجلييس النيييايب،و لييذوي املناصييب السياسييية او الصييحافة و احلييديث خييارج 

 .نطاق الدائرة الضيقة احمليطة بالفرد
                                       

،ص 1111االسكندرية، :دار املعرفة اجلامعية:،االسكندرية 1.جالبنية و االهداف،السيد عبد احلليم الزيات، - 1  
.111-111 ص.مرجع السابق، ص، الطاهر علي موهوب - 2  
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 المهتمون بالنشا  السياسي:المستوى الثاني-
 .و يضم كل املتتبعني لرحداث السياسية اليت جتري يف الساحة و منهم املصوتون يف االنتخابات

 الهامشيون في العمل السياسي :المستوى الثالث-
اي وقييييت للعمييييل و يضيييم االفييييراد الييييذين ال مييييول و ال اهتمييييام هلييييم لرمييييور السياسيييية و ال خيصصييييون 

 .السياسي،كما ان مشاركتهم قد تكون بدافع االضطرار بغية عدم تعطيل مصاحلهم
 المتطرفون سياسيا:المستوى الرابع

فالفرد  ويشمل االفراد الذين يعملون خارج االطر الشرعية القائمة،حيث يلجأ ون اىل اساليب العنف،
السياسي بصفة خاصة ف ما ينسحب من املشاركة الذي يشعر بعداء اجتاه اجملتمع بصفة عامة و النظام 
 .1السياسية او يستخدمها بصورة تتسم باحلدة والعنف

 .و هي اربعة مراحلمراحل المشاركة السياسية 
و  يندرج هذا االهتمام من جمرد املتابعة او االهتمام بالقضايا العامية عليى فيرتات : االهتمام السياسي-

 تلفة قد تطول و تقصر،باإلضافة اىل متابعة األحداث السياسية حيث يهيتم بعيض االفيراد باملناقشيات 
 لسياسييييية مييييع عييييائالهتم او زمالئهييييم يف العمييييل و تييييزداد هييييذه الظيييياهرة خييييالل االزمييييات او اثنيييياء فييييرتة

 .  االنتخابات
و يقصد هبا معرفية الشخصييات لسياسيية يف اجملتميع سيواء عيل املسيتوى احملليي أو : المعرفة السياسية-

 .القومي مثل أعضاء جملس الشعب
و يكون من خالل املشاركة يف احلمالت االنتخابيية و تقيدمي اليدعم و املسياندة : التصويت السياسي-

 .ساعدة املرشحني بالتصويتاملادية من خالل متويل احلمالت و م
و تتمثل يف االتصال باألجهزة الرمسية و تقدمي الشكاوى و االلتماسات و : المطالب السياسية-

 .2 االشرتاك يف األحزاب و اجلمعيات التطوعية

 :اشكال المشاركة السياسية:ثانيا
اختيارية،مشييركة لصيياحل بييني ثييالث اشييكال للمشيياركة السياسييية حييرة او (Wright) رايــتمييييز         

 .النظام او مقيدة و املشاركة وسيلة لالستخدام الشخصي

                                       
،ترمجة املادة االجنبية نشوى عبد احلميد اخراج فين أشرف ابو النيل امحد الشباب و المشاركة السياسيةامحد سعيد تاج الدين،  -1

 . 11سيد،ص 
http://youthdo.org/ar/images/stories/youth/16.pd  15.04.2012 a21.50h. ا التصرف من الوقع التايل 

. 111عبد العزيز ابراهيم عيسى و حممد حممد جاب ا  عمارة،مرجع السابق،ص  - 2  

http://youthdo.org/ar/images/stories/youth/16.pd%20%2015.04.2012
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فاملشيياركة احلييرة هييي القاعييدة يف الييدميقراطيات الليربالييية حيييث تييوفر لرفييراد احلرييية يف االختيييار سييواء ان 
 .يشاركوا او ال و االختيار حىت يف كيفية مشاركتهم

النظييام ميين خييالل حشييد النيياس خلفييه يف حماوليية لتقوييية سييلطة امييا املشيياركة املقيييدة بالنظييام فهييي تييدعم 
احلكومييية ولعييييل هييييذا النيييوع كييييان شييييائعا يف اليييدول الشيييييوعية،اما يف العييييامل الثاليييث فالعالقيييية تبعييييية بييييني 

 . االشخاص ذوي املكنات املنخفضة و بني ذوي النفوذ و يطلق على هذا النمط باملقايضة الشخصية
 تسعى للتعبئة السياسية للمواطن للتأييد و األصح ان تكون اما يف اجملتمعات النامية ف

املشاركة دميقراطية و تصبح حمل اهتمام فقد ال تتضمن االهتمام القومي و لكنها متثل جزءا مهما من 
 .1العملية فمن خالهلا يتم خلق اهتمامات وطنية

تييدرجا يغطييي املشييياركة السياسييية ككييل يالئيييم كييل االنسييياق  التـــوف و)  (Rocheروشيقييرتح      
 .السياسية و لعل امهيته تقاس كونه صاحل للتطبيق على  تلف االنساق السياسية

 .التوفو (Roche) روشالتسلسل اهلرمي للمشاركة السياسية لدى 

 .شغل منصب سياسي او اداري

 .السعي لشغل منصب سياسي او اداري            

 .عضوية نشطة يف تنظيم سياسي

 .عضوية نشطة يف تنظيم شبه سياسي

..املشاركة يف االجتماعات الشعبية او املظاهرات  

 .عضوية سلبية يف منظمة سياسية
 .عضوية سلبية يف منظمة شبه سياسية
 .املشاركة يف مناقشة سياسية غري رمسية
 .بعض االهتمام بالسياسية
 .التصويت يف االنتخابات

   شاركة السياسيةعدم امل

فاليذين يشييغلون قمية اهلييرم يشيغلون امنيياط  تلفية ميين املناصيب داخييل النظيام السياسييي و لعيل مييا مييييزهم 
  عن املشاركني االخرين هو اهتمامهم مبمارسة السلطة السياسية الرمسية دون ان مينع ذلك دور

                                       
، 1111دار الغريب للطباعة و النشر و التوزيع ، : ، القاهرةسيكولوجية المشاركة السياسيةطارق حممد عبد الوهاب،  -1
11-11 ص.ص   
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 1.اجلماعات االخرى يف ممارستها الفعلية يف اجملتمع

 :مشاركة مؤسساتية و مشاركة منظمة و مشاركة مستقلة أو انفرادية-

و نقصيد باملشياركة املؤسسياتية او الرمسيية تليك املشياركة الييت حتيدث عين طرييق السيلوكيات و املؤسسيات 
الرمسييية و الدائمييية يف الدوليية و تشيييمل املسييؤولني السياسييييني الييذين يقوميييون بوظييائف سياسيييية ثابتييية، او 

 .نخرطني يف النظام السياسيبشكل أخر امل
اميييا املشييياركة املنظمييية،تكون يف اطيييار مؤسسيييات او تنظيميييات قائمييية تشيييكل حلقييية وصيييل بيييني امليييواطن 

 .السياسي و النظام السياسي، او مبعىن أخر اجهزة تقوم مبهمة مجع و دمج املطالب الفردية كاألحزاب
يية مطلقية يف حتدييد نيوع مشياركته و درجتهيا، اما املشاركة املستقلة،فهي ترجيع اىل الفيرد حييث يتمتيع حبر 

 .و له حرية االختيار يف ان يشارك او ال يشارك

 :مشاركة ظرفية و مشاركة دائمة مستمرة-

املشاركة الظرفية تسمى ظرفية ألهنا فعل ايل ميارسيه الفيرد مليدة واحيدة او عيدة ميرات يف مناسيبات حميددة 
 .النتخاباتع يكمن سياسيا و من مظاهرها التصويت يف ا

امييا املشيياركة السياسييية املسييتمرة و الدائميية فهييي االكثيير امهييية إال ان عييدد املنخييرطني فيهييا يكييون 
قليل و من مظاهرها املشاركة يف االحيزاب السياسيية و النضيال السياسيي داخلها،املشياركة يف اجلمعييات 

 حماولية طبيع الثقافية السياسيية و املنظمات و مجاعيات الضيغط الييت متيارس دورا يف التنشيئة السياسيية ويف
،فهيييدا النيييوع ينتشييير يف اجملتمعييات الدميقراطيييية الييييت تعتيييرب مأسسيية اجملتميييع و فاعليييية اجملتميييع ...بطابعهييا،

 .2املدين ركنان اساسيان يف بنيتها السياسية

و هنييياك مييين يقسيييمها عليييى اسييياس درجييية الشيييدة اىل مشييياركة منخفضييية يف القيييرار السياسيييي او  
لقييرار السياسييي امييا األوىل تتمثييل يف طاعيية القييوانني،االلتزام بيياألخالق احلميييدة التصييويت و مرتفعيية يف ا

اميييا املشييياركة املرتفعييية كاملشييياركة يف احلميييالت االنتخابية،فسييييادة منيييط معيييني للمشييياركة يرجيييع اىل . غيييريه
 .3طبيعة الثقافة السياسية السائدة

                                       
.11طارق حممد عبد الوهاب ،مرجع سابق،ص  - 1  
.111-111 ص.ابراهيم ابرش، مرجع السابق، ص - 2  
.11ص  طارق حممد عبد الوهاب، مرجع السابق، - 3  
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بأثرهيا علييى السياسييات او القييرارات الييت تتخييذ و  ان ميدى املشيياركة السياسيية يتعلييقكســفير ييرى      
كمييا يييرى ان يكييون نطيياق السييلوك هييو الييذي ميثييل ماديــة و مشيياركة  رمزيــةميكيين تقسيييمها اىل مشيياركة 

 :املشاركة حيث اعدة قائمة عشوائية يف ترتيبها تتضمن انشطة املشاركة احملتملة
االجتماعيات السياسييية، العمييل وفقييا  احليديث يف السياسييية و اقنيياع االخيرين، حضييور مييؤمترات و

للقواعد احلكومية كدفع الضرائب، اللجوء للحزب او موظيف احلكومية بشيأن مشيكلة االلتحياق مبنظمية 
تلعيييب دورا سياسييييا ثانويا،التصيييويت، االنضيييمام ملنظمييية سياسيييية، املسيييامهة بامليييال او اجلهيييد يف احلملييية 

يف توزييع امليوارد او مينح احلقيوق السياسيية مين جانيب االنتخابية، قبيول عميل حكيومي او حيزيب، التيأثري 
احلكومية، اصياذ القيرارات سياسيية اهلاميية، خليع احلكومية عين طرييق االنقييالب، خليع احلكومية عين طريييق 

 1...الثورة

 :كما ميكن ان منيز بني شكلني من املشاركة السياسية         

يقيوم هبيا الرمسييون و اصيحاب املناصيب هبيدف احلفياص عليى مصياحلهم :المشاركة السياسية الرسـمية-
ميين خييالل حتقيييق الييدوام و االسييتمرار و االسييتقرار للنسييق الييذي يهيمنييون عليييه كمييا اهنييم قييد يواجهييون 

اصيحاب املناصيب العلييا الييذين يكونيون يف املسيتوى االول و ففييي )صيراعات مين االخيرين ذوي املصيياحل
 ( البريوقراطيون الذين يكونون يف  املستوى الثاينقمة اهلرم و منهم ايضا 

عين السييلطة و  فتضيم مين اعضياء اجملتميع احيزاب سياسيية خارجية:المشـاركة السياسـية غيـر الرسـمية-
مجاعات الضغط او املصلحة و االقليات فهم ميثلون اطراف اجملتمع املشاركني بطرق غيري رمسيية، كميا ان 

 .2مشاركة غري رمسيةاملعارضة تعترب يف اي نسق سياسي 

كمييا تأخييذ املشيياركة السياسييية اشييكاال اخييرى ال تقييل امهييية عيين قيميية النشيياط االنتخييايب، فهييي 
تعرب عن ممارسات اندجمت يف اللعبة السياسية وبالصوص يف املعارضة الييت ال تقبيل اختيزال االشيكال 

 .او االنقاص منها
ان اسسييها عالقيية قائميية بييني االفييراد و اهليئيييات و و مسيييت بالتعاقدييية باعتبييار  :المشــاركة التعاقديــة-

 .و مييين اشيييكاهلا املؤسسيييات و ميييا يرتتيييب عييين هيييذه العالقييية االتفييياق الضيييمين بيييالوالء و عيييدم املعارضييية

                                       
 .11-11ص  .ص طارق حممد عبد الوهاب، مرجع السابق، -1
اتجاهات نظرية و منهجية حديثة تساهم ففي فهم العالم من )المشاركة السياسية و الديمقراطيةسامية خضر صاحل،  -1

  .11،ص 1111،رئيس قسم االجتماع و الفلسفة كلية الرتبية،  جامعة عني الشمس،(حولنا
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املمارسية املتحضييرة و االلتيزام السياسييي و الييت هييي عبيارة عيين تصيرفات تنييدرج ضيمن املشيياركة السياسييية 
 املتحضرة، يوجد بعض املمارسات متدرجة هلذا التصنيف هلا عالقة طبيعية باملمارسات كما. املتعاقدة

ومييين امثلييية عليييى ذليييك االخنيييراط يف عميييل حيييزب سياسيييي تيييابع جلمعيييية اخيييرى، يشيييارك بالتأكييييد يف 
و تتوقيييف هيييذه املمارسييية عليييى  مناقشيييات سياسيييية ويبحيييث بالضيييرورة عييين حيييد اد  مييين املعلوميييات

 .الثقافات السياسية
و يقصييييد هبييييا كييييل مظيييياهر العنييييف السياسييييي اليييييت تنشييييط يف غييييياب املمارسييييات :المشــــاركة العنيفــــة-

الدميقراطيييية، مييين حيييوار و نقييياش وتعبيييري عييين اليييرأي و اليييرأي االخييير، عنيييدما تظهييير يف شيييكل انقالبيييات 
عسكرية تستهدف االستيالء على السلطة،و يف مسيتويات اقيل توجيد االحتجاجيات كوسييلة للحصيول 

ف املطالييب، حيييث ان املظيياهرات و  التجمعييات تعتييرب سييلوكات عييادة مييا تتميييز هبييا االنظميية علييى  تليي
غيييري الدميقراطيييية و هيييي سيييلوكات عنيفييية بالدرجييية االوىل و كثيييريا ميييا يصييياحبها اعميييال عنيييف تيييؤدي اىل 

 .1خروقات و انتهاكات جملموعة من احلقوق االنسانية

 .   دوافع وخصائص المشاركة السياسية: ثالثا

يسعى الفرد للمشاركة يف  تلف اجملالت السياسية، االجتماعية ،االقتصادية و لعل هنياك اسيباب       
 .تدفعه اىل ذلك سواء تتعلق باجملتمع ككل او بالفرد و احتياجاته الشخصية

فييياملواطن السياسيييي هيييو انسيييان عاقيييل بالدرجييية األوىل فقيييد تدفعيييه مصيييلحته الاصييية اىل املشييياركة ألنيييه 
 .فيها فائدة سواء مادية او معنوية ،عاجلة او مؤجلةسيدرك 

 :فهناك من يقسمها اىل اسباب عامة و أخرى خاصة
الشعور ان املشاركة هيي واجيب و التيزام لكيل فيرد ازاء جمتمعيه مميا يسيتوجب مشياركة اجلمياهري بفاعليية -

 و السياسييات و بيرامج فيعربون عن أرائهم و أفكارهم و رغباهتم فيما جيب اصياذه مين قيرارات و قيوانني
صدم الصاحل العام، فالرغبة يف مشياركة اآلخيرين تيؤدي اىل حتسيني مسيتويات الدمية و تيؤدي اىل تطيوير 

 .اجملتمع من خالل الدور احملوري الذي يؤثر على حاضر الفرد و مستقبله و الداعم ملسرية التنمية
 لتكون مالئمة لالحتياجات الفعلية و الرغبات حماولة التأثري على صنع السياسية العامة يف اجملتمع - 

 .2الاصة بأفراد اجملتمع و حتقيق املصاحل الشخصية و تتمثل يف السيطرة و التمتع بالنفوذ
 .و هناك من يرجعها اىل اسباب نفسية و سياسية و دينية و دفاعية وتضامنية

                                       
 11جامعة منثوري قسنطينة ،عدد ،المشاركة السياسية اساس الفعل الديمقراطي،مجلة الباحث االجتماعيشريفة ماشطي، -1

 . 111-111ص .، ص1111،سبتمرب  
.111عبد العزيز ابراهيم عيسى، حممد حممد جاب ا  عمارة، مرجع السابق، ص  - 2  
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كانسيان حير االرادة ليه القيدرة عليى اصياذ فالفرد يسعى إلثبات وجوده،و تأكيد ذاتيه  : الدوافع النفسية-
 .موافق اجتاه اي موضوع سياسي له امهية

العدييد هييم اليذين يعتيربون املشياركة السياسيية كنيوع مين الواجييب :املشياركة كتعبيري عين اليوعي السياسيي-
لفييرد كونييه جييزء ميين اجملتميييع و فهنيياك ربييط بييني احلقييوق اليييت لصييل عليهييا ا’الييوطين و مسييؤولية وطنييية 
 .واجب اجتاه هذا اجملتمع

سياسييييية او  صتليييف املطالييييب فقييييد تكييييون نقابييييية او: املشييياركة السياسييييية كييييأداة للتعبييييري عيييين املطالييييب-
اجتماعية،فمشيييياركة الفييييرد يف انتخابييييات او اسييييتفتاء تكييييون بييييدافع حتقيييييق مطالييييب يييييرى انييييه مبشيييياركته 

 سيحققها
ينتشر هيدا النيوع عنيد احلركيات القوميية و اجلماعيات الدينيية، :فع دينية او عرقيةاملشاركة السياسية بدوا-

 .حيث تعترب هده اجلماعات املشاركة وسيلة إلظهار فكرهم لقومي او الديين
و املقصيود هبيا جليوء االفيراد للمشياركة بيدافع اليوف الن السيلطة :املشاركة السياسية خوفيا مين السيلطة-

 الييروج اىل مظيياهرة او قيياطع االنتخابييات او غييري ذلييك ميين مظيياهر العييزوف قييد تعتييرب كييل ميين جلييأ اىل
 .حتديا هلا و ميكنها معاقبتهم

يقييوم العديييد ميين األفييراد بيياالخنراط يف عمييل سياسييي :املشيياركة السياسييية طلبييا ملنصييب وظيفييي افضييل-
 .هبدف حتقيق طموحاهتم ،اما بالوصول اىل الربملان او قيادة حزب من االحزاب

قيييد يكيييون امليييواطن ال مبيييايل سياسييييا ،إال ان متييير اليييبالد :شييياركة السياسيييية دفاعيييية ضيييد خطييير متوقيييعامل-
بأحييداث هتييدد مصيياحله او قيمييه او معتقداته،تدفعييه للخييروج ميين حاليية الالمبيياالة اىل االخنييراط يف احلييياة 

 .السياسية قصد مواجهة الطر
قييد يكييون الفييرد جمييردا ميين اي ميييول :ي او قبلييياملشيياركة السياسييية مظهيير ميين مظيياهر التضييامن العييائل- 

سياسيييي و ال يرغيييب يف نييييل اي منصيييب ساسيييي، و ال ينتميييي اىل اي مجاعييية سياسيييية،و لكنيييه يشيييارك 
 1.ليدعم اخاه او عما له او اي قريب كان

:خصائص المشاركة السياسية-  

تتسم املشاركة السياسية و االجتماعية و االقتصادية مبجموعة من الصائص و السمات و ذلك   
:على النحو التايل  
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املشاركة سلوك تطوعي و نشاط ارادي حيث يقوم املواطنني بتقدمي جهودهم التطوعية لشعورهم -
 .باملسؤولية االجتماعية اجتاه القضايا و االهداف

فهي ليست سلوكا فطريا يولد مع االنسان او يرثه،فهي عملية مكتسبة املشاركة سلوك مكتسب -
.يتعلمها الفرد اثناء حياته نتيجة لتفاعله مع االفراد و املؤسسات املوجودة يف اجملتمع  

املشاركة سلوك اجيايب واقعي،ترتجم اعمال فطرية و تطبيقية مرتبطة باحلياة،فهي ليست فكرة جمردة و -
.عيامنا هلا تنفيذ واق  

املشاركة عملية اجتماعية شاملة و متكاملة متعددة اجلوانب و االبعاد هتدف اىل اشراك كل فرد من -
.افراد اجملتمع يف كل مرحلة من مراحل التنمية  

تتعدد جماالت املشاركة فهي ال تقتصر على نشاط او جمال واحد ميكن للفرد ان يشارك فيها هلا او -
.يف احده  
حبدود جغرافية و ال مكان حمدد قد تكون على نطاق حملي او اقليمي او قومي ال تتقيد املشاركة-  

املشيياركة حييق و واجييب يف ان واحييد فهييي حييق لكييل فييرد ميين افييراد اجملتمييع و واجييب و التييزام يف نفييس -
الوقيييت،فهو مطاليييب بيييان ييييؤدي ميييا علييييه مييين التزاميييات و مسيييؤوليات اجتماعيييية جتييياه قضيييايا جمتمعيييه 

 .الزم حنو التوجه التنموي يف اجملتمعاالحداث التغري ال
املشياركة هييدف و وسييلة يف ان واحييد،فهي هيدف الن احلييياة الدميقراطيية تقتضييي ذليك ممييا ينيتج عنهييا -

تغري سلوكيات و ثقافات املواطنني،و وسيلة لتمكني اجلماهري من لعيب اليدور احمليوري للنهيوض بياجملتمع 
 1.التنمية عجلة دفع يف املسامهة و الرقي حنو

كمييا ال بييد ميين تييوفر جمموعيية ميين الصييائص حييىت ينطبييق علييى الفييرد وصييف مشييارك سياسييي و 
 :يلخصها يف النقاط التالية ويورد بيرلسنحسب 

عليى امليواطن االهتميام باملسيائل السياسيية و املسيامهة يف النقياش اليدائر :االهتمام، المناقشـة، الـدافع-
 .افز للمشاركةحول هذه املسائل زيادة على وجود احل

على املواطن ان يكون ملما  ميع املسائل السياسية و ان تكون مشاركته على اسياس املعرفية :المعرفة-
 .اليت توصل اليها  اما ب تباع خط سياسي ما برضا او االعرتاض عليه

ان تكييييون املشييياركة هبييييدف حتقيييييق املصيييلحة العاميييية و اميانيييا هبييييا و ليسيييت انصييييياعا لتحقيييييق :المبـــدأ-
 .ملصلحة الشخصيةا
 ال متنح الدول حق املشاركة السياسية إال بعد بلوغ سن الرشد فكلما ازداد االفراد نضجا :الرشد-
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 .1ازدادوا اعتداال و حمافظة
فميييا ميكييين استخالصيييه ان املشييياركة السياسيييية هيييي سيييلوك تطيييوعي و عمليييية واقعيييية و مكتسيييبة 

 .مع اجلماعات املرجعية يف  تلف اجملاالتيتعلمها الفرد العاقل يف حياته من خالل تفاعله 
 .محددات و نسبية المشاركة السياسية:رابعا

 :محددات المشاركة السياسية:اوال
املؤشيرات السياسيية الييت يتعيرض هليا، و  تؤثر مشاركة االفراد يف اجملتمع و تتأثر مبتغريات متعيددة منهيا   

القنيوات املؤسسيية للتعبيري و العميل السياسيي، و خصائص اللفية االجتماعيية، و ميدى تيوفر و فاعليية 
 :غريها من احملددات

ميين خييالل املييؤثرات اليييت يتعييرض هلييا الفييرد يييزداد احتمييال مشيياركته يف احلييياة : المنبهــات السياســية -
العامة، تصر املنبهات السياسية عن وسائل اإلعيالم اجلمياهريي و احلميالت االنتخابيية و االجتماعيات 

ذا تعرض الفرد للمنبهات السياسية تزيد من معارفه و يزيد من اهتماماته العامة الييت تولدييه ،ف ...العامة
 .الدافع  ملزاولة تلك االنشطة

كما يرتبط مستوى التعرض هلا بعوامل عديدة على الرغم من اهنا  متاحة للجميع مثيل االنتمياء الطبقيي 
،اذ يكييون سييكان املييدن اكثيير اسييتعدادا السييتقبال و حمييل االقاميية و احلاليية التعليمييية و امليييول الشخصييية

املنبهات مقارنة بسكان القرى و البدو، كما اهنيا ترجيع ايضيا للشيخص اميا ان يسيتقبلها و يسيعى اليهيا 
 . و هنا يكون اجيابيا او يعرض عنها ما استطاع و يكون سلبيا

 تلفية كيالتعليم، اليدخل، املهنية، تتأثر املشاركة السياسية مبتغريات اجتماعيية :المتغيرات االجتماعية -
 اجلنس، السن و غريها من العوامل

فمشاركة اصحاب الدخول املتوسطة تكون مرتفعة من مشاركة ذوي اليدخل املينخفض، و ذوي اليدخل 
 .املرتفع اكثر مشاركة من ذوي الدخل املتوسط

ل اليييت يواجههييا العييامل كمييا يرتفييع مسييتوى املشيياركة بارتفيياع مسييتوى التعليييم و لعييل  هييذا احييد املشيياك
النييامي وبيياألحرى املتخلييف االمييية اليييت متثييل عائقييا امييام املشيياركة فييالوعي و املعرفيية بالقضييايا السياسييية 

 .يكون له قدرة اكرب يف صنع القرار
كمييا تتييأثر املشيياركة السياسييية بييالنوع او اجليينس فيياملرأة اقييل اقبيياال مقارنيية بالرجييل علييى الييرغم ميين التطييور 

 .ي و االجتماعي الذي يعمل على تضيق الفجوة بينهما فيما يتعلق باملشاركة السياسيةاالقتصاد
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و مييين العواميييل ايضيييا السييين اليييذي يرفيييع مسيييتوى املشييياركة تيييدرجييا ميييع تقيييدم العمييير اذ يبلييي  ذروتيييه يف 
 . االربعينيات و المسينيات ع يهبط تدرجييا مع الستينات

االشيييارة اىل ان هيييذه املتغيييريات ليسيييت قاعيييدة ثابتييية و امنيييا صتليييف مييين فيييرد ألخييير و مييين فيييمكن 
 .جمتمع ألخر نتيجة لبيئة و ثقافة و خصوصية كل جمتمع

تييرتبط املشيياركة السياسييية باإلطييار السياسييي و عناصييره اليييت تتمثييل يف مييدى تييوافر  :االطــار السياســي-
 .الس النيابية و حىت طبيعة اإلعالماحلرية للتنظيمات احلزبية و الشعبية واجمل

كالدسيتور و االنتخابيات الدوريية، التعيدد : فاجملتمعات الغربيية تتمتيع ب طيار دسيتوري و مؤسسيي مالئيم
،امييا يف اليدول الشيييوعية فهيمنيية ...احليزيب، اجلماعييات املصييلحة، حريية الصييحافة، حرييية اليرأي و التعبييري

 .سياسية احلزب تؤدي اىل تفعيل  دور الفرد يف صفة

اما الدول النامية فهناك من ال دستور هلا و بعضها ال جمالس نيابية هلا،حىت و ان وجدت فهي شكلية  
كما اهنا تتفاوت بني وجود االحزاب منها من تأخذ بالتعددية  او بنظام احلزب الواحد و منها من 

 .1تنعدم فيها االحزاب

 .نسبية المشاركة السياسية :ثانيا

على الرغم مين ان املشياركة السياسيية متثيل اسياس الدميقراطيية إال ان هيذا احليق حيىت و ان امتلكيه         
 :كل االفراد فان درجة املمارسة صتلف من فرد اىل اخر و من جمتمع اخر تبعا لعدة عوامل

كييان و يتوقييف اقبييال املييواطن علييى املشيياركة علييى مييدى اهتمامييه بالدرجيية االوىل، كمييا ان اخييتالف امل-
الزمييان و احلاليية هلييا تييأثري فسييكان املييدن خيتلفييون عيين البييدو كمييا ان الثقافيية السياسييية صتلييف يف البلييد 
الواحييييد، ف قبييييال النيييياس يف االنتخابييييات الرأسييييية يكييييون اكثيييير ميييين االنتخابييييات التشييييريعية و قييييد تكييييون 

 .االنتخابات التشريعية اكثر اقباال مقارنة من احمللية
اركة، هناك فئة مين النياس تنياقش املسيائل السياسيية و هتيتم إال ان اهتمامهيا يكيون اختالف منط املش- 

اكثييير مييين ادالئهيييا بأصيييواهتا اكثييير مييين ان يرتبطيييوا بيييأحزاب سياسيييية او يعمليييون يف احلملييية االنتخابيييية، 
 .فالكثري هم الذين يقدمون قراءة لرنشطة السياسية على االنغماس فيها 

 الذي يسود فيه اجملتمع، ففي ( و اجتماعيا-ماديا-فكريا)سياسية باملناخترتبط نسبية املشاركة ال-
 

                                       
.111عبد العزيز ابراهيم عيسى، حممد حممد جاب ا  عمارة، مرجع السابق ص  - 1  



36 
 

 .1اجملتمعات الغربية تعترب املشاركة السياسية واجبا مدنيا على كل املواطنني
ان النشييييياط السياسيييييي يعتيييييرب نشيييياطا مييييين انشييييياط االقليييييية، اذ ان بعيييييض  (Roche) روشيييييرى       

مسيتوى مين مسيتويات املشياركة عليى اليرغم مين اخيتالف النتيائج  اجملتمعات متثل فيها االنتخابات اعليى
 .من بلد اىل اخر و حىت من مدينة اىل اخرى يف نفس البلد

ان مسيتويات املشياركة مين امليرجح ان تتزاييد خاصية ميع انتشيار  مويسـرو   (Baye)بـاييتوقيع كيل مين 
ليدييية للتييأثري علييى اصييحاب السييلطة املييؤهالت الدراسييية و الرغبيية املتزايييدة يف اسييتخدام الطييرق غييري التق

 2 .السياسية
 .قنوات  و متطلبات المشاركة السياسية: خامسا

 :ت المشاركة السياسيةاقنو :اوال
ميين ، حيييث ميييارس الفييرد حقييه عييدة اشييكاال تتعييدد القنييوات اليييت ميين خالهلييا يشييارك املييواطن سياسيييا   

 :ليكون من اصحاب القرار السياسييف التأثري على متخذي القرارات السياسية، او خالهلا 
 :المشاركة عن طريق التصويت في االنتخابات-  

يعترب التصويت يف االنتخابات من اهم مظاهر املشاركة يف النظم الدميقراطية، و ترتبط هذه العملية 
بالدميقراطية التمثيلية حيث يشار التعبري عن مصري االمة من خالل غالبية األصوات، كما ان جناح 

هذه املشاركة يتوقف على جمموعة من االعتبارات كمراقبة و حماسبة املمثلني، كما ترتبط بالنظام 
السياسي و مدى صدق توجهاته الدميقراطية وكذلك قبول ما تفرزه الصناديق و كذلك مبدأ التداول 

اسي أكثر فالتصويت يشري اىل عمل لاول به املواطن ان يظهر مدى والئه للنظام السي.3على السلطة
من اي شيء اخر، و قد تقوم عملية التصويت على اساس ان املواطن يرغي اي يكون صاحلا حيث 

 .4يؤدي واجبه املدين
 :المشاركة عن طريق االستفتاء الشعبي
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االحتكام للشعب يف امر معني قد يكون مشروع او اقرتاح قانون او موضوع : يقصد باالستفتاء الشعيب
 .1يتعلق بسياسة الدولة

 :و يأخذ االستفتاء صورا  تلفة
 .و هو استشارة الشعب على قانون ما قبل املصادقة عليه :االستفتاء المسبق-
و يكون اللجوء اليه بعد املصيادقة عليى مشيروع القيانون مين قبيل الربمليان و يكيون  :االستفتاء الالحق-

 :يف شكلني
 .بعد موافقة الشعبعدم وجوب قانون حمل االستفتاء إال :استفتاء المصادقة-أ

 .يف هذه احلالة يطلب من الشعب حذف قانون ساري املفعول:استفتاء الحذف-ب
 .يتعلق بوضع الدستور: االستفتاء التأسيسي-
 .يتعلق مبشروع قانون عادي او عضوي اساسي: االستفتاء التشريعي-
 .2و يتعلق االمر بتعديل الدستور: االستفتاء الدستوري-

من املشياركة يف االنظمية الدميقراطيية فحيواه انيه ييتم احتياذ قيانون او اجيراء فقبيل تطبيقيه يتواجد هذا النوع 
عليييه ان ينييال املوافقيية الشييعبية فتلجييأ اىل االسييتفتاء الشييعيب،كما انييه قييد يكييون اجباريييا و احيانييا تكييون 

معينيية قييد احلكوميية حييرة يف اجلييوء اليييه، فقييد تلجييأ بعييض االنظميية اىل االسييتفتاء هبييدف حتقيييق اهييداف 
 .تكون سياسية او اجتماعية او اقتصادية كاإلجراء بعض التعديالت يف الدستور

 :المشاركة عن طريق االعتراض الشعبي-

هذا احلق للمواطن يف حالية حميددة دسيتوريا، حييث يتمتعيون حبيق االعيرتاض عليى قيانون صيادر مين  مينح
 .الربملان خال فرتة حمددة، كما قد يكون هلم احلق يف عرضه على االستفتاء الشعيب

 :المشاركة عن طريق االقتراا الشعبي-

يصيبح قانونيا، و ييتم عرضيها عليى مينح الدستور للمواطنني حق اقرتاح فكرة او مشيروع قيانون يصيلح ان 
 . جهات معينة منصوص عليها دستوريا

 :المشاركة عن طريق طلب اعادة االنتخاب-
                                       

، ص 1111ديوان املطبوعات اجلامعية، :اجلزائر ،1.، ط1.،جالقانون الدستوري و النظم السياسية المقارنةسعيد بوشعري، -1
91. 
.171، ص 1111دار الكتاب احلديث، :اجلزائر،الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسيةادريس بوكرا ،  - 2  
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يتمتييع املييواطنني دسييتوريا حبييق االعييرتاض علييى انتخيياب بعييض النييواب،او مسييؤولني عمييوميني  اذا ثبييت  
 .لقانونيةعليهم عدم النزاهة او اثريت حوهلم شكوك من خالل ممارستهم الدستورية و ا

 :المشاركة السياسية باللجوء الى وسائل الضغط-

يلجأ املواطنني اىل هذا النوع من املشاركة السياسية عند تغليق ابيواب املشياركة الشيرعية، فتكيون املمارسية 
عن طريق القيام مبظاهرات ألهداف سياسية، ممارسة حق االضراب، العصيان املدين، اللجوء اىل العنيف 

فهذا الشكل مين املشياركة يتطليب وجيود جمتميع ميدين قويية اضيافة اىل . ولة او رموزهاضد مؤسسات الد
 تشكيالت سياسية حزبية

 :المشاركة عن طريق جماعات الضغط-

عنييدما تصييبح القنييوات الرمسييية للمشيياركة و تثبييت عجزهييا تفقييد هييذه االخييرية فاعليتهييا و جييديتها يلجييأ  
على متخذي القرار فيشكلون مجاعيات مصيلحة يف شيكل تنظييم  املواطنني اىل املشاركة عن طريق التأثري

للضغط، إلجبارهم ان تكون القرارات املتخذة لصاحل هذه اجلماعة او على الرتاجع عن قيرارات ال صيدم 
هيييييذه اجلماعييييية،  و مييييييارس ضيييييغطا اميييييا مباشيييييرة عليييييى رئييييييس الدولييييية و اجلهييييياز التشيييييريعي او اجلهييييياز 

 .1البريوقراطي

 :طريق تنظيمات المجتمع المدنيالمشاركة عن -
اجملتمييييع املييييدين علييييى انييييه اجملتمييييع الييييذي تنييييتظم فيييييه العالقيييية بييييني افييييراده علييييى اسيييياس  غرامشــــييعييييرف 

الدميقراطية، اذ انه اجملتمع الذي تقوم فيه دولة املؤسسات بياملعىن احليديث،حيث مييارس فييه احلكيم عليى 
الد  اسيياس اغلبييية سياسييية حتييرتم فيييه حقييوق املييواطن السياسييية و االقتصييادية و التعاونييية علييى حييدها ا

 .2على االقل
تتمثل تنظيمات اجملتمع املدين يف اجلمعيات النسيوية و االحتيادات الطالبيية و اجلمعييات الثقافيية، 
و النقابييات، و اجلمعييييات الدينيييية، تعيييد مييين القنيييوات املهمييية للمشييياركة السياسيييية اذ ان صيييياغة قراراهتيييا 

ثري عليى الييارات السياسيية للميواطنني و لسب هلا الف حساب تعمل على بلورة الرأي العام، و هليا تيأ
توجهياهتم، حييث تسيعى كيل مين االحييزاب السياسيية و النظيام السياسيي اىل احتيواء هيذه اجلمعيييات اىل 

 .صفه او على االقل ضمان حيادها، فاملشاركة عرب هذه القنوات تتميز بالفاعلية و النشاط
                                       

  .111-111 ص. مرجع السابق، ص ابراهيم ابرش، -1
،اطروحة استكماال دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطينناصر حممود رشيد شيه على، -1

فلسطني : ملتطلبات درجة املاجستري يف التخطيط و التنمية السياسية بكلية الدراسات العليا ي جامعة النجاح الوطنية يف نابلس
11، ص 1111، .   
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 :المشاركة عن طريق االحزاب السياسية-
عريفييات ليييت اعطيييت لرحييزاب السياسييية فهنيياك ميين تناوهلييا علييى اسيياس ايييديولوجي، و لقييد تعييددت الت

هنيياك علييى اسيياس تنظيمييي و هنيياك علييى اسيياس الغاييية إال ان هنيياك تعريييف جيمييع كييل االجتهييادات و 
االحييزاب عبييارة عيين قييوى سياسييية منظميية تضييم افييرادا ميين نفييس االجتيياه " يعتييرب تعريييف شييامل لرحييزاب

جتنييييد اليييرأي العيييام حييييول بعيييض األهيييداف و  املشييياركة يف السيييلطة لتحقييييق هييييذه  السياسيييي مييين اجيييل
 .1"األهداف او الضغط على السلطة لتحيق هذه االهداف

تعتيرب االحيزاب السياسيية ميين املقوميات االساسيية يف االنظمية الدميقراطييية، و مين اهيم املؤسسييات 
يف تييأطري و تفعيييل املشيياركة  جيير الزاويييةاليييت تضييفي الطييابع الييدميقراطي علييى النظييام السياسييي، فهييي ح

الشيييعبية كوهنيييا اجلسييير اليييرابط ميييا بيييني امليييواطن الراغيييب يف املشييياركة و السيييلطة السياسيييية، ففيييي االنظمييية 
 .الدميقراطية تعمل االحزاب على جتميع املطالب الشعبية

االنتخابييية فميين خالهلييا يقييدم كمييا ان هلييا وظيفيية اثنيياء االنتخابييات تتمثييل يف احملييرك االساسييي للعملييية 
املرشييحون و حتييدد الييربامج، حيييث تسييام يف تعبئيية الييرأي العييام أمييا ميين وظائفهييا خييارج فييرتة االنتخابييات 

 .2فتسرت يف احلياة السياسية من خالل استقطاب املواطنني لعضويتها و تقوم بعملية تأسيس املواطنني

 .متطلبات المشاركة السياسية الفاعلة:ثانيا  
ميا ا حتقيقيه بصيورة اجيابيية يف عمليية اصياذ القيرارات  اجلماعيية ببسياطة   املشاركة السياسية الفعالية،تعين

امللزميية، ميين خييالل  اتاحيية الفييرص يف الواقييع العملييي ميين شييأهنا ان تسيياهم يف دفييع املييواطن للتعبييري عيين 
اتاحييية وضيييع تسيييا الهتم حيييول اختيييياراهتم حيييول ميييا جييييب ان تكيييون علييييه القيييرارات اجلماعيييية امللزمييية، و 
 3.اليارات املمكن حتقيقها و باللي اعطائهم هامشا للمناورة و طرح البدائل

تتطلييب املشيياركة السياسييية الفاعليية وجييودة جمموعيية ميين العوامييل تزيييد ميين فاعليتهييا و تعمييل علييى 
الشياملة،ومن بيني املتطلبيات ميا استمرارها و تساهم يف حتقيق اهدافها مبا يدفع اىل رفع معدالت التنمية 

 :يلي 
ضيرورة ضييمان تييوفري املتطلبييات و االحتياجييات االساسيية للجميياهري ميين مأكييل و ملييبس و مسييكن و -

تعلييم و صييحة ميا يعييرف بتيوفري العيييش الكييرمي، حييث حتقييق هيذه احلاجيييات االشيباع املييادي و النفسييي 
 .ركة يف احلياة العامة داخل وطنهلإلنسان و يتيح له قدرا من التهيئة و االستعداد للمشا

                                       

 .171، ص مرجع السابق ،الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسيةادريس بوكرا ،  -1
.111-111ص .ابراهيم ابرش، مرجع السابق، ص - 2  
.111، ص 1111دار الفجر،:،القاهرة1.ط،-الديمقراطية-اخر الدواءعبد القادر رزيق املخادمي، - 3  
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ارتفييياع مسيييتوى وعيييي اجلمييياهري ب بعييياد الظيييروف السياسيييية و االقتصيييادية  و االجتماعيييية الييييت ميييير هبيييا -
اجملتمع، و قد يكتسب الوعي اما من املعرفة او عن طريق وسائل اخيرى كياإلعالم و الثقافية و التعلييم و 

افة اىل االحزاب السياسية  من اجل بلورة و تكوين الرأي باإلض...املؤسسات غري احلكومية كالنقابات 
 .العام
شعور األفراد بالوطنية و اهنم ينتمون اىل هذا الوطن و ان مشاركتهم يف احليياة السياسيية و االقتصيادية -

 .و االجتماعية متثل واجبا تفرضه عضوية االنتماء اىل الوطن
ييييية املشيييياركة و ادراكييييه لقيمتهييييا و فاعليتهييييا و سييييرعة االمييييان  ييييدوى املشيييياركة ف حسيييياس املييييواطن بأمه-

 .استجابة املسؤولني، و اقتناعه مبردودها اهنا ستعمل على حتسني حياته و حياة االخرين داخل اجملتمع
و ضيييع السياسييييات العامييية املعلنيييية و ذليييك مييين خيييالل وضييييع برنيييامج و االعيييالن اجلييييد للخطييييط و - 

 .األفراد من معرفة مدى مالئمتها الحتياجاهتم األهداف من قبل املسؤولني حىت يتمكن
اميييان القيييادة السياسييية و اقتناعهييا بأمهييية مشيياركة اجلميياهري يف صيينع و تنفيييذ السياسيييات العاميية ميين -

خالل اتاحة الفرص للمواطنني للتعبري عن طميوحهم و رأيهيم و مناقشية تصيرلات املسيؤولني و القيوانني 
 .ذه املشاركةالعامة دون التعرض هلم لدعم ه

وجييود التشييريعات اليييت تؤكييد و حتمييي املشيياركة و كييذلك االسيياليب و الوسييائل اليييت تقيييم االفكييار و -
االقرتاحيات بوضييوح تيام و حرييية كاملية باإلضييافة اىل اسياليب توصيييل االفكيار اليييت تضيمن وصييول هييذه 

 .املشاركات لصانع لقرار
سؤولية لتدريبهم على مهارات االستماع و االنصيات البد من وجود برامج تدريب ملن هم يف مواقع امل-

 .و احرتام فكر اجلماهري و ينطبق نفس الشيء على اجلماهري عليهم بتنمية قدراهتم على املشاركة
الالمركزييية يف االدارة ممييا تسييمح للجميياهري املشيياركة يف ادارة شييؤوهنم بييدال ميين تلقييي االواميير ميين اجلهيية -

 .اع هلااملسؤولة و هم عليهم االنصي
زيادة املنظمات التطوعية و رفع مستوى فاعليتها من خيالل اليدر اليذي تلعبيه اجتياه الصيالحيات اكثير -

 .مما جيعلها اكثر تأثريا يف خدمة اجملتمع
تقويييية دور مؤسسيييات التنشيييئة االجتماعيييية و السياسيييية و تشيييجيعها عيييى غيييرس قييييم املشييياركة ليييدى -

 .دينيةاجلماهري، من احزاب سياسية و مؤسسات 
ضرورة التزام وسائل االتصال باملوضوعية يف معاجلة القضايا و االحداث و فسح اجملال امام كافة - 
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 1.االراء بغض النظر عن انتمائهم املهنية و احلزبية

 :اسباب استنكاف عن المشاركة :ثالثا
لعيييل مييين بيييني االسيييباب الييييت جتعيييل امليييواطن يعيييزف عييين املشييياركة السياسيييية االجيابيييية، هيييو اصييياذه         

موقف سليب اوال يبايل او حتت أثري االغرتاب السياسي كما اهنيا قيد تعيود اىل نتيائج يتوقعهيا الفيرد بسيبب 
 :املشاركة يف النشاط السياسي

ليييف االنشيييطة يف اجملتميييع ان هنييياك هتدييييد و خطييير قيييد يشيييعر الفيييرد نتيجييية ملشييياركته يف السياسييية او  ت-
يرتقب حياة الفرد و خاصة يف اجملتمعات اليت تغيب فيها سيادة القانون و تنعدم فيها دميقراطيية حقيقيية، 

 .ففي هذه اجملتمعات لس الفرد انه غريب و ال ينتمي اىل هذا اجملتمع
عالقاته مع من حوله  كميا قيد يكيون هليا تيأثري هناك من يرى ان مشاركته يف احلياة السياسية تؤثر على -

على و ضعه االجتماعي، ففي بعض اجملتمعات تتحدد مكانة الفرد على اسياس انتمائيه جلماعتيه القبليية، 
و هناك من على اساس الوظيفية، اميا يف اجملتمعيات املتقدمية تتحقيق مكانية الفيرد مين خيالل اليدور اليذي 

 .يؤديه يف خدمة  املواطنني
 2.قد يبتعد الفرد عن املشاركة السياسية نتيجة عن اهلوة املوجودة بني القول و الفعل-

كمييا ان ميين االسييباب اليييت جتعييل االفييراد ال يهتمييون باحلييياة السياسييية، وال يتييابعون اخبارهييا، بييل    
  :يتهربون من كل امر له عالقة بالسياسة

ديييه فضيييلة االبتعيياد عيين السياسييية و مهومهييا، و تييرك تييأثري التنشييئة السياسييية علييى الفييرد و اليييت تعييزز ل-
 .الشؤون السياسية ألهلها

الوف من السلطة السياسية،اما لعدم قدرة حتمل الفيرد املسيؤولية او نتيجية ألضيرار ناجتية عين امير واقيع  -
  .كالسجن او الغرامة

ول اليييت تسيييود هبيييا يتولييد هيييذا االحسيياس يف اليييد:االحسيياس بعيييدم جييدوى و بعبثيييية املشيياركة السياسيييية-
دميقراطية شكلية و انتخابات غري نزيهة،حيث يفقد املواطن الثقة يف االنتخابات اليت يراها لعبة من اجيل 

 .اضفاء الشرعية و االحزاب جزء من هذه اللعبة و النتائج املعلن عليها رمسيا زائفة

                                       
، (رؤية سياسية معاصرة للقرن الواحد و العشرين)العلوم السياسية بين االقلمة و العولمة، حممد حممد جاب ا  عمارة -1
  .117، ص 1111املكتب اجلامعي احلديث، : ،االسكندرية1.ط
 ،(رؤية سياسية معاصرة للقرن الواحد و العشرين)، العلوم السياسية بين االقلمة و العولمةحممد حممد جاب ا  عمارة -1
  .117، ص 1111املكتب اجلامعي احلديث، : درية،االسكن1.ط
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لسياسييية عليى مشيياركته، و فقييدان ييؤثر عييدم درايية املييواطن مبيا جيييري حوليه ميين االميور ا:اجلهيل و االمييية-
القيييدرة عليييى املفاضيييلة بيييني اليييربامج املتنافسييية، و جهليييه ألسيييباب الصيييراعات السياسيييية اليييدائرة توليييد ليييه 

  .االحساس بالعزلة و  االحتفاص  و توفري جهده ألمور اخرى
السياسيية ييرى بعيض االفيراد و مينهم ميؤطرين  يف القيوى :عدم الرضى عن النسق السياسي القيائم برمتيه-

معارضة، ينظرون اىل احلياة السياسية السائدة اهنا ال تستند اىل مشروعية حقيقية و بالتايل فان مشياركتها 
 .يف احلياة السياسية حمددة من طرف النظام السياسي حيث تعترب تزكية تعطي املزيد من املشروعية

الطبقيية املرتفيية حيييث تييرى ان ضييعف احلييس الييوطين و غييياب املسييؤولية لييدى شييرائح اجملتمييع و خاصيية -
املشيياركة هيييي وسيييلة للفقيييراء و مميين ينتميييون اىل الطبقييية الوسييطى، السييياعني لتحسييني ظيييروفهم و حتصييييل 

 .املكانة و السلطة، اما هم فال يشاركون إال اذا احسوا ان هناك خطر يرتقب مصاحلهم
نتيجيية السييتقرار الوضييع، ففييي اجملتمعييات املتقدميية و املسييتقرة قييد لييدث تراجييع يف املشيياركة السياسييية - 

سياسيا يشعر االفراد باالطمئنيان اجتياه النظيام السياسيي و مؤسسياته،فيمنحون ثقيتهم الكاملية، و تقتصير 
مشيياركتهم يف التصييويت و ال تكييون قوييية، كمييا ان وجييود وسييائل االعييالم  اليييت تراقييب النظييام السياسييي 

ى قواعيييد الدميقراطيييية، عليييى عكيييس العيييامل الثاليييث اليييذين تنعيييدم هبيييا الثقييية بيييالنظم خوفيييا مييين احنرافيييه علييي
السياسييية القائميية، فحاليية الفقيير و سييوء التوزيييع و عييدم تييوفري احلاجييات االساسييية للمييواطن جتعلهييم اكثيير 

.1السياسييييييييييييييييييية و اهلييييييييييييييييييدف مييييييييييييييييين ذلييييييييييييييييييك حتقيييييييييييييييييييق حييييييييييييييييييياة افضييييييييييييييييييل اهتميييييييييييييييييام باملسييييييييييييييييييائل
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 التنمية السياسية تحديد و تأصيل:الثاني المبحث

يرجييع احلييديث عيين التنمييية السياسييية يف املرحليية االوىل اىل اسييهامات جمموعيية علميياء االمييريكيني        
ــــال الييييدين ضييييمتهم جلنيييية السياسييييية املقارنيييية التابعيييية جمللييييس العلييييوم االجتماعييييية االمريكييييي برأسييييه  غابري

ادبيييات التنمييية عنييد نشييأهتا ملييؤثرين مهييا االيديولوجييية فقييد تعرضييت ، (Gabriel Almond)المونــد
الليربالييية االمريكييية، و ايديولوجييية التنموييية، و علييى اثيير هييذه اللفيييات الثقافييية تولييدت ادبيييات سييلوكية 
خبصوص التنمية السياسية مثليت انتقياال هاميا مين املتغيريات القانونيية و املؤسسيية اىل متغيريات اقتصيادية 

نفسية، حيث اصبح الشغل الشاغل هو كيفيية احيداث تنميية سياسيية يف اليدول اجلدييدة  و اجتماعية و
 .1*فهي اليت عكست فيما بعد التطور السريع لدراسة التنمية عموما و التنمية السياسية خصوصا

 .التنمية السياسية باعتبارها موضوعا عمليا: اوال
يعترب حقل التنميية السياسيية مين احلقيول الييت حظييت بدراسيات عدييدة ومتنوعية، خاصية بسيبب        

 البليييدان الييييت وقعيييت حتيييت ارتباطهيييا حبالييية التخليييف وكيفيييية اليييروج منهيييا، وهيييي احلالييية الييييت تعييياين منهيييا

و " لتحيديثا"و " التنميية "و " النميو"السيطرة االستعمارية الغربية حيث كان الرتكيز بشيكل عيام حيول 
 اذ احرزت االهتمامات االكادميية تقدما يفوق املوضوع يف حد ذاته أي بلدان العامل" التقدم"

                                       

اجمللس الوطين  :الكويت ،117،سلسلة عامل املعرفة، الكتاب رقم االحزاب السياسية في العالم الثالثاسامة غزايل حرب، -1
.17،ص 1917 اآلداب للثقافة والفنون و  

الناظر يف صريورة حقل دراسات التنمية جيد أن هذا احلقل قد وليد نياقص النميو، غيري مكتميل املعيىن، أو واضيح احليدود، ولعيل حتلييل  *
وميا حليق بيه مين إضيافات يؤكيد هيذه الفرضيية، ففيي البيدء كانيت " التنميية"التطور الذي مير بيه املفهيوم احمليوري للحقيل ذاتيه، أي مفهيوم 

تعييرب عيين عملييية اقتصييادية مادييية يف أساسييها تييتم علييى مسييتوى البييىن االقتصييادية والتكنولوجييية وتطييوير الوسييائل التنمييية كلفييم ومفييردة 
علييى الييرغم ميين ادعائييه الشييمول ميين خييالل تعييدد -املعيشييية، وتييوفري مييا يسييد حاجييات اإلنسييان املادييية األساسييية، أي أن هييذا املفهييوم 

قد ا مبكر ا اسيتالبه مين جانيب عليم االقتصياد عليى حسياب اجملياالت األخيرى  -إخل... ةأشكال التنمية وجماالهتا السياسية واالقتصادي
للعلييوم االجتماعييية واإلنسييانية، وأصييبحت التنمييية تطلييق حامليية معيياين الشييمول لكييل أبعيياد اجملتمييع، ولكيين الدالليية االقتصييادية فحسييب 

ة من تطور هذا املفهوم وهي املرحلة اليت أضيف فيهيا إىل مفهيوم التنميية وهنا جاءت املرحلة الثاني. مبؤشراهتا املعروفة هي القاسم املشرتك
مفهييوم الشييمول، فأصييبح هنيياك مييا يعييرف بالتنمييية الشيياملة، وكييأن معييىن لفظيية التنمييية بييدون إضييافة لفظيية الشيياملة مل يكيين يييدل علييى 

اة اإلنسييان واجملتمييع وتغطييي  تلييف اجمليياالت وكييان يقصييد مبفهييوم التنمييية الشيياملة تلييك العملييية اليييت تشييمل مجيييع أبعيياد حييي. الشييمول
وعليى اليرغم مين ظهيور مفهيوم التنميية الشياملة في ن الداللية األوىل ملفهيوم التنميية . والتخصصات، وتتقاطع مع جمميل العليوم االجتماعيية

املادييية ولييييس بالتنشييئة االجتماعيييية بقيييت أسيييرية األبعيياد االقتصيييادية واملادييية لعمليييية تطييوير اجملتمعيييات وترقيتهييا، فيييالتعليم يقيياس بالبنيييية 
 ومضموهنا الثقايف واألخالقي، واالقتصياد يقياس بسيوق العميل والتنافسيية واالسيتثمار األمثيل للميوارد املتاحية ولييس مبعيايري عدالية التوزييع

وقع التييييييايل ا التصييييييرف بيييييياملانظيييييير حممييييييد نصيييييير عييييييارف، : وتطييييييوير وزيييييييادة القييييييدرات واملييييييوارد يف عالقيييييية ندييييييية مييييييع السييييييوق العيييييياملي
  http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=4143 03.10.12/15.06h:يوم

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=4143
http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=4143
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الن تزايد عدد الباحثني بدراسة العامل الثالث يعرب عن تقدم بلدان العامل الثالث لكانت هذه )الثالث
  1.(البلدان اكثر تقدما

تنمييييية السياسييييية ال ميكيييين فصييييله عيييين تطييييور ال بييييد ميييين االشييييارة اىل ان تطييييور حقييييل دراسيييية ال  
الدراسييات التنموييية بصييفة عاميية فكييان اهلييدف حتويييل اجملتمعييات التقليدييية اىل جمتمعييات حديثيية و هلييدا 

 .ارتبطت التنمية السياسية باعتبارها موضوع عملي بالعامل الثالث و منه العامل العريب
ى االسيتقالل عقيب احليرب العامليية الثانيية و شاع استخدام العامل الثالث لوصف الدول اليت حصلت علي

قيييييد اشيييييرتكت هيييييذه اليييييدول يف جمموعييييية مييييين الصيييييائص الييييييت تنبيييييع كلهيييييا مييييين صيييييفة واحيييييدة و هيييييي 
اقتصييييييييياديا تصيييييييييدير منتيييييييييوج واحيييييييييد و يقابليييييييييه كثيييييييييرة االسيييييييييترياد، نقيييييييييص ر وس االميييييييييوال )التخليييييييييف

فاشيرتكت يف عيدم الرشييادة ،اجتماعييا مثيل تضييخم الفجيوة بيني الريييف و احلضير، اميا سياسيييا ...املنتجية
 2.(يف صنع القرار السياسي، غياب التداول على السلطة و غريها من املظاهر

 :ارتبا  التنمية السياسية بالعالم الثالث-
فبيييد انقسيييام العيييامل بوجيييود دول متقدمييية تسيييعى للهيمنييية مييين اجيييل نشييير منوذجهيييا االقتصيييادي و        

االجتماعي و االيديولوجي و احلضاري بشكل عام، و بلدان متخلفة تبحث عن السيبل و االمكانييات 
ميين الالزميية لتحقيييق تقييدمها، ا االتفيياق اوال علييى ان التنمييية االقتصييادية هييي السييبيل الوحيييد للخييروج 

التخليييف، بيييدا اهتميييام علمييياء االقتصييياد و السياسيييية بتطيييور العيييامل الثاليييث، حييييث ظهيييرت نظرييييات و 
دراسييات عيين التنميييية االقتصييادية يف الوقييت االول، إال انيييه سييرعان ميييا تبييني انييه ينبغيييي علييى التنميييية ان 

كبيييري بيييني   تكيييون يف مجييييع املييييادين سياسييييا و اقتصييياديا و اجتماعييييا معيييا، خاصييية انيييه قيييد ظهييير تفييياوت
اجلهود املبذولة من  قبل الدول النامية يف جمال التنمية االقتصادية من اجلهة و السياسية من جهية اخيرى 

 .3حيث تأخرت السياسة عن االقتصاد
فعلى العكس من التوقعات املبكرة فان خيبة االمل اليت نتجت عن اداء بلدان العامل الثالث 

الستينيات، و خالل  رط اليت سادت يف اواخر المسينيات و اوائلتزايدة حبدة بعد فرتة التفا ل املف

                                       
للدراسات املركز العلمي : ،عمان1.، ترمجة محدي عبد الرمحن، حممد عبد احلميد، طنظرية التنمية السياسيةهيجوت ريتشارد،  -1

  .11، ص 1111السياسية،
مركز دراسات الوحدة العربية، : ر، بريوت، النظم السياسية العربية قضايا االستمرار و التغيعلي الدين هالل، نفني مسعد -1

.، ص1111  
 ،السياسية نظرة في المفاهيم و النظرياتصاحل بلحاج، التنمية  -1

http://www.univ-
chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf10.11.2012/16.25hا التصرف يوم 

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf10.11.2012/16.25h
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf10.11.2012/16.25h
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" حالل العقد"العقد األول من تطور االمم املتحدة تزايدت التوقعات املرتبطة بقدرة العامل االجتماعي
على التخطيط لرخاء بلدان العامل الثالث، و قول بان معظم املشكالت اليت تعاين منها البلدان تعد 

 .1باألساس مشكالت تقنية
حيث كان سيعي علمياء و صيانعي السياسية الغيربيني هيو االفيادة مين نتيائج دراسيتهم دول  العيامل 
الثالث يف جمال التطبيق العملي داخل دوهلم، فضيال عين التقياء جهيودهم ميع  جهيود صيانعي السياسية، 

السياسيية يف دول اميا صييانعي . وتعياوهنم سييويا مين اجييل مواجهية مشييكالت التخليف اليييت تعانيهيا دوهلييم
سيوى حماولية عمليية حبيث مين اجيل  -يف واقيع االمير -العامل الثالث فلم يكن اهتمامهم يف هيذه القضيية

معاجليية مشيييكالت التخلييف السياسيييي الييذي تعانييييه بالدهييم، و ليييول دون حتقيييق متطلبيييات و غاييييات 
لذاتييييية ملواجهيييية هييييذه و ميييين ع كانييييت مبييييادرهتم ا. التنمييييية القومييييية و الشيييياملة اليييييت جتييييرى علييييى ارضييييها

املشكالت، و سعيهم احلثيث لإلفادة من جهود العلماء، و من التجربة السياسية لليدول املتقدمية بوجيه 
 .عام، امرا واجبا ال مفر منه

بقضييايا ( االوروبيييني و االميريكيني)و مين املتفيق عليييه يف هيذا اجمليال ان اهتمييام البياحثني الغيربيني         
التنمية يف دول العامل الثالث مل يكن يف معظم األحوال مبنيأى عين االهيداف و  و مشكالت التخلف و

و ميين . االطميياع السياسييية حلكوميياهتم، او مبعييزل عيين التييأثر بالتوجهييات االيديولوجييية و القيمييية لييدوهلم
االجتماعيييية  -االقتصييادية -هنييا كييان اجلانييب االكييرب ميين حبيييوثهم ال يتييوخى تطييوير االوضيياع السياسييية

ل العييامل الثالييث، و معاونيية شييعوب هييذه الييدول علييى صطييي مسييتويات التخلييف اليييت تعيييش فيهييا، لييدو 
بقييدر مييا كييان مييييل يف اغلييب االحييوال اىل خدميية االهييداف السياسييية للدوليية املتقدميية، ان مل يسييع اىل 

اهر مميييا ييييؤدي ذليييك اهنيييم كيييانوا ينظيييرون اىل ظييييو .اعاقييية مسيييرية و جهيييود التنميييية يف دول العيييامل الثاليييث
كمييا كييان جهييدهم العلمييي ال ينصييب علييى . التخليف وخصائصييها علييى اهنييا حيياالت فريييدة ذاتييية املولييد

البناء الكلي هليذا اجملتميع او ذاك بيل يرتكيز اساسيا عليى بعيض جوانيب جزئيية مين هيذا البنياء، و نيادرا ميا 
ئيسييية اليييت يعانيهييا فهييذه الدراسييات مل تفييد كثييريا يف حتديييد املشييكالت الر .يتنيياول اجملتمييع ككييل متكامييل

 .و مل تفد يف حتديد االساليب الكفيلة مبواجهة و معاجلة هذه املشكالت. هذا اجملتمع او غريه
فضال عن هيذا مل ييرتددوا قيط عين حماولية فيرض جتيارهبم السياسيية الاصية بيدوهلم عليى جمتمعيات        

نميييية السياسيييية بيييالنموذج اليييدميقراطي العيييامل الثاليييث،و مييين ع كيييان البييياحثون الغربييييون يقرنيييون عمليييية الت
 الليييربايل الغييريب سييواء يف جانبييه القيمييي او التنظيمييي علييى اسيياس ان هييذا النمييوذج حمصييلة لعملييية التطييور

                                       
.11هيجوت ريتشارد، مرجع السابق، ص  - 1  
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السياسي التارخيي للمجتمع االورويب، بل هو الغاية النهائية، و املثل االعليى لعمليية التنميية السياسيية يف  
 .كل اجملتمعات

احثني املاركسيييون يقرنييون عملييية التنمييية السياسييية بييالنموذج املاركسييي بييدعوى ان يف حييني كييان البيي
حيييث 1،املاركسييية اللينينييية هييي املنطلييق الفكييري املتكامييل و املناسييب لتحقيييق التقييدم جلميييع بييين اجملتمييع

بحيث قد واجه نفيس مشياكل اليدول الناميية، و لكنيه كيان ي" تطور رأمسالية يف روسيا"جند لينني يف كتابه
عن اقصر الطرق لوصول بروسيا اىل مستوى الغرب يف التحول االقتصيادي، و مين الصيعب القيول، بأنيه  
كان يرى، عن اخالص، ان املاركسية هي احلل، و لكنه مع ذلك يريد اي مسيلك ثيوري، مل جييد اماميه 

كتملة،هذا فضال عين اما املاركسية احملدثة فتؤكد على ضرورة فهم العامل باعتباره وحدة م2سوى املاركسية
الصوصية التارخيية و الثقافيية للبنياء االجتمياعي، و عليى التنميية اذن ان حتقيق اهيدافا قوميية تنبيع ساسيا 

و غيين عين البييان  3من الظروف التارخيية للبلدان النامية،فكل حتول جيب ان يكيون ذاتييا بالدرجية االوىل
اييديولوجيا متحييزا و غيري موضيوعي ملفهيوم التنميية يف  ان كال من هذين املوقفني ميثل يف حد ذاته اجتاهيا

صيييياغته االوىل، فانيييه مل يسيييتطع جتييياوز القصيييور اجلغيييرايف و االسيييرتاتيجي للمفهيييوم، فمييين ناحيييية تغافيييل 
صريح العتبارات الزمن و املكان و الثقافة، و يتجاهل يف الوقت نفسه حقيقية التفاضيل و التكاميل بيني 

اعتبارمهييييا ظاهرتييييان عامليتييييان، و ان صلييييف العييييامل الثالييييث، و تطييييور العييييامل  ظييياهريت التخلييييف و التقييييدم ب
 .املتقدم ال ميثالن ظاهرتني منفصلتني بقدر ما يشكالن وجهني لعملية تارخيية واحدة

ولعييل هييذا مييا دفييع قييادة العييامل الثالييث و زعمييا ه اىل اعطيياء امهييية اكييرب لقضييية التنمييية الشيياملة و        
ن هيييذه  اليييدول كانيييت ال  تيييزل حديثييية االسيييتقالل، و هيييي و ان حققيييت اسيييتقالهلا السيييبب يف ذليييك ا

السياسي ال تزال دول متخلفة و من ع غدت قضيية التنميية القوميية الشياملة بالنسيبة هليا قضيية ملحية و 
اساسييية، و حييييث ان عمليييات التنميييية املنشيييودة ال ميكيين ان تيييتم او تييينجح دون توفييق اوضييياع سياسيييية 

مسييييييتقرة نسييييييبيا فقييييييد اصييييييبحت هييييييذه الييييييدول مطالبيييييية بتييييييوفري هييييييذه االوضيييييياع و ضييييييمان مواتييييييية و  
قضييية التنمييية السياسييية نفسييها يف هييذه الييدول و ان تصييبح  ،اذن فميين الطبيعييي ان تطييرح...اسييتمرارها

 .4قضية حمورية و حيوية بالنسبة حلاضرها و مستقبلها وان حتض باهتمام قادهتا و زعمائها

                                       
دار املعرفة : ، االبعاد املعرفية و املنهجية،االسكندرية1.،ج(دراسة في االجتماع السياسي)التنمية السياسيةعبد احلليم الزيات، -1

   .11-11 ص.،ص1111اجلامعية ،
117،ص 1119مؤسسة شباب اجلامعة ،:، االسكندرية(االصول و النظريات)علوم السياسيةحممد نصر مهنا، - 2  
111، ص 1111دار املعرفة اجلامعية،: مصطفى،دراسات يف التغري و التنمية يف الدول النامية،االسكندرية مرمي امحد - 3  
11-11ص  .مرجع السابق، ص التنمية السياسية عبد احلليم الزيات، - 4  
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 :الثالثخصوصية دول العالم -
تشيييرتك اليييدول الناميييية او دول اجلنيييوب او دول العيييامل الثاليييث يف جمموعييية مييين مسيييات و ان كيييان 
التخلف هو الصفة اجلامعة لكل ميا سينذكره حييث متيزهيا عين اليدول املتقدمية، و لعيل هيذا اليذي تعانييه 

ليدول عربيية او هذه الدول جيعيل مين قضيية التنميية السياسيية واقيع عمليي ال مفير منيه سيواء كانيت هيذه ا
ميين اجلييدير ذكييره بداييية، أن احلييديث عيين  نغييري ذلييك املهييم اهنييا تنطييوي حتييت راييية العييامل الثالييث املييتخلف

الصائص املشرتكة ال ينفي وجود درجات من التباين واالختالف بني هذه الدول، واليت منها احلضياري 
وتباينيات يف منيط القييادة واإلدارة  وكذلك هناك اختالفيات و تفاوتيات. واالقتصادي والثقايف والسياسي

ح وميكيين إضييافة منييط السيييطرة األجنبييية االسييتعمارية، و مييدى وضييو . وكيفييية احلصييول علييى االسييتقالل
 1:الر ية للمشروع القومي التنموي

 :الخبرة االستعمارية-

خضيييعت هيييذه اليييدول خيييالل فيييرتات معينييية ملختليييف اشيييكال السييييطرة االسيييتعمارية، حييييث تعيييد        
حديثة العهد بالتخلص مين السييطرة مين الناحيية الرمسيية، فتليك اليربة تركيت العدييد  مين االثيار السيلبية 
على الصعيد السياسي و االقتصادي و االجتماعي، فمن  لفاهتا مسالة لغة املستعمر مازالت تسيتعمل  

هيييو تعمييييق اليييوعي اميييا كيييأهم  اثييير اجييييايب نييياتج عييين اليييربة االسيييتعمارية .كلغييية رمسيييية يف بعيييض اليييدول
بالتنياقض االساسيي ميع املسيتعمر االجنيييب و الشيعور بوحيدة التحيديات بييني ابنياء اجملتميع الواحيد، االميير 

 .الذي ساعد على تنمية اهلوية املتميزة و وضع اوىل لبنات الدولة الوطنية

 :التبعية-

يعد مفهوما حيديث ظهير عقيب التحليل مين السييطرة االسيتعمارية، حييث حسيب بعيض احمللليني        
يتمثل يف العالقات حيث تكون فيه اقتصاديات البعض من الدول مشروط بنميو : تأخذ شكلني، األول

ييث و هو املؤسسات حبيث ييتم تكييف البنياء اليداخلي جملتميع معيني، حب: و توسع اقتصاد اخر، و الثاين
 .يعاد تشكيله وفقا لإلمكانيات البنيوية القتصاديات قومية حمددة اخرى

حييث عييادة مييا يكييون املييدخل الثقييايف مييدخال مناسييبا للييق التبعييية وتكريسييها ميين خييالل الييرتويج 
لييييينمط احليييييياة الغربيييييية، و اشييييياعة القييييييم االسيييييتهالكية حبييييييث يسيييييتمر االعتمييييياد عليييييى الغيييييرب يف تلبيييييية 

 .ةاالساسي االحتياجات
                                       

-1111السياسية،االسالمية،كلية االقتصاد و العلوم  اجلامعة:،عزةدراسات في التنمية السياسيةامني حممد علي دبور، -1
11ص  ،1111  
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كمييا تلجييا دول العييامل الثالييث اىل نقييل التكنولوجييية الغربييية، و هييذا .القييرارات السياسييية لييدول جنييوب
النشياط الييت تسياهم بالنصييب االكيرب يف انتياج  يربطها بالدول الصناعية الرأمسالية و بالشركات الدولية

يف ظيل اقتصيياد عيياملي  فقييد اسيتنزفت اقتصيياديات هييذه اليدول و ا هيكلتهييا و تنميطهييا .1التكنولوجييا
فييييرض عليهيييييا ان تكيييييون سيييييوقا ملنتوجاتييييه املصييييينعة، و مصيييييدرا ميييييوردا للمييييواد الييييييت تتطلبهيييييا صيييييناعاته 

و سيصبح رهان التنمية يف هذا االطار هو حماولة بنياء اقتصيادياهتا ذاتييا السيتكمال شيروط ...املتقدمة
كميا .2ي ناضلت من اجليه شيعوهباالسيادة و حتقيق املضمون احلقيقي لفكرة االستقالل السياسي الذ

االقتصيييادية والتكنولوجيييية بالضيييرورة إىل تبعيييية سياسيييية وفقيييدان اسيييتقاللية اإلرادة والقيييرار  تقيييوم التبعيييية
التبعييية ليسييت جمييرد قيييد علييى اإلرادة الوطنييية، وإمنييا تنطييوي علييى عالقيية اسييتغاللية وتتمثييل . السياسييي

 :صور هذا االستغالل يف
 .أو وضع املوارد احمللية يف الدول النامية يف خدمة مصاحل اقتصاديات الدول املتقدمة تسخري-
حرمان البلد التابع من بلورة نظام اجتماعي يليب احتياج السيكان واحليلولية دون قييام هيكيل إنتياجي -

 ذايت الدفع
 .استنزاف موارد البلد التابع اليت قد يكون بعضها غري قابل للتجدد كالنفط-
حموليية لصياحل الشييركات متعيددة اجلنسييية أو أسيعار باهظيية لتكنولوجييا السييالح، أو ( رأس ميال)أربياح-

 .عوائد للديون الارجية
 معييدالت تبيييادل غيييري متكافلييية وغييري عادلييية عليييى اإلطيييالق بييني صيييادرات وواردات اليييدول التابعييية و-

 .املتقدمة
ين حرمان الدول التابعة من قدرات وطاقات مما يع( هجرة العقول واألدمغة البشرية)استغالل العقول-

 .3أبنائها

 :محدودية الموارد
تتمييييز اليييدول الناميييية مبحدوديييية امليييوارد او بتعرييييف ادق هيييي دول حميييدود القيييدرة عليييى توظييييف         

 :مواردها، فهي تتميز مبجموعة ن الصفات
بطبيعتييه قابييل للنفيياذ و هييو  فالييدول اليييت متتلييك اليينفط يعتمييد اقتصييادها اعتمييادا شييبه كلييي علييى مييورد-

 .االمر الذي جيعلها تتعرض هلزات عنيفة بتأثري تذبذب يف االسعار العاملية للمادة خام
                                       

.11-11ص  .علي الدين هالل، نفني مسعد، مرجع السابق، ص - 1  
ص  ،(نشربدون سنة )دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع: ، بغدادالتخلف و التنمية في فكر مالك بن نبيالطاهر سعود،  -2

11.  

.11امني حممد علي دبور،مرجع السابق،ص  - 3  
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تتميز هذه الدول اساسا باعتمادها على القطاع الزراعيي، ميع وجيود قطياع صيناعي قواميه تصينيع امليواد -
 .شرا هاما من مؤشرات التقدمالغذائية و املالبس من دون معدات و آالت و النقل اليت تعد مؤ 

 :المعاناة من  مشكالت المرحلة االنتقالية و أزماتها-

فاليدول الناميية جتتياز مرحلية مين مراحيل التطيور السياسيي يعيرب عنهيا باملرحلية االنتقاليية، تواجيه يف        
جييدر بنيا اليذكر  و( الشيرعية-التوزييع-املشاركة -اهلوية -التغلغل)غضوهنا  تلف ازمات التنمية السياسية

إال ان .ان دول العامل الثالث تواجه هذه االزمات دفعية واحيدة لييس كميا هيو الشيأن يف البليدان املتقدمية
 :هذه الدول صتلف يف مسالك مواجهتها لتلك االزمات، و قد صنفت يف شكل ثالث جمموعات

بيدال مين مؤسسيات  اليذي يعميل عليى حتيديث مؤسسيات املخرجيات كالبريوقراطيية: املسلك التقليدي-
 .املدخالت كاألحزاب السياسية

 حيث يهتم ب دخال اصالحات اقتصادية اليت ال متس جوهر النظام االجتماعي: املسلك التحديثي-
 .1التعبوي الذي يتخذ من تغري االوضاع الداخلية و الارجية هدفا اساسيا له: املسلك الثوري-

عن كل ما ذكرناه فان البناء الطبقي االجتماعي هلذه اليدول ذو مسيات و خصيائص ممييزة،  و فضال     
فهييي علييى درجيية عالييية ميين التنييوع و الصوصييية و التعقيييد، فهييو ميين جهيية يتييألف ميين كييل الطبقييات و 

 .االقتصادية املعروفة عرب التاريه-الفئات االجتماعية اليت خربهتا التشكيالت االجتماعية

يضييم هييذا البنيياء يضييم يف طياتييه فئييات ميين اجملتمييع الرأمسييايل كالربجوازييية، و بعييض  حيييث اصييبح 
الطبقيات ترجيع اىل مييا قبيل الرأمسالييية مثيل طبقيية امليالك االقطيياعيني، بعيض الفئييات االجتماعيية الوسيييطة 

 .النامجة عن انتقال النشاط االقتصادي من مرحلة ما قبل الرأمسالية اىل بعد الرأمسالية

رغم مييييين اليييييدور اليييييذي يلعبيييييه البنييييياء الطبقيييييي االجتمييييياعي يف ديناميكييييييات احليييييياة السياسيييييية، فعليييييى الييييي
االجتماعية، االقتصادية إال انه مل يل  الدور السيابق لالنتمياءات العرقيية و اللغويية و القبليية و الدينيية اذ 

ت االجتماعييية يف هييذه اهنييا ال تييزال اقييوى ميين االنتميياءات الطبقييية، اذ تلعييب دورا بييارزا يف تطييور احلركييا
 .2البلدان

                                       
.11، مرجع السابق، ص التنمية السياسيةعبد احلليم الزيات،  - 1  
 11-11ص  .علي الدين هالل، نفني مسعد، مرجع السابق، ص -   2
: ، بريوت1.خريي عزيز،قضايا التنمية و التحديث يف الوطن العريب،ط:لإلطالع على مسات لعامل العريب ميكن الرجوع اىل*

1911منشورات دار االفاق،   
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و ميييين مميزاتييييه ايضييييا و ان كانييييت متييييس بصييييفة خاصيييية الييييدول العربييييية و بصييييفة عاميييية دول العييييامل       
كيون هيذه االخيرية تنتميي الييه، غيياب التنميية الدميقراطيية حييث يعيود ذليك اىل ( العيامل الثاليث)املتخلف

 :مجلة من االسباب من ابرزها
حضيييييت بتأييييييد واسييييع ميييين قبييييل اجلميييياهري و بشييييعبية حتييييدت حييييدود الدوليييية بييييروز زعامييييات سياسييييية -

اجلغرافييية، حيييث سيياهم هييذا ب طاليية عميير االنظميية احلاكميية املبنييية علييى الزعامييات و صييرف النظيير عيين 
ممارساهتا مما نتج عنه مبرور الوقت تراثا سياسيا قمعيا جليم احلرييات و خنيق منيو مؤسسيات اجملتميع امليدين 

 .سا ضروريا للبناء الدميقراطياليت تشكل اسا
اسيييتبعاد مبيييدأ التعدديييية بصيييفة عامييية مييين املمارسييية السياسيييية خوفيييا مييين اسيييتفحال الصوصيييية حبجييية -

 .الوحدة الوطنية
فشييل االنظميية و زعامتهييا يف حتقيييق وعودهييا ادى هبييا ذلييك اىل مزيييد ميين التسييلط ناهيييك عيين تبعيتهييا -

 .ماية االنظمة املوالية هلاللقوى الارجية اليت مل تتورع يف التدخل حل
اليدور الكبييري الييذي لعبييه الينفط يف السييبعينيات يف حتصييني االنظميية الريعييية الييت مسييح هلييا ارتفيياع اسييعار -

النفط بتشبيع احلاجات املادية للشعب، حيث نتج عنه غض النظر عن املمارسات الدولة القمعيية، فليم 
 .ييد السلطةيهتم املواطن حبقوقه السياسية و املطالبة بتق

عيييدم وجيييود قناعيييات سياسيييية حقيقيييية للمطيييالبني باإلصيييالح اليييدميقراطي بيييل كيييان مههيييم احلليييول حميييل -
 .احلكام كأشخاص و ليس تغيري السلطة

كما ال ميكن ان ننسى دور الغرب و مصلحته يف بقاء االمور عل ما هي عليه، و ممارسة ضغوطاته -
ات املالية الدولية، اما من الناحية السياسية تعد خاصة يف اجملال االقتصادي من خالل املؤسس

 .1ضغوطاته ضعيفة باملقارنة مع االقتصادية

اميييا اجمليييال السياسيييي هليييذه اليييدول امنيييا هيييو جميييال غيييري حميييدد االبعييياد و املعيييامل، كيييان النضيييال             
ور الشخصيية اكثير السياسي يف هذه اليدول ييدور يف اغليب االحيوال حيول قضيايا اهليبية و النفيوذ و االمي

 .منه حول القضايا القومية العامة
كمييا يتميييز البنيياء االجتميياعي يف هييذه الييدول عييادة بعالقييات وظيفييية غييري واضييحة، كمييا يتسييم بقابلييية 
عالييييية لتبييييادل االدوار، فقييييد اصييييبح مييييألوف ان تقييييوم البريوقراطييييية املدنييييية  انييييب ميييين وظييييائف احلييييزب 

 مصيييييلحية، وان تلعيييييب اجلييييييوش دور احلكوميييييات يف بعيييييضالسياسيييييي، و ان تعميييييل احيانيييييا كجماعييييية 

                                       
الديمقراطية و التنمية الديمقراطية ،الكتييب و اخرون،اشكالية االستعصاء الديمقراطي في الوطن العربيالنور بن عنرت، عبد -1
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او -اصييبح افتقييار دول العيييامل الثالييث اىل وجييود عمليييية سياسييية واحييدة متثيييل بييؤرة اهتمييام عيييام.االحيييان
 .بني سائر سكاهنا مسة مميزة للبناء السياسي هلذه الدول، و خصيصة من خصائصه -مشرتك

ان هيذه اليدول ال تعيرف عيادة نظاميا موحيدا لالتصيال،  كما تشري العديد مين الدراسيات االمبرييقيية اىل
ليديها العديييد مين الوسييائل التقليديية و احلديثيية معيا، فالغالبييية ال يعتميدون االتصييال اجلمياهريي احلييديث 

 .بقدر ما يعتمدون على االتصال الشخصي او ما يوصف عادة باالتصال الشفهي
ليب االحيوال اهتماميات سياسيية حميددة، بيل تعيرب فالتجمعات السياسية يف هذه الدول ال تعكيس يف اغ

فقيييط عييين وجهيييات نظييير شييياملة و متثيييل يف الوقيييت نفسيييه اسييياليب  تلفييية للحيييياة، كميييا ان اجلماعيييات 
املصلحية هي االخرى على الرغم من وجودهيا إال اهنيا ال مثيل اهتماميات سياسيية حميددة بقيدر ميا تتبيىن 

 .ياةاجتاهات اجتماعية مشتتة تغطي كافة جوانب احل
اما الصفوة السياسية يف الكثري من هيذه اليدول تتيألف عيادة مين عناصير مثقفية متغربية عليى درجية عاليية 
من التحضر، ف هنيا ان توليت مناصيب القيوة بيدأت تعميل عليى عملييات التغييري االجتمياعي و السياسيي 

 .1*السريعة، حيث تواجه مشاكل منها التفاعل مع مجاهري غفرية غري متجانسة

 التنمية السياسية باعتبارها موضوعا علميا: ثانيا

متتد جذور علم السياسة يف اعمياق الفكير االنسياين اىل ميا قبيل املييالد بقيرون، كميا ترجيع اصيول        
( political development)، امييا التنمييية السياسييية19علييم االجتميياع السياسييي اىل منتصييف القييرن 

علوم السياسة و االجتماع فلم تظهر اىل حييز الوجيود، و مل حتيض كمفهوم علمي و مبحث دراسي يف 
يف اعقيياب  -اشييرنا سييابقا -باهتمييام البيياحثني إال يف سييتينات القييرن املاضييي، و ان ظهييرت بوادرهييا كمييا

احلرب العاملية الثانية، و اوائل المسينات، فقد اكدت معظم الدراسات اليت تتبعت نشيأة هيذا املبحيث 
م العلمييياء و البييياحثني هبيييذه القضيييية قيييد صيييدر اول ميييا صيييدر نتيجييية االلتقييياء عييياملني اجلدييييد ان اهتميييا

 :اساسني
 .اتساع دوائر البحث العلمي، و امتداد نشاط الدارسني اىل دول العامل غري الغريب-
تغري نظيرة البياحثني اىل ظيواهر و معطييات احليياة السياسيية، و تطيور منهجييات البحيث و الدراسية يف -

ياسة و االجتمياع، بفضيل الثيورة السيلوكية الييت اجتاحيت جميال العليوم االجتماعيية بوجيه عيام و علوم الس
 .2االجتماع بوجه خاص

                                       
.71-17ص .السابق، ص، مرجع التنمية السياسيةعبد احلليم الزيات،  - 1  
.71-17لإلطالع اكثر يرجى الرجوع اىل نفس املرجع من الصفحة  *  
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فقيييد كيييان الشيييغل الشييياغل للعييياملني يف جميييال التنميييية السياسيييية، سيييواء كيييانوا مييين اعضييياء هيئييية        
سياسيية يف اطيار التنميية الشياملة، التدريس يف اجلامعات و مراكز االحبياث، ممين راحيوا ينظيرون التنميية ال

" العيامل الثاليث"او اولئك الدين كانوا يبحثون عن حمددات التحديث السياسي و االجتماعي يف منظومة
حييييث ان عمليييية التنميييية السياسيييية بالنسيييبة الييييهم عمليييية انتقيييال مييينظم مييين الييينظم التقليديييية اىل الييينظم 

 .لنظم الدميقراطيةاالكثر حداثة، و من النظم االستبدادية اىل ا

و املالحييم ان مفهييوم التنمييية السياسييية متخييض عنييه عييدة وظييائف تسييعى اىل االرتقيياء بيياألداء السياسييي 
على مستوى االفراد و اجلماعات و االحزاب و احلكومات مثيل حتيديث املؤسسيات السياسيية و تطيوير 

 .1االحزاب فكرا و تنظيما و اداء وعالقات
تنميييية اهتماميييا متزاييييدا يف  تليييف صصصيييات العليييوم االجتماعيييية، اذ يعتيييرب فقيييد عيييرف مفهيييوم ال        

واحييدا ميين ابييرز املفيياهيم اليييت اسييتحوذت علييى اهتمييام املنشييغلني هبييذه العلييوم، فقييد سييبق و ان ذكرنييا ان 
علم االقتصاد كان السباق اىل االهتمام هبيذا املوضيوع، كميا اسيتخدم هيذا املفهيوم يف عليم السياسيية، و 

 :التنمية السياسية احد ابرز حماور هذا العلم، فقد كان يشري هذا املفهوم اىل اصبحت

اقامة االبنية اليت تسمح باملشاركة الشعبية يف العملية السياسيية و خليق جهياز اداري قيادر عليى التنفييذ "
نشييييياء الفعييييال للسياسييييات االمنائييييية، و تلبييييية مطالييييب املييييواطنني و بنيييياء الدميقراطييييية مبييييا تتضييييمنه ميييين ا

املؤسسيييات السياسيييية و خليييق ثقافييية سياسيييية تؤكيييد عليييى اليييوالء القيييومي، و تفيييتح االفييياق اىل التعدديييية 
 2. "احلزبية
فالبحث يف قضايا و مشكالت احلياة السياسية لدول العامل الثاليث قيد اقيرتن منيذ البدايية بظهيور        

و مل يكين  Behavioral revuloution in political sciencesالثيورة السيلوكية يف العليوم السياسية 
اسيتدعت  methodological Schokمبعيزل عين التيأثر مبيا ترتيب عليى هيذه الثيورة مين صيدمة منهجيية 

تغري النظرة اىل ظواهر احلياة السياسية، و تطوير منهجيات و اساليب البحث يف العليوم السياسيية بوجيه 
راسية الظيواهر السياسيية و ان ليددوا بشيكل دقييق عام، حيث ا الرتكيز عليى اجلوانيب الديناميكيية يف د
 .3املتغريات املؤثرة يف هذه الظواهر و اولويات دراستها

                                       
 :التنمية السياسية في الوطن العربي الضرورات و الصعوباتعز الدين دياب، -1

http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/22-23/2tanmiya.pdf 04.05.2012/17.30h ا التصرف يوم:  
 1، ص 1111للنشر و التوزيع ،دار الفجر : ،القاهرة1.، طتنمية المجتمع من التحديث الى العولمةعلي الغريب و اخرون،-1
 .19-11ص.، مرجع السابق، صالتنمية السياسية عبد احلليم الزيات، - 3
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مل يقتصييييير جهيييييود البحيييييث النظيييييري و التطبيقيييييي يف جميييييال التنميييييية السياسيييييية عليييييى البييييياحثني و        
ورتييه ميين خييالل املتخصصييني فقييط، فقييد كانييت املييدارس الغربييية هييي السييباقة يف تأصيييل هييذا العلييم و بل

اسيييهاماهتا و كيييذلك وجيييدت اثيييار يف اليييرتاث االسيييالمي دليييت عليييى االهتميييام هبيييذه القضيييية حيييىت و ان  
 .كانت قليلة

 :التنمية السياسية عند الغربيين-
ظهيييرت التنميييية السياسيييية كبيييؤرة جدييييدة لدراسيييات عليييم السياسيييية، و ان املشيييكلة املباشيييرة اميييام        

علمييياء السياسيييية اليييذين يعييياجلون قضيييايا اليييدول الناميييية كانيييت تكمييين يف اجيييياد تصييياحل بيييني املعلوميييات 
ة املعلوميات االحصائية و الكمية مع التطورات احلادثة يف جمال النظرية، و لقد كان مين املمكين مبسياعد

قياس مسيتوى التنميية سيواء كانيت تنميية سياسيية او اقتصيادية او اجتماعيية او ثقافيية دون تقيدمي تفسيري 
 .1ملاذا؟ و كيف؟ و حتت اي ظروف و خالل اي مراحل حدث هذا التطور السياسي

مريكية بالواليات املتحدة اال" و قد لعبت جلنة السياسية املقارنة مبجلس حبوث العلوم االجتماعية
(ccpsrc )مشييكالت احلييياة السياسييية يف  دورا بييارزا و ملموسييا يف هييذا اجملييال اذ اضييطلعت بقضييايا و

الكثييري ميين دول العييامل الثالييث، و قييد قييدمت يف هييذا الصييدد سلسييلة متتابعيية ميين املؤلفييات و الكتابييات 
 .العلمية الرائدة

ــال المونــدكتيياب - " عيين (James Colman)جــيمك كولمــانو  (Gabriel Almond)غابري
و يعيد مين اوائييل الكتيب الييت تطرقييت لدراسية و تشيخيص اوضيياع " 1911السياسية يف املنياطق النامييية 

 .التخلف و التطور السياسي يف دول العامل الثالث
 " .التنمية السياسية يف جمتمع متغري : ايران"عن  (Léonard Binder)كتاب ليونارد بيندر -
 "1911السياسة و الشخصية و بناء االمة "عن بورما  (Lucian baye)))كتاب لوسيان باي-

اىل جانب مؤلفات و دراسات اخذت تتواىل تباعا و شكلت اجلانب االكرب من تراث البحث يف 
 .2قضية التنمية السياسية لدى روادها االوائل

اليذي قيام بتطيوير مفهيوم   D.Bellو من اهم الباحثني يف جمال التنمية السياسيية هيو دانييال بيال       
و اليذي يهيتم بدراسية  poste industrial societyسوسييولوجي جدييد هيو جمتميع ميا بعيد الصيناعة 

مين جمتميع صيناعي )املشاكل و االزميات السياسيية املصياحبة لعمليية التحيول سيواء يف اجملتمعيات الغربيية 
يية السياسيية مين اليدول الغربيية اىل دول العيامل و بالتايل ا االنتقال باالهتمام بالتنم( اىل ما بعد الصناعة

                                       
.111، ص 1119مؤسسة شباب اجلامعة ، :االسكندرية ،(االصول و النظريات)علوم السياسيةحممد نصر مهنا،  - 1   
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الثالث، ألهنا ميدان خصب لفهم التجيارب و اليربات السياسيية،و الن كيل مظياهر التخليف السياسيي 
 :متوفرة يف هذه الدول و هي كاليت

االفتقار اىل تنسيق ايديولوجي واضح يتماشى مع متطلبات البناء االجتماعي و السياسي لدول العيامل -
 .ثالثال
 .ضعف البناء القومي وغياب مفهوم املواطنة بسبب ضعف الوعي و الثقافة السياسية-
 .ضعف التكوين املؤسسايت للبىن السياسية-
 .عدم استقرار االنظمة احلاكمة يف دول العامل الثالث-
 .انعدام الشرعية لرنظمة احلاكمة اجتاه شعوهبا-
 ن الصفوة يف حتقيق العدالة يف توزيع شيوع ظاهرة الفساد السياسي من خالل هتاو -

 .1 املوارد االقتصادية املتاحة

ميين بيييني الكتييياب االوائييل اليييذين حللييوا مفهيييوم التنميييية   Lucian baye))لوســـيان بـــاييعتييرب        
السياسية بعمق و ظل يطور افكاره حول املوضوع و ترك انطباعا ال ميحى عن عليم السياسيية برمتيه، يف  

يييرى ان الطييوة االوىل حنيييو التنمييية السياسييية هييي تطهييري نظييام عليييى (baye)بــاي كتاباتييه االوىل كييان 
مفهوما اساسيا يؤيد املزج التدرجيي يف مجيع اجملتمعات و اليذي ميكين ان "مستوى الدولة و الذي اعتربه 

" ان يطييور مييا اعتييربه" الثقافية السياسييية و التنمييية السياسيية"اسيتطاع بيياي يف كتابييه " نسيميه ثقافيية عاملييية
و ان عالمييييات التنمييييية السياسييييية ميكيييين ثقفييييي اثرهييييا علييييى ثييييالث " مفتيييياح عناصيييير التنمييييية السياسييييية

بالنسيبة للسيكان ككيل و بالنسيبة ليرداء احلكيومي و اداء النظيام نفسيه، كميا رأى ان التنميية  مسيتويات
السياسييية تتزايييد طاعيية النظييام السياسييي حبيييث تسيييطر و حتييل شييؤون الشييعب اىل جانييب السيييطرة علييى 

حييث جتليت نصييحة بياي البحيث عين خصيائص املسياواة و القيدرة و التفاضيل و .التمشي ميع املطاليب
 .درجة تقدمها تقرير

ان الكتاب االوائل يف التنمية السياسية كانوا مهتمني اكثر بالتعرف على خصائص اليت متيز اجملتمعات 
النامية و ايضا تلك اليت متيز تطور جمتمعات االمل الثالث عن دول الغرب اكثر من الرتكيز على املراحل 

.2حنو التطور او الرتكيز على القوى اليت جتعل من عملية التنمية اليت متر خالهلا اجملتمعات

                                       
 تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصادية- 1

http://www.univ-chlef.dz:801/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_8.pdf 
26.10.2012/19.56h  
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 : بني ثالث مراحل من مراحل التنمية السياسية (Huntington) هنتينجتونفقد ميز        
 .ترشيد السلطة مبعىن استبدال السلطات احمللية بسلطة مركزية واحدة- 
 .السياسية و خلق ابنية  صصة هلامتيز و تنوع الوظائف -
 1.زيادة املشاركة  باالستيعاب التدرجيي للجماعات و الشرائح اهلامشية يف املركز-

علييى ضييرورة حتقيييق االسيتقرار عيين طريييق اجييياد مؤسسييات  (Huntington)هنتينجتــونو يؤكيد 
سياسية مثل االحزاب السياسية اليت تنظم املشاركة السياسية و حتيول دون ان تكيون تليك املشياركة جميرد 

ــــــــونوسيييييييييلة النعييييييييدام االسييييييييتقرار السياسييييييييي، حيييييييييث اصييييييييبحت التنمييييييييية السياسييييييييية لييييييييدى   هنتينجت
(Huntington) السياسية من ناحية و املشياركة السياسيية مين ناحيية  مرتبطة بالعالقة بني املؤسسات

كمييا حيياول ان لييرر التنمييية السياسييية ميين التحييديث االجتميياعي و عييارض ربطهييا بالتصيينيع  2.اخييرى
ليس يف اجملال السياسي فحسب بل يف اجملاالت االقتصادية و الثقافية و االجتماعية،بل ركيز اكثير عليى 

االجتماعيية احلادثية يف التصينيع و قيوة و اسيتقرار او ضيعف الكايانيات  بني العملييات" التفاعل املتبادل"
 .السياسية التقليدية او االنتقالية او احلديثة من ناحية اخرى

كما يرى ان التنمية السياسية قائمة على نظام املؤسسات ميكن ان تتمتع مبستوى عال من التكيف، و 
التمحيص و لكنه قدم اسهاما قيما، يف نظرية التنمية التعقد، و التماسك، و مع ذلك قد ينقصه 

 3.السياسية
فيعترب من الرواد االوائل الذين حبثيوا ظياهرة  ( Gabriel Almond)لغابريال المونداما بالنسبة        

التنمية السياسية بأنيه  ميع بيني االهتميام بالنظريية و بيني املمارسية االحبياث امليدانيية التجريبيية يف اجمليال، 
لذلك فهو ينتقل بني البحث التطبيقي و التفكيري النظيري و جتمييع الوقيائع التارخييية يف حماولية لليق بنياء 

 .ما بني التنمية السياسية و دراسات النظرية السياسية و العلوم السياسية باملعىن التقليديالنظري يربط 
 .ان دراسة التنمية السياسية تقتضي دراسة النظام السياسي من زاويا  تلفة (Almond)المونديرى 

لتنميية السياسيية حيث مال اىل املزج بني املنهج الوظيفي الذي يتبناه هو اصال و املنهج الذي ينظير اىل ا
يف اطييار مفهييوم حييل املشييكالت و دور القيييادة يف اطييار هييذه العملييية، و يفضييل املونييد ان تأخييذ نظرييية 

 :التنمية السياسية تطورها بناحيتني رئيسيتني
 .االستفادة من املناهج و التطور الذي حلق مبجال االقتصاد و دراسة ظاهرة النتيجة االقتصادية-

                                       
 .71عبد املطلب غامن، مرجع السابق، ص   - 1
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 .1استعمال التاريه كمحزن جترييب لظاهرة التنمية السياسية
حاول ان يضع متيزا واضحا بني التغري التكنولوجي و التغري الثقايف، و (Fred Riggs) فريد و رجزاما 

، و يرى يف مسألة  "بالثقافة"اكثر من اتصاهلا " التكنولوجيا"املؤسسات السياسية عنده تتصل باملسائل
التنمية السياسية انه ميكن ان تقع فيما مساه بالفه التنموي، كما ان الرتكيز الشديد على قيام الدولة 

 .2 على نظام املؤسسات قد يصبح يف حد ذاته فخا تنمويا
مالئمة لدراسة عملية و نتيجة لذلك اجته الباحثون منذ السبعينات يف البحث يف اطر نظرية 

و زمالئه (Almond)" الموند"التغري السياسي، و كان من حمصلة هذا االجتاه ان ظهرت حماولة 
إلدماج تأثري عوامل البيئة، و القيادة و املهارة، و عمليات االختيار و التحالفات السياسية يف اطار 

" رنرب ارونالد" و(Gary D)" جاري د"صيغة كلية للتغري السياسي، و ظهرت ايضا حماولة 
(Aronald Brenner) لتطوير مناذج التغري السياسي املعقد ميكن ان يستوعب كافة املتغريات

امكن عن طريقها حتقيق  السكانية و االقتصادية و السياسية يف اطارها، فضال عن  حماوالت عديدة
السياسي مبا يف ذلك عملية قدر اكرب من الفهم املتعمق ألسباب و امناط و عواقب عمليات التغري 

 .3 التنمية السياسية ذاهتا

 :التنمية السياسية في التراث العربي االسالمي-
ان التنمييية بالنسييبة لشيييعوب العييامل الثالييث والعيييامل اإلسييالمي فتعييدث شيييغلهم الشيياغل، حييييث إنث  

جمتمعييياهتم تعييياين ضيييروبا  مييين التخليييف، وأصييينافا  مييين التيييأخر تتمثيييل يف التيييدهور الشيييامل لشيييىت جمييياالت 
، في نث فضيال  عين ذليك. احلياة، ولذلك فهم أحرص الناس عليى التنميية للخيروج مين هيذا الوضيع امليرتدي

 .النهضة احلضارية اليت تعدث مطمحا  أساسا  لدى هذه الشعوب ال تتحقق إال عن طريق التنمية
ان املوفييق اإلسييالمي ميين التنمييية علييى غييرار مييا تقييدم ميين كييالم علييى املنظييور اإلسييالمي هلييا فتعييد 

وهيذا املوقيف مبيين عليى التصيور اإلسيالمي  .ةوسييلة لتحقييق سيعادة اإلنسيان ورفاهيتيه يف اليدنيا واآلخير 
،  "إنث اإلنسان غايية مجييع ميا يف الطبيعية، وكيلث ميا يف الطبيعية مسيخر ليه"للكون واحلياة واإلنسان حيث 

م البحير لتجيري الفليك فيييه بيأمره ولتبتغيوا مين فضيله ولعلكييم كي﴿ا  اليذي سييخر ل: كميا يف قوليه تعياىل
وميا يف األرض مجيعيا  منيه إنث يف ذليك آلييات لقيوم يتفكيرون   وسخر لكم ما يف السيموات . تشكرون 

وكلييوا ميين( ﴿هييو الييذي جعييل لكييم األرض ذلييوال  فامشييوا يف مناكبهييا: ، وقولييه تعيياىل(11-11:اجلاثييية
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﴿وأنزلنيا : وأنزل القرآن من أجيل اإلنسيان أيضيا  كميا قيال تعياىل(. 11:سورة امللك)رزقه وإليه النشور  
، وخليق اإلنسيان وجعيل (11:سيورة النحيل) للنياس ميا نيزنل إلييهم ولعلهيم يتفكيرون  إليك الذكر لتبنين 

حياتييه مقصييدا  شييرعيا  البييد ميين احملافظيية عليهييا، فييال جيييوز االعتييداء عليهييا بييدون حييق، ولييذلك كلثييه حييرثم 
ا ﴿وميين يقتييل مؤمنييا  متعمييدا  فجييزا ه جهيينثم خالييدا  فيهيي: القتييل حترميييا فيييه غلظيية وشييدة كمييا قييال تعيياىل

، وسيبب ذليك أنث القتيل ليول بيني (91:سيورة النسياء)وغضب ا  عليه ولعنه وأعدث له عيذابا عظيميا   
اإلنسيان وبيني حتقييق مهمتيه يف االسيتخالف، ويف ذليك قضياء عليى عميارة الكيون وتنميتيه واسيتثمار ميا 

ة التنموييية وسيييلة وبنيياء علييى ذلييك، فيي نث هييدف التنمييية اإلسييالميثة هييو اإلنسييان، ولييذا تكييون العملييي. فيييه
. غايتها حتقيق سعادة اإلنسان املادية واملعنوية حتقيقا  ينسجم مع قصد الشارع من اسيتخالفه يف األرض

إذن، فاإلنسييان هييو حمييور التنمييية اإلسييالميثة وهييدفها الوحيييد، ولييذلك عنييدما قييدمت تعريفييا  للتنمييية ميين 
حبيييث جعلتهييا تطييويرا  شييامال  لقييدرات  منظييور إسييالمي أكييدت علييى حمورييية اإلنسييان يف هييذه العملييية،

فكيون اإلنسيان حمييورا  لتنميية اإلسيالميثة وغايتهييا يعطيي أولويية للتعليييم . واملعنوييية اإلنسيان ومهاراتيه املاديية
 1 .حبيث يعتىن بالتنمية التعليمية ويركز عليها قبل غريها من جماالت التنمية املتنوعة

التنظييريات السياسييية للتنمييية ففيي التيياريه االسييالمي تظهيير، و بيدأت ( م11)و منيذ القييرن الرابييع هجييري
 :نذكر منها باختصار و على سبيل املثال

مين خيالل حتدييده إلصيالح (1111-971/ه  111-1111")ابو الحسن الماوردي "ما دونه -
هييا اعلييم ان مييا تصييلح الييدنيا حييىت تصييري احوالنييا منظميية و امور : " اجملتمييع ميين خييالل سييتة ركييائز يف قولييه

دييين متبييع، و سييلطان قيياهر، و عييدل شييامل، و : ملتئميية سييتة اشييياء هييي قواعييدها و ان تفرعييت و هييي
 " .امن عام، و خصب دائم، و امل فسيح

، و قيييد حيييدد ليييه وظائفهيييا "هيبييية الدولييية "و يقابيييل السيييلطان القييياهر احلكومييية القويييية، او ميييا يعيييرف ب
ل ميين خييالل دعوتييه لرلفيية، و بعثييه عليييى بالتفصيييل، و ميين ناحييية اخييرى لييدد وظييائف للعييدل الشييام

الطاعة، وأعمار البالد و تنمية االموال، و لدثنا ان انكار العدالة و انتشار الظلم مؤذن خبراب اليديار، 
 .اما االمن العام فهو ما يعرف يف زماننا بوظيفة الدولة يف حفم النظام و االمن و فرض القانون

 

اسيييهاما يف وضييييع النمييييوذج ( 1111-1111/ه 1111-111)ابـــو حامــــد الغزالــــيو لقيييد قييييدم -
 االسالمي يف املمارسة و التنمية السياسيني، و ذلك من خالل حديثه عن العالقة بني العلماء و بني

                                       
 :من املوقع التايل ا التصرف،التنمية من منظور اسالميمفهوم حسن بن إبراهيم اهلنداوي، - 1
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اهنم الصفوة و النخبة  التقدم و االستقرار، و يقصد بالعلماء اهل التخصص و الدراية يف كل جمال أي
هم الصفوة اليت حتمل على عاتقها وقف  الغزاليو هؤالء حبسب ". التكنوقراط"الفكرية او بتعبري اليوم 

الفساد و ضرورة االستمرار يف تقدم و تنمية اجملتمع، و عليهم تقدمي املشورة للنظام السياسي، و هم 
فساد الرعايا بفساد امللوك  و فساد امللوك : "الغزالياملسؤولون عن تنظيم املعارضة السياسية، يقول 

بفساد العلماء، و فساد العلماء باستيالء حب املال و اجلاه، و من استوىل عليه حب الدنيا مل يقدر 
 1"!على احلسبة على االرذال فكيف على امللوك و االكابر؟

فقييد اشييتهر بكتابيية املقدميية اذ انييه اخييتص بعلييوم مل يسييبقه اليهييا احد،فييدرس  البــن خلــدونامييا بالنسييبة 
احيييوال النييياس و االميييم و متعييين يف االخيييتالف احيييواهلم مييين حيييال اىل حيييال و هيييذا ميييا يقابيييل اليييدورات 

 .فحلل و قصى و قدم سباقة و مبدعة( يف ايامنا)االقتصادية

 :رية التنموية يف ما يليفمن خالل افكاره ميكننا الوصول اىل اهم معامل النظ 
،و هييذا فيميا خيييص تارخيييية هييذه احلييياة و اسييس انطالقهييا، "بيياألرض" االحلياح علييى ان احلييياة مربوطيية -

اسيتقالل عيين االرض يف احليياة املدنييية الييت تعتمييد كثيريا علييى اخرتاعييات ( شييبه)ميع االقييرار انيه قييد لصيل
 االنسان

مصدر كل املعياش، و انيه ال معيىن للخيريات االرضيية دون  (تقريبا)التأكيد على ان العمل االنساين هو-
 .عمل انساين

يف النظير يف مشيكالت التخليف املزمنية متجياوزا الظيواهر الطائفيية عليى مالك بن نبي فقد امعن         
السطوح اىل اجلذور املتغلغلية يف االعمياق، و باحثيا عين السينن و القيوانني الكفيلية بتحيول الشيعوب مين 

العجز اىل القدرة و الفعالية، و من مشكلة االسيتعمار اىل ميرض القابليية لالسيتعمار، و مين حالية حالة 
البنياء، و مين املطالبية بياحلقوق اىل القييام بالواجيب اوال، و االنتقيال مين عيامل  تكديس االشياء اىل حالية

نصييل اىل قناعييية  االشييياء و االشييخاص اىل عييامل االفكيييار اليييت تبييدأ حبييل مشيييكلة التخلييف، و جيييب ان
 .حتمية بان مفاتيح حل املشكالت هي يف الذات ال عند االخر

تيوفر جمميوع الشييروط االخالقيية و املادييية الييت تتيييح جمتميع معييني ان " مالـك بــن نبــيتعيين التنميية عنييد -
يقسم لكيل فيرد مين افيراده و يف كليل طيور مين االطيوار وجيوده منيذ الطفولية اىل الشييخوخة املسياعدة ليه 

 ."رية يف هذا الطور او ذاك من اطوار منوه ضرو 
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يرفييع الشييعب بفكرتييه اىل االحييداث االنسييانية، و ان يتعمييق يف فهييم العوامييل "يطلييب حتقيييق التنمييية ان 
 ".اليت تبين احلضارات او هتدمها 

االنسيان و اليرتاب و : هيا احليديث عين أي مشيروع تنميوي هييالعناصر الضرورية اليت ميكين انطالقيا من-
 .الوقت، كل هذا يف اطار الدافع الديين

 احلضارة كأحسن تعبري عن التنمية او  كنتيجة هلا هي ابداع و متييز و ليست تقليدا و تبعية-
 .1احلضارة هي اليت تلد منتجا و ليس العكس-

قد سبق وان اشرنا اىل ان اهتمامات العربية االسيالمية قليلية مقارنية مبيا قدمتيه اليرواد الغيربيني، فيل        
يأخذ موضوع التنمية السياسيية عربييا حظيه مين االهتميام عليى األقيل حيىت الثمانينيات إال مين خيالل ميا 

انيت جماالتيه كميا حيددها  عرفته جماالت علم االجتماعي السياسي من منو و توسع ملحيوص، فبعيد ان ك
السلوك االنتخايب، دراسة القوة االقتصيادية، اييديولوجيات :منحصرة يف" ليسبت"و " بندكك:"كل من

احلركات السياسيية، دراسية االحيزاب السياسيية، دراسية احلكومية و اخيريا الدراسيات املقارنية فقيد اضييف 
ة و دراسييية اليييوعي السياسيييي و االتفييياق هليييذه املييييادين جمييياالت حديثييية امههيييا دراسييية النظرييييات السياسيييي

 .2السياسي، و دراسة الصفوة و اخريا دراسة التنمية السياسية

:مفهوم التنمية السياسية: ثالثا    
يتعني علينا منذ البداية االشيارة اىل انيه لييس هنياك اتفياق بيني العياملني يف حقيل عليم السياسية او        

علم االجتماع السياسي حول تعريف دقيق ملفهوم التنمية السياسية كونه من املفياهيم املسيتحدثة واليذي 
لصييييدد بييييالتحيز اختلطييييت معييييه مجليييية ميييين املفيييياهيم، كمييييا متيييييزت اغلييييب التعريفييييات اليييييت قييييدمت هبييييذا ا

االييييييديولوجي، وانطيييييوى  العدييييييد منهيييييا عليييييى التحييييييز احلضييييياري، و بالتيييييايل افتقيييييدت هيييييذه التعريفيييييات 
للموضيوعية الييت تعيد اليركن االساسيي للعليم، فضيال عين ذليك فيان جمميل التعريفيات الييت قيدمت للتنمييية 

ميييز بعييدم االملييام بكافيية السياسييية صييدرت عيين علميياء و بيياحثني ينتمييون اىل العييامل املتقييدم ممييا جعلهييا تت
 .3جوانب و ظواهر الواقع السياسي يف العامل الثالث

                                       
 النظرية التنموية في فكر ابن خلدون و مالك بن نبيسامر مظهر القنطقجي،  - 1
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ومبييا ان مصييطلح التنمييية السياسييية مصييطلح مركييب فييال بييد ميين التطييرق ملفهييوم التنمييية لغيية و اصييطالحا 
 . ليسهل مجعه مع مصطلح السياسة ع معاجلة تعريف التنمية السياسية

 :في مفهوم التنمية 

ان اسييتخدام مصييطلح تنمييية يف الدراسييات و االحبيياث السياسييية و االقتصييادية و االجتماعييية، يعييد    
 :حديث النشأة نسبيا، حيث مل يتم ذلك إال بعد احلرب العاملية الثانية و ذلك راجع لسببني

زمنييية  عمليية االسييتقالل و التحييرر ميين االسيتعمار و التبعييية اليييت مشلييت الكثييري مين الييدول علييى فييرتات-
 .متتالية و متقاربة، و دور السلطات يف عمليات التعمري و البناء من اجل حتسني اوضاع جمتمعاهتم

 1.دور النهضة العلمية و تطور العلوم االجتماعية و االقتصادية و السياسية -

 علييى عمليية احييداث جمموعيية ميين"بيرز مفهييوم  التنمييية بدايية  يف علييم االقتصيياد حيييث اسيتخدم للدالليية 
اجملتمييع القييدرة علييى التطييور الييذايت  فقييد كييان اهلييدف منييه اكتسيياب" التغييريات اجلذرييية يف جمتمييع معييني 

املسييييتمر مبعييييدل يضييييمن التحسيييييني املتزايييييد يف نوعييييية احليييييياة لكييييل االفييييراد، مبعيييييىن زيييييادة قييييدرة اجملتميييييع 
نمييييية اىل حقييييل لالسييييتجابة للحاجييييات االساسييييية و احلاجييييات املتزايييييدة ألعضييييائه، ع انتقييييل مفهييييوم الت

السياسة منذ ستينيات القرن العشرين، حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البليدان غيري االوروبيية جتياه 
 .2 الدميقراطية

 :التنمية لغة
القيت عليها  و منيت النار تنمية اذ ،3ان لفم  التنمية مشتق من منى مبعىن الزيادة و االنتشار      

احلديث و منيته مبعىن رفعته، و امنيته ادعته على وجه النميمة اما منيته مشددا حطبا و ذكيتها به، منى 
 .4بلغته على وجه االشاعة و النميمة

 :اصطالحا

                                       
 .91ملود الطبيب، مرجع السابق، ص -1
 التنمية مصطلحات و مفاهيمنصر حممد عارف، - 2

www.abegs.org/site/Upload/DocLib3/93931.8.04.2012/19.20h ا التصرف من املوقع التايل يوم   
 .711ص  بريوت،:العالمة ابن منظور، دار لسان العرب، اجمللد الثالث (المحيط)معجم لسان العرب - 3
 ،(االسالمي دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري)نظريات التنمية السياسية المعاصرةنصر حممد عارف، - 4

 .111دار القارئ العريب، ص :القاهرة

http://www.abegs.org/site/Upload/DocLib3/93930.8.04.2012/19.20h
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و نتيجيية ( النظريية والعمليية التطبيقيية) مفهيوم التنميية الكثيري ميين اجليدل عليى مجييع املسييتويات  أثيار     
لدلك تعددت التعريفات، وكل منها تناوليه مين زاويية معينية حسيب اخيتالف املييادين و املنياهج العلميية 

 .الاصة هبا

 بـوجين" هيذا املصيطلح هيوو قيد ا اسيتخدامه يف  تليف الدراسيات، ولعيل أول مين اسيتعمل           
وميين بيني أهييم التعريفيات هليذا املصييطلح نيذكر مييا  ،1119حيني اقييرتح خطية تنمييية العيامل سينة " سـتيلي

   :يليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
التنمية هي عملية االنتقال باجملتمعات من حالة ومسيتوى أد  إىل حالية ومسيتوى أفضيل، ومين منيط - 

نييه يف مواجهيية املتطلبييات الوطنييية يف ميييدان تقليييدي إىل منييط آخيير متقييدم كمييا ونوعييا وتعييد حييالث البييد م
   .اإلنتييييييييييييييييييييييييييييييييييياج واليييييييييييييييييييييييييييييييييييدمات

يقصد بالتنمية إحداث تطور يف جمال ميا بواسيطة تيدخل أطيراف واسيتعمال أدوات مين أجيل الوصيول -
إىل الرقييي، إذن هييي عبييارة عيين عملييية تدخليييه أو هييي تييدخل إرادي ميين قبييل الدوليية وهييي حتقيييق زيييادة 

 .وهييي تغييري إجيييايب يهييدف بييه إىل نقييل اجملتمييع ميين حاليية إىل حاليية أفضييلتراكمييية سييريعة يف الييدمات 
بأهنا ذلك الشكل املعقد من اإلجراءات والعمليات املتتاليية واملسيتمرة الييت يقيوم هبيا " كما عرفت أيضا   

اإلنسان للتحكم بقدر ما يف مضمون واجتياه وسيرعة التغييري الثقيايف واحلضياري يف جمتميع مين اجملتمعيات 
إشييباع حاجاتييه، أي أن التنميييية مييا هييي إال عمليييية تغيييري مقصييود وموجيييه، لييه مواصييفات معينييية  هبييدف

 "هبدف إشباع حاجات اإلنسان
  :وهناك نظرتني ملفهوم التنمية 

على اعتبارات أن التغريات البنائية النامجية عنهيا تيؤدي " عملية: "تعتمد على التنمية هي: النظرة األولى
كافيية األنسيياق وبالتييايل يف الوظييائف املرتبطيية هبيا وكييذلك ألهنييا جمموعيية ميين الطييوات إىل ردود أفعيال يف  

  .املتتالييييييية واملتداخليييييية واليييييييت تييييييؤدي إىل حتقيييييييق غايييييييات حمييييييددثة، وهييييييي تسييييييري يف اجتيييييياه واحييييييد
وهذا يرجع إىل اعتبيار أن التنميية أو بياألحرى خطية " أداة"فتنظر إىل التنمية بوصفها : أما النظرة الثانية

التنمييية ليسييت هييدفا يف حييد ذاهتييا ولكنهييا وسيييلة لتحقيييق األهييداف اليييت حتقييق طموحييات اجملتمييع ورمبييا 
  بالنسيييييييييييييييييييييييييييبة للمجتمييييييييييييييييييييييييييع" اإلرادة" يعكييييييييييييييييييييييييييس هيييييييييييييييييييييييييييذا مفهييييييييييييييييييييييييييوم 

  و هي حتقيق زيادة تراكمية. وليس كأداة أو حالة process ولكن عمد الباحثني على دراستها كعملية
 .1 يهدف به نقل اجملتمع من حالة إىل حالة أفضلسريعة يف الدمات وهي تغري إجيايب 
                                       

 رياض محدوش - 1
http://www.almethaq.info/news/article1696.htm 28.11.2012/20.41h. :التصرف من املوقع التايل يوم تم  

 

http://www.almethaq.info/news/article1696.htm%2028.11.2012/20.41h.تم
http://www.almethaq.info/news/article1696.htm%2028.11.2012/20.41h.تم
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و (اي متصييلة و واعييية)التنمييية بشييكل عييام عملييية تغييري ثقييايف دينامييية: محمــد الجــوهرييعييرف  
و تيييرتبط عمليييية التنميييية (بصيييرف النظييير عييين حجيييم هيييذا اجملتميييع) موجهييية تيييتم يف اطيييار اجتمييياعي معيييني

دفيع هييذا التغييري و توجيهيه، و كييذلك االنتفياع بنتائجييه و بازديياد اعيداد املشيياركني مين ابنياء اجلماعيية يف 
مثراتييه،اي ان التنمييية هبييذا املعييىن تنطييوي علييى توظيييف جهييود الكييل ميين اجييل صيياحل الكييل، خاصيية تلييك 

 .1القطاعات و الفئات االجتماعية اليت حرمت يف السابق من فرص النمو و التقدم
وفق  dynamicاىل اجملتمع املتغري staticابت حتول اجملتمع الث"بأهنا  احمد زكي بدويفيعرفها 

 .2احتياجات مجاهري الشعب
 -ال تعييين التنمييية تغييريا جتيياه احلركيية التطورييية للبنييية االجتماعييية عبــد الفتــاا بــدوي الــزبنو يعييرف      

كية االقتصادية يف البلدان املتخلفة، او تغري شكلها التدرجيي الرتاكمي، بل تعين بالضبط تسريع هيده احلر 
 .و تعزيز اجتاهها التصاعدي

 :فمن خالل هدا التعريف ميكن ان نستنتج خاصيتني اساسيتني يتميز هبما مفهوم التنمية 
 تعزيز االجتاه التصاعدي هلدا الشكل التدرجيي الرتاكمي على خالف النمو الذي يتميز باجتاهني - 

 .لتنمية تصاعدي و تنازيل
 .3بالنمو الذي يعد شكل من اشكال احلركة التطورية البطيئة تتميز احبركة تطورية سريعة مقارنة-

عليييى ان التنميييية هيييدف عيييام و شيييامل لعمليييية ديناميكيييية حتيييدث يف  محمـــد الكـــرديو يعرفهيييا 
جمتمع، و جند مظاهرها يف تلك السلسلة مين التغيريات البنائيية و الوظيفيية الييت تصييب مكونيات اجملتميع 

، مسيتطاعهية املتاحة للوصيول هبيا اىل اقصيى اسيتغالل ممكين يف اقصير فيرتة و نوعية املوارد املادية و البشر 
 .4و ذلك  هبدف حتقيق الرفاهية االقتصادية و االجتماعية املنشودة للغالبية من افراد اجملتمع

يؤكد على ثالث منظورات ميكن ان يتحدد ضيمنها   (James coleman) جيمك كولماناما 
 :معىن للتنمية و هي

و لييذي يييرى ان عملييية التنمييية عمليية تارخيييية ميكيين التوصييل اىل مراحلهييا و خطواهتييا : التييارخيي املنظيور-
 .عن طريق تبع تاريه اجملتمع االورويب

                                       
 111، ص 1971دار ملعارف،  :القاهرة ،1.ط علم اجتماع و قضايا التنمية في العالم الثالث،حممد اجلوهري،  - 1
 .19 ، ص،مرجع السابقالطاهر سعود - 2
 . 17 ، ص1911معهد العلوم االقتصادية ،:، وهرانمدخل الى مفهوم العلمي للتخلف و التنميةعبد الفتاح بدوي الزبن،  - 3
 .11، ص 1991دار املعارف ،:القاهرة  (دراسة نقذية في اجتماع التنمية)تغريب العالم الثالثكمال التابعي،  - 4
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و ينظيير اىل التنميييية يف ضييوء الثنائيييات، التقليديييية يف مقابييل احلداثيية، و الصيييناعة يف : املنظييور النمطييي-
 .مقابل الزراعة

اىل التنميييية عليييى اهنيييا عمليييية دائمييية بيييدون هنايييية ميثيييل اجملتميييع االورويب قمييية  و ينظييير:املنظيييور التطيييوري -
 .1تطورها

 :و عليه ميكن استنتاج اهم خصائص التنمية
التنمييية عمليييية وليسيييت حالييية، و بالتييايل فهيييي مسيييتمرة و متصييياعدة تعبييريا عييين احتياجيييات اجملتميييع و -

 .تزايدها
 .التنمية عملية ديناميكية و ليست ثابتة-
-السياسيية)تتميز التنمية بطريق واحد حمدد مسبقا كما صتلف طرقها و توجهاهتا باختالف الكيانات-

 (.  االجتماعية-االقتصادية
 .التنمية عملية جمتمعية تضم كل الفئات و تساهم فيها كل القطاعات و اجلماعات يف اجملتمع-
 .ائيةالتنمية عملية واعية حمددة االهداف و الغايات و ليست عشو -
 .حتقيق تزايد منتظم عرب فرتات زمنية طويلة-
 .زيادة يف متوسط انتاجية الفرد و بتعبري اقتصادي ادق تزايد متوسط الدخل احلقيقي للفرد-
تزاييييد قيييدرات اجملتمييييع السياسيييية االجتماعييييية و االقتصيييادية جيييييب ان يكيييون التزايييييد متصييياعدا و هييييو -

 .الوسيلة لبلوغ غاياته
ار السياسي و االجتماعي و االقتصادي نتيجة للتحوالت اهليكلية اليت حتدثها عمليية حتوالت يف االط-

 .2التنمية الشاملة و اليت متيزها عن النمو االقتصادي
مجموعة عمليات ديناميكية متكاملة تحدث في  "تعريفا اجرائيا التنمية هي كامل التابعيمينحها  و

المشتركة بأساليب ديمقراطية، وفق سياسة اجتماعية محددة و  مجتمع من خالل الجهود االهلية و الحكومية
خطـــة واقعيـــة، وتتجســـد مظاهرهـــا فـــي سلســـلة مـــن التغيـــرات البنائيـــة و الوظيفيـــة التـــي تصـــيب كافـــة مكونـــات 
المجتمــع الماديــة و الطبيعيــة و البشــرية و المســيرة، للوصــول الـــى اقصــى اســتغالل ممكــن فــي اقصــر وقـــت 

 .3" قيق الرفاهية االقتصادية و االجتماعية لكل افراد المجتمعمستطاع، و ذلك بقصد تح

                                       

 .14 ص الطاهر سعود، مرجع السابق، - 1
 :،ا التصرف من املوقع التايلتطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصادية  - 2

http://www.univ-chlef.dz:801/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_8.pdf 
 .11كمال التابعي، مرجع السابق، ص  - 3

http://www.univ-chlef.dz:801/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_8.pdf


64 
 

فميين خييالل عييرض لييبعض التعريفييات و اهييم الصييائص اليييت تتميييز هبييا التنمييية فيييمكن القييول ان        
التنمية عملية تغري جدري يشمل كافة اجملاالت تعمل على حتقيق الرقي و الرفاهية للمجتمع مبشاركة و "

عيشة و ضيمان مسامهة كافة االطراف و اجلهات من اجل وضع برنامج حمدد الغايات لرفع مستويات امل
 " .العيش الكرمي

 :مفهوم السياسة -
لقيد عياجل العديييد مين البياحثني و العلميياء مصيطلح السياسيية حيييث ا تناوليه مين وجهيية نظير كييل        

منهم، إال انه ليس من السهل االتفاق عليى معيىن حميدد وواضيح، عليى اليرغم مين التيداول الشيائع ليه إال 
مانعيييا، فكلمييية السياسيييية تشيييري اىل تليييك العملييييات الييييت يقيييوم هبيييا انيييه ال يوجيييد تعرييييف جامعيييا حميييددا 

االنسان ملعاجلة عملية الصراع و حماولة حتقيق الصاحل العام، او صاحل مجاعة تعمل على الدوام و تصارع 
 .من اجل الوصول اىل القوة

ن اسييتخدم ارسييطو قييدميا مفهييوم السياسيية علييى انييه نضييال ميين اجييل حييياة افضييل للمجتمييع، إال ا
مصييياحل  ر يييية البييياحثني اجليييدد صتليييف حييييث جعليييوا جيييوهر السياسييية هيييو حتقييييق احليييياة الطيبييية و عالقييية

اجلماعيييية هبييييذه احلييييياة علييييى الييييرغم ميييين ان الصييييراع و القييييوة مهييييا عناصيييير التحليييييل االساسييييية يف تعريييييف 
 .1 السياسية

politics يف اللغة الفرنسية، و يف اللغة االجنليزية   politique سياسة هي ترمجة لكلمةان كلمة   
،و تعيين اجتمياع امليواطنني اليدين يكونيون املدينية، اميا  la citéاي احلاضيرة  polisو مردهيا اىل اليونانيية

، و لكن يف اليونانية هنياك فيارق كبيري بيني احلاضيرة villeمرادفة لكلمة   la citéيف اللغة العربية حاضرة
  .*و املدينة

، مبعناها اليوناين منذ مطلع القرن الثالث عشر، politiqueيةو يف الفرنسية ظهرت كلمة سياس
، وقد عرفها معجم "...حكم احلواضر"التيين السياسية بأهنا  (Prunato)بروناتوو قد عرفها 

هي معرفة كل ماله عالقة بفن حكم الدولة و ("اسم مؤنث)»  « politique :االكادميية مبا يلي
 2"ب دارة عالقتها الارجية

                                       
 .11-11ص  .، ص1117دار املعرفة اجلامعية ، :ة،االسكندرية علم السياسة و ديمقراطية الصفوامساعيل سعد،  - 1
عصام : املرجع التايل لإلطالع على حتديد واضح ملا تعنيه كلميت احلاضرة و املدينة عند اليونان القدماء يرجى الرجوع اىل  *

 . 7 ، ص، مدخل الى السياسيةسليمان
 .1-7ص .، ص1979دار النضال للطباعة و النشر و التوزيع، :بريوت،1.،طمدخل الى علم السياسةعصام سليمان ، - 2
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االصل الالتيين تعين كلمة سياسية، تدبري شؤون الدولة و اصبحت االن تعين مجيع ما و يف 
 1.يتعلق بأمور الدولة و العالقات بني الدول، وخطط االفراد و اجلماعات، اهلادفة اىل حتقيق االهداف

كلمة سياسة يف اللغة العربية ال تعرب عن املعىن االصلي اليوناين "، انحسن صعبيرى الدكتور 
تعربان عن املعىن " السياسة املدنية"االجنليزية، و ان كلميت  politicsالفرنسية او  politiqueلكلمة 

االصلي، فلذلك راجت كلمتا السياسة املدنية و العلم املدين و العلم السياسي عند الفالسفتنا 
( science politique) الدين تأثروا بالفالسفة اليونان، و يرى ان الرتمجة االمينة لعبارةالوسطيني

 .2لكان االصح برتمجتها بالعلم املدين او علم املدينة
سسيت الرعيية سياسية، و : و يف اللغة العربية يف معجم لسان عرب مشتقة من كلمية السيوس يقيال     

السياسة فعل السائس يقال هو يسوس الدواب اذ قام عليها و راضها، و اليويل يسيوس رعيتيه، اي تيوىل 
مييا يفعييل كييان بنييو اسييرائيل يسوسييهم انبيييا هم اي تتييوىل امييورهم ك: و يف احلييديث.قيييادهتم و رياسييتهم

 .االمراء و الوالة بالرعية
سيياس القييوم،دبر و تييوىل امييرهم، و السياسيية استصييالح اللييق ب رشييادهم اىل الطريييق :و يف املنجييد      

 .املنجي يف العاجل او االجل، و هي فن احلكم و ادارة اعمال الدولة الداخلية و الارجية
 rober)روبيرفان معجم "الشؤون العامةماله عالقة ب" بان السياسة هي اميل ليتريلفحني يرى 

اىل ان   (Laaland indri )الالند اندريو يشري " فن ادارة اجملتمعات االنسانية" يرى فيها (
 .3"هي كل ما له عالقة بالدولة و احلكم"السياسة 

على اهنا طريقة ميكننا من خالهلا ان نفهم و ننظم  اسماعيل عبد الفتاا عبد الكافيو يعرفها 
الشؤون االجتماعية و هي الوسائل اليت يستطيع بعض االفراد و اجلماعات السيطرة على الوضع اكثر 

من االخرين، و هو مفهوم نستخدمه كجزء من النماذج و االطر الذهنية اليت نفسر من خالهلا او 
 .4حناول ان نفهم العامل من حولنا 

فبعد اجلمع بني التنمية و السياسة مبا عرفنامها ف ننا حنصل على عدة دالالت و خصيائص، و مين       
 :خالل هذا نعرض اهم التعريفات اليت تناولت التنمية السياسية حسب ر ى و زوايا  تلفة

                                       
 (موجز لدراسة العلوم السياسية... مدخل)مبادئ علم السياسية - 1

http://www.ao-academy.org/docs/mabadia_3ilm_alsiyasah_2503009.pdf12.07.2012/08.141h 
 .9عصام سليمان، مرجع السابق، ص  - 2
   .9، ص 1111املؤسسة احلديثة للكتاب، (:لبنان) ، طرابلس1.، طمفاهيم أساسية في علم السياسةخضر خضر،  -1
 .111امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف،مرجع السابق، ص  - 4

http://www.ao-academy.org/docs/mabadia_3ilm_alsiyasah_2503009.pdf
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انيب جو "اذ قيدم يف  كتابية  Lucian baye))لوسـيان بـايان اشيهر مين تنياول التنميية السياسيية      
 :العديد من التعريفات"التنمية السياسية

 .التنمية السياسية هي الشرط الضروري الالزم لتحقيق التنمية االقتصادية-
 .التنمية السياسية هي حتقيق التغري احلكومي املنظم-
 .التنمية السياسية هي بناء الدولة القومية-
 .التنمية السياسية هي التحديث-
 .قيق املشاركةالتنمية السياسية هي حت-
 التنمية السياسية هي تدعيم قدرات النظام السياسي-
 .التنمية السياسية هي احدى جوانب التغيري االجتماعي الشامل-
 .التنمية السياسية هي بناء الدميقراطية-
 .1 التنمية السياسية هي حتديث للثقافة السياسية للمجتمع-

السياسية كمتطليب ضيروري للتنميية االقتصيادية مين ان التنمية الدكتور عبد المطلب غانم فريى 
بييياب ان الظيييروف السياسيييية و االجتماعيييية تلعيييب دورا حامسيييا يف اعاقييية او تسيييهيل التقيييدم يف متوسيييط 
دخل الفرد، و هلدا يتوجب فهم التنمية السياسيية عليى اهنيا حالية النظيام السياسيي الييت قيد تسيهل النميو 

 .االقتصادي
يم احلكييومي علييى انييه هنيياك عالقيية متبادليية بييني التنمييية السياسييية و التنظييييم كمييا اكييد يف مسييألة التنظيي

االداري القانوين من زاوية ان تأسييس بريوقراطيية فعالية ضيروري للتنميية، و التنميية بيدورها ضيرورية ليدعم 
 .   هدا التنظيم

                                       
               :ا التصرف املوقع التايل، منقول عن مصطفى الصويف، مفهوم التنمية السياسية - 1

http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=1&t=2817414.10.2012/22.15 

التقليديية ال ييؤدي الييا  على انه عملية استمرار النميو و التطيور احليديثني بعيد نقطية االقيالع كميا ان اهنييار الثقافيات:يعرف التحديث *
 .اىل احلداثة فالتحديث يعين التحضر االنتقال من الريف اىل املدينة و االنتقال من الوالء االسري و القبلي اىل والء الدولة

اميييا التحيييديث تارخيييييا حسيييب ايزنسيييات هيييو عمليييية التحيييول حنيييو تليييك االمنييياط و الييييت يقصيييد هبيييا الييينظم االجتماعيييية و السياسيييية و 
 .ع انتشرت يف البلدان االوروبية 19و  17صادية اليت تطورت يف اوروبا الغربية و امريكا الشمالية ما بني القرنني االقت

 قضـــايا و)دراســـات فـــي التنميـــة السياســـية فـــي بلـــدان الجنـــوببوميييدين طامشييية،: و لإلطيييالع اكثييير ميكييين الرجيييوع اىل املرجيييع التيييايل
 .11ديوان املطبوعات اجلامعية،ص ،(اشكاليات

الحضـاري  المنظـور دراسـة نقديـة مقارنـة فـي ضـوء)نظريات التنمية السياسـية المعاصـرةنصر حممد عارف،،: كما ميكن الرجوع اىل
 . 111القاهرة، ص : ،دار القارئ العريب(االسالمي

 

http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=1&t=2817414.10.2012/22.15
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لسياسييية هييي تنظيييم امييا يف مسييالة التنمييية السياسييية هييي بنيياء للدوليية القومييية  علييى اسيياس ان التنمييية ا
 .احلياة السياسية و اداء الوظائف السياسية طبقا ملقومات الدولة القومية احلديثة

و ييييرى ان التنميييية السياسيييية كتعبئييية و مشييياركة اجلمييياهري كوهنيييا تتضيييمن معيييايري جدييييدة لليييوالء و       
 .االخنراط كما تعمل على تفعيل املواطنة

عيييين دراسييية البليييدان الغربيييية املتقدمييية و احلديثييية و طيييرق ي: سياسيييي *التنميييية السياسيييية كتحيييديث
 . حماكاة الدول النامية هلا، على اساس ان الدول املتقدمة هي الصانعة للعصر بالنسبة للتنمية السياسية

و ان التنمييية السياسييية كبنيياء للدميقراطييية تييرادف وجييود مؤسسييات دميقراطييية و االخييذ مبمارسيياهتا، علييى 
 .وحيد للتنمية السياسية هو بناء الدميقراطيةاساس ان الشكل ال

 كما ترتبط التنمية السياسية باجلوانب االخرى للتغبري، و ال وجود جملال مستقل للتنمية السياسية إال 
 اي كجزء من عملية التغري االجتماعي ال ميكن ألي جزء ان يهمل بل )يف اطار التغري كظاهرة جمتمعية،

 1(.لض بنفس االهتمام

فينظييير اىل التنميييية السياسيييية هيييي تطيييوير للثقافييية السياسيييية للمجتميييع انيييه كلميييا تبليييورت الثقافييية         
السياسييية بشييكل مقبييول كلمييا ازداد النظييام السياسييي حتديييدا و متييايزا عيين غييريه ميين اليينظم االجتماعيييية 

و ال يتوقييف . ميية معينييةاىل ا املكونيية للبنيياء الكلييي للمجتمييع، و تعيياظم احسيياس افييراد اجملتمييع بانتمييائهم
هدا إال على تطوير جمموعية مين معيايري و الرميوز و القييم السياسيية، الييت تشيكل البنياء املعيريف و القيميي 
الذي يعمل النظام السياسي ضمنه، و اليت حتدد امناط السلوك، و العالقيات داخيل اجملتميع، و هيدا هيو 

 .2جوهر التنمية السياسية و غايتها االساسية

اما التنمية السياسية تدعم القدرات النظام السياسيي عليى اسياس انيه ييتم تقيومي االنظمية السياسيية       
فتحقيييق االهييداف .يف ضييوء درجيية القييوة املطلقيية اليييت يسييتطيع هييدا النسييق السياسييي او ذاك ان لشييدها
ليت يتم اصاذهيا، فمين العامة للمجتمع تعتمد على قوة النظام السياسي، اليت تقاس من خالل القرارات ا

خييالل هييدا التصييور ميكننييا ان حنييدد اهييداف التنمييية و خصائصييها يف ضييوء عييدة مؤشييرات الداليية علييى 
 .3قدرة النظام السياسي على حشد و تعبئة املوارد من اجل احداث التغريات االجتماعية و السياسية

                                       
 .71، ص 1911الناشر مكتبة هنضة الشرق،  :القاهرة ،دراسة في التنمية السياسيةعبد املطلب غامن،  -1
 .19ديوان املطبوعات اجلامعية،ص ،(اشكاليات قضايا و)دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوببومدين طامشة، - 2
 التغيـــــر و التنميـــــة 1.،ج(السياســـــية و المجتمـــــع فـــــي العـــــالم الثالـــــث)اصـــــول االجتمـــــاع السياســـــيحمميييييد عليييييي حمميييييد،  -3

 .11 ، ص1911دار املعرفة اجلامعية،  :االسكندرية،السياسية
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عييدد  لوسـيان بــايسييية يلخييص مين خييالل هيدا العييرض ملختليف املفهومييات الييت ارتبطييت بالتنميية السيا
 :من النتائج

 .اتضاح درجة اللط اليت احاطت باملفهوم-
 .على الرغم من اللط إال انه هناك نوع من االتفاق حول بعض االساسيات-

التنميييية السياسيييية " اىل معيييىن اكثييير مشييوال للتنميييية السياسيييية مييين ايل ناقشييها حييييت ييييرى انبـــاي توصييل 
 :، و هي تقوم على ثالثة عناصر جوهرية"عددة اجلوانب جانب من عملية التغري املت

و املقود منها املسياواة يف فيرص املشياركة يف صينع القيرار السياسيي، تتضيمن التنميية السياسيية : املساواة-
اخنراط ومشاركة اجلمياهري يف االنشيطة السياسيية، و قيد تكيون هيده املشياركة دميقراطيية  نوعيا مين التعبئية 

ف من ذلك هو تفاعل املواطنني ميع الدولية او عليى االقيل وجيود حكيم شيعيب، كميا قيد الشمولية، واهلد
 .تعين ضرورة ان يكون التجنيد للمناصب  السياسية طبقا ملعايري االجناز و ليس طبقا ملعايري شخصية 

و نشري اىل قدرة النظام السياسي على حتويل املدخالت اىل  رجات و ال مدى تأثريه على : القدرة-
بقية اجملتمع، فهي تتعلق بأداء االبنية احلكومية و الظروف املؤثرة عليها سواء عند صنع القاعدة او 

فاألنظمة السياسية املتقدمة هلا قدرات اعلى للتعامل و التأثري يف احلياة االجتماعية، كما تعين .1تطبيقها
كما تعين ايضا العقالنية يف االدارة و القدرة الفعالية و الكفاءة يف اداء الوظائف العامة و التنفيذية،  

 .2 التوجه العلماين حنو املسائل العامة
و تتمثل يف تقسيم العميل داخيل ابنيية احلكومية، كميا تتضيمن نيوع مين االنيدماج :التميز او التخصص -

ام بيييني العمليييييات و االبنيييية املعقييييدة و املختلفييية، فييييالتميز ال يعييييين جتزئييية و عزليييية االجيييزاء املختلفيييية للنظيييي
 .السياسي
 :كما اشار اىل مالحظتني هامتني        

ييييرى ان العناصييير اليييثالث قيييد تيييرتابط معيييا او ال تيييرتابط، ومييين هيييدا قيييد ليييدث و ال ليييدث تيييوتر بيييني -
، ومن ع فان الضغط للمزييد مين املسياواة "التميز "و املزيد من " القدرة" متطلبات"و "باملساواة"املطالب

النظييام، كمييا ميكيين ان خيفييض التميييز ميين املسيياواة بالتأكيييد علييى نوعييية و  ميكيين ان يكييون حتييديا لقييدرة
 .صصص املعرفة

                                       
 .71عبد املطلب غامن، مرجع السابق، ص  - 1
 .11حممد علي حممد، مرجع السابق، ص  - 2
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التنميييية السياسيييية لييييس خطيييية وال حتكمهيييا مراحيييل متمييييزة بطريقييية قطعيييية، امنيييا حتكمهيييا جمموعييية مييين -
 1.املشكالت املتزامنة او املنفصلة

إقرتابييات لدراسيية "يف مقالتييه (Robert Barakaam)روبــرت بركنهــام ومبحاكيياة نفييس التوجييه لييدد 
  :بيأن مفهوم التنمية السياسية  له مخسة مدلوالت  تلفة "التنمية السياسية

ـــانوني-  يهيييم البنييياء الدسيييتوراين للدولييية الوطنيييية يف الغيييرب، مبعيييىن األسيييس القانونيييية للدولييية :مـــدلول ق
 .الدميقراطية بكل أبعادها املرتبطة مبنهجية الفكر الدستوري الغريب

يعين حتقييق منيو اقتصيادي معقيول يقيرب بيني تطلعيات الشيعب االقتصيادية ودرجية : مدلول اقتصادي-
    . تلبيتها يف الواقع

ضييييرورة وجييييود إدارة مواطنيييية ملتزميييية بيييياحرتام مبييييدئي املشييييروعية اإلدارييييية واملشييييروعية : مــــدلول اداري-
  .القانونية مع حتقيق شروط الكفاءة والفعالية والعقالنية

يهييم حتقيييق االنصييهار يف منظوميية جمتمعييية معينيية، والييدي يبقييى رهينييا باملشيياركة : ل اجتمــاعيمــدلو - 
الشعبية يف احلياة السياسيية مين جهية، وكيدا التطوييق بيأكرب قيدر ممكين للنزاعيات اإلقليميية أو الدينيية أو 

  .الطائفية أو اللغوية من جهة أخرى
رها حتديثا تأيت نتيجية لثقافية سياسيية معينية، أي جمموعية تعترب التنمية السياسية باعتبا: مدلول ثقافي- 

مييين االجتاهيييات واملقيييوالت والتجيييارب الييييت تشيييكل الوعييياء اليييذي صتمييير بداخليييه مقيييوالت التنميييية بكيييل 
 .2 اجتاهاهتا

كما جند عدة اجتهادات اليت قدم تعريفات للتنميية السياسيية، حييث اسيتعمل هيدا املفهيوم بأربعية طيرق 
 .بالعامل اجلغرايف، و اللغوي،و الغائي،و الوظيفي تلفة مرتبطة 

و يقصد به حاجة اليدول الناميية اىل التنميية السياسيية،و هيذا : التعريف الجغرافي للتنمية السياسية- 
 .التحديد اجلغرايف خال من اي حمتوى او خصائص حمددة سوى االشارة اىل مواقع حدوثه

ربيط التنميية السياسيية بعمليية التحيديث الواسيعة، و بالتيايل تعيين : التعريف اللغوي للتنمية السياسية-
 .تعريف التنمية السياسية بأهنا التحديث السياسي
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فهيي تعيين االنتقيال اىل االهيداف الييت يراهيا النظيام السياسيي، اميا :التعريـف الغـائي للتنميـة السياسـية-
االسييييتقرار، الشييييرعية، التغلغييييل، الدميقراطييييية، : هييييدف اوحييييد او اهييييداف متعييييددة و ميييين بييييني اهييييدافها

 ...العقالنية، العدالة، التعبئة، االمن، الرفاهية
فبييذلك تعييين حركيية النظييام السياسييي حنييو مييا متتيياز بييه العملييية :التعريــف الــوظيفي للتنميــة السياســية-

 1.لمانيةالسياسية يف اجملتمع املتقدم،و اليت تتمثل يف صصص االدوار، استقاللية االجهزة الفرعية، و الع

العملية اليت يستطيع النظام السياسيي ان يكتسيب مين "بوصفها تشري اىل الفرد ديامنتو يعرفها 
خالهلا مزيدا من القدرة لكي لقق باسيتمرار و بنجياح النمياذج اجلدييدة مين االهيداف و املطاليب،و ان 

 2"يطور مناذج جديدة للتنظيم 

التميايز والتخصيص املتزاييد " السياسية على أهنيا  التنمية(Gabriel Almond) غبراييل المونديعرف 
لربنييييية السياسيييييية، والعلمنييييية املتزاييييييدة للثقافييييية السياسيييييية، وعمليييييية التميييييايز أو التخصيييييص هنيييييا مرتبطييييية 

 3"بالوظائف اليت تقوم هبا األبنية السياسية 
السياسية تتالئم و هناك من يرى ان عملية التنمية السياسية ترتبط بتغريات بنائية يف املؤسسات 

مع اجلسم السياسي و االقتصادي و االجتماعي فاملهم ليس منطا معينا و لكن االهم فاعلية النمط و 
 4.متشيه مع الظروف القائمة

فبعييد التطييرق جملموعيية مييين االجتهييادات والتصييورات الفكرييية جملموعييية ميين  العلميياء والبييياحثني يف        
اسيية فييمكن اسيتخالص جمموعية مين املؤشيرات الييت تبيدو حميل اتفياق حماولة لتحديد مفهوم التنميية السي

بييني اغلبيييية البييياحثني، و اليييت ميكييين ان حتيييدد جييوهر وطبيعييية عمليييية التنمييية السياسيييية و اهيييم ابعادهيييا و 
 :بشكل واضح

التنمييية السياسييية عملييية و ليسييت حاليية، حيييث حتتييوي علييى سلسييلة ميين حميياوالت التطييوير او التغييري، -
ض دينامكية مسيتمرة مين جانيب البنياء السياسيي للمجتميع، ألنيه يصيعب حتدييد هنايية هليا او حيث تفرت 

 .تعيني نقطة معينة ميكن التميز عندها بني النظام السياسي املتقدم و املتخلف
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التنمية السياسية عملية غرضية هادفة تتطلع اىل حتقيق بعض  التحوالت او التغريات التقدميية يف كافية -
ييياة السياسييية، فاملقصييود بييالتغري هييو تلييك التطييورات اليييت حتييدث يف النظييام السياسييي القييائم، جوانييب احل

فجوهر التنميية السياسيية  هيو تطيوير النظيام السياسيي نفسيه و اكتسيابه صييغة جدييدة و اكثير حداثية و 
 .تقدما و اشد قدرة على التكيف مع متغريات احلياة السياسية

ة، إال انييه ميكيين دراسييتها بأسييلوب علمييي حمايييد سييواء ميين حيييث داللتهييا التنميية السياسييية عملييية غائييي-
االخالقية او من حيث الشيكل السياسيي اليذي يتخيذه اجملتميع، و مبيا ان مشيكالت التخليف السياسيي 
تكاد تكون واحدة يف كل اجملتمعات، و ان صتلف من حيث درجة التعقيد مين جمتميع اىل اخير، و هبيذا 

 .ة السياسية هي مبثابة متصلميكن القول ان التنمي
فهييي عملييية تتعلييق . امنييا تييرتبط بعامييل االرادة-التنمييية السياسييية كتطييور حركييي حنييو مثييل اعلييى سياسييي-

مبستقبل البناء السياسي و احلياة السياسية بوجيه عيام فهيي عمليية اختييار و ليسيت حتميا مقيدورا، و ان  
ذلك ال صييص جمتمييع معييني بييل حتتييل اهتمييام مجيييع كييان اهتمامهييا بالدرجيية االوىل الييدول النامييية وهييي بيي

 .الدول
التنميييية السياسيييية تنطيييوي علييييى منظومييية مييين العملييييات الدينامكييييية اهلامييية و االساسيييية، و هبيييذا ميييين -

الضييروري وجييود وتطييوير نسييق ايييديولوجي تقييدمي واضييح و مالئييم، يتميييز بأسيياس فكييري موجييه لعملييية 
ة املنشييودة كمييا البييد ميين تطييوير البييىن و املؤسسييات السياسييية و التعبئيية االجتماعييية و التغييريات السياسييي

،و ترشييد جهياز االدارة و ...اليت يرتتب عليها بالضرورة من تقسييم العميل و حتدييد االدوار و الوظيائف
العقالنيية يف بنياء العمليية السياسيية و منهيا ربيط االهيداف بالوسيائل بطريقية مقننية و منظمية و ميا ينجيير 

 .1سيد مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات بني االفراد و داخل اجملتمع بوجه عامعن هذا من جت

عملية سياسية متعيددة الغاييات "تعريفا بر ية جديدة على ان التنمية السياسية احمد وهبانيقدم 
تسييتهدف ترسيييه فكييرة املواطنيية، و حتقيييق التكامييل و االسييتقرار داخييل ربييوع اجملتمييع، و زيييادة معييدالت 

ركة اجلميياهري يف احليياة السياسييية، و تيدعيم قييدرة احلكومية املركزييية عليى اعمييال قوانينهيا و سياسيياهتا مشيا
على سائر اقليم الدولة،و رفع كفاءة هذه احلكومة فيما يتصل بتوزيع القيم و امليوارد االقتصيادية املتاحية، 

يميا يتصيل يف اعتالئهيا و فضال عين اضيفاء الشيرعية عليى السيلطة حبييث تسيتند اىل اسياس قيانوين حيق ف
ممارستها و مداوالهتا، مع مراعاة الفصل بني الوظيفتني التشريعية و التنفيذية حبيث تقوم كل منهميا هيئية 

 .2مستقلة عن االخرى، فضال عن اتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة املتبادلة بني اهليئتني 
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فبعد التصور الذي ا التوصل اليه يف صيغة علمية واضحة،اليت توضح املوقف االمجايل من قضيية 
التنميييية السياسيييية ميكييين التوصيييل اىل التعرييييف االجرائيييي كجيييامع مليييا توصيييلت الييييه التحلييييالت السيييابقة، 

ا،تستهدف تطـوير او على انها عملية سوسيوتارخية متعددة االبعاد و الزواي"فيمكن تعريف التنمية السياسية 
اســتحداث نظــام السياســي عصــري، يســتمد اصــولل الفكريــة و مرجعيتــل العقديــة مــن نســق ايــديولوجي تقــدمي 

تتسق مقوالتل مع مقتضيات البنيـة االجتماعيـة و المحـددات الثقافيـة للمجتمـع، و تشـكل فـي الوقـت : مالئم
هيكــل هــذا النظــام و قوامــل البنــائي مــن منظومــة نفســل منطلقــا رئيســيا لفعاليــات التعبئــة االجتماعيــة، و يتــألف 

عريضـة متنوعــة مــن المؤسسـات السياســية الرســمية، و منظومـات المجتمــع المــدني غيـر الحكوميــة، و مــا إلــى 
ذلــك مــن كيانــات نوعيــة تمــايز عــن بعضــها بنائيــا،و تتبــادل التــأثير الغالبيــة العظمــى مــن مجمــوع المــواطنين، و 

المنـــــاال المالئـــــم لشـــــراكتها االيجابيـــــة الفاعلـــــة فـــــي جـــــدليات العمليـــــة و مـــــن ثـــــم تهيـــــ  .تعكـــــك مصـــــالحها
السياسي -السياسية،وديناميكيات العمل العام، مما يساعد في النهاية على تجذير اسباب التكامل االجتماعي

و تعميـق مشــاعره، و يفســج المجــال رحبـا امــام تــوفير اوضــاع مواتيــة و مناسـبة إلرســاء قواعــد النظــام العــام، و  
 1. السياسي بوجل عام-الة الشرو  االزمة لتحقيق االستقرار االجتماعيكف

 .المداخل النظرية لدراسة التنمية السياسية:رابعا

يعترب املدخل النظري اسلوب املعاجلة و الفهم، الذي يكسب الدراسة طابع خاص،و هو اجتاه        
 او ميل الختيار اطار مفاهيمي معني و االهتمام بدراسة جمموعة حمددة من الفرضيات من اجل 

وقيييف مييا يت .2الوصييول اىل نظرييية معينييية، كمييا لييدد الطيييرق اليييت يعتميييدها الباحييث يف موضييوع الدراسييية
 :اختار املدخل املالئم لدراسة قضية ما على امرين اساسيني

 .اتساق املدخل املختار مع طبيعة موضوع القضية حمل البحث-
كفاءة هذا املدخل وقدرته على حتليل و تفسري هذه القضية، و توجيه دراستها من الوجهتني النظرية -

 .3و التطبيقية على حد سواء
الة التنمية السياسية و تعدد املداخل لدراستها فهناك من يرى اهنيا قاصيرة و نظر االتساع البحث يف مس

يف معاجلة التنمية السياسية و يف هيذه الدراسية سينحاول االمليام مبعظمهيا و كيذلك تبييان االنتقيادات ايل 
 .وجهت اليها

 : المدخل القانوني-
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يعترب املدخل القانوين يف دراسات التنمية السياسية من الداخل الكالسيكية التقليديية الييت مل تعيد        
تشيييغل اهتميييام البييياحثني يف هيييذا اجملال،حييييث اصيييبح مييين النيييادر االعتمييياد علييييه يف الدراسيييات املعاصيييرة 

ل جلييي و واضييح يف كافيية بييدأت ظيياهرة االهتمييام بدسييرتة اليينظم السياسييية بشييك .1املتعلقيية هبييذه القضييية
بلييدان العييامل بعييد الثييورتني االمريكييية و الفرنسييية، حيييث ميثييل القييرن الثييامن عشيير عصيير انتشييار االفكييار 
النرييييية و االنفتييياح فهيييو قيييرن التفيييا ل االنسييياين يف حيييياة افضيييل و يف التطليييع اىل السيييعادة و مييين ع فيييان 

هييذا امليييدخل اىل عييدة عوامييل، فميين ناحيييية  حيييث يرجييع ذيييوع .2بالتفيييا ل الفكيير يف تلييك الفييرتة اتسييم
شهدت بداية القرن العشرين ثورة يف صياغة الدساتري و انتشارها يف اوروبا و امريكا، ومن ناحيية اخيرى 

 *..ظهرت فكرة التدريب سواء على املواطنة للمهاجرين اجلدد، او التدريب عل االدارة و الدمة العامة

 ياسييييييية عنييييييد فقهيييييياء القييييييانون بشييييييكل اساسييييييي يف قيييييييام الدولييييييةحبيييييييث ميثييييييل جييييييوهر التنمييييييية الس     
تلك اليت صضع اهليئات احلاكمة فيها للقيانون، حييث تكيون  السييادة  والكلمية (legal state)القانونية

لعلييييا يف اجلماعييية للقيييانون، و خيضيييع احلييياكم و احملكيييوم لقواعيييد قانونيييية معروفييية سيييلفا،و بيييذلك تتحيييدد 
 .3احلاكمللقانون وليس ادارة 

يتطلب قيام هذه الدولة دستورا او وثيقة قانونية  اذ ميثل االطار العام او املرجعية لتنظيم عميل الدولية و  
و . مؤسسيياهتا،لدد السييلطات العاميية ،و يقييرر دور و صييالحيات كييل منهييا و عالقتهييا ببعضييها الييبعض

ط بييذلك ميين ضييوابط نظامييية يعييني يف الوقييت نفسييه حقييوق و واجبييات االفييراد و اجلماعييات،و مييا يييرتب
تكفييل حتقيييق العداليية و املسيياواة بييني اجلميييع، و ينييزل العقيياب بكييل ميين خيييرج عليييه، فضييال عيين ارسيياء 
االسييس و القواعييد املنظميية حلركيية اجملتمييع السياسييي، و الكفيليية بتييوفري االميين، و اقييرار النظييام، و حتقيييق 

 .4ه عاماالستقرار السياسي و االجتماعي يف كل اجملتمع على وج

فمن خيالل مناقشية جيوهر ميا لمليه امليدخل القيانوين يف قضيية التنميية السياسيية ميكين القيول انيه تناوهليا 
ميييين منظييييور ضيييييق حمييييدود، ركييييز علييييى اجلوانييييب الشييييكلية ميييين النظييييام السياسييييي دون التعييييرض حلقييييائق 
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111. 
 .111ص  ،1971مكتبة لبنان،  :بريوت ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةامحد زكي بدوي،  - 3
 احلقوق و احلريات يف القانون االساسي الفلسطيين و اثارها على التنمية السياسية يف فلسطني،- 4

http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/rights-and-freedoms-basic-
palestinian-law-its-impacts-political-development-palestine.pdf23.11.2012/6.47h 

http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/rights-and-freedoms-basic-palestinian-law-its-impacts-political-development-palestine.pdf
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/rights-and-freedoms-basic-palestinian-law-its-impacts-political-development-palestine.pdf
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مل ينظير الييه  عليى انيه  موضوعية، كما انه تعامل مع النظام السياسي على انيه بنياء اسيتاتيكيا سياكنا، و 
 .كيان ديناميكي متفاعل

كما انه اجته حنو املثالية و التحليالت النظريية ال تتناسيب ميع الواقيع مميا جيعليه يتجياوز حيدوده  اىل حيد    
 .كبري

امييا يف مسييالة ان القواعييد القانونييية هييي املنظميية حلركيية جملتمييع و ديناميكيييات العمييل سياسييي باعتبارهيييا 
لتطييوير النظييام السياسيي او هييي اسيياس حتقيييق التنميية السياسييية يف اجملتمييع، فقييد انتقييدت املعييار الوحيييد 

هذه الفكرة على اساس ان القاعدة القانونية يف اي جمتمع كان هي وضعية كما اهنا تنبثق بالضيرورة كميا 
هلييم  ، و هبييذا يييتم وضييعه ميين طييرف انيياس...سييبق الييذكر السييتجابة الضييروريات عملييية او ايديولوجييية او

قوة متكنهم من تطبيقه وهبذا مفهوم القانون ليس متفق علييه، و هليذا تفسيريه و حتدييد حمتيواه يعتيرب عميل 
تقييوم بييه السييلطة علييى اسييس غييري موضييوعية ميكيين ان تييرتبط مبصيياحل القييوة املسيييطرة،كما .سياسييي حبثييا

و خيرق القواعيد الشيرعية ميكن الروج عن القانون باسم القانون، و الروج عن الدستور باسم الدسيتور 
 .باسم الشرعية باإلضافة اىل ذلك امكانية حتريف النصوص و تأويلها من اجل تربير اوضاع معينة

و هبذا ال ميكن اعتبار القانون متغريا مسيتقال او اداة للتغيري،بيل هيو متغيري تيابع و خاضيع للتغييري، و     
 .القانون هو االداة اليت يفرض هبا النظام السياسي ارادته على اجملتمع من هذا ميكن القول ان

كما ان حتليل املدخل القانوين للنظام السياسي تنصب على امؤسسات الرمسية اليت لددها 
الدستور، و هذا تصور ضيق للنظام السياسي كونه ال يضم املؤسسات الرمسية و الدولة فحسب بل 

و الدور الذي تلعبه يف توجيه ...وعية او غري الرمسية من احزاب و مجعياتيشمل ايضا املؤسسات الط
 .1العمل السياسي و صنع القرار السياسي

فعلييى الييرغم ممييا ذكيير سييابقا فهييذا ال مينعنييا ميين االعتميياد علييى املييدخل القييانوين كييأداة للتحليييل و 
 املؤسسييات،  ان كييان هييذا وسيييلة للتفسييري مكمليية للمييداخل االخييرى اليييت تييدرس القييوى الكامنيية خلييف

املييدخل عييرف تراجعييا مييع بييروز املييداخل االخييرى و هيمنتهييا علييى الدراسييات السياسييية املقارنيية عاميية، و 
لدراسية الكثيري مين الظيواهر السياسيية، و  -اىل حيد ميا-التنمية السياسيية خاصية، إال انيه ال ييزال صياحلا

 .2من بينها التنمية السياسية

 :المدخل البناء الوظيفي-

                                       
 .111-111ص  .، مرجع السابق، صالتنمية السياسيةعبد احلليم الزيات،  - 1
،اطروحية دكتيوراه، قسيم العلييوم اسـتراتيجية التنميـة السياسـية دراسـة تحليليـة لمتغيـر البيروقراطيـة فـي الجزائـربوميدين طامشية،  - 2

 .11ص  ،1117، جامعة اجلزائر،(غري منشورة)السياسية و العالقات الدولية
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قبل التطرق اىل  هذا امليدخل جييدر بنيا االحاطية عليى انيه عالقية وثيقية و تشيابه كبيري بيني امليدخل 
النظيامي و امليدخل البنيييوي اليوظيفي فيميا يتعلييق بتحليلهميا للتنميية السياسييية، حييث ال ميكين اسييتخدام 

اعتميدوا هيذا امليدخل  املدخل الوظيفي دون الرجوع اىل املفهوم النظام السياسيي، و مين بيني اليرواد اليذين
، و Abter، ابتــر Almond ، المونــد Iston ايســتون)يف حتليييلهم لظيياهرة التنمييية السياسييية

 .Binder )1بايندر
و " افالطون"يرجع بعض الباحثني استخدام البنائية الوظيفية، يف الدراسات السياسية اىل

اليت ينبغي للنظام السياسي القيام هبا  اللذين كانا من اوائل الدارسني الذين اهتموا بالوظائف" ارسطو"
فقد برزت البنيوية الوظيفية كاجتاه مميز يف اطار الدراسات . من اجل تدعيم و تنظيم اجملتمع احمللي

 السوسيولوجية املعاصرة كاستجابة جملموعة من االعتبارات املعرفية، املنهجية، االيديولوجية، الواقعية،
ناخ العام الذي احاط برواد هذا االجتاه و الباحثني الذين اسهموا يف الذي مثل اجلانب االكرب من امل

 .2تطويره
يقيييييوم امليييييدخل البنيييييائي اليييييوظيفي عليييييى اسيييييتخدام النظيييييرة االمجاليييييية الشيييييمولية يف تنييييياول االبنيييييية         

االجتماعية، حبيث ال يتم النظر اليها كتجمعات من االفيراد او العناصير، او الوحيدات، و امنيا كمنظومية  
 ع عناصر اخرى قابلة كاملة، تتألف موحدة القياس او مستويات قابلة لالستبدال و التغري متفاعلة م

 .3الستبدال و التغري، و يتم التفاعل بينها
يقوم التحليل البنائي الوظيفي على افرتاض مبدئي مؤداه ان النظام السياسي هو ذلك النسق من 
التفاعالت اليت توجد يف كافة اجملتمعات من اجل حتقيق وظائف التكامل و التكيف داخليا،و يف 

 .* ات باستخدام االكراه البدين املشروعمواجهة غريها من اجملتمع

                                       
 .111ثامر كامل حممد الزرجي، املرجع السابق، ص  - 1
 .191، املرجع السابق، ص التنمية السياسيةعبد احلليم الزيات،  - 2
 .19، مرجع السابق، ص (قضايا و اشكاليات)بلدان الجنوبدراسات في التنمية السياسية في بومدين طامشة، - 3
و يقصيد بالتفياعالت كافية االنشيطة و االفعيال . انه بناء متكامل يتيألف مين وحيدات عناصير متعيددة: يقصد بالنظام هنا *

امييا .يعييرف دافيييد اسييا النظييام السياسييي علييى انييه جييزء ميين النظييام االجتميياعي*  .اليييت تتجسييد يف  هيئيية ادوار و انشييطة  تلفيية
غابريال املوند فيعرفه على انه نظام من التفاعالت الذي يوجد يف مجييع اجملتمعيات املسيتقلة و اليذي يقيوم بوظيفية التكييف و التوحييد 

و لإلطيالع اكثيير .تغيري اجليذري للعالقيات املوجيودة يف اجملتميعاملسيؤول عيين احملافظية او الالبيدين املشيروع  داخلييا حييث ميتليك االكيراه
بنغيازي، :،منشيورات قيار ييونسالمقارنة قضايا منهجية و مـداخل نظريـة قراءات في السياسيةحممد زاهي بشيري،: يرجى الرجوع اىل

 .  111، ص 1991
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ـــال حييييث يتمتيييع النظيييام السياسيييي خبصيييائص معينييية مييين السيييهل حتدييييدها، حييييث حسيييب  غابري
تتمثل يف مشول النظام السياسي كافة التفاعالت السياسيية مين ناحيية، (Gabriel Almond) الموند

وتساند و اعتماد مكونات النظام عليى بعضيها اليبعض مين ناحية،فضيال عين ان النظيام السياسيي يتمتيع 
و تتمثييل يف احلييدود اليييت تفصييله عيين البيئيية اليييت يتفاعييل معهييا، حيييث متيييزه .حبييدود ال ميكيين ان يتجاوزهييا

 . نظم االجتماعية االخرىمن غريه من ال
فالنظام السياسي هو مجلة التفاعالت اليت تتجسد يف هيئة وحدات بنائية تؤدي كل منها ادوار و    

انشطة معينة، حيث اهنا ليست مبغزل عن بعضها و ال متارس ادوارها دون ارتباط او تأثري متبادل 
 املتبادل بني مكونات النظام حيث يكون بالضرورة مثة نوع من التساند و االعتماد. بينها

حبيث ينعكس كل تغيري يطرأ على خصائص او انشطة او جمموعة من هذه املكونات على .السياسي
بقية املكونات االخرى، كما انه اذا حدث تغري يف احد العناصر سيؤدي بالضرورة اىل تغيريات 

 .1مصاحبة يف كل اجملموعات الفرعية االخرى
ي ال يوجد من العدم و امنا هو جزء يعميل يف اطيار جمموعية مين االجيزاء املتفاعلية و هبذا فالنظام السياس

مع بعضها البعض  و املنفتح  على بيئة سواء كانت داخلية حملية او خارجية دوليية، فهيو يقيوم بوظيائف 
يتمتييع بقييدرات و يتميييز عيين غييريه ميين االنظميية بصييفات، فسيينعرض وظائفييه و قدراتييه و صييفاته بصييورة 

 . تصرة
 :تحليل دافيد استن للنظام السياسي-

النظيييام، البيئييية احمليطييية، :  ييييرى دافييييد اسيييا ان النظيييام السياسيييي يتمثيييل يف اربعييية عناصييير اساسيييية      
 (.التغذية العكسية)االستجابة، االسرتجاع

 .يرى ان احلياة السياسية هي نظام سلوكي او نظام من السلوك:النظام-
 .يؤثر و يتأثر به النظام السياسيهو املكان الذي :البيئة-
هي توجيه املطالب و الضغوط اليت يتعرض اليها النظيام السياسيي مين البيئية احمليطية او مين :االستجابة-

 .داخله
 .تتمثل يف قدرة النظام السياسي على االستمرار يف مواجهة للضغوط اليت يتعرض هلا:االسترجاع-
 
 
 

                                       
 .191-191ص  .، مرجع السابق، صالتنمية السياسيةعبد احلليم الزيات،  - 1
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سييابقا ومهييا املييدخالت و كمييا يضيييف دافيييد اسييا مفهييومني اخييرين زيييادة علييى االربعيية اليييت ذكرناهييا   

 .املخرجات
يطليييق دافييييد اسييييا هيييذا االسيييم علييييى التغيييريات الييييت حتييييدث يف البيئييية احمليطييية بالنظييييام  :المـــدخالت-

 .املطالب و التأييد: السياسي، حيث تأخذ شكلني
تتمثل يف احلاجات و التفضيالت املختلفة ألفراد اجملتمع، حيث يتم تنظيمها مين طيرف  و: المطالب-

 عينة توجد يف كل جمتمعبىن م
و يتكون بدوره من نوعني تأييد حمدد و هو الناتج عين تلبيية احلاجيات و املطاليب احمليددة، و : التأييد-

الثياين و هيو التأيييد الكيامن او العييام و املنتشير و مصيدره لييس مين تلبييية مطاليب حميددة قيد يكيون نيياتج 
 .عن عملية التنشئة السياسية

فتتمثيل يف اسيتجابات النظيام السياسيي للمطاليب الفعليية املتوقعية الييت تأتييه مين البيئيية، :المخرجـات-  
 1.*حيث تأخذ شكل قرارات و افعال معينة يقوم هبا النظام السياسي

 :قدرات النظام السياسي -
االساسيية، و ان كيان هنياك اختالفيات نسيبية يف كفياءة يتميز املدخل البنائي الوظيفي خبميس قيدرات   

 و فاعلية هذه القدرات من نظام سياسي اىل اخر، ومن وقت ألخر، وحىت داخل النظم اواحد
تعبئية امليوارد املاديية و  وتشيري اىل ميدى كفياءة النظيام االسيتخراجية، مين خيالل: القدرة اإلستخراجية-

 .الداخلية و الارجية على حد سواءالبشرية اليت تفرضها البيئتني 

                                       
 :لإلطالع املفصل للشرح يرجى الرجوع اىل املرجع التايل -* 1

ص .، ص1991منشورات قار يونس، :زيابنغ،قراءات في السياسية المقارنة قضايا منهجية و مداخل نظريةحممد زاهي بشري، 
117-111. 

 تصور ايسا للنظام السياسي                               
 البيئة احمليطة    البيئة احمليطة                                                              
 مطالب            قرارات                                                                  

 
 املدخالت                                                                     املخرجات    

                                                     
 

 التغذية العكسية    
 
 

 النظام السياسي 
 يرى
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 :القدرة التنظيمية-
هييي القييدرة اليييت متيييزه عيين غييريه ميين اليينظم االجتماعييية االخييرى، و تشييري اىل الرقابيية اليييت ميارسييها النظييام 
السياسييي علييى االفييراد و اجلماعييات الاضييعة ليييه، باإلضييافة اىل ذلييك مقييدار تغلغييل النظييام يف بيئتيييه و 

 .فرض سيطرته عليها
 : القدرة التوزيعية-

و يقصد هبا توزيع املنافع من سيلع و خيدمات و مراتيب الشيرف و املكانيات االجتماعيية و الفيرص بيني 
 .االفراد و اجلماعات

  :القدرة الرمزية-
ويقصييد هبييا مييدى تييدفق الرمييوز املؤشييرة يف النظييام السياسييي اىل داخييل اجملتمييع و بيئتييه الدولييية علييى حييد 

القيييدرة يف شيييكل قييييم مييين شييياهنا ان تثيييري اجلمييياهري او  خطيييب او تصيييرلات يف و تكيييون هيييذه .السيييواء
 .اوقات االزمات و ما اىل ذلك من مناسبات و احداث، ميكن من خالهلا تعبئة و حتريك اجملتمع

 :القدرة  اإلستجباتية-
ام نفسيه علييى وهيي العالقيية التفاعليية بييني املخيالت احمللييية او الدوليية و بييني  رجاتيه، و مييدى قيدرة النظيي

 االستجابة كل ما يصدر عن االوضاع املتغرية من مدخالت  جديدة 
 .1* ع التغذية العكسية تتطلب قرارات و سياسيات مالئمة، و هذا من خالل عملية التحويل،

 :وظائف النظام السياسي-
البنيياء الكلييي الييذي يقصيد بالوظيفيية طبقييا للتحليييالت البنائييية الوظيفييية، الييدور اليذي يلعبييه النظييام داخييل 

و مين بيني .حيث يقوم النظام السياسي مبجموعة مين الوظيائف و االدوار املتكاملية يف ان واحيد. يشمله
االسيباب يف تعييدد الوظييائف ،تعقييد احليياة االجتماعييية ميين جهيية، و تعيدد املطالييب اليييت يتلقاهييا النظييام، 

 ...تنوع البىن و املؤسسات،
 :ني  رئيسيني من الوظائفبني نوعغابريال الموند مييز    

 وتشمل وظائف التالية: وظائف المدخالت -
 :التنشئة و التجنيد السياسي-

                                       
  .119 ، ص1111، املؤسسة اجلامعية للدراسة و النشر:بريوت ،ابيستيمولوجية السياسة المقارنةنصر حممد عارف، - 1

ــةغابريييال املونييد، و اخييرون، : للتفصيييل اكثيير يرجييى اإلطييالع علييى ، ترمجيية حممييد زاهييي بشييري املغييرييب، اطــار نظــري: السياســية المقارن
 .111-119ص .، ص 1991جامعة قار يونس،
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يقصييد بالتنشييئة تلييك العملييية اليييت بواسييطتها جيتييذب االفييراد اىل ثقافيية سياسييية، تتشييكل اجتاهيياهتم حنييو 
 .االمور السياسية

شيييغل االدوار السياسيييية داخيييل النظيييام فيعيييين تليييك الوظيفييية الييييت بواسيييطتها ييييتم :اميييا التجنييييد السياسيييي
 .السياسي

امييا العالقييية بينهميييا فهيييي وثيقييية و يتمثيييل هيييذا االرتبييياط ان عمليييية التجنييييد قيييد تشيييغل االدوار السياسيييية 
بأنياس ذوي ميييول و اجتاهييات و مصيياحل معينية، تولييدت لييديهم ميين خيالل عمليييات التنشييئة اليييت درجييوا 

 . رهتم االدوار اليت جيندون هلاعليها، فقد تؤثر بشكل او بأخر يف مباش
 :التعبري عن املصاحل-

هي العملية اليت يطيرح مبوجبهيا االفيراد مطيالبهم عيل صيانعي القيرار السياسيي، ييتم التعبيري عين طرييق بيىن 
متباينيييية و اسيييياليب  تلفة،فقييييد تكييييون متخصصيييية منظميييية كاملؤسسييييات اجلماهريييييية الطوعييييية، او غييييري 

 .لوب قد يعكس مصاحل عامة و اخرى متثل مصاحل خاصةاما االس. صصة او غري منظمة
 :االتصال السياسي-

تعتييرب هييذه الوظيفيية عملييية شييائعة و منتشييرة بييني كافيية اليينظم السياسييية احلديثيية و التقليدييية، فهييو عملييية 
اساسية او وظيفة رمسية من وظائف انظام السياسي، فمن دوهنا يتعذر عليه القيام بالوظائف التحويليية، 

 .  ميكنه ايضا التكيف مع بيئته او احلفاص على بقائه و استمرار ادائه و وظائفه املختلفةو ال
 :و تشمل ما يلي: وظائف المخرجات-
 :صنع القاعدة-

عند فقهاء القانون و علماء السياسة، و يرى انصار البنائية  -التشريع-يقصد هبا سن القوانني او
ان التشريع عملية حمددة، تتم يف اطار بناء متخصص معني، هبدف ارساء القواعد و الضوابطالوظيفية 

صيينع )امييا .املنظميية لسييلوك االفييراد و اجلماعييات، و الكفيليية بتحقيييق الضييبط و االنضييباط داخييل اجملتمييع
 عمليييية واسيييعة النطييياق تشيييارك العدييييد مييين املؤسسيييات و البيييىن، و تشيييري بشيييكل او  اخييير اىل( القاعيييدة

 . مستويات عديدة من اجملمع، بغية حتقيق الغايات اليت تتوخاها عملية التشريع
 :تطبيق القواعد-

تعتييرب هييذه الوظيفيية ذات امهييية خاصيية بالنسييبة للنظييام السياسييي حيييث يييتمخض عنهييا تطييوير و تييدعيم 
يفية بالعديييد ميين لقدراتيه و امكاناتييه و تفاعليه مييع البيئية اليييت يوجيد فيهييا مين ناحييية،و الرتبياط هييذه الوظ

فوجود بين لتطبييق القواعيد عليى درجية عاليية مين التميايز ." الوظائف اليت يؤدها النظام من ناحية اخرى 
 ".و التطور يزيد من قدرة النظام السياسي على التعامل مع بيئته 
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 :الفصل في المنازعات
ائمية بيني االفيراد و اجلماعيات، فهي تشري اىل عملية تطبييق القواعيد املقيررة عنيد الفصيل يف املنازعيات الق

 .1*او ملعاقبة الارجني عن النظام العام داخل اجملتمع

 :فمن خالل ما تطرقنا اليه ميكن استخالص ان وظائف النظام السياسي تتمثل يف ثالث فئات     
 (.االستجابتية-الرمزية-التوزيعية-التنظيمية-االستخراجية.)قدرات النظام السياسي-
الفصيييل يف -تطبييييق القاعيييدة-صييينع القاعيييدة-جتمييييع املصييياحل-التعبيييري عييين املصييياحل.)ييييلوظيييائف التحو -

 (.االتصال السياسي-املنازعات وفق القواعد
 (.التنشئة و التجنيد السياسي.)وظائف التكييف و احلفاص على النظام-

فمن خالل  هذه دراسة امللخصة للميدخل البنيائي اليوظيفي ميكين ان نالحيم ان حتليالتيه لقضيية        
التنميييية السياسيييية اهنيييا تنطلييييق مييين ان النظيييام السياسييييي املتطيييور هيييو ذليييك النظييييام اليييذي يتمتيييع بكافيييية 

 .الصائص السياسية املميزة للمجتمع الصناعي احلديث
 :      و من بني االنتقادات اليت وجهت هلذا املدخل ما يلي       

فمييين مزاييييا هيييذا امليييدخل العموميييية يف اسيييتخدام املفييياهيم يف التحلييييل فهيييذا ميثيييل االطيييار   املفييياهيمي -
فمعظييييم دراسيييات التنمييييية السياسيييية اليييييت . للميييدخل،وال ييييؤدي بالضييييرورة اىل اجيييياد فرضيييييات امبرييقيييية

 .2دخل مل توظف العناصر الدينامكية للمدخلاعتمدت هذا امل
ان التحلييييل البنييييائي اليييوظيفي طمييييس االنسيييان حبيييييث اختفيييى هنائيييييا حييييث ال وجييييود ليييه عنييييد  

مفكريهييا و ال اي اهتمييام خبصائصيييه الفردييية، فقييد انصيييب تركيييزهم علييى النظيييام فقييط، حيييث متييييزت 
ينطبييق علييى كييل اجملتمعييات املاضييية و  نظييرهتم اىل النظييام السياسييي و كأهنييا منييوذج مبسييط مبعييىن مثييايل

 .احلاضرة و املستقبلية
الطبيعييية امليكانيكيييية هليييذا امليييدخل، يعتيييرب النظيييام السياسيييي نسيييق ايل يتحيييرك بطريقييية تلقائيييية بصيييورة  -

 .تتجاهل العنصر االجتماعي املكون هلذه النظم الذي يصعب التنبؤ بسلوكه او التحكم فيه
ميين الظيياهرة االجتماعييية، و اعتميياد منطييق املتناقضييات مثييل البسيياطة يف  التبسيييط املبييال  يف االقييرتاب-

 مقابل التعقيد، و الكلية مقابل التشتت، و االختالط يف مقابل التحديد، التشابك يف مقابل 

                                       
 .119-111، مرجع السابق، ص ص التنمية السياسيةعبد احلليم الزيات،  - *1
اجلزء ،(دراسة في االجتماع السياسي)التنمية السياسيةالسيد عبد احلليم الزيات، : لإلطالع املفصل يرجى الرجوع اىل*

 .119-111 ص.ص ،1111االسكندرية،: دار املعرفة اجلامعية ،(االبعاد املعرفية و املنهجية)االول
 .111تامر كامل الزرجي، املرجع السابق، ص  - 2
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 .1اخل...التخصص، و االبنية مصطنعة يف مقابل الطبيعية

 :مدخل العملية االجتماعية-

ال ينطليييق هييييذا امليييدخل يف دراسييييته للتنمييييية السياسيييية ميييين مفيييياهيم النظيييام االجتميييياعي او النظييييام       
السياسيييي، و امنيييا يركيييز عليييى بعيييض العملييييات االجتماعيييية،حيث يركيييز عليييى العمليييية و لييييس النظيييام، و 

دي اىل تيراكم و اليوظيفي، فعيادة ميا ييؤ -توجهاته السلوكية و االمبرييقية بصورة اكثر من املدخل النظامي
جتميع عدد كبيري مين البيانيات الكميية حيول هيذه  العملييات االجتماعيية، وتيتم بعيد ذليك حماولية ربطهيا 

الييييوظيفي حتديييييد وظييييائف النظييييام  -بييييالتغري السياسييييي،ففي الوقييييت الييييذي ليييياول فيييييه املييييدخل البنييييائي
قد لاول االنتقال مين اليربط السياسي، فان مدخل العملية االجتماعية لاول الربط  بني العماليات، و 

اىل السييببية ميين خييالل اسييتعمال ادوات التحليييل االحصييائي املختلفيية يف هييذا اجملييال، فييان كييان املييدخل 
البنيييائي اليييوظيفي ميييييز بيييني النمييياذج املختلفييية للييينظم السياسيييية يف حماولييية لتبيييني نتيييائج و مضيييامني هيييذه 

بالنظام ككيل مين اجيل توضييح وظيفية هيذا الفعيل االختالفات اي االهتمام اساسا بربط منط من الفعل 
 .   يف النظام، اما مدخل العملية االجتماعية فيحاول ربط منط وفعل عملية اخرى

و ميين مميييزات مييدخل العملييية االجتماعييية احمليياوالت يف اجييياد عالقييات بييني املتغييريات يف جمموعيية        
و يواجييه هييذا املييدخل يف تعاملييه مييع .ظيياهرة التغييرياخيرى، مبعييىن انييه يركييز بشييكل اساسييي و مباشيير عليى 

ظيييياهرة التغييييري بعييييض القيييييود و يرتكييييز جوهرهييييا يف ان املتغييييريات مسييييتقلة يف اطييييار هييييذا املييييدخل تتعلييييق 
مبسييتويات التنمييية و ليييس مبعييدالت التنمييية، و مبييا ان املييدخل امبرييقييي فييان اسييتعمال املتغييريات يتحييدد 

 .مبدى توافر البيانات

اما االشكالية الثانية فتتعلق بعملية الربط بني املتغريات االجتماعية و االقتصادية و  نو من ا فا
الدميقراطية املستقلة وبني املتغريات السياسية التابعة تتمحور املشكلة حول الناحية املنهجية و املرتبطة 

اسية و اليت هي عادة نتاج بالعالقات السببية بني التغري االجتماعي او االقتصادي و بني املتغريات السي
 3.حيث يكون الرتكيز على التطور و ليس النظام او النسق .2فعل و ارادة االنسان

                                       
 .171، مرجع السابق، ص ، نظريات التنمية السياسية المعاصرةعارفنصر حممد  - 1
 .111-111تامر كامل الزرجي، مرجع السابق، ص  - 2
، 1117دار اجلهينية، :عمـان،(دراسـة اسـتقرائية اسـتنباطية)تجليـات العولمـة علـى التنميـة  السياسـيةنيداء  الصيادق الشيريفي، - 3
 .111ص 
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أن هذا املدخل أقل جتريدا  مين سيابقه، وأكثير قابليية للفحيص التجيرييب، إال أن ليه عيوبيه  و رغم  
يف التعامييل مييع مشييكالت التغييري تركيييزا  علييى حتليييل اجملتمعييات مكتمليية النمييو وجتاهييل اجملتمعييات ناقصيية 

 . النمو، حيث مشكلة التغري السياسي أكثر حده
و بيذلك نعيين أنيه هنيا تتعليق مبسيتوى . ة الصيحة واملعيىنوثاين هيذه العييوب هيو ميا ميكين تسيميته مشيكل

 . التحليل والعالقة بني املستويني الكلي واجلزئي يف التحليل
وثالث هذه العيوب هو أن هذا املدخل، يف حبثه عن القياس الكمي وقابلية الفحص االمبرييقي، يعاين 

املتغريات وفقا لدالالت ومؤشرات من مشاكل يف تعريف املتغريات السياسية، فهو يسعى لقياس هذه 
معينة، وحماولة البحث عن املعلومات الضرورية، دون أن يقوم بتعريف نظريا  حمددا  للمقصود أساسا  

 .1هبذه املتغريات
 :مدخل التاريخ المقارن -

 دانكــوارت)مين  ابيرز اليذين اعتميدوا هيذا امليدخل يف حتلييل ظيياهرة التنميية السياسيية هيم كيل مين 
و معظيييم الدراسيييات هيييي دراسيييات اميبرييقيييية، و لكنهيييا ( مـــور، ايزنســـتاوت بـــارنغتون بـــالك،روســـتو، 

و يصيينف امنيياط التنمييية ( باملؤسسييات و الثقافيية و القيييادة)ليسييت كمييية بالضييرورة، و هييو مهييتم اساسييا 
السياسييية عيين طريييق افييرتاض وجييود مراحييل معينيية جيييب ان متيير هبييا كييل اجملتمعييات او عيين طريييق وجييود 

عليى سيبيل املثيال مين حتدييد اربعية " بـالك"فينطليق...متمايزة قد متر من خالهلا  تلف اجملتمعيات قنوات
التحييدي املبييدئي للحداثيية، وتعزيييز القيييادة التحديثييية و التحييول :اطييوار لتحييديث متيير هبييا مجيييع اجملتمعييات

 جملتميييع واالجتمييياعي و االقتصيييادي مييين جمتميييع ريفيييي زراعيييي اىل جمتميييع حضيييري صيييناعي، و انيييدماج ا
يشييمل ذلييك اعييادة ترتيييب البنييية االجتماعييية بشيييكل جييذري، و ميين خييالل ذلييك قييام بتحديييد مخسييية 

 .معايري للتمييز بني اجملتمعات يف كيفية تطورها خالل هذه االطوار

يرى ان  هناك ثالث متطلبات اساسية  (Rostow)"روستو"حبيث يف وجهة  تلفة نوعا ما يرى 
اما االختالفات " املساواة للحداثة" و" السلطة للدولة"و" ة مهمة لرمةفاهلوي" للتحديث السياسي

 2.اجلوهرية بني اجملتمعات يف هذا االطار فتتعلق بكيفية مواجهتها هلذه املشاكل
والرتكيز الرئيسي هلذا املدخل هو املقارنة بني جمتمعني أو أكثر وذلك من أجل الكشف عن امناط معينة 

واملسامهة احلقيقية هلذا . ال بد أن تعربها اجملتمعات " مراحل عامة"للتطور السياسي، وذلك من خالل 
                                       

 ،السياسية من منظور اسالميالتنمية احلمد الرتكي،  - 1
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باملادة " فهو يبدأ . يب املدخل يف أدبيات التنمية السياسية إمنا تكون يف قابليتها للفحص التجري
أما أهم عيوبه، فهو االفتقار للدقة ".  التحديث"، ويركز على الظواهر املتميزة يف "احلقيقية للتاريه 

 .1والعمومية نتيجة ذلك
فقد سامهت املداخل الثالث السابقة مسامهة مهمة يف حتليل التنمية السياسية بيد اهنا من منظور     

تشوهبا مجيعا مثة عيوب، فمدخل التاريه املقارن ضعيف يف اجلانب  النظري  نظرية التغيري السياسي
 2.فمن خالل الربط بينها ميكن التغلب على عيوب كل منها

 :مدخل تغير المكونات-

ينطلق هذا املدخل من فرضية ان النظام السياسي يتكون مين جمموعية مين املكونيات املتغرية،يتغيري        
بعضييها مبعيييدل سييريع، بينميييا يتغييري اليييبعض االخيير مبعيييدالت بطيئيية، فتحلييييل التغييري السياسيييي او التنميييية 

 :السياسية من هدا املدخل تتضمن
 .اسيالرتكيز على املكونات االساسية للنظام السي-
 .حتليل معدل و نطاق و اجتاه التغري يف هذه املكونات-
 .حتليل العالقات بني التغيري يف احد املكونات و التغيري يف املكونات االخرى-

 :و ميكن افرتاض احتواء عدة مكونات للنظام السياسي و من بينها ما يلي       
ت و التوجهات وثيقة الصلة باحليياة السياسيية حيث متثل جمموعة القيم و املعتقدات و االجتاها :الثقافة

 .و السائدة يف اجملتمع
و هي التنظيمات الرمسية اليت تتم عن طريقها صنع القرارات السلطوية االلزاميية يف اجملتميع مثيل  :البنية-

 ...االحزاب، املؤسسات التشريعية
الرمسيييية و شيييبه الرمسيييية الييييت  اي التكوينيييات االجتماعيييية و االقتصيييادية يف اجملتميييع:المجتمـــع المـــدني-

 .تشارك يف سياسة و تقدم الطلبات للبىن السياسية
االفيراد يف املؤسسيات  السياسيية و يف اجلماعيات االخييرى ميارسيون نفيوذا اكثير مين غييريهم يف :القيـادة-

 .صصيص القيم و اصاذ القرارات السلطوية

                                       

 ،التنمية السياسية من منظور اسالمياحلمد الرتكي،  - 1
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لتيييأثري عليييى توزييييع املنيييافع و املزاييييا و اي امنييياط النشييياط احلكيييومي  طيييط قصيييد ا:السياســـيات العامـــة-
 .العقوبات يف اجملتمع

و يفيرتض هييدا املييدخل ان مكونييات النظييام السياسييي متغييرية باسييتمرار كمييا خيتلييف اجتيياه التغيييري و       
معدله بشكل كبيري داخيل النظيام الواحيد و بيني الينظم املختلفية، و ان كيان يتكيون مين جمموعية عناصير، 

تتضيييمن جمموعييية مييين الثقافيييات الفرعييية، و البيييىن السياسيييية قيييد حتتيييوي عليييى اشيييكال  فالثقافيية السياسيييية
 تلفيية ميين املؤسسييات و االجييراءات، و عليييه فييان حتليييل التغيييري السياسييي ميكيين ان يكييون موجهييا حنييو 

فتأخيييذ التنميييية السياسيييية وفقيييا هليييذا .تغييييريات بسييييطة يف قيييوة املكونيييات وعناصيييرها يف النظيييام السياسيييي
 :ثالث مستوياتاملدخل 

ميكن مقارنة معدل و نطاق و اجتاه التغري يف احد املكونات مبعدل و نطاق و اجتياه :المستوى االول-
حيث يسلط هيذا النيوع مين املقارنية  عيل امنياط االسيتقرار و عيدم االسيتقرار .التغري يف املكونات االخرى

ات عليى وجيود او عيدم وجيود تغيريات يف النظام السياسي، و على مدى اعتماد التغريات يف احد املكون
يف املكونييات االخييرى فمييثال قييد يييتم اعتبييار ان ثقافيية و مؤسسييات النظييام السياسييي هييي اكثيير امهييية ميين 
اجملتمع املدين و القيادات، و بالتايل قد يعرف االستقرار بأنه جمموعة معينة من العالقات اليت تتغري فيها 

التغيري يف الثقافية و املؤسسيات ابطيأ مين التغيريات يف املكونيات املكونات تدرجييا و حبيث كون معدالت 
 .االخرى

و يتضيييمن املقارنييية بيييني التغيييريات يف قيييوة و حمتيييوى عنصييير معيييني مييين عناصييير احيييد :المســـتوى الثـــاني-
مكونات النظام السياسي و بني تغريات قوة و حمتوى العناصر االخرى يف نفس املكون مثيل حتلييل بيروز 

وجيات و املعتقييدات، و املؤسسييات و اجلماعييات و القيييادات و السياسيية العاميية، و و سييقوط االيييديول
 .مقارنتها بالتغريات يف حمتوى هذه العناصر و املرتبطة بتغري عالقات القوة هبا

و يتضييمن الرتكيييز علييى العالقيية بييني التغييريات يف القييوة و التغييريات يف احملتييوى ألي :المســتوى الثالــث-
و ذليييك مييين اجيييل حتدييييد املعيييادالت الييييت تبيييين ميييا تتطلبيييه القيييوة مييين تكييياليف يف عنصييير مييين العناصييير، 

 . االهداف و املصاحل و القيم
 :مدخل تغير االزمة-

ـــد" لقيييد رأى       ان مليييداخل النظريييية االوىل يف التنميييية السياسيييية ميكييين تصييينيفها عليييى اسييياس " المون
 :بعدين

 املداخل مناذج توازنية او مناذج تطورية؟ينطوي االول على تسا ل اىل اي مدى تتضمن هذه -
 اما الثاين فينطوي على التسا ل اىل اي مدى تعترب هذه املداخل مستندة اىل حتمية او خيار؟-
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علييى مييدخل تغييري االزميية، حيييث وضييع اطييارا عامييا لتحليييل الديناميكييية السياسييية ميين  المونــدفقييد ركييز 
 :مراحلخالل التصور ان تغري جمتمع اىل اخر مير خبمسة 

ميكيين افييرتاض حاليية تييوازن سييابقة، و ميكيين افييرتاض  ان التغييري يبييدأ ميين خييالل تييأثر :يف املرحليية االوىل-
 .التوازن املوجود ببعض متغريات البيئة الداخلية غري السياسية او البيئة الدولية للنظام السياسي

ياسييييية و يف بنييييية توزيييييع املييييوارد تقييييود التطييييورات اىل تغييييريات يف بنييييية املطالييييب الس: يف املرحليييية الثانييييية-
 .السياسية

تصبح املتغريات السياسيية و املتمثلية يف البنيية املتغيرية للمطاليب السياسيية و يف البنيية : يف املرحلة الثالثة-
املتغييرية لتوزيييع املييوارد السياسييية هييي املتغييري املسييتقل، و تقييوم القيييادة السياسييية باسييتغالل هييذه املتغييريات 

 .ت سياسية جديدة او سياسات عامة جديدةللق ائتالفا
تييؤدي هيييذه لالئتالفييات السياسيييية و السياسييات العامييية اىل خلييق تغيييريات ثقافيييية و :يف املرحليية الرابعييية-

 .بنيوية
 .1يف املرحلة الامسة ينشأ وازن جديد-
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 القانوني للمشاركة السياسيةاالطار :لمبحث الثالثا

ان املشيياركة السياسييية كمييا سييبق الييذكر تعييين اشييراك االفييراد يف تقرييير املصييري و صيينع القييرارات يف  
مجييع اجملياالت السياسية،االقتصيادية، االجتماعيية، و التيأثري عليى احلكيام يف اطيار طيابع شيرعي، إال انييه 

هييا فهييي مل تنشييأ ميين العييدم او يف اطييار طييابع غييري ميين اجلهيية القانونييية و الدسييتورية هنيياك نصييوص تنظم
رمسيي كمييا هييو احلييال بالنسييبة للتنمييية و ان تراوحييت بيني نصييوص دسييتورية و قانونييية، مثييل ميثيياق االمييم 

 .املتحدة، قانون االنتخابات، قانون االحزاب، اجلمعيات و مؤسسات اجملتمع املدين

 1919ففيي هيذا املبحيث سينتناول النصييوص املنظمية للمشياركة السياسيية يف الدسيتور اجلزائييري         
و التعديالت اليت طرأت عليه و نفيس الشييء  1919،و يف قانون االنتخابات منذ  1991و دستور 

مية السياسيية و بالنسبة لقانون االحزاب، و قانون اجلمعيات باإلضافة اىل ميثاق االمم املتحدة، اما التن
ان مل ييتم الينص عليهيا بطريقية علنييية إال نيه ميكين التطيرق اىل بعيض النصييوص الييت اشيارت اليهيا بطريقيية 

 . غري مباشرة

 .(0882و  0898 )ياالطار القانوني للمشاركة السياسية في دستور :اوال

السياسييية جمموعيية ميين التحييوالت جتسييدت يف االصييالحات  1911لقييد افييرزت احييداث اكتييوبر       
اليييت كانييت أثارهييا واضييحة يف التعييديالت و التغييريات اليييت طييرأت علييى بنييية و هيكييل النظييام السياسييي 

 .اجلزائري، فمن امهها تعديل الدستور و االصالحات 

جسيدها  , مل يكن وليد ظروف عاديية و إمنيا وضيع تلبيية ملطاليب عميقية 1919فيفري  11إن دستور 
فعيييل ألوضييياع سياسيييية و اقتصيييادية و اجتماعيييية مزريييية زادت يف حيييدهتا ثيييورة أكتيييوبر هيييذه احلركييية كيييرد 

ألجيييل ذليييك و حفاظيييا عليييى مؤسسيييات الدولييية قيييام رئييييس  .تصيييرفات و سيييلوكات األفيييراد يف السيييلطة
بفيتح بياب احليوار و طيرح القضيايا األساسيية عليى الشيعب للفصيل بكيل  الشـادلي بـن جديـداجلمهورية 

اليذي  .  1919فيفيري  11دميقراطية  كما وعد بالقيام ب صالحات سياسيية و دسيتورية ومنهيا دسيتور 
كيييرس مبيييدأ التعدديييية احلزبيييية و اقتصييير عليييى ذكييير اجلوانيييب القانونيييية املتعلقييية بتنظييييم السيييلطة و حتدييييد 

 .1 ام احلريات و حقوق األفرادصالحيتها و تكوين نظ

                                       
 .119 ص ،1991دار اهلدى للطباعة و النشر، :اجلزائر،1.، طالنظام السياسي الجزائريسعيد بوشعري، - 1
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نقطيية حتييول يف احلييياة السياسييية اجلزائرييية ألنييه نقييل اجلزائيير ميين نظييام احلييزب  1919يعتييرب دسييتور       
حتتكيييير وحيييدها العمييييل  الواحيييد اىل نظيييام التعددييييية السياسيييية، حيييييث ا تنحيييية احليييزب كهيئيييية دسيييتورية

القييييام ب صييييالحات اقتصيييادية حقيقييييية دون السياسيييي، لقييييد كيييان رئيييييس اجلمهوريييية يييييرى أنيييه ال ميكيييين 
 .اصالحات سياسية

الشيييروط القانونيييية للتعدديييية مبيييا اعطيييى للجزائييير منيييذ االسيييتقالل توجهيييا  1919لقيييد انشيييأ دسيييتور      
سياسيييا جديييدا خيتلييف عيين التوجييه السياسييي السييابق، مينييع احتكييار احلييياة السياسييية ميين  طييرف احلييزب 

، و ممارسييياته البريوقراطيييية الييييت مييييزت الفيييرتة السيييابقة، و جتسييييدا لدولييية الواحيييد و إيديولوجيتيييه الشيييعبوية
القانون و حفاظا على الشفافية يف تسري اميور اجملتميع، مميا يسيمح للحرييات الفرديية و اجلماعيية ان تعيرب 

 1.عن آراءها يف كل القضايا اليت صص الدولة و اجملتمع
ميين احلقييوق السياسييية و احلريييات العاميية يف  تعييد املشيياركة السياسييية حييق ميين حقييوق االنسييان و

الوقييت نفسييه الييذي تعييرتف بييه كييل دوليية و تقيير بييه، علييى اخييتالف املمارسيية و حسييب توجييه كييل نظييام 
 :سياسي، و من بني مظاهرها يف دستوري اجلزائر

 :حرية تكوين الجمعيات–

حسياب نقابيات  ميارس هيذا احليق بالتسياوي دون ان يلجيأ النظيام اىل محايية حيزب او نقابية عليى
 2.او احزاب اخرى،  او تعطيل نشاطها، الن ذلك، يعد اعتداءا على حق املشاركة

عبيارة اجلمعييات ذات الطيابع السياسيي بيدال مين األحيزاب السياسيية يف امليادة  1919استعمل دسيتور 
فقييد اسييتعمل  1991،امييا دسييتور "حييق إنشيياء اليييجمعيات ذات الطييابع السياسييي معييرتف بييه:"  11
 .حق انشاء االحزاب السياسية معرتف به و مضمون:"11ة االحزاب السياسية يف املادة عبار 

ال ميكيييين التييييذرع هبييييذا احلييييق لضييييرب احلريييييات األساسييييية، والوحييييدة الوطنييييية، الييييرتاب الييييوطين وسييييالمته 
 .واستقالل البالد، وسيادة الشعب و كذا الطابع الدميقراطي واجلمهوري للدولة

هيذا الدسيتور، ال جييوز تأسييس االحيزاب السياسيية عليى اسياس دييين او لغيوي  و يف ظل احرتام احكيام
 . او عرقي او جنسي او مهين او جهوي

 .ال يجوز لألحزاب السياسية اللجوء الى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة
 .للمصالج او الجهات األجنبيةيحضر على األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية 

 .ال يجوز ان يلجأ اي حزب سياسي اللجوء الى استعمال العنف او االكراه مهما كانت طبيعتها او شكلها
                                       

، جملة دورية حمكمة (دفاتر السياسية و القانون)0881-0899االصالحات السياسية في الجزائر ، مصطفى  بلعور-1 
 .1-1ص .، ص1119احلقوق و العلوم السياسية،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،العدد االول،جوان تصدر عن كلية 

 .111، ص مرجع السابقالمشاركة السياسية اساس الفعل الديمقراطي،شريفة ماشطي،- 2
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 ".تحدد التزامات و واجبات اخرى بموجب قانون 
حييث قييام بتقييييد حييق انشياء االحييزاب السياسييية كمييا  11فهيذه املييادة جيياءت اكثير تفصيييال ميين املييادة 

 .بعض احلواضر اليت جيب على االحزاب السياسية عدم اللجوء اليهاحددت 

يف امليادة  1919أما بالنسبة لتكوين نقابات  فهي مشرتكة بني الدستورين فقد نص عليها دستور      
، كميييا اعتيييربا أن "الــــحق النقـــابي معتـــرف بـــل لــــجميع الــــمواطنين ": 11يف امليييادة  1991و دسييتور   11

معييرتف بييه جلميييع املييواطنني واعرتفييا أيضييا  بيياحلق يف اإلضييراب يف كييل القطاعييات العيييام و احلييق النقييايب 
اليياص،على حييد سييواء، واعتييربا أن ممارسيية هييذا احلييق جيييب أن تكييون وفقييا  للقييانون الييذي يقيييد أو مينييع 

ت ممارسيييته إذا ميييس بييييميادين اليييدفاع اليييوطين واألمييين، أو يف مجييييع اليييدمات أو األعميييال العموميييية ذا
ميييين دسييييتور  17و املييييادة  1919ميييين الدسييييتور  11املنفعيييية احليوييييية للمجتمييييع  حسييييب نييييص املييييادة 

 .الـحق في اإلضراب معترف بل، ويـمارس في إطار القانون" .1919
 أو يـجعل حدودا لـمـمارستل في ميادين الدفاع الوطني و األمن، الـحق،ويـمكن أن يـمنع القانون مـمارسة هذا 

 خدمات أو األعمال العمومية ذات الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع أو في جميع الـ
" أو في جميع الـخدمات أو األعمال العمومية ذات الـمنفعة الـحيوية للـمجتـمع 1  

  :حق كل فرد في المشاركة في الشؤون العامة لبلده-

املشيرتكة  1حسب نص املادة لى أن السيادة الوطنية ملك للشعب تنص كل الدساتري اجلزائرية ع       
ميارسيييها  "الشـــعبالشــعب مصـــدر كــل ســـلطة الســيادة الوطنيـــة ملــك "  1991و  1919بييني دسيييتوري 

السلطة التأسيسـية ملـك " السابعة،الشعب عن طريق االستفتاء أو بوساطة ممثلني منتخبني حسب املادة 
 . الشعب

 .يـختارهايـمارس الشعب سيادتل بواسطة الـمؤسسات الدستورية التي 
 . الـمنتـخبينيـمارس الشعب هذه السيادة عن طريق االستفتاء وبواسطة مـمثليل 

 " مباشرةلرئيك الـجمهورية أن يلتـج  إلى إرادة الشعب 
بواسيييطة "، وتضييييف امليييادة بيييأن سييييادة الشيييعب متيييارس  1991و دسيييتور  1919دسيييتور يف املشييرتكة 

، ولكن اختلفيت صيور "السلطة التأسيسية ملك للشعب : "و بأن " املؤسسات الدستورية اليت خيتارها 
 .ممارسة هذه السيادة حسب التوجه السياسي واالقتصادي لكل دستور 

 :حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة في البالد دون أي تمييز-

                                       
 .11، 1،7، املتضمن تعديل الدستور، املواد 1919مارس  11، املؤرخ يف 19، العدد 1919ج ج د ش، دستور - 1
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السييابق، اذ عييربت  كي عيرف هييذا احلييق تطييورا  كبييريا  يف الدسييتور احليايل مقارنيية مييع الدسييتور االشييرتا       
بصييياغة أكثيير  احلييايل عيين الفكييرةميين الدسييتور  11و املييادة  1919 ميين الدسييتور 11املييادة  كييل ميين

يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف فـي الدولـة دون أي شـرو  أخـرى غيـر ": بساطة بقوهلا 
  1" .الشرو  التي يحددها القانون

 11مبيييادة صيييص املشييياركة السياسيييية للميييرأة يف مادهتيييا  1111خيييص التعيييديل الدسيييتوري للعيييام  لقيييد و
تعمــل الدولــة علــى ترقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة بتوســيع "  :بقوهلييامكييرر جتسيييدا ملبييدأ املسيياواة اإلجيابييية 

لقيد اعتميد هيذا  ،"  يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المـادة. حظوظ تمثيلها في المجالك المنتخبة
القانون العضيوي فعيال  مين جانيب جمليس األمية، يف ظيل اإلصيالحات السياسيية الييت عرفتهيا اجلزائير بعيد 

 * 1111.2نوفمرب / تشرين الثاين  11الربيع العريب بتاريه 

 :الحق في الترشج والحق في التصويت 

اجلزائري عليى أنيه لكيل ميواطن تتيوافر فييه الشيروط  1991و دستور  1919من دستور  نص كل      
 يف 17الييييت حتميييل رقيييم  1991مييين دسيييتور  11امليييادة  يف القانونيييية احليييق يف أن ينتخيييب و ينتخيييب،

 3" .لكل مواطن تتوفر فيل الشرو  القانونية ان ينتخب و ينتخب: "1919دستور 

 11دالء برأيييه يبليي  ميين العميير اذ يعتييرب ناخبييا كييل مييواطن جزائييري و متمتعييا حبييق التصييويت و اال
سييينة كاملييية ييييوم االقيييرتاع و متمتعيييا حبقوقيييه املدنيييية و السياسيييية و مل يوجيييد يف احيييدى حييياالت فقيييدان 

ميين القييانون العضييوي املتعلييق  11االهلييية احملييددة يف التشييريع املعمييول بييه و هييو مييا نصييت عليييه املييادة 
 .بتنظيم االنتخابات

                                       
 .17، 11، 11، املتضمن تعديل الدستور، املواد 1991ديسمرب  11، املؤرخ يف 71، العدد 1991ج ج د ش، دستور - 1
 .مكرر 11، املتضمن تعديل الدستور، املادة 1111نوفمرب  11، املؤرخ يف 11ج ج د ش، العدد  - 2
بعنوان احلقوق و احلريات هتيدف اىل اسيناد عميل ترقيية حقيوق امليرأة مكرر املدرجة يف الفصل الرابع من الدستور،  11اعتبارا ان املادة *

 .للدولة بغرض توسيع حظوص متثيلها يف اجملالس املنتخبة، و احالة كيفيات تطبيق هذه املادة على القانون العضوي
مين ديباجية الدسييتور  11يف الفقيرة و اتبيار ان توسييع حظيوص متثييل امليرأة يف اجمليالس املنتخبية يسييتمد مين املطليب اليدميقراطي امليذكور -

اليييذي يقضييييي بيييأن تبييييىن املؤسسييييات حتميييا علييييى مشيييياركة مجييييع املييييواطنني و املواطنيييات يف تسيييييري الشييييؤون العموميييية و حتقيييييق العداليييية 
 .االجتماعية و املساواة و حرية الفرد و اجلماعة

اجمليالس املنتخبية، و ازالية العقبيات الييت تعيوق ازدهارهيا و حتيول  مكرر هتدف،يف غايتها، اىل توسيع متثيل امليرأة يف 11و اعتبار املادة - 
 .من الدستور 11دون مشاركتها الفعلية يف احلياة السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، مثلما تنص عليه احكام املادة 

 . 11، 11، 7، 1، املواد 1991دستور اجلزائر  - 3
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حبيق امليواطنني املغرتبيني القياطنني باليارج يف املشياركة دون ايية قييود، كما يعرتف القانون اجلزائيري 
شيييريطة تسيييجيلهم يف القنصيييليات و ليييدى التمثيلييييات الدبلوماسيييية، فهيييذا احليييق ال مييييس االنتخابيييات 

البلدييييية و )فقييييط و امنيييا مشييييل حييييىت االنتخابييييات احمللييييية ( الرئاسييييية و التشييييريعية  االسييييتفتاءات)الوطنيييية 
  1(.الوالئية

:الحق في حرية التعبير و التجمع  

القانونييية اليييت تيينص عليهييا كييل  لإلجييراءاتميييارس هييذا احلييق وفقييا و يييرتبط هييذا احلييق باملشيياركة، 
دولة، ففي الدول اليت تكون قد اعلنت حالة الطوارئ فان ممارسة هذا احلق يكون يف االماكن العامية و 
يتم يف قاعات و االماكن املغلقة، و يكون برتخيص من اجلهة الوصية ، اذ يشرتط يف هذه احلالية وجيود 

سلمي و ايصال الصوت اىل صناع القرار من جهة و صحافة حيث تقوم مبهمة نقل فعاليات التجمع ال
 .توسيع الرأي العام و فتح اجملال امام استقطاب اكرب عدد من الناس

و يعيييين هيييذا حريييية اليييرأي و اليييرأي األخييير و كيييذلك التعبيييري عنيييه عييين طرييييق الوسيييائل املتاحييية، كميييا اكيييد 
 19.2االعالن العاملي هلذا احلق يف مادته 

ات التعبييري و انشيياء اجلمعيييات و االجتميياع مضييمونة للمييواطن مييا مل حرييي 19فقييد نصييت املييادة 
صاف االحكام الشرعية و مقاومة جور احلاكم، معرتف هبا لكل مواطن و مجييع امليواطنني، و هيو نفيس 

 1991.3من دستور  11ما جاءت به املادة 

ت العمومية و قبل االعالن عن حالة الطوارئ ا التصويت على قانون التظاهرات و االجتماعا
،حيث اعتربت حرية االجتماع هي اول حرية سياسية وقع املساس هبا، و ينص حىت 19-91هو 

يكون هذا االجتماع قانونيا ال بد ان يتم يف مكان مغلق و يكون خارج الطريق العمومي و هو نفس 
 ،حيث اصبح التصريح يؤخذ من الوايل بدال من اجمللس الشعيب1919الذي نص عليه قانون 

                                       
1-Democrecy reporting international, Evaluation du carde pour l’organisation des des 
élection,(élection présidentielle, législative, référendums, élection départementales et 
municipales) :l’Algérie,2007,p 16.   

 .111شريفة ماشطي، املرجع السابق، - 2
ديييوان املطبوعيات اجلامعييية :اجلزائير، 1.ج،(السـلطات الــثالث)فـي شــرا القــانون الدسـتوري الجزائــري، الــوافيفيوزي او صيديق،-3

 . 111،ص 
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اجلماعي،حيث شهدت بعض االحزاب السياسية و منظمات اجملتمع املدين بعض العراقيل التنظيمية 
 .من اجلهة املعنية بالتصريح و اليت قد تؤدي اىل تأخر القيام باالجتماع فاليوم املتفق عليه

منييذ، عرفييت انتعاشييا يف التظيياهرات الشييعبية اليييت كانييت شييبه  تفييية  1111ان اجلزائيير منييذ  إال
حيييث اهنييا كانييت تتحييول اىل مواجهييات، حيييث اخييذ القمييع شييكال عنيفييا يف منطقيية القبائييل  1991

خاصة كما ان هذه القيود ال متس منطقة على حساب اخرى بل شيهدت متدييدا يف بعيض الفيرتات اىل 
 1.جمموع البالد

 :0881ابريل  13قانون االعالم في -

مميييا جعيييل قطييياع  1919ات الييييت كرسيييها دسيييتور يعتييرب قيييانون االعيييالم احيييدى نتيييائج  االصيييالح
نيص .االعالم و االتصال يعرف حتوال جذريا حيث وضع حدا للصحافة احملتكرة من قبيل احليزب الواحيد

قيييانون االعيييالم عليييى حيييق امليييواطنني يف احلصيييول عليييى االعيييالم الكاميييل و املوضيييوعي  للوقيييائع الييييت هتيييم 
افة اىل حقهيييم يف املشيييياركة مييين اجيييل ممارسييية حرييييياهتم اجملتميييع عليييى املسيييتوى احمللييييي و اليييدويل، باإلضييي

 2.االساسية
و هبذا يعترب قانون االعالم املتعلق باإلعالم بأنيه لميي و ليرتم نسيبيا حريية التعبيري فقيد مسيح هيذا 
القييانون بييربوز صيييحافة مكتوبيية نقديييية حافظييت عليييى اسييتمراريتها رغيييم  العراقيييل و القييييود املتتالييية الييييت 

 3.عدوضعها فيما ب
ليييييرتك االميييير امييييام ( حكوميييية موليييود محييييروش)1991-11-19بتيييياريه  11جييياء منشييييور رقييييم 

الصحفيني العاملني يف املؤسسات االعالمية العمومية لالختيار بني البقاء يف القطياع العميومي او انشياء 
مؤسسيييات صيييحفية مسيييتقلة عليييى شييييكل شيييركات مسيييامهة، او بااللتحييياق بصيييحف اجلمعيييييات ذات 

حيييث منحييت عييدة تسييهيالت مالييية، حيييث ظهييرت اول يومييية ( االحييزاب السياسييية)اسيييالطييابع السي
، و اول جرييدة باللغية العربيية جرييدة le soir d’Algérie 1991مستقلة باللغية الفرنسيية يف سيبتمرب 

 4.الرب

                                       
1- Democrecy reporting international, ibid, p. p10-11.  

 .11،مرجع السابق، ص 0881-0899االصالحات السياسية في الجزائر مصطفى بلعور، -2
3-Democrecy reporting international, ibid, p11. 

،جملييية جامعيييية دمشيييق، اجمللييييد حريــــة الصــــحافة  فـــي ظــــل الصـــحافة فــــي ظـــل التعدديــــة السياســــية فـــي الجزائــــر حمميييد قيييرياط،-4
 .111، ص 1111،(1+1)،العدد19
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و قد اعرتف قانون االعالم بالعناوين  الصحفية اليت تنشاها االحيزاب و االشيخاص الطبيعييني و 
 املعنيييويني الاضيييعون للقيييانون اجلزائيييري اىل جانيييب وجيييود قطييياع لإلعيييالم العميييومي، كميييا وضيييع وسيييائل
تنظيمييية جديييدة للتكفييل بصييالحيات السييلطة العمومييية و ضييمان  اسييتقاللية االعييالم، حيييث شييهدت 

 1.عنوان بني يوميات و اسبوعيات و دوريات ك فراز لقانون االعالم 111الساحة اكثر من 
تسليم حبقيقة ان مسألة االنتخابات ليست يف جوهرها مشكلة قانونية، بل ترتبط ببيئة و رغم ال

،و ان للواقع امهيته و خباصة املستوى احلاضري و القوى السياسية يف البالد و ...اجتماعية، سياسية 
 2.قوة الرأي العام

تمتيع كيل شيخص حيق حريية انيه ي 11كما نص ميثاق االمم املتحيدة عليى حيق املشياركة يف امليادة        
االشييرتاك يف االجتماعييات و اجلمعيييات السييليمة، و كمييا ال جيييوز ارغييام احييد علييى االنتميياء اىل مجعيييية 

 .فيتمتع الفرد حبق التمتع حبرية الرأي و التعبري و اعتناق االراء دون اي مضايقة.ما
ؤون العامــة لبلــده، امــا لكــل شــخص حــق المشــاركة فــي ادارة الشــ"فقييد نصييت علييى مييا يلييي  11امييا املييادة 

 ". مباشرة و اما بواسطة ممثلين يختارون في حرية

ارادة الشــعب هــي منــا  ســلطة "كمييا اشييارت املييادة يف الفقييرة الثالثيية ان ارادة الشييعب هييي هييدف السييلطة
الحكم، و يجب ان تتجلى هذه االرادة في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام و  على قدم المساواة 

 3"بين الناخبين و بالتصويت السري او بإجراء مكاف  من حيث ضمان حرية التصويت

(.ميثاق االمم المتحدة)اعالن الحق في التنمية:ثانيا  
،فريقا عيامال مين احلكيوميني معنييا بياحلق يف 1911انشأ اجمللس االقتصادي و االجتماعي يف عام      

التنمية، و اوعز اليه بدراسة نطاق و مضمون احلق يف التنميية و اجنيع وسييلة لضيمان ان حتقيق، يف مجييع 
نصوصيا لإلعيالن ، درس الفريق العاميل وصياغ 1911و  1911و ي الفرتة املمتدة بني عامي .البلدان

 .عن احلق يف التنمية

عمليية اقتصيادية و اجتماعيية و ثقافيية و سياسيية شياملة تسييتهدف " اذا تيرى اجلمعيية العامية بيان التنميية
التحسني املستمر لرفاهية السكان بأسرهم و االفيراد مجييعهم عليى اسياس مشياركتهم، النشيطة و احليرة و 

                                       
 .11،مرجع السابق، ص  0881-0899االصالحات السياسية في الجزائر  مصطفى بلعور،-1
جامعية : ،  يرب اثير االجتهياد القضيائي حركية التشيريعالدسـتورية و القانونيـة للنظـام االنتخـابي الجزائـريالبيئة مفتاح عبد اجلليل، -1

 111، بسكرة، ص 1حممد خيضر،العدد 
، اليديوان الدوليـة ميثـاق االمـم المتحـدة و النظـام االساسـي لمحكمـة العـدلاجلمهوريية اجلزائريية الدميقراطيية الشيعبية وزارة العيدل،-3

 . 19، ص 1991: رشغال الرتبويةالوطين ل
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و هييذا مييا  نصييت عليييه املييادة االوىل يف ". للفوائييد النامجيية عنهييا اهلادفيية، يف تنمييية و يف التوزيييع العييادل 
 الحق في التنمية حق من حقوق االنسان غير قابل للتصرف و بموجبل يحل لكل انسان و"الفقرة االوىل

لجميع الشعوب المشاركة و االسهام في  تحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و سياسية والتمتع بهذه 
 "االتي يمكن فيها اعمال جميع حقوق االنسان و الحريات االساسية اعماال تاما التنمية

كميييا تييييرى انييييه لييييق لكييييل فييييرد، مبقتضييييى احكييييام االعييييالن العيييياملي حلقييييوق االنسييييان، ان يتمتييييع بنظييييام 
 .اجتماعي و دويل ميكن فيه اعمال احلقوق و احلريات املبينة يف هذا االعالن اعماال تاما

ىل حق الشعوب يف تقرير املصري الذي مبوجبه يكون هلا احلق يف تقرير وضعها السياسيي اذ تشري ا       
حبرييية و يف السييعي اىل حتقيييق تنميتهييا االقتصييادية و االجتماعييية و الثقافييية حبرييية،كما اشييارت اىل حييق 
 الشيييييعوب يف ممارسييييية السييييييادة التامييييية و الكاملييييية، و هيييييذا ميييييا نصيييييت علييييييه الفقيييييرة الثانيييييية مييييين امليييييادة

 ..."ينطوي حق االنسان في التنمية ايضا على االعمال التا لحق الشعوب في تقرير لمصير"االوىل
اذ جعلييت املييادة الثانييية ميين االعييالن العيياملي حلقييوق االنسييان ان االنسييان هييو املوضييوع الرئيسييي        

 .للتنمية و ينبغي عليه ان يكون املشارك الفعال يف احلق يف التنمية و املستفيد منه
و احلرييات  اذ حتمل الفرد كامل املسؤولية عين التنميية كميا دعيى اىل ضيرورة احيرتام التيام حلقيوق االنسيان

 .االساسية الاصة هبم
كما نص على ان التنمية حق و واجب يف نفس الوقت الزم عليى الدولية القييام بوضيع سياسيات         

امنائيييية هتيييدف اىل التحسيييني املسيييتمر لرفاهيييية االفيييراد عليييى اسييياس مشييياركتهم الفعالييية يف التوزييييع العيييادل 
ل االول علييى هتيئيية االوضياع الوطنييية و الدولييية لتحقيييق كميا ان الدوليية هييي املسيؤو .للفوائيد النامجيية عنهييا

 .التنمية
كما ان حتقيق تنمية تستوجب احرتام مبيادئ القيانون اليدويل،و كيذلك حتقييق التعياون اليدول فيميا بينهيا 

 .من اجل تأمني التنمية و إزالة العقبات اليت تعرتض التنمية

اما عليى الصيعيد اليوطين ينبغيي عليى اليدول اصياذ مجييع التيدابري الالزمية لتحقييق تنميية و جييب ان 
،  ...تتضمن مجلة من االمور كتكافؤ الفرص للجميع يف امكانية وصوهلم اىل املوارد السياسيية و التعلييم 

   1.ا يف التنميةكما ينبغي للدولة تشجيع املشاركة الشعبية يف مجيع اجملاالت بوصفها عامال هام

:قانون االنتخابات: ثالثا  

                                       
، الديوان الدولية ميثاق االمم المتحدة و النظام االساسي لمحكمة العدلاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وزارة العدل، - 1

 .91-11، ص ص 1991: الوطين لرشغال الرتبوية
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 :0898اوت  10قانون االنتخابات في  -
، 11-91، و هيييو رقيييم 1919اوت  17صيييدر اول  قيييانون انتخابيييات تعيييددي يف اجلزائييير يف        

الييذي حييافم علييى نظييام االقييرتاع العييام املباشيير و السييري، وفييق نظييام االقييرتاع النسيييب علييى القائميية، مييع 
فالقائمية الييت حتيوز عليى االغلبيية املطلقية مين األصيوات املعيرب عنهيا حتيوز . األغلبيية يف دور واحيدأفضلية 

 .على مجيع املقاعد
يفييرتض ،و قييد كييان هييذا القييانون مثييار و صييراع سياسييي حيياد يف اجلزائيير مباشييرة بعييد التعددييية السياسييية

النظيير يف القييوانني املنظميية لالنتخابييات، و انتقييال النظييام ميين احلييزب الواحييد اىل التعددييية احلزبييية اعييادة 
اكتييييوبر  11هيييذا ب دخيييال تعيييديالت و تغيييريات عليهيييا، وهيييو ميييا عرفيييه قيييانون االنتخابيييات الصيييادر يف 

و اهييم التغييريات اليييت طييرأت  1919اوت  17الييذي الغييي بعييد صييدور قييانون االنتخابييات يف  1911
 :على القانون السابق

ميين قييانون  11م عيين طريييق احلييزب حسييب مييا نصييت عليييه املييادة كييان الرتشييح للمجييالس املنتخبيية يييت-
 ينتخب اعضاء كل جملس شعيب من قائمة وحيدة"، اليت تنص انه1911االنتخابات لسنة 

فتم الغاء هذه الكيفية و اصيبح حيق الرتشيح مسيموحا ".للمرتشحني يقدمها حزب جبهة التحرير الوطين
، سواء كان الرتشح باسيم مجعيية 1919ات الصادر يف من قانون االنتخاب 11به للجميع طبقا للمادة 

 . ذات طابع سياسي او عن طريق الرتشح احلر

بييني نظيييامني االغلبييية املطلقييية، و  1919بالنسييبة ليينمط االقيييرتاع فقييد مجيييع قييانون االنتخابييات لسييينة -
اعييد الييدائرة االغلبييية النسييبية، فييادا حصييلت قائميية علييى االغلبييية املطلقيية يف دائييرة مييا حتصييل علييى كييل مق

االنتخابييية، امييا اذا حتصيييل اييية قائمييية علييى االغلبيييية املطلقيية ييييتم تقسيييم املقاعيييد علييى كيييل القييوائم وفقيييا 
لقانون التمثيل النسيب، و بعد تعديل هذا القانون ا الغاء طريقة التمثيل املطلق و اعتمياد طريقية التمثييل 

عليييى  1919املعيييدل لقيييانون  91/11مييين قيييانون االنتخابيييات رقيييم  11النسييييب حبييييث نصيييت امليييادة 
سيينوات بطريقيية االقييرتاع النسيييب علييى  11انتخيياب اجمللسييني الشييعيب البلييدي و الييوالئي يكييون ملييدة :"ان

 " . القائمة مع افضلية االغلبية يف دور واحد 

ميين قييانون االنتخابييات لسيينة  11امييا بالنسييبة النتخابييات اجمللييس الشييعيب الييوطين فقييد حييددت املييادة -
طريقة االقرتاع النسيب على القائمة مع افضلية االغلبية يف دور واحيد لكين ا تعيديل هيذه امليادة  1919

 1.و اصبحت طريقة االقرتاع على االسم الواحد باألغلبية بدورين 91/11وفقا لقانون رقم 

                                       
 .1-1ص  .صمرجع السابق، ،0881-0899االصالحات السياسية في الجزائر  مصطفى  بلعور،-1 
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مسيييح القيييانون للمرتشيييحني او ممثلييييهم باملشييياركة يف عمليييية الفيييرز و حيييىت حضيييور عملييييات التصيييويت - 
لق لكل مرتشح او ممثله املؤهل قانونا، يف نطاق دائرتيه :"من قانون االنتخابات 19حيث نصت املادة 

االنتخابية، ان يراقب مجيع عمليات التصويت، و فرز االوراق، و تعداد األصوات يف مجيع القاعات   

املتعلقييية بسيييري الييييت جتيييري هبيييا هيييذه العملييييات، و ان يسيييجل يف احملضييير كيييل املالحظيييات او املنازعيييات 
  1" .العملية
لعدة تعديالت يف الفرتة املمتدة  1919اوت  17قد تعرض قانون االنتخاب الذي صدر يف      

1919-1991: 
، و ا اللجييييوء اىل االخييييذ بقاعييييدة جديييييدة يف توزيييييع 1991مييييارس  17فييييتم التعييييديل االول يف 

املطلقية لرصيوات املعيرب عنهيا احلصيول عليى عيدد املقاعد، و طبقا هلا يكون للقائمة اليت تفيوز باألغلبيية 
 2.من املقاعد يتناسب مع النسبة املؤوية لرصوات اليت حصلت عليها

 :يرتتب على طريقة هذا االقرتاع التوزيع التايل للمقاعد:" 11نصت املادة   
تناسب و حتصل القائمة اليت فازت باألغلبية املطلقة على األصوات املعربة على عدد املقاعد ي-1

 .النسبة املؤوية لرصوات احملصل عليها اجملربة اىل العدد الصحيح االعلى
يف حالة عدم حصول اية قائمة على االغلبية املطلقة من االصوات املعربة تفوز القائمة اليت حتوز -1

 :على اعلى نسبة مبا يلي
من عدد املقاعد اجملرب اىل العددى الصحيح االعلى يف حالة ما اذا كان عدد املقاعد املطلوب  11%-

 .شغلها يف الدائرة فرديا
 *3.زائد واحد من عدد املقاعد يف حالة ما اذا كان عدد املقاعد اللمطلوب شغلها زوجيا% 11-

نظيام االقيرتاع عليى القائمية و  ، و مبقتضياه ا الغياء1991ابرييل  11اما التعديل الثاين فكيان يف 
عوض بنمط االقرتاع على االسم الواحد باألغلبية يف دورين، مع مالحظة ان هذا التعيديل تبعيه يف الييوم  

 .11-91التايل مباشرة تعديل يف قانون الدوائر االنتخابية رقم 

رت اسيييييتعماله فقيييييد جربيييييت اجلزائييييير نظيييييام األغلبيييييية بيييييدورين يف بدايييييية التعدديييييية السياسيييييية حييييييث اقييييي  
، فنتيجيية هلييذه التعييديالت اخييتالف يف نتييائج االنتخابييات (حكوميية محييروش و حكوميية غييزايل)حكومتييان

                                       
 .19،يتضمن قانون االنتخابات، املادة 1919اوت  17، املؤرخ يف 11-19ج ج د ش ،قانون رقم  - 1
 .171مفتاح عبد اجلليل، مرجع السابق، ص  - 2
 .19،يتضمن قانون االنتخابات، املادة 1919اوت  17، املؤرخ يف 11-19ج ج د ش ،قانون رقم  - 3
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فميييثال نظييام االغلبيييية بيييدورين اليييذي خيييدم االحيييزاب الكيييربى دون االحيييزاب .صتلييف بييياختالف طبيعتهيييا
يييع وفقييا لييه حسييب عييدد الصييغرى و اليييت ترتكييز اصييواهتا يف منيياطق بعينها،امييا التمثيييل النسيييب فيييتم التوز 

 1.األصوات اليت حتصل عليها كل قائمة

 :0880مارس  12قانون انتخابات 

 1997ميييارس  11املوافيييق ل 1117شيييوال  17املؤرخييية  11يف اجلرييييدة الرمسيييية العيييدد  صيييدر       
املتعليييق بتحدييييد اليييدوائر  11-97املتعليييق بنظيييام االنتخابيييات و  17-97فتضيييمن القيييانون العضيييوي 

املتعليييييق بييييياألحزاب  19-97االنتخابيييييية و عيييييدد املقاعيييييد املطليييييوب شيييييغلها يف انتخابيييييات الربمليييييان، و 
و اكيد عليى ضيرورة حيياد االدارة ع جياء اصيالح النظيام  االصيالح يف  هيذا القيانون حيث ا .السياسية
حيث ا الغاء املكاتب الاصة، و الغاء التصويت داخل االجهيزة النظاميةيي و العميل   1111ذاته سنة 

، التقلييل ميين عيدد املكاتيب املتنقليية،  1111بنظيام الوكالية ليدى القييوات النظاميية، كميا تضييمن اصيالح 
 .ما اكد على  ضرورة  حياد املؤسسة العسكرية و تشديد الرقابة السياسيةك

، و 1991كمييا جتييدر االشييارة اىل اهليئيية اليييت كانييت تنشييأ قبيييل كييل عملييية انتخابييية منييذ سيينة 
هي اللجنة السياسية ملراقبة االنتخابات، و اليت كانت تشيرف عليى اجلانيب الرقيايب للعمليية االنتخابيية 

بعييد االقرتاع،تضييم ممثلييي االحيييزاب السياسييية و يرأسييها شييخص حمايييد، و بييالرغم مييين  قبييل و اثنيياء و
 .صالحياهتا احملدودة، حيث يكرس مبدأ الرأي و الرأي االخر و هو احد مؤشرات احلكم الدميقراطي

 :و لعل اهم ما جاء به ما يلي
 .حتقيق الشرعية للنظام السياسي وجتديد النخبة-
 .السلمي على السلطةتكريس مبدأ التداول -
 .انفتاح النظام السياسي على املعارضة-
 .اشراك الطرف االسالمي يف املؤسسات الرمسية و منها الربملان-
 .املسامهة يف حتول كبري يف الثقافة السياسية يف اجلزائر-
.   2حتقيق التعايش بني القوى السياسية و االحزاب االخرى-  

                                       
 .171مفتاح عبد اجلليل، مرجع السابق، ص  - 1

1- رابح لعروسي،الهندسة االنتخابية الفعالة مدخل  حقيقي للتطور البرلماني،)دفاتر السياسة و القانون(،جامعة مولود معمري 
.11، ص1111،جانفي 11تيزي وزو، اجلزائر،العدد    
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تغييريات اليييت مسييت جمموعيية ميين املييواد ميكيين تبياهنييا ميين خييالل اجييراء كمييا محييل هييذا القييانون مجليية ميين 
 .97/17و قانون  19/19مقارنة بني قانون 

متثييل يف اضييافة الفقييرة الثانييية للمييادة  1919اوت  17وقييد متثلييت هييذه  التغييريات اليييت متيييزه عيين قييانون 
بيات التشييريعية، ييتم التسييجيل بالنسيبة لالنتخابيات الرئاسييية و االستشيارات اإلسييتفتائية  و االنتخا"11

 " .  يف القائمة االنتخابية املمثليات الدبلوماسية و القنصلية اجلزائرية املوجودة يف بلد اقامة الناخب
يف حالية وفياة الناخيب خيارج بلديية اقامتيه، يتعييني :"  مين القيانون الفقيرة التاليية 11كميا أضيافت امليادة 

 " . امة املتوىف  ميع الوسائل القانونيةعلى بلدية مكان الوفاة اخبار بلدية اق
كمييييييا مييييييس القسييييييم الثيييييياين يف وضييييييع القييييييوائم االنتخابييييييية ادخييييييال تغيييييييري اسييييييم اجلمعيييييييات بيييييياألحزاب 

 لكل ناخب احلق يف االطالع على القائمة االنتخابية اليت تعنيه"السياسية
حيزاب السياسيية و للمرتشيحني كما ميكن ان يطلع على القوائم االنتخابية املمثليون املعتميدون قانونيا لر

 " .االحرار
اما الفصل متعلق باألحكام املتعلقة بانتخاب اعضاء اجمليالس الشيعبية البلديية و الوالئيية يف القسيم       

غيري ان العهيدة النيابيية اجلاريية متتيد :" الفقيرة التاليية  71االول الاص باألحكام املشرتكة اضافت امليادة 
 " .من الدستور 91و  91و  91ق التدابري املنصوص عليها يف املواد تلقائيا يف حالة تطبي

علييى ان يكييون  توزيييع املقاعييد بالتناسييب حسييب عييدد األصييوات   97/17لقييد نييص قييانون     
الفييوز يكييون للقائميية ذات األغلبييية وعنييد  19/11احملصييل عليهييا ميين طييرف كييل قائميية، امييا ويف قييانون 
 :حتيييييييييييييييوز عليييييييييييييييى أعليييييييييييييييى نسيييييييييييييييبة كميييييييييييييييا يليييييييييييييييي  حصيييييييييييييييول األغلبيييييييييييييييية تفيييييييييييييييوز القائمييييييييييييييية الييييييييييييييييت

 .  مييييييييين املقاعيييييييييد إذا كانيييييييييت املقاعيييييييييد املطليييييييييوب شيييييييييغلها يف اليييييييييدائرة فردييييييييييا11%
 مييييييييييييييييييين املقاعييييييييييييييييييييد إذا كانييييييييييييييييييييت املقاعييييييييييييييييييييد املطليييييييييييييييييييوب شييييييييييييييييييييغلها يف الييييييييييييييييييييدائرة زوجيييييييييييييييييييييا %50

 .وتظهر قاعدة التناسب يف قانون إال يف حالة بقاء مقاعد للتوزيع

 :و لعل من بينها ما يلي 1919تكن يف  دستور  شهد جمموعة من التعديالت و االضافات مل
حتييدثت عيين املعامييل االنتخييايب والييذي مل يييذكر يف القييانون  97/17ميين قييانون  77امييا املييادة   

الطريقيية اليييت حتصييل كييل قائميية علييى عييدد املقاعييد  و هييو .عييدد املقاعييد /السييابق ويعييين عييدد األصييوات
املعاميل االنتخيايب اليذي يؤخيذ يف احلسيبان ."بقدر عدد املرات اليت حصلت فيها على املعاميل االنتخيايب

هو الناتج عن قسمة عدد االصوات املعرب عنها يف كل دائرة انتخابية على عدد املقاعد املطليوب شيغلها 
 ضمن نفس الدائرة االنتخابية
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ميكن ان تنقص من عدد االصوات املعيرب عنهيا الييت تؤخيذ يف احلسيبان ضيمن كيل دائيرة انتخابيية، عنيد -
مييين هيييذا ( 1الفقيييرة )71االقتضييياء، االصيييوات الييييت حصيييلت عليهيييا القيييوائم النصيييوص عليهيييا يف امليييادة 

 " .القانون
ب او عدة على ان القائمة مقبولة من طرف حز  97/17من قانون  11كما نصت املادة        

 " .من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف حزب او عدة احزاب سياسية"...احزاب سياسية 
كميا اضييافت املييادة ان القائميية إذا مل تكين حتييت رعاييية حييزب أو عيدة أحييزاب سياسييية ينبغييي ان تييدعم 

ناخبيا وان ال يزييد   150 يقل عدد النياخبني عينبتوقيع مخسة باملائة من ناخيب الدائرة االنتخابية وان ال
 .ناخب 1111عن 

اذا مل  علييى اجلمعييية او عييدة مجعيييات سياسييية، 19/11ميين قييانون  11فاملقابييل نصييت املييادة   
٪ مين نياخيب اليدائرة عليى إن ال يقيل العييدد 11تكين حتيت رعايية مجعيية سياسيية جييب إن تييدعم بتوقييع 

 .ناحبا 111ناخبا و ال يزيد عن  50عن 
امييا فيمييا خيييص انتخيياب اجمللييس الشييعيب الييوطين غابييت فكييرة الييدور الثيياين و اسييتبدلت بفكييرة  االقييرتاع 

عييييدم اسييييتعمال املكونييييات - :النسيييييب علييييى القائميييية، و اضيييياف بعييييض الشييييروط املتعلقيييية بالرتشييييح مثييييل
  . اض حزبيييييةاألساسيييية للهوييييية الوطنيييية يف أبعادهييييا الثالثييية اإلسييييالم والعروبييية و االمازيغييييية ألغييير 

 .توطيد الوحدة الوطنية-
 1.تبين الوحدة الوطنية-

 :10-01قانون االنتخابات -

ييفافية معتمييدا مجليية ميين التييدابري ترمييي لتحقيييق عييدقة  ،جيياء ليكييرقس بقييوقة و وضييوح مبييادئ احلييياد و الشق
 :أهداف،  على  تلف األصعدة

 .االلتزام باحلياد- 
 . حتري الشفافية - 
 .كافية وتدعيم اهليآت الرقابيةتقدمي ضمانات  - 
 .توسيع التمثيل وزيادة عدد املقاعد االنتخابية -
 :على صعيد الحياد -

                                       
 .1997مارس  11املؤرخ يف  97/17،قانون االنتخابات  1919اوت  17املؤرخ يف  19/11قانون االنتخابات :اجلزائر - 1
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مييع جتييرمي كييل األعمييال غييري القانونييية    االنتخابيييةحتديييد مسييؤوليات  تلييف املتييدخقلني  يف العملييية  -
 .  اليت من شأهنا املساس بسالمة املسار االنتخايب  وااللتزام حبياد أعوان اإلدارة

 :على صعيد الَشفافية-
تييدعيم ووضييع مجليية ميين الضقييمانات  و اإلجيييراءات  املعييزقزة لشييفافية العمليييات االنتخابييية  السييييما -

 .  نتخابية قصد مراقبتهاتسليم حماضر الفرز و القوائم اال
 :الهْيآت الَرقابية على صعيد الَضمانات و-
تعزيييز وسييائل و هياكييل املراقبيية  مييع صويلهييا صييالحيات واسييعة يف جمييال اإلشييراف  واملراقبيية  وذلييك -

وجلنييية وطنيييية ملراقبييية   ب حيييداث جلنييية وطنيييية لإلشيييراف عليييى االنتخابيييات مشيييكقلة حصيييريا مييين قضييياة
بالنسييبة للجنيية الوطنييية ملراقبيية )بفييروع حمليقيية  علييى مسييتوى الواليييات  والبلييديات االنتخابييات، وذلييك 

مييين جهيييية أخيييرى فقيييد أوكلييييت رئاسييية كييييل اللقجيييان اإلداريييية االنتخابييييية لقضييياة قصييييد  (.االنتخابيييات
 .  اإلشراف على تطهري القوائم االنتخابية

   :على صعيد توسيع الَتمثيل  وزيادة عدد المقاعد االنتخابية- 
ييييباب لييييدخول املعيييييرتك  - التقشييييجيع علييييى تشييييبيب تشييييكيلة اجملييييالس املنتخبييييية  بفييييتح اجملييييال أمييييام الشق

 .االنتخايب  يف كلق اجملالس املنتخبة
ييباب البييال  ميين العميير  علييى األقييلق - ييعبية الوالئييية  والبلدييية،اجملال مفتييوح  للشق بالنسييبة للمجييالس الشق

  .سنة 11
 سنة  11إىل  11الوطين  اق صفيض السنق القانوين األد   للرتشقح  من بالنقسبة للمجلس الشقعيب -
 .  سنة 11إىل  11بالنقسبة جمللس األمقة،  فقد اق خفض السنق القانوين األد  من -
فـــي المجـــالك الَشـــعبية البلديـــة والمجلـــك الشـــعبي الـــوطني   االنتخابيـــةزيـــادة عـــدد المقاعـــد -

 :حيث
 11إىل  17مقعيد عيوض  11إىل  11الس الشيعبية البلديية ييرتاوح ميا بيني أصبح عدد املقاعد باجمل-

 .مقعد 119مقعد عوض  111وأصبح عدد املقاعد باجمللس الشعيب الوطين . مقعد
توسيع الَتمثيل الَنسوي  ضمن قوائم المترَشحين  والمجالك المنتخبة،  التي ستتضَمن علـى  -

 :األقل
 .مقاعد أو أكثر 1تتشكقل من اليت  يف اجملالس املنتخبة 11%
 .مقعد أو أكثر 11اليت تتشكقل من  يف اجملالس املنتخبة 11%
 .مقعد أو أكثر 11اليت تتشكقل من  يف اجملالس املنتخب 11% 



100 
 

 1.من املقاعد املخصقصة  للجالية اجلزائريقة باملهجر 11%
: اما اجلديد الذي جاء به قانون االنتخابات  

.صناديق اقرتاع شفافة استعمال-  
اىل  71111ا تقليص التوقيعات بالنسبة لقبول الرتشح بالنسبة النتخابات الرئاسية من -

11111.  
.سنة 11سنة بدال  من  11تغري سن ترشح جمللس العب البلدية او الوالية -  
.الاصة هبم امكانية الناخبني و املرشحني و االحزاب السياسية االطالع على الالئحة االنتخابية-  
.2استبدال توقيعات الناخبني بالبصمات على خالف القانون السابق-  

 :قانون االحزاب: رابعا

و الييييت مسيييت دسيييتورها حييييث ا اقيييرار  1919فنتيجييية لإلصيييالحات اليييىت عرفتهيييا اجلزائييير يف سييينة    
التعددييية احلزبييية حتييت اسييم اجلمعيييات ذات الطييابع السياسييي كييدليل علييى اتبيياع مسييار الدميقراطييية، يف 

 1991ع تغري اىل االحزاب السياسية يف دستور  1919دستور 

 :0898جويلية  10لسياسي في قانون الجمعيات ذات الطابع ا -

صدر قانون تعلق باجلمعيات السياسيية فقيد نصيت امليادة  1919 و لتكريس ما جاء به الدستور
منه على حق انشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معرتف به، حيث كان ال بيد مين اجيياد اطيار  11

ان الجمعيـات تهـدف " ه عليىمني 11، و نصيت امليادة 11-91قانوين لتنظيم هذا احلق، متثيل يف قيانون 
الــى جمــع مــواطنين جزائــريين حــول برنــامج سياســي ابتغــاء هــدف ال يــدر ربحــا، وســعيا للمشــاركة فــي الحيــاة 

 3. "السياسية بوسائل ديمقراطية وسليمة

عليييى مصييطلح مجعييية سياسيييية ليييس ميين قبييييل  1919و يييرى بعييض الفقهييياء ان اعتميياد دسييتور 
ائه يف ترك اجملال مفتوحيا اميام التشيكيالت السياسيية النطوائهيا حتيت الصدفة و امنا يكمن اهلدف من ور 

جناح جبهة التحرير الوطين، اذ يرجع بداية ظهور اجلمعيات السياسيية قبيل التعيديل الدسيتوري حييث ا 

                                       
 .املوقع الرمسي لوزارة الداخلية-1

http://www.interieur.gov.dz 16.01.2013/11.49 :ا التصرف باملوقع التايل يوم  
 للمجتمع وللمجالتقرير حول تحليل نقذي االصالا السياسي ام تقييد اضافي مارثا مسبلثي،نسيما فرفيشي، رمزي لركيم،  - 2

 .11ص ،1111،الشبكة االورومتوسطية حلقوق االنسان،السياسي في الجزائر
 .   11، املتضمن تعديل الدستور، املادة 1919مارس  11، املؤرخ يف 19، العدد 1919ج ج د ش، دستور  - 3
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، و اجلبهيية االسييالمية لإلنقيياذ يف 1919فيفييري  11انشيياء التجمييع ميين اجييل الثقافيية و الدميقراطييية يف 
ا االعيرتاف  1919سيبتمرب  11،و يف 1919فيفيري  11، احتياد الدميقراطيية يف 1919فيفيري  11

 . خبمسة تشكيالت سياسية

 :امور 11و يرجع بعض االساتذة ان استعمال مصطلح اجلمعية بدال من احلزب يشري اىل 
 .تضيق جمال و نفوذ التعددية لينحصر دورها يف املعارضة دون املشاركة الفعالة و املؤثرة-
 .استبعاد انتعاش او قيام احزاب معينة-
 1.افرتاض عدم وجود او قيام احزاب مؤهلة و قادرة على خوض معركة املنافسة السياسية-

جيياء هييذا القييانون ليييؤطر  العمييل السياسييي، و تنيياول عييرب ابوابييه المسيية، االجييراءات اليييت حتكييم 
ترتيباهتيييا املاليييية، كميييا حيييدد العقوبيييات و انشييياء االحيييزاب السياسيييية اجلدييييدة و اهيييدافها و ممارسييياهتا و 

 االجيييراءات املمكييين توجيههيييا اىل احليييزب يف حالييية  الفتيييه للقيييانون حفاظيييا  عليييى االسيييتقالل اليييوطين و
الوحدة الوطنية، كما منع القانون االول ميرة اعضياء اجلييش الشيعيب اليوطين و ميوظفي مصياحل االمين مين 

ميين قييانون اجلمعيييات ذات الطييابع  17سييب نييص املييادة االخنييراط يف اييية مجعييية ذات طييابع سياسييي ح
دور اجليش يف الدفاع الوطين واحلفاص على االستقالل و وحيدة   1919السياسي، فحني حصر دستور 

 2.البالد و كل ما ميس سالمتها و امالكها

 :18/ 80قانون االحزاب السياسية -
الييييذي  1997يف مييييارس  19-97صيييدر القييييانون العضييييوي املتعلييييق بييياألحزاب السياسييييية رقييييم 

تضمن مضاعفة شروط التأسيس االحزاب كما شدد  على ضرورة عيدم اسيتخدام عناصير اهلويية الوطنيية 
اغييراض حزبييية،كما رأى العديييد ان هييذه القيييود النسييبية يف الييدول تأخييذ بالتعددييية احلزبييية ميين الناحييية 

كيييرب دلييييل اسيييتمرار حظييير اجلبهييية القانونيييية، امنيييا معظمهيييا يقتصييير عليييى تنظيميييات التييييار االسيييالمي،و ا 
 .3االسالمية لإلنقاذ

                                       
، جمليييية دورييييية تصييييدر عيييين جامعيييية 11جمليييية الباحييييث، عييييدد ، 1114-0821التجربــــة الحزبيــــة فــــي الجزائــــر امحيييد سييييويقات،-1

 . 111، ص 1111ورقلة،
 .1مرجع السابق، ص ، 0881-0899،االصالحات السياسية في الجزائر  مصطفى  بلعور -2
،مذكرة ماجستري عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر و اشكالية النظام الدوالتي المشكالت و االفاقزريق نفيسة، -1

 .99 ص ،1119-1111،(منشورة غري)اجلزائر:احلاج لضر باتنة سياسية و  عالقات دولية،جامعةعلوم 



102 
 

و تطلقعيه  إلرادة القاضيي األوقل لليبالد  اليذي جياء تعبيريا  القيانون املتعليق بياألحزاب السياسيية     
و ذليك مين خيالل توسييع نطياق  وحماربية كيل أشيكال التهمييش،  لتمثيل أوسع ملختلف شيرائح اجملتميع 

 .و جذب كفاءات جديدة تسمح مبشاركة سياسية أوسع وجتديد النخب السقياسية  التعدقدية احلزبية 
يعييد مبثابيية الوثيقيية اجلديييدة اليييت متثييل االطييار القييانوين الييذي ييينظم احلييياة احلزبييية وفييق تعييديالت الدسييتور 
 اجلديييدة االطيييار القيييانوين الييذي يييينظم احليييياة احلزبييية وفيييق تعيييديالت الدسييتور اجلديدة،فقيييد سييياهم هيييذا
القييانون يف تقلييييص عيييدد االحييزاب و كييييف الارطييية احلزبييية حييييث م حيييل ثييالث احيييزاب منهيييا الييييت مل 

 .1تطابق نص القانون
  :14/ 01قانون االحزاب السياسية  -

مييادة مل يييأيت بتغيييري كبييري مقارنيية  11ان القييانون اجلديييد املتعلييق بيياألحزاب السياسييية و الييذي تضييمن 
الييذي جيياء بييه وجييوب تسييليم وزارة الداخلييية وصييل ايييداع للتصييريح و بسييابقه و لعييل اجلديييد الوحيييد 

لكيين ميين دون ان ليييط هبييذا الواجييب ضييمانة فعالييية علييى املسييتوى العملي،فضييال عيين امكانييية جلييوء 
احليزب اىل جمليس الدوليية يف سيائر مراحييل عمليية التشييكيل يف حيال وجيود رفييض قابيل للطعيين مين قبييل 

 .االدارة
االدارة و وزارة الداخليية حييال االحيزاب السياسيية، فمنيذ خطيوة إنشياء احليزب فهذا قيانون جياء ليعيزز 

وصوال  اىل وضع تنظيمه الداخلي، حيث اصبح لدى وزير الداخلية صالحيات واسعة جد متكنيه مين 
 .ممارسة سيطرة كبرية على االحزاب

 :اجملال خاصةى مع املعايري الدولية يف هذا القول ان هذا القانون جاء مبا يتماش و ميكن
 .ضمن قدرة االحزاب على التشكل يف اطار نظام تصرلي من دون حاجة اىل اذن مسبق-
ضيما تسييليم السييلطات بشيكل منهجييي و علييى لفيور لوصييل ايييداع ملفيات تأسيييس االحييزاب مبييا يف -

 .ذلك امكانية تسليم الصريح بشكل الكرتوين يف موازاة التصريح التقليدي
لية اميام حميياكم حماييدة ومسييتقلة و ضيمن مهيل معقوليية بالنسيبة لرحييزاب ضيمان وسييلة انتصيياف فعا-

 .السياسية اليت ا رفض منحها التصريح من قبل السلطة املختصة
ضمان حرية التعبري و حرية التجمع و التظاهر السلمي و حريية التنقيل جلمييع امليواطنني و حريية التنقيل -

 .2يتولوا قيادة االحزاب السياسيةجلميع املواطنني مبا يف ذلك الناشطون الذين 

                                       
، مييذكرة اشـكالية تطبيـق الديمقراطيــة داخـل االحـزاب الجزائريــة خـالل تجربــة  التعدديـة المعاصـربين  عميري مجيال الييدين، - 1

 .71، ص 1111-1111،(غري  منشورة)جامعة اجلزائر:ماجستري علوم سياسية
 

 .11مرجع السابق، ص مارثا مسبلثي،نسيما فرفيشي، رمزي لركيم، - 2
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يف هذا الفصل تناولنا االطار النظري ملوضوع الدراسة حيث ا التعرف اىل املشاركة السياسية مين 
 :حيث تعريف و اشكال و دوافع و مستويات و القنوات اليت تتخذها و جتسدها، و ا التوصل اىل

دميقراطييييية و قوامهييييا االساسييييي، و التعبييييري هييييي العصييييب احليييييوي للممارسيييية الان املشيييياركة السياسييييية  -
العملي الصريح لسيادة قيم احلرية و العدالة و املساواة يف اجملتمع، حيث يلجا الفرد للمشياركة برغبية منيه 
و ليييييس جمييييرب او حتييييت اي تييييأثري فقييييد تكييييون امييييا منظميييية او غييييري منظميييية،على الييييرغم ميييين ان املشيييياركة 

ان هيييذا احلييق حييىت و ان امتلكييه كيييل االفييراد فييان درجيية املمارسييية السياسييية متثييل اسيياس الدميقراطييية إال 
 .صتلف من فرد اىل اخر و من جمتمع اخر تبعا لعدة عوامل

اما  بالنسبة للتنمية السياسية كما سبق و ان اشرنا اىل متثل ظاهرة  متس العامل الثاليث فهيي قضيية       
علمية و عملية فالوقت نفسه، نظر فيها الغربيون و حىت ان كانت مسامهات العرب املسلمون قليلية إال 

 :فيها، حيث توصلنا اىل ما يلي اهنا اهتموا بالقضية، كما تعددت املداخل اليت درستها بتعدد املنظرين 

هتدف اىل ترسيه فكرة املواطنة، و حتقيق التكامل و االسيتقرار داخيل ربيوع اجملتميع، و زييادة معيدالت -
مشياركة اجلميياهري يف احليياة السياسييية، و تيدعيم قييدرة احلكومية املركزييية عليى اعمييال قوانينهيا و سياسيياهتا 

احلكومة فيما يتصل بتوزيع القيم و امليوارد االقتصيادية املتاحية،  على سائر اقليم الدولة،و رفع كفاءة هذه
فضال عين اضيفاء الشيرعية عليى السيلطة حبييث تسيتند اىل اسياس قيانوين حيق فيميا يتصيل يف اعتالئهيا و 
ممارستها و مداوالهتا، مع مراعاة الفصل بني الوظيفتني التشريعية و التنفيذية حبيث تقوم كل منهميا هيئية 

 .االخرى، فضال عن اتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة املتبادلة بني اهليئتني  مستقلة عن

كمييا ان كييل ميين املشيياركة و التنمييية مل توجييد ميين العييدم بييل هنيياك نصييوص قانونييية نصييت عليهييا و       
 على كيفية تنشيطها ترتاوح هذه النصيوص بيني دسياتري اليدول، و القيوانني العضيوية مثيل قيانون االحيزاب

 .و قانون االنتخابات و اجلمعيات،  منها املواثيق الدولية كهيئة االمم املتحدة

فالعالقيية بييني التنمييية و املشيياركة تتمثييل  يف ان املشيياركة تعمييل علييى النهييوض بيياجملتمع ميين خييالل        
ي، مسامهة كل االطيراف لتحقييق تنميية سياسيية تتمثيل يف حتقييق دولية وطنيية قائمية عليى اسياس دميقراطي

و منه ستجسد الدراسة الالحقية طبيعية للنظيام السياسيي اجلزائيري وواقيع املشياركة السياسيية فييه .تشاركي
 1919من خالل االحزاب و نتيائج التصيويت يف االنتخابيات و االسيتفتاءات الييت عرفتهيا اجلزائير منيذ 

 .   على التنمية السياسية او باألحرى الدميقراطية و اثرها 1111اىل غاية 
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ورات السياسيية و االقتصيادية  طيمين التذا العدييد هياىل يومنيا  1919شهدت اجلزائر  منذ الفرتة املمتيدة 
و اليييت جسييدت طريقييا حنييو الدميقراطييية و تبييين سياسييات التغيييري، حيييث بييرز العديييد ميين الفواعييل سييواء 

و هبييذا سيينركز يف هييذا الفصييل  بعييد معرفيية طبيعيية النظييام  ،الرمسييية او غييري الرمسييية اليييت سييامهت يف ذلييك
السياسييي اجلزائييري باعتبيياره الوعيياء الييذي جتييري ضييمنه كييل هييذه االمييور، علييى ثييالث قنييوات ذات امهييية 
تتمثييييل يف االحييييزاب السياسييييية و االنتخابييييات و اجملتمييييع املييييدين ميييين حيييييث واقييييع املشيييياركتها يف احلييييياة 

تييييائج االنتخابيييات اليييييت عرفتهيييا اجلزائيييير يف الرئاسييييات و التشييييريعيات و بعيييد دراسيييية وقيييراءة لن السياسيييية
 يف حتقيق التنمية السياسية ادوره ثبيان و االستفتاءات الشعبية،
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 .0898تركيبة النظام السياسي الجزائري منذ : المبحث االول

اليويالت مين اجيل احلريية  و مين عان الشعب اجلزائري شأنه شأن الشعوب املستعمرة، الكثري من 
اجل ارساء مبادئ اساسية حتكم اجملتمع منذ ظهوره، فقد نطقت كل دساتري اجلزائر منذ االسيتقالل اىل 
يومنييا هييذا اىل ان  الشييعب اجلزائييري  شييعب عييريب، لغتييه العربييية، لغيية القييران و هييو هبييذا شييعب مسييلم 

غييرية، فالثوابييت غييري قابليية للتعييديل و مل صتلييف لتمييي يف مجهورييية قائميية علييى مبييادئ ثابتيية و اخييرى مت
بييياختالف االوضييياع الييييت وجيييدت فيهيييا، فحيييني ان املتغيييرية كانيييت مسيييايرة للتطيييورات و اإلفيييرازات الييييت 

 .تفرضها البيئة الداخلية من جهة و الارجية من جهة اخرى

:مميزات النظام السياسي الجزائري: اوال  
 :نظام الحكم-0

الدسييياتري و النصيييوص تأخيييذ اجلزائييير بنظيييام مجهيييوري حييييث يتيييوىل فييييه الشيييعب مبوجيييب احكيييام  
احلكم بنفسه عن طريق  انتخابه لرئيسه و ممثليه يف الربملان حيث يصبح الشعب هو صياحب السييادة، 

 .ميارس حكمه بطريقة دميقراطية

كييم فيهييا فمنيذ قيييام اجلزائير كدوليية حييرة مسيتقلة اخييذت بالطييابع اجلمهيوري، حيييث اخييذ نظيام احل
ورد احليديث عيين قييام مجهورييية  1911منيذ اييام  الكفيياح املسيلح خطييا مرسيوما فمنييذ  برنيامج طييرابلس 

جزائرييية حيييث حييددت ميين خاللييه التوجهييات الكييربى كييان ميين ضييمنها بنيياء دوليية عصييرية علييى اسييس 
 عليى ان اجلزائير دميقراطية وتدعيمها بالثقافة الوطنية، كما نص اول دستور عرفتيه اجلزائير يف مادتيه االوىل

و اكيييد علييييى الصيييفة الدميقراطيييية للدوليييية  1911جيييوان  19مجهوريييية دميقراطيييية شيييعبية، ع جيييياء بييييان 
 الجزائـــر جمهوريـــة"عليييى الطيييابع اجلمهيييوري للدولييية يف مادتيييه االوىل 1971اجلزائريييية،فحني اكيييد دسيييتور 

هيذه امليادة  عليى منيط االقتصياد االن انيه ا حتدييد مين خيالل  ..."ديمقراطية شـعبية و هـي وحـدة ال تتجـزأ
فوضييييح علييييى ان النظييييام اجلمهييييوري ميثييييل حمييييل اجتميييياع  1919امييييا دسييييتور . املتبييييع و هييييي االشييييرتاكية

منييييه علييييى ان سييييبب وجييييود الدولييييية و  11االحييييزاب السياسييييية يف  تلييييف مطالبهييييا، و نصييييت امليييييادة 
الوفييياق الييوطين بيييأن مييين ارضييية  11مشييروعيتها مسييتمدة مييين الشييعب،ناهيك عميييا نصييت علييييه املييادة 

 هييدف املرحليية االنتقالييية تعزيييز نظييام دسييتوري مبييا يضييمن سيييادة الدوليية، الطييابع اجلمهييوري الييدميقراطي
فلييم خيييرج عيين  1991الييذي جتسييد يف شييكل دسييتور جديييد سيينة   1919للدوليية،اما تعييديل دسييتور 

 1.سابقه فهو يأخذ بعني االعتبار نظام احلكم اجلمهوري
                                       

 .111-111ص  .، ص1111ديوان املطبوعات اجلامعية، :، اجلزائر1.،طالنظام الدستوري الجزائريالعيفا أولي، -1
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 :0898في الجزائر منذ  ةساسياال اتالمؤسس-

تقوم  تلف االنظمة  السياسية على مؤسسات منظمة بواسطة الدستور الذي يبني كيفية 
 .تشكيلها و اختصاصها

تنقسيييم املؤسسيييات الدسييييتورية يف اجلزائييير منييييذ اسيييتقالهلا اىل مؤسسيييات اساسييييية متمثلييية يف السييييلطات 
ري باعتبيياره املؤسسيية الرقابييية علييى دسييتورية و كييذلك اجمللييس الدسييتو  (تنفيذية،تشريعية،قضييائية)الييثالث

القييييوانني باإلضييييافة اىل اخييييرى ثانوييييية يف شييييكل هيئييييات استشييييارية، و يف هييييذه  الدراسيييية سيييينتطرق اىل 
و كيفيييية تنظيمهيييا يف خضيييم  1919يف ظيييل املرحلييية التعدديييية احلزبيييية املمتيييدة منيييذ  الرئيسييييةت امؤسسييي
 . 1991و  1919دستور 

 :0898دستور المؤسسة التنفيذية في -
يهيييمن ( ملكييا او ديكتيياتورا او رئييي مجهورييية)يوجييد علييى رأس املؤسسيية التنفيذييية شييخص واحييد 

عليها ايضا اسم رئييس الدولية و هيو اليذي يعيني مسياعديه، صتليف اهليمنية مين نظيام اىل اخير، اميا فيميا 
ذ القيوانني مين اليرئيس اىل يتعلق مبفهوم السلطة التنفيذية فيقصد به كل امليوظفني اليذين يشياركون يف تنفيي

 1.اخر موظف يف السلم االداري
 .اىل رئيس اجلمهورية مبساعدة رئيس احلكومة 1919اسندت السلطة التنفيذية يف ظل دستور 

اذ لتيل رئييس اجلمهوريية يف النظييام اجلزائيري املركيز املمتياز باعتبيياره منتخيب مين طيرف الشييعب  -
و اليييدفاع و السييلطة التنظيميييية، و هييو صييياحب اختصييياص  مباشييرة و مسيييتحوذ علييى الشيييؤون الارجييية

ويف الوقت نفسه ميثيل رئييس اجلمهوريية رئييس الدولية وحيدة االمية  2.تعيني رئيس احلكومة و اهناء مهامه
و هو حامي الدستور، و جيسد الدولة داخل البالد و خارجها و له  اطبة الشيعب دون غيريه، ينتخيب 
عيين طريييق االقييرتاع العييام املباشيير السييري و يكييون الفييوز يف انتخابييات باحلصييول علييى اغلبييية االصييوات 

ميين الدسييتور، فاجلديييد الييذي اتييى بييه هييذا الدسييتور و هييو  11ورد يف نييص املييادة املعييرب عنهييا وهييذا مييا 
الصريح لصالحيات احلكومة اذ ميكن القول ان السلطة التنفيذيية ميع  اسيتحالة جتزئتهيا إال اهنيا  التحديد

جملييس  -جملييس احلكوميية -ميين ناحييية املمارسيية الفعلييية تتمثييل يف رئيييس اجلمهورييية، و احلكوميية بفرعيهييا
اجلمهورييييية مثيييل اجلنسيييية االصيييلية، ان يكييييون  الرتشييييح ملنصيييب رئييييس كميييا حيييددت شييييروط .3زراءاليييو 

                                       
 .11، مرجع السابق، ص القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنةسعيد بوشعري، -1
 .111مرجع سابق، ص ،النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعري،  -2
 .17-11 ص.، ص1111 املطبعة احلديثة للفنون املطبعية، :اجلزائر ،التجربة الدستورية في الجزائرحمفوص لعشب،  - 3
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 1..مسلما، ان يكون  عمره اربعون سنة يوم االنتخياب، ان يكيون متمتعيا بياحلقوق املدنيية و السياسيية 
غييري متثييل رئيييس احلكوميية الرجييل الثيياين يف املؤسسيية التنفيذييية و حييىت و ان كانييت تتميييز بصييالحيات  -

اصيبح للحكومية  1919ثابتة تتسع و تضييق حسيب املراحيل الييت مير هبيا النظيام،و بعيد صيدور دسيتور 
 2.موقع حساس

تتشيكل احلكومية وفقيا ألحكيام الدسيتور مين رئييس احلكومية اليذي خيتياره رئييس اجلمهوريية و ميين 
تعييددت تسييميات  اليوزراء الييذي خيتييارهم رئيييس احلكوميية و يييتم تعيييينهم ميين قبييل رئيييس اجلمهورييية، فقييد
 .3ريس احلكومة يف النظام اجلزائري جند رئيس اجمللس و الوزير االول و رئيس احلكومة

، خيتييار اعضيياء حكومتييه بعييد 11فميين صييالحيات رئيييس احلكوميية حسييب مييا حييددت يف املييادة 
ن مشيياورات جيريهييا مييع اطييراف اجملتمييع املييدين، و  يسييهر علييى تنفيييذ القييوانني و التنظيمييات، تقييدمي بيييا

يقييدم برنييامج .السياسيية العاميية، مسييؤول مباشييرة امييام الربملييان الييذي ب مكانييه سييحب الثقيية ميين احلكوميية
احلكومة اميام اجملليس الشيعيب اليوطين، حييث تيتم بينهميا مناقشيات حييث يقيوم رئييس احلكومية بتكيييف 

 .4 برناجمه
تعييييديالت بعييييدما ادخلييييت االصييييالحات و ا اعييييادة الصييييياغة اجلديييييدة للدسييييتور مسييييت هييييذه ال

السلطة التنفيذية و ظهر منصب رئيس احلكومة  و بالتايل انتقلت البالد من النظام االحادي للمؤسسة 
 .التنفيذية اىل الثنائية التنفيذية

 :0882المؤسسة التنفيذية في دستور - 
و الييذي ميثييل تعييديال للدسييتور السييابق حيياول سييد الفجييوات اليييت  1991بعييد صييدور دسييتور   

حميياوال تكييفييه مييع املسييتجدات، فكمييا سييبق وان رأينييا ان السييلطة  1919الدسييتور السييابق وجييدت يف 
 .متثلت يف كل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة كمساعد له 1919التنفيذية يف دستور 

عما اتيى بيه سيابقه يف املسيالة املتعلقية بشيروط الرتشيح رئييس اجلمهوريية و امنيا  1991مل خيرج دستور -
الاصية بالشيروط اليالزم  توفرهيا يف املرتشيح ملنصيب  71التعديالت مثل ما اضيافته امليادة  اضاف بعض

                                       
اجلامعية ديوان املطبوعات :اجلزائر،1.ج،(الثالث السلطات)الوافي في شرا  القانون الدستوري الجزائريفوزي اوصديق ، - 1

 . 111،ص 
 .111-117 ص.ص النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق الذكر،سعيد بوشعري، - 2
 .111ص  النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق الذكر،سعيد بوشعري،  - 3
 .17حمفوص لعشب، مرجع السابق، ص  - 4
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رئيييس اجلمهورييية، ان يثبييت اجلنسييية اجلزائرييية لزوجتييه و املشيياركة يف ثييورة التحرييير و عييدم  تييورط ابويييه يف 
   1.رج الوطن اعمال ضد الثورة و اخريا التصريح العلين ملمتلكاته العقارية و املنقولة داخل وخا

كمييا لييض رئيييس اجلمهورييية مبكانيية مرموقيية يف النظييام الدسييتوري اجلزائييري،و ذلييك راجييع اىل ان 
النظييام اجلزائيييري هيييو نظييام شيييبه رئاسيييي و يعييين هيييذا ان السيييلطة التنفيذييية تتمتيييع بصيييالحيات واسيييعة و 

املسيييتوى صيييالحيات اختصاصيييات هامييية تبعيييده عييين النظيييام الربملييياين التقلييييدي، و ان كانيييت ال ترتقيييي 
 .املفتوحة امام الرئيس االمريكي وهذا ما يفرقها على النظام الرئاسي البحت

                                                                                    * .و يتحييييييدد مكانيييييية رئيييييييس اجلمهورييييييية ميييييين خييييييالل صييييييالحياته ي الظييييييروف العادييييييية و غييييييري العادييييييية
فقييييد اسييييندت لييييه مهميييية قيييييادة  1991خبصييييوص صييييالحيات رئيييييس احلكوميييية يف ظييييل دسييييتور امييييا - 

احلكومة و توزيع الصالحيات بني اعضائها، اعداد برنامج احلكومة و السهر على تنفيذه،تنفييذ القيوانني 
  *2.و التنظيمات و توقيع املراسيم التنفيذية 

 :0898المؤسسة التشريعية في دستور 

اجلزائييير عليييى التشيييريع املكتيييوب متاشيييي ميييع النظيييام الالتييييين و مل تسيييتقر املؤسسييية لقيييد اعتميييدت 
التشييريعية منييد االسييتقالل اىل يومنييا، اذ مييرت مبراحييل عديييدة كانييت تتمشييى مييع التطييورات احلاصييلة يف 

 3.اجملتمع الداخلي، و اجملتمع الدويل خارجيا 

االسييم الياص لربملاهنيا كغريهييا مين الييدول فالسيلطة التشيريعية هيئتهييا اجملليس الشيعيب الييوطين و هيو 
الدميقراطييية الليرباليييية و ذلييك بعيييد دخييول اجلزائييير ميين بوابييية الدميقراطييية  التعدديييية احلزبييية حييييث اجرييييت 

 4.انتخابات تشريعية مبشاركة العديد من االحزاب و اجلمعيات السياسية 
شيعيب يف النظيام املؤسسيايت خاصية و يف النظيام السياسيي عامية، لتحديد موقيع اجملليس  اليوطين ال 

فييال بييد ميين الوقييوف علييى حقيقيية وظيفتييه و دوره و مييدى اسييتقالليته او تبعيتييه، اختلييف وضييع السييلطة

                                       
 .11حمفوص لعشب، مرجع السابق، ص  - 1
، 1111، ديييوان املطبوعييات اجلامعييية، اجلزائيير 1.، طالنظــام الدســتوري الجزائــريالعيفييا أولييي، :لإلطييالع اكثيير يرجييى الرجييوع اىل*

 .111و ص  111-111
 .اجلزائري يف الفصل  املتعلق بتنظيم السلطات و منها السلطة التنفيذية 1991لإلطالع اكثر ميكن الرجوع لدستور *
 .11حمفوص لشعب، مرجع السابق، ص  -3
 .117-111ص .العيفا أولي، مرجع السابق، ص  -4
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اذ اصيبح  1911،1971اختالفا تاما عما كانيت علييه يف دسيتور  1919التشريعية يف دستور 
ممثلييي االحييزاب السياسييية و االحييرار، حيييث  ييية سياسييية فيمييا يتعلييق باملرشييحني للنيابيية ميينهنيياك تعدد

قيييد أبقيييى التعيييديل الدسيييتوري ف 1.اصيييبحت تتمييييز بسيييلطات اوسيييع يف جميييال التشيييريع و الرقابييية الربملانيييية
أنيه  على مبدأ أحادية الغرفة من خالل احلفاص على اجمللس الشعيب الوطين، ولو  1919فيفري  23ليوم

وقييد (. 91 املييادة)كييرس ميين جهيية أخييرى، مبييدأ الفصييل بييني السييلطات التشييريعية والتنفيذييية والقضييائية
أدت استقالة رئيس اجلمهورية إىل توقيف عملية جتديد تشكيلة اجمللس اليت انتهيت عهيدهتا، وترتيب عين 

جمللييس االستشيياري اجمللييس األعلييى للدوليية وا)ذلييك حاليية فييراغ قييانوين أدى إىل تنصيييب هياكييل انتقالييية 
 1991نيوفمرب  11وذلك إىل غاية إجراء التعديل الدستوري بتاريه ( الوطين ع اجمللس الوطين االنتقايل

الذي أدخل تغييريات عليى الواجهية املؤسسياتية اجلزائريية ب حيداث برمليان ثنيائي الغرفية، يتكيون مين جمليس 
وم أول برملييان تعييددي للجزائيير تشييكالن الييي  ،(عضييوا 111)عضييوا وجملييس األميية 380 شييعيب وطييين

 .2 املستقلة
 11تتمثيييل السيييلطة التشيييريعية يف جمليييس واحيييد و هيييو اجملليييس الشيييعيب اليييوطين ييييتم انتخابيييه مليييدة 

سينوات، ينتخيب اعضياء اجمللييس الشيعيب اليوطين ميين طيرف الشيعب يف اطييار االنتخابيات التشيريعية اليييت 
مين الدسيتور  97املباشر و السيري وهيو ميا نصيت علييه امليادة جترى يف البالد بناءا على االقرتاع العام و 

كما حدد طرق انتخاب النواب و عددهم و شروط العضيوية يف اجملليس، وقيد ارجعهيا . يف فقرهتا االوىل
 11.3-19اىل احكام قانون االنتخابات رقم  

تمييييادات فتتمثيييل يف الرقابيييية علييييى االع 1919فتتمثيييل وظيفيييية الربملييييان السياسيييية يف ظييييل دسييييتور 
احلكوميية، او امكانييية انشياء جلييان حتقييق يف القضييايا ذات املصييلحة باإلضيافة استشييارته مين قبييل رئيييس 

اجلمهورييييية قبيييل ابييييرم معاهييييدة او اجلمهوريييية حييييول حالييية الطييييوارئ او احلصيييار، كمييييا يأخيييذ رأيييييه رئييييس 
التنفيذييية مين خييالل فقيد وسييع الدسيتور صييالحيات الربمليان و منحييه ممارسية الرقابية علييى السيلطة .اتفياق

 .4توجيه  االسئلة سواء كتابية او شفهية

                                       
ا الطبع مبؤسسة الطباعة الشعبية للجيش  :اجلزائر،1.طالسلطة التشريعية و مكانتها في النظام السياسي، صاحل بلحاج،- 1
 .11، ص 1111،

 .املوقع الرمسي للمجلس الشعيب الوطين - 2
http://www.apn-dz.org 31.12.2012 / 19.10h :ا التصرف من املوقع التايل يوم   

 .1919مارس  11، املؤرخ يف 19، العدد 1919ج ج د ش، دستور  - 3
 .111، ص 1117ديسمرب،  11،التواصل العدد التمثيل السياسي في البرلمان الجزائري ناجي عبد النور، - 4

http://www.apn-dz.org/
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مين الدسيتور الييت جياءت شيبه مطابقية  111اميا اجلانيب التنظيميي للمجليس فقيد حيددت امليادة 
الواردة يف الدستور السابق مع بعض التعيديالت الطفيفية، يف الفقيرة االوىل املتعلقية حبقيوق   111للمادة 

االساسية،مل تتغري اختصاصات اجمللس بل شهدت توسعا نوعا ما، و اضيفة امكانيية االفراد و واجباهتم 
املساءلة  الشفوية ألعضاء احلكومة، حيث يتم االجابة عليها يف  جلسات اجملليس سيواء اجياب العضيو  
كتابييييا او شيييفويا قيييد قيييرر اجملليييس اعيييالن اجيييراء مناقشييية، حييييث الدسيييتور ان تيييتم املناقشييية وفقيييا للنظيييام 

 1.خلي للمجلسالدا
و عليل اعطي البرلمـان كمؤسسـة سياسـية مركـزا دورا فـي النظـام السياسـي الجزائـري و اهميـة اعتبـارهم جسـدا 
إلرادة الشعب  و ممثال للطبقة السياسية، كما وفـر الشـرو  و المبـادئ الكفيلـة بتحقيـق اسـتقاللية المجلـك 

 2.عضويا عن المؤسسة التنفيذية

 

 :0882دستور المؤسسة التشريعية في 

اجمللييس الشييعيب الييوطين و جملييس )لقييد متيييز هييذا الدسييتور ب رسيياء مبييدأ الربملانييية الثنائييية اي وجييود غييرفتني 
يتشكل منها الربملان، حيث اصبحت السلطة التشريعية متارس من طرف الربمليان بغرفتييه و يتمتيع ( االمة

صييالحياته التشييريعية ال صييرج عمييا نصييت  كمييا ان .بالسيييادة التييام يف اعييداد القييانون و التصييويت عليييه
   3.من الدستور 111عليه املادة 

              :المجلك الشعبي الوطني-
نواب، مع وجيود هيئية الر سياء تتكيون مين  11يتكون اجمللس من رئيس و مكتب يظم الرئيس و 

املكتيييب و ر سييياء نييواب اليييرئيس و ر سييياء اللجيييان الدائمييية باإلضيييافة اىل هيئييية التنسييييق و تظيييم أعضييياء 
اللجان الدائمة و ر ساء اجملموعات الربملانية، فيتم انتخياب رئييس اجملليس الشيعيب اليوطين يف اول جلسية 

ينتخب اعضاء اجمللس الشعيب الوطين عن طريق االقرتاع العام املباشر و السري، مليدة  4.تأسيسية مباشرة
رئيس اجمللس الشعيب الوطين فيتم انتخابيه  سنوات، كما ينتخب اجمللس مكتبه، ويشكل جلانه، اما  11

 5.بعد كل جتديد جزئي لتشكيلة اجمللس

                                       
 .11لشعب، مرجع السابق، ص  حمفوص- 1
 .111ناجي عبد النور، مرجع السابق، ص - 2
 .11مرجع نفسه، ص - 3
 .171العيفا اولي، مرجع نفسه، ص - 4
،ص 1111ديوان املطبوعات اجلامعية ،:اجلزائر ،النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتيفوزي اوصديق،  - 5

111. 
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 :مجلك االمة-
، والييذي لتييوي 1991نييوفمرب 28تأسييس جملييس األميية مبوجييب أحكييام الدسييتور املعييدل بتيياريه 

يُمـارس "منيه عليى أنثيه  91مادة تتعلق مبجلس األمية  وقيد نصيت امليادة  11مادة من بينها  111على 
 .برملان يتكون من غرفتني "لطة التشريعيةالس

قييد أصييبح وجييود الغرفيية الثانييية يف النظييام الربمليياين احلييديث أمييرا ضييروريا بغييية حتقيييق مجليية ميين األهييداف 
 :أمهها

 .ترسيه الدميقراطية التعدثدية والتعبري احلر يف املؤسسة التشريعية -
من خالل اعتماد معيار اإلقليم إىل جانب ضمان متثيل وطين جيد أكثر تنوعا وتكامال وانسجاما  -

 .معيار السكان
 .ترقية و تفعيل الالمركزية إىل املستوى الوطين بتنشيط وبعث ديناميكية جديدة يف اجلماعات احمللية-
 .ضمان التوازن بني مؤسسات الدولة واحلفاص على استقرارها-

عين طرييق االقيرتاع العيام غيري ( 1/1)عضوا، ييتم انتخياب ثلثيي أعضيائه  111يتشكل جملس األمة من 
املباشييير والسيييري مييين بيييني ومييين طيييرف أعضييياء اجمليييالس الشيييعبية البلديييية واجملليييس الشيييعيب اليييوالئي بعيييدد 

أي ( 1/1)عضيوا ويععينيث رئييس اجلمهوريية الثليث اآلخير  91عن كل والية أي مبجموع ( 11)عضوين 
ت العلميية والثقافييية واملهنييية واالقتصييادية عضيوا ميين بييني الشخصييات والكفيياءات الوطنييية يف اجمليياال 11

 .واالجتماعية
ييدندت عهييدة عضييو جملييس األميية  و يشييرتط يف عضييوية جملييس األميية بلييوغ سيين األربعييني  وقييد حع
سينوات، وتعسيمى هييذه ( 11)سينوات وييتم جتديييد نصيف عيدد أعضيياء اجملليس كيل ثييالث (06)بسيت 

 1.العملية بالتجديد اجلزئي
يقيمهييا بصييورة عالنييية و تييدون مداوالتييه يف حماضيير،فقد يعقييد جلسييات مغلقيية فللربمليان جلسييات 

بطلب من رئيسيي الغيرفتني، او مين اغلبيية اعضيائها، او بطليب مين رئييس احلكومية، يكيون اجتماعيه يف 
 .دورتني عاديتني كل سنة و ميكن ان جيتمع باستدعاء من رئيس اجلمهورية

املاليية باإلضيافة اىل ان يشيرع يف املييادين الييت خيصصيها  فمن اعميال الربمليان املصيادقة عليى قيانون
 الدستور زيادة على ذلك  يف جماالت اخرى كاحلقوق االشخاص وواجباهتم االساسية، القواعد املتعلقة 

 

                                       
 .س االمةاملوقع الرمسي جملل- 1

http://www.majliselouma.dz31.12.12 / 15.00h :ا التصرف من املوقع التايل يوم  
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 1...بقانون االحوال الشخصية، شروط  استقرار األشخاص
يسيتعملها للرقابية  عليى احلكومية فالعالقة بيني املؤسسيتني تكمين يف دور اجملليس و األدوات الييت  

مصييحوبة  ملييية ميين الشيييروط املقيييد اىل حيييد بعييييد، فلكييل منهميييا القييدرة يف التيييأثري علييى االخييير تتعليييق 
 2.بسلطة التشريع

 :المؤسسة القضائية-
اجلديييد يف اطييار السييلطة القضييائية املسييتقلة هييو مبييدأ  ازدواجييية لعييل اهييم امتييياز اتييى بييه دسييتور 

 به ارساء قواعد النظام القضائي االداري اىل جانب قضاء العيادي، فهيذه الفلسيفة القضاء و الذي يعىن
 .اليت يبىن عليها مفهوم االزدواجية مثلت قفزة نوعية يف حتسني االجتهاد القضائي بنوعيه

حولييييت دعييياوى االلغيييياء اىل  1991فبعيييد اصيييالح قييييانون االجيييراءات املدنيييية بالعييييديل اليييوارد يف سييينة 
القضييائية،و هييذا مييا يقودنييا اىل القييول ان التنظيييم اجلديييد  جمللييس الدوليية سيصييبح مييرآة  مسييتوى اجملييالس

عاكسة الختصاصات الغرفة االدارية فيما يتعلق باملنازعات ام سييحدث قلية نوعيية ذات ميدلول جدييد 
 .يف مستوى القضايا اليت يعاجلها

 :مجلك الدولة-

ساسيييي و يشيييمل رئييييس جمليييس الدولييية، نائييييب يتكيييون جمليييس الدولييية مييين قضييياة خيضيييعون للقييييانون اال
،ان املبيييدأ االساسيييي اليييذي يقيييوم علييييه ...الرئيس،ر سييياء الغيييرف، ر سييياء الرقسيييام، مستشييياري الدولييية

املادة من الدسيتور وبالتيايل اصيبح ميثيل اهليئية الثانيية ايت متيل  111جملس الدولة مستمدة من نص املادة 
 .اجملال االداري و بالتايل يسهر على احرتام تطبيق القانونعلى تطوير االجتهاد القضائي االداري يف 

كمييا يتمتييع جملييس الدوليية باختصاصييني رئيسيييني اختصيياص ذو طبيعيية قضييائية و االخيير اختصيياص ذو 
 .طبيعة استشارية

 :المحاكم االدارية-

نظاما قضائيا متكامال، حيث شيهدت  1991مل تشهد اجلزائر يف نظامها القضائي قبل دستور 
الغيييرف االداريييية املتواجيييدة عيييل مسيييتوى بعيييض اجمليييالس انتشيييارا عليييى جيييل اجملالس،حييييث حيييدد قيييانون 
االجيراءات املدنيية اختصاصيات تليك الغييرف، ومنيه مميارس احملياكم االدارييية ملهامهيا، يتوقيف عليى درجيية 

                                       

 .117مرجع السابق، ص النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبير المؤسساتي، فوزي اوصديق،  - 1
 .11مرجع السابق، ص في النظام السياسي،السلطة التشريعية و مكانتها صاحل بلحاج، -2
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وبعييد صييدور التشييريعات الاصيية .ص القييانون العييام بصييفة عاميية و القييانون االداري بصييفة خاصييةصصيي
باحملاكم االدارية حيث اصبح االهتمام هو تقريب املتقاضي من احملاكم من جهية و ارسياء قواعيد العيدل 

 .و االنصاف يف  تلف انواع قضايا ذات الطابع االداري من جهة اخرى

 :محكمة التنازع-

انشييأت حمكميية التنييازع يف  تلييف االنظميية القضييائية القائميية علييى ازدواجييية القضيياء و ذلييك لقييد 
من اجل الفصل يف املنازعات اليت تنشأ عن االختصاص سواء كان االختصاص سلبيا او اجيابيا، حيث 

احملكمييية تتميييز قراراهتييا بعييد القابلييية للطعييين و تتصييف باملرونيية الالزميية و بالتمثييييل النسيييب لقضييائها بييني 
العلييييا و جمليييس الدولييية، وتيييرجيح صيييوت رئيسيييها حييييث ييييتم تنظيمهيييا مييين طيييرف قيييانون عضيييوي نظيييرا 

 1.ألمهيتها

 :طبيعة النظام السياسي الجزائري:ثانيا

كبلييد مسييري ميين طييرف احلييزب   1919اىل غاييية  1911عرفييت اجلزائيير  منييذ الفييرتة املمتييدة ميين 
شرعيته من خالل حرب التحريرية، حيث كيان منظميا  الواحد و هو جبهة التحرير الوطين اليت اكتسبت

،و اعتمدت التعددية عليى اثير املظياهرات الييت شيهدهتا اجلزائير يف 1979و  1911لكل من دستوري 
ميين اهييم  1991و الييذي نقييح يف عييام  1919، و ا علييى اثرهييا صييياغة دسييتور جديييد  عييام 1911

 2.باتمبادئه الدميقراطية و التعددية السياسية و االنتخا

يصييف العديييد ميين احمللييني النظييام الييذي عرفتييه اجلزائيير منييذ االسييتقالل باعتبيياره نوعييا ميين االنظميية 
حيييث عرفييت اجلزائيير منييذ االسييتقالل نظييام اشييرتاكي . اليييت عرفتهييا اغلبييية دول العييامل الثالييث *الشييعبوية

                                       
.111-119ص .حمفوص لشعب، مرجع سابق، ص- 1  

2- Majid ben chikh, comité de justice pour l’Algérie(organisation de système 
politique)dossier N 13,Algérie: mai 2004, p3. 

عرفتهيا الكثيري مين اجملتمعيات و منهيا اجملتمعيات العربيية بعيد احليرب العامليية فالشعبوية كحركة ايديولوجيا او تيار سياسيي او اييديولوجي *
 1911الثانية، و متثل الشعبوية يف اجلزائر حركة ايديولوجية وطنية منيذ نشيأهتا عليى ييد مصيايل احلياج ليدى تأسيسيه لينجم مشيال افريقييا 

اجلزائر تعترب الشعب بأكمله قوة ثورية، و هو ميثيل  كييان سياسيي فالشعبوية ف. بالرغم من تأثره باالشرتاكية كان واضحا يف ذلك الوقت
التعدديـة العياشيي عنصير،: و لإلطالع أكثر ميكن الرجيوع اىل.متجانس، و جسما غري متباين ال ميكن اخرتاقه و غري قاب للتصدعات

 : ا التصرف من الوقع، السياسية في الجزائر
http://www.philadelphia.edu.jo/philadreview/issue5/no5/8.pdf 11.11.1111/17.11 h 
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ى اىل عكيس ذليك اد 1911القائم على احلزب الواحد احملتكر للسيلطة، غيري ان ميا حيدث يف اكتيوبر 
 من الناحية القانونية و السياسية، حيث اصبح النظام يقوم على مبدأ الفصل بني السلطات و التعددية 
احلزبيية و التنييافس السياسييي السييلمي علييى السييلطة يف ظييل احلريية، بييدال ميين وحييدة السييلطة احملتكييرة ميين 

و الرفض املطلق لتعددية السياسيية يكيرس االسيتيالء عليى السيلطة  و وحيدويتها  1.طرف احلزب الواحد
 .من طرف فئات اكتسبت شرعيتها من خالل املشاركة يف الثورة

اذ ظل املشهد السياسي اجلزائري متميز بشخصنة السلطة و احتكارها من طرف احليزب الواحيد و 
 من نتائجه خنق احلريات و استبعاده كان ، و 1911استحواذه على الساحة السياسية اىل غاية اكتوبر 

ألي امكانييية إلنعيياش احلييياة السياسييية عيين طريييق قيييام مبؤسسييات سياسييية متثيلييية تتمثييل يف االحييزاب و 
 2.مجعيات اجملتمع املدين

فمنيذ البدايية جيييدر بنيا االشيارة ان اللجييوء اىل تبيين نظييام مبؤسسيات جدييدة و  قيامييه عليى قاعييدة 
يه ملواقيف مغيايرة عين الييت كيان عليهيا كالتعدديية السياسيية و الفصيل بيني السيلطات و حريية  تلفة و تبن

، ال يكيون إال عقيب فشيل السياسية اليييت كانيت حتكميه، باإلضيافة اىل الضيغوطات الداخلييية ...االعيالم
ت النامجيية عيين تييردي االوضيياع اليييت تكييون ميين صيينع النظييام القييائم، و هلييذا فنتيجيية لالزمييات اليييت واجهيي

النظييام السياسييي اجلزائييري و االوضيياع املرتدييية اليييت عرفتهييا الييبالد وجهييت انتقييادات للحييزب و احلكوميية 
 3.بسبب تقصريمها يف اداء مهامهما ملعاجلة  املشاكل اليت يتخبط فيها اجملتمع

حييث فتحيت اجمليال ( كارزميية)متيز رئيس اجلمهورية يف النظيام السياسيي اجلزائيري  اذبيية خاصية 
 4.امامه حيث اصبح ينفرد مبميزات خاصة، جعلته يف مركز الصدارة فالنظام السياسي اجلزائري

بييدأ النظييام السياسييي اجلزائييري بالبحييث عيين صيييغة تكسييبه شييرعية  دسييتورية، وسياسيية مقبوليية ميين جهيية 
وبييدأت اجلهييود ميين اجييل خلييق التييوازن السياسييي داخييل اطييار . اخييرى و حلفييم مكانتييه ميين جهيية اخييرى

 .بة احلاكمة و قواها السياسية، بعبارة اخرى بني النخبة احلاكمة و النخب املعارضةالنخ

                                       
 ..171-171، مرجع السابق، النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعري،  -1
مركز : ، بريوت1.، ط(عالقات التفاعل و الصراع: ) الدولة و القوة االجتماعية في الوطن العربيثناء فؤاد عبد ا ،  -1

 .111،ص 1111دراسات الوحدة العربية، 
 .177، مرجع السابق، ص النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعري،  - 3
مركيز :، بيريوت1.طالخلفيـات السياسـة االقتصـادية و االجتماعيـة و الثقافيـة،: االزمة الجزائريـة الرياشي سليمان و اخرون، - 4

 .11، ص 1999دراسات الوحدة العربية ،
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التيدخل املباشير يف الشيؤون السياسيية هيي تيدخالت ولعل من بني االسباب اليت قيد دفعيت بياجليش اىل 
القادة السياسيني بالشيكل اليذي مييس بياجليش ومصياحل اعضيائه و وحدتيه و  قيد ظهيرت بيوادر املسياس 

و عييدم ممانعيية الييرئيس  1991بسييلطة اجليييش جلييية بعييد فييوز اجلبهيية االسييالمية لإلنقيياذ يف الييدور االول 
 1.عليه اجلبهةالتعايش مع احلكومة و الربملان تسيطر 

فالعالقييية بيييني السيييلطة و جلييييش عالقييية متزامنييية حبكيييم التييياريه اذ مثيييل اجلييييش ابيييان الثيييورة اجلنييياح 
العسكري حلزب جبهة التحرير الوطين و بعد االستقالل مل ينسحب من الساحة السياسية و خاصية يف 

دون برمليييان و دون و الييييت متييييز فيهيييا النظيييام السياسيييي حبكيييم  1971-1911الفيييرتة املمتيييدة ميييا بيييني 
دسييتور،اما بعييد االصييالحات اليييت شييهدهتا اجلزائيير مطلييع التسييعينيات بييدأ حتديييد دور اجليييش يف احلييياة 
السياسيية واسييند ليه حييق الييدفاع اليوطين ومحاييية اليرتاب الييوطين،و ابعيياد افيراده عيين السياسيية وميينعهم ميين 

 2.الرتشح ألي منصب وعدم االخنراط يف االحزاب

حيييدثت تطيييورات عليييى مسيييتوى العالقييية بيييني  1999ئيس احلييياىل اي منيييذ افرييييل فمنيييذ جمييييء الييير 
الرئيس و اجليش حيث بدأت املؤسسة العسكرية تتخلى عن الدور السياسيي اليذي كانيت متارسيه و قيد 
يعييود السييبب للعييدول عيين هييذا الييدور هييو الوضييع الصييعب الييذي وجييد اجليييش اجلزائييري نفسييه فيييه علييى 

، كما ان العدييد 1991الدويل نتيجة إليقاف املسار االنتخايب يف جانفي حرج على الصعيد الوطين و 
ميين االطييراف حتملييه مسييؤولية العنييف الييذي شييهدته اجلزائيير، امييا السييبب الثيياين فيعييود للجهييد املبييذول ن 

 .قبل الرئيس لالحتفاص باستقالله عن اجليش

باحتفاظييه حبييق التييدخل  حيييث اصييبح دور اجليييش يتمثييل يف الييدفاع عيين الطييابع اجلمهييوري للدوليية
يف حال اختالل االحيزاب السياسيية بالدسيتور، حييث اعلنيت املؤسسية العسيكرية بلسيان قادهتيا اهنيا لين 
تتييدخل يف االنتخابييات و سييتقبل  نتائجهييا و لييو كييان الفييائز ميين االسييالميني،كما عمييل الييرئيس علييى 

دولييية و العيييودة النهائيييية للنظيييام دعوتيييه دعييياه اىل اسيييرتجاع مكانتيييه يف اطيييار السيييري السيييوي ملؤسسيييات ال
الدستورين فاملالحم ان اجليش انسحب من الساحة السياسية و يعترب هذا املوقيف يف حيد ذاتيه طيورا و 
تغييريا يف املسييار الييذي كانييت تسييري عليييه اجلزائيير، فقييد يعييود هييدا اىل اجلهييود املبذوليية ميين طييرف الييرئيس 

                                       
ماجستري علوم ،1114-0888المشاركة السياسية في ترقية الحكم الصالج في الجزائر ما بين  دور عامر ضبع ، -1

.71، ص  1111-1117،(غري منشورة)جامعة اجلزائر: سياسية و العالقات الدولية  
دار :،اجلزائر1.ط،0888- 0898مشاركة االحزاب السياسية في المؤسسات لسياسية في الجزائر حسني مرزود ، -1

  . 11،ص 1111 قرطبة،
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يثبييييت ان العالقيييية بييييني السياسييييي املييييدين و لفييييرض جهييييده علييييى املؤسسيييية العسييييكرية و لكيييين ال شيييييء 
  1.العسكري قد انقلبت هنائيا

ما ميكن قوليه عليى النظيام السياسيي اجلزائيري انيه ميا زال سيائرا يف مرحلية التحيول حنيو  و لعل اهم
الدميقراطييية، علييى الييرغم ميين العناصيير الدميقراطييية الشييكلية املتييوفرة تقريبييا، إال انييه فاملقابييل هنيياك بعييض 

 .السمات غري  الدميقراطية و التسلطية مازالت تطفو على السطح

 :اسية في الجزائرالتعددية السي:ثالثا   
تعتييرب التعددييية السياسيييية الركيييزة األساسييية لنظيييام الدميقراطييية املشيياركاتية الييييت جتعييل ميين املواطنييية  

منطلقا هلا و من حقوق اإلنسان قيمتها املركزية، فال ميكن حصير التعدديية السياسيية يف وجيود عيدد مين 
لى بنياء تصيورات ليربامج الدولية و اجملتميع األحزاب السياسية بل جيب أيضا وجود قدرة هلذه األحزاب ع

تتمييييز عييين بعضيييها اليييبعض و معيييربة بيييذلك عليييى نضيييجها، عييين فعاليتهيييا و عاكسييية بالضيييرورة ملسيييتوى 
باإلضيييافة اىل ذليييك تقتضييي وجيييود جمتميييع مييدين تعيييددي يتعيييدى جمييرد كونيييه كتلييية .تفاعلهييا ميييع اجملتمييع 

عين النظيام السياسيي و األحيزاب و قيادرا ألن مجعوية ذات وظائف تعبوية ليكون جمتمعيا ميدنيا مسيتقال 
يكييييون قييييوة اقييييرتاح اجتماعييييية وقييييوة ضييييغط سياسييييية مييييؤثرة علييييى اليييييارات السياسييييية و القرارييييية لنظييييام 

 2.السياسي
و قييانون اجلمعيييات ليينفس السيينة حيييث متيييزت  1919يرجييع ظهييور التعددييية بيياجلزائر اىل دسييتور 

ميا ارتفعيت وتريهتيا و اكتسيبت دفعيا قوييا نتيجية للتسيهيالت  العملية يف بدايتها بالبطء و لكنهيا سيرعان
اليت قدمتها الدولة، باإلضافة اىل الدرجة العالية من تسييس اجملتمع اجلزائري، فهذا ال يعين انيا اجلزائير مل 

 .1911تعرف التعددية من قبل، بل مل تتوقف عن املمارسة إال مع اندالع  ثورة التحرير يف 
و تيدعيما للتعدديية احلزبييية، ا  1919اسيتكماال لإلصيالحات السياسيية اليييت جياء هبيا دسييتور   

الييييذي فييييتح اجملييييال  1919جويلييييية  11اصييييدار هييييذا القييييانون  اجلمعيييييات ذات الطييييابع السياسييييي يف 
 لتشكيل مجعييات ذات طيابع سياسيي كمرحلية اوىل للميرور اىل التعدديية احلزبيية، وميثيل هيذا االنتقيال اىل

 . نظام التعددية احلزبية جوهر االصالحات السياسية املعرب عنها مبرحلة الدميقراطية يف اجلزائر

                                       
.111-111ص.مرجع  سابق، صابحاث و أراء في مسالة التحول الديمقراطي بالجزائر،صاحل بلحاج،- 1  
 ، ص1111اجلزائير،:،قسم العلوم السياسية و االعالم،جامعة يوسف بين خيدةمفاهيم في السياسة المقارنة جديدة حمند برقوق، -1

17 . 
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و يهيييدف تأكييييد قيييانون اجلمعييييات السياسيييية عليييى إبعييياد املؤسسييية العسيييكرية مييين السياسييية و   
ت فبعيييد صيييدور قيييانون اجلمعييييا. التحيييزب اىل احملافظييية عليييى وحيييدهتا و ابعادهيييا عييين الصيييراعات احلزبيييية

حزبييا،و  11السياسييية اقبييل العديييد ميين االشييخاص علييى انشيياء االحييزاب حييىت بليي  عييددها مييا يقييارب 
 :يرجع اقبال لعدة عوامل

 .التعطش اىل ممارسة العمل الدميقراطي و التسابق إلسقاط النظام الذي هزه االزمة و تآكلت شرعيته-
االشيخاص اليذين مارسيوا العميل السياسيي يف مرحلية فقدان الثقة بني االفراد  يف اجملتمع و الصراع بني -

 .قبل ثورة التحريرية و اثنائها و هبدها يعين يف ظل احلزب الواحد
التسيييهيالت الييييت تضيييمنها قيييانون اجلمعييييات ذات الطيييابع السياسيييي للحصيييول عليييى االعتمييياد حبييييث -

 .شخصا على األقل ليؤسسوا مجعية سياسية 11يسمح  لي
 .ب باإلعتمادات املالية السنوية و املقرات حبجة تنشيط احلياة الدميقراطيةتشجيع الدولة لرحزا-

عامل التغاضي على املبادئ االساسية يف اصدار االعتماد، و هو ما انعكيس سيلبا عليى احليياة احلزبيية -
يف اجلزائر حبث ظهيرت احيزاب سياسيية تركيز يف عملهيا و نشياطها عليى مقوميات اهلويية الوطنيية املتمثلية 

 1.االسالم والعروبة و االمازيغية يف

 :التعددية الحزبية:رابعا
تعد التعددية احلزبية مبدأ اساسيا يف النظام اليدميقراطي، اذ متثيل االحيزاب السياسيية االعميدة الييت 

 يرتكز عليها هذا النظام و حمركات احلياة السياسية فيه،ومنه  يستحيل وجود نظام دميقراطي دون 
اليييت تعكييس الصييراعات املوجييودة يف اجملتمييع و تعمييل علييى محاييية مصيياحل  احييزاب سياسييية، فهييي

  2.الفئات
عرفييت اجلزائيير عيييرب تارخيهييا السياسيييي احلييديث حتييوالت سياسيييية و اقتصييادية ال صيييرج عمييا عرفيييه 

القاضيي مببييدأ  1919العيامل يف الثمانينييات، و الييت جنييم عنهيا القيييام ب صيالحات سياسييية منهيا دسييتور 
سياسيية و بنيياء الدوليية علييى اسييس دميقراطييية حيييث اصييبحت التعددييية فيمييا بعييد مسيية النظييام التعددييية ال

 :احلزيب اجلزائري، اذ تقوم التعددية احلزبية يف اجلزائر على اساسني

 .املرحلة اليت جسدهتا احلركة الوطنية قبل ثورة التحرير املباركة-
                                       

 .1-1 ص.مرجع السابق، ص، مصطفى  بلعور -1
، 1111مؤسسية الطباعية الشيعبية للجييش، :اجلزائير،1.،طابحاث و اراء في مسألة التحول الـديمقراطي بـالجزائرصاحل بلحاج، -2

 .11ص 
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السياسييييييي يف السيييييير ع يف العليييييين بعييييييد التنظيمييييييات احلزبييييييية اليييييييت اصييييييذت موقييييييف املعارضيييييية للنظييييييام -
 1.اإلصالحات السياسية و اقرار مبدأ حرية إنشاء األحزاب السياسية

و اليذي  1911سيبتمرب  19يف  الشاذلي بن جديدفقد كانت البداية مع الطاب الذي القاه الرئيس 
صييبح اجملتمييع انتقييد فيييه احلكوميية و احلييزب احليياكم بسييبب تقصييريها يف اداء مهييامهم، و نتيجيية لييذلك ا

اجلزائري يتخبط يف املشاكل، و بعد مدة القى الرئيس خطابا منددا فيه باحتكار السلطة و وعيد بالقييام 
اليذي جيياء بفكيرة فصييل احليزب عيين احلكومية و اعتربهييا  1919ب صيالحات سياسيية ميين بينهيا دسييتور 

مين اجلوانيب، فباإلضيافة اىل مسؤولة فقط امام الربملان، ع حلق هذا التعيديل تعيديال شيامال ميس العدييد 
 :ذلك هناك مجلة من االسباب الداخلية و الارجية اليت ادت اىل اعتناق التعددية من بينها

طبيعيية اجملتمييع اجلزائييري التعييددي سييواء تارخييييا منييذ ان ظهييرت احلركيية الوطنييية، كمييا ان مرحليية احلييزب -
ارات نتيجية للصيراع اليذي كيان دائيرة الواحد كانت احسن دليل حيث برز ي السياحة السياسيية عيدة تيي

 .يف فلك احلزب الواحد
السيييلبيات و التجييياوزات الييييت عرفتهيييا االحاديييية احلزبيييية منهيييا احتكيييار السيييلطة وتزويييير الالنتخابيييات و -

 .هتميش االطارات
ازمة املشاركة السياسية اليت عاشتها اجلزائير و اليذي وليدت ازمية الشيرعية حييث كيان النظيام ال يسيمح -

 .ود معارضة نظامية قادرة على ناقشة قرارات النظام السياسي و مسائلتهبوج
االزمة االقتصادية و اليت كان من ابرز نتائجها تراجيع النياتج القيومي اليذي يؤشير بتيدهور تلبيية احلاجية -

 .االجتماعية، و صاحبها العجز يف امليزان التجاري
الصحوة اليت عرفها العامل ضد االنظمة الشمولية اليت رافقيت باإلضافة اىل العوامل الارجية املتمثلة يف -

 .و تصاعد املد الدميقراطي يف املنطقة العربية.التغريات ايل حدثت على مستوى النظام السياسي الدويل
 باإلضافة اىل العوامل االقتصادية كاهنيار اسعار البرتول، و اخنفاض القيمة النقذية للدوالر، و تزايد 

 2.الارجية بفعل نقص املوارد املالية، عالوة على ذلك التأثري الذي ماسته اجلماعات الضاغطة املديونية

حزبييا علييى  11فقييد كييان ميين نتييائج التخلييي عيين نظييام احلييزب الواحييد بيياجلزائر ظهييور مييا يقييارب 
الساحة السياسية يف ظرف قصري، و يرجع السبب يف هيذا مين جهية اىل الكبيت وطيول مدتيه يف العقيود 

                                       
.1، ص 1117دار القرطبة، :اجلزائر،1.طالمشاركة السياسية و تجربة التعددية الحزبية في الجزائر،كمال رابح لعروسي، - 1  
.11-11ص . ، ص1111دار بلقيس،:،اجلزائر(التطور و التنظيم)السياسية في الجزائر، االحزاب ياسني ربوح - 2  
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سابقة و من جهة اخرى اىل التسهيالت اليت وضيعتها الدولية و املتعلقية ب نشياء االحيزاب كميا جياء يف ال
  1.قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي

يفيييرتض انتقيييال الييينظم السياسيييية مييين األحاديييية حنيييو التعدديييية السياسيييية، إعيييادة النظييير يف جمميييل 
ر مسييعى السيييلطة يف اجلزائيير الرامييي للعييودة إىل العمليييية يف إطييا. القييوانني اليييت حتكييم العمليييية الدميقراطييية

،وميا  1991االنتخابية،أعلنت عن جمموعة من اإلصالحات السياسيية بيدءا مبيا تضيمنه دسيتور نيوفمرب 
الييذي أخضييع العمييل  97/19أعقبييه ميين مراجعيية لقييانون األحييزاب السياسييية حيييث صييدر األميير رقييم 

القيييانون   املتضيييمن 97/17قانونيييية ،كميييا صيييدر األمييير رقيييم احليييزيب جملموعييية مييين املقييياييس والضيييوابط ال
العضوي لالنتخابيات اليذي اعتميد عليى نظيام انتخيايب قيائم عليى أسياس التمثييل النسييب ،و يأخيذ بعيني 

 .االعتبار الكثافة السكانية يف كل منطقة
كما ان االحيزاب حديثة   ال تزال الظاهرة احلزبية يف اجلزائر تتسم باالضطراب و التغري كوهنا ظاهرة

تقييييياس بقيييييوة باالسيييييتناد اىل نتائجهيييييا االنتخابيييييية و ميييييدي حضيييييورها يف املؤسسيييييات، كميييييا ان تصييييينيف 
 2.االيديولوجي لرحزاب السياسية حسب العادة ان تقسم اىل احزاب سلطة و احزاب معارضة

اىل  فقييد عرفييت اجلزائيير بعييد فييتح اجملييال لتشييكيل اجلمعيييات ذات الطييابع السياسييي و اليييت ارتقييت
احزاب سياسية زمخا من عدد االحزاب، منه  تنقسيم االحيزاب يف اجلزائير اىل ثيالث تييارات و  ان كيان 
 هذا التصنيف  قد ا على اساس الربنامج و التوجهات املتبنية لكيل حيزب، وتبقيى االحيزاب الفاعلية يف

املييييؤثرة يف احلييييياة السيييياحة السياسييييية حمييييدودة و منييييه سيييينركز يف دراسييييتنا علييييى االحييييزاب ذات الييييوزن و 
السياسيييية باإلضيييافة اىل احيييزاب اخيييرى حديثييية النشيييأة نسيييبيا مييين بيييني االحيييزاب املوجيييودة يف السييياحة 

 :فقد كان التصنيف سابقا كالتايل السياسية
و يضيييم حيييزب جبهييية التحريييير اليييوطين اليييذي عيييرف هيييزة عنيفييية منيييذ احيييداث اكتيييوبر :التيـــار الـــوطني-

اب و ذات الييوزن يف السيياحة السياسييية نتيجيية لتواجييده يف مراكييز ، إال انييه يبقييى ميين اهييم االحييز 1911
 .مهمة يف السلطة و اجهزهتا، ع التجمع الوطين الدميقراطي

و يضييم هييذا التيييار عييددا معتييربا ميين االحييزاب السياسييية تييرتاوح بييني املييؤثرة و االقييل :التيــار االســالمي-
فاعلييية لصييغر حجمهييا، و لعييل امههييا اجلبهيية اإلسييالمية لإلنقيياذ احملضييورة، ع يييأيت بعييدها حركيية اجملتمييع 

 . االسالمي، حركة النهضة اإلسالمية و هي ذات توجه اخواين وطين

                                       
 .11مرجع السابق، ص ابحاث و اراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر، صاحل بلحاج،  - 1
 .117مرجع نفسه، ص - 2
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هيييا اسيييم االحيييزاب الدميقراطيييية و اهيييم احيييزاب هيييذا التييييار جبهييية القيييوى و يطليييق علي:التيـــار العلمـــاني-
 االشرتاكية، التجمع من اجل الثقافة و الدميقراطية، حزب التجديد اجلزائري، التحالف الوطين 

 1.، حزب العمال(حركة التحدي سابقا)اجلمهوري، احلركة االجتماعية الدميقراطية
الكربى االحزاب  هامن بين 1919ب اليت عرفتها اجلزائر منذ قد اقتصرت دراستنا على بعض االحزا و 

 :يت تعرضنا هلا يف دراساتنا ما يليو ذات الفاعلية و اخرى صغرى  ومنه احلديثة و ال

 (:FLN )جبهة التحرير الوطني-

ليسييت نفيس االشييرتاكية )ذو توجهيات اشيرتاكية 1911تعتيرب احليزب احليياكم يف اجلزائر،وليد منييذ 
، يقييوم علييى عقيييدة متثيل احلييل الوحيييد ملواجهيية التخلييف الييت فرضييه االسييتعمار علييى شييعبها و (املاركسيية

التقيييدم و :مازليييت اجلزائييير تتخيييبط ييييه، تسيييتمد االشيييرتاكية الييييت يتبناهيييا جيييذورها مييين فكيييرتني اساسييييتني
 .العدالة االجتماعية

ا مجيييع العناصيير اليييت سييامهت بصييورة ميين الصييور يف الثييورة التحريرييية، فقييد انطييوت اسييتوعبت يف صييفوفه
، تتكيون اجلبهية منذ البداية على التعددية واالختالف لكن داخل إطار احلزب أثناء اجللسيات وامليؤمترات

 من املواطنني االكثر وعيا، وهم من بني العمال و الفالحني و الشباب، كان هدفهم  واضحا و غايته

حميييددة، كانيييت الثيييورة التحريريييية مييين اهيييم مميزهتيييا و عنيييد االسيييتقالل كيييان مشيييروع اقامييية دولييية و حتقييييق 
 2.متطلبات االستقالل و السلم الجتماعي

و  1979عرف احلزب العديد من االصالحات حيث ا اعادة هيكلته يف مؤمتره الرابيع يف سينة  
هياز اىل مسيتوى تنظييم جيميع التييارات املوجييودة اليذي يعتيرب مييالدا ثانييا ليه حييث نقليه ميين وضيعيته كج

 .على الساحة السياسية
و اليييذي شييييكله امليييؤمتر السيييادس و اليييذي ا فييييه تنييياول الربنييييامج  1911ع عيييرف اصيييالحا اخييير ميييع 

 :و الذي اسفر على ما يلي.االصالحي للحزب
 :قيام احلزب على الدميقراطية وهذا يتحقق من خالل-1

                                       

 0881التعددية السياسية في الجزائر العياشي عنصر، -1
http://faculty.qu.edu.qa/lanser/files/Political%20Pluralism%20in%20Algeria%20.pdf 10/12/2012 
20.00h. ا التصرف من املوقع   

 ص.،ص1111دار االسيييامة،:(عمييان، االردن) ،السياســـية ي الــوطن العربــياالحــزاب و الحركــات مهيييدي انيييس جييردات، - 2
91-91. 

http://faculty.qu.edu.qa/lanser/files/Political%20Pluralism%20in%20Algeria%20.pdf
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وسيعها يف احلياة العامة،من اجل اشراك مجييع القيوى يف اجملتميع مين اجيل حتدييد تعميق الدميقراطية و ت-
 .االختيارات السياسية

 .تنظيم جبهة التحرير الوطين و جعلها قوة جتند اغلبية القوى السياسية الوطنية -
 . تأصيل جبهة التحرير الوطين بتحقيق اوسع اخنراط للقوى  الوطنية-
الوطين يف مناهجه ابتعيادا كلييا عين مفياهيم و وضيعيات مكتسيبة و حقيوق  ابتعاد عمل جبهة التحرير-

 .ممنوحة مسبقا و كذلك ابتعاده عن مفهوم احلزب املسري املتحمل ألعباء اجلهاز التنفيذى و نقائصه
 .حترير املنظمات اجلماهريية من اية وصاية تنظيمية مفروضة على نشاطها و على طرق تغيري قيادهتا-

 :ديمقراطي للعمل السياسيالتنظيم ال

 :يهدف بالدرجة االوىل اىل استيعاب التحوالت الكربى السياسية و االجتماعية و ذلك عن طريق
حترير جبهة التحرير اليوطين هنائييا  مين نزعية املمارسية التفوقيية وبالتيايل يصيبح مناضيلوا اجلبهية يتقليدون -

 .للجميعاملسؤوليات حبكم كفاءاهتم يف املنافسات املفتوحة 
قييييام اجلبهييية عليييى هياكيييل مرنييية للتفكيييري و التنشييييط و التنسييييق قيييادرة عليييى التكييييف ميييع التحيييوالت -

 .السياسية
اعادة النظر يف اسيلوب عميل اجلبهية و هيذا بتحررهيا هنائييا مين املشياركة يف التسييري املباشير عليى مجييع -

 .مستويات جهاز الدولة
ة عن طريق دمقرطة احلياة العموميية بعييدا عين التسييري البريوقراطيي تغيري دور اجلبهة ازاء اجملالس املنتخب-

 1.للعمل السياسي

، احمـد بـن بلـة ،محمـد خيضـرتداول على قييادة احليزب منيذ تأسيسيه اثنيا عشير مسيؤوال هيم ، 
هواري بومدين،شريف بلقاسم، احمد قايد، محمد الشـريف مسـاعدية، محمـد الصـالج يحيـاوي، 

عبــد الحميــد مهــري، بــوعالم بــن للمييرة الثانييية،  الشــريف مســاعدية جديــد، محمــد  الشــادلي بــن
 .عبد العزيز بلخادمو اخريا  علي بن فليسن حمودة،

االسـالم و العروبـة "متيز طبيعة خطاه السياسيي وبرناجميه االنتخيايب بالتمسيك مبقوميات اهلويية الوطنيية 
 خيتلف  يف نزعته عن االحزاب االخرى ذو توجه وطين، ينظر ال الدميقراطية على ،"االمازيغية و

1.اساس اهنا متثل اخد القيم الوطنية العريقة
 

                                       
، كلية احلقوق و العلوم (مجلة الباحث)جبهة التحرير الوطني و مسار االصالحات السياسية في الجزائر،مصطفى بلعور،- 1

 .  99، ص 1111، 11السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 
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 : مبادئ الحزب
 .الوحدة يف التنفيذ، ويف العقيدة و اإلدارة-
 .االنسجام يف العمل-

 : اختصاصات الحزب
 :ما يلي و من بني اختصاصات حزب جبهة التحرير الوطين نذكر

 :ضمان تنفيذ االهداف اليت تسعى االشرتاكية اىل حتقيقها و هي -
 .دعم االستقالل الوطين-
 .اقامة جمتمع متحرر من استغالل االنسان لإلنسان-
 .ترقية االنسان و توفري اسباب تفتح شخصيته و ازدهارها-
السياسييييية واالقتصييييادية و قييييادة الشييييعب و تنظيميييه و السييييهر املتواصيييل علييييى تعبئتيييه حتقيييييق الغاييييات -

 .االجتماعية و الثقافية اليت تتوقف عليها  تنمية البالد
 .توجيه السياسة العامة للبالد-
  الرتشيييح للوظيييائف السياسيييية العلييييا يف الدولييية مييين امههيييا رئاسييية اجلمهوريييية و عضيييوية اجملليييس الشيييعيب-

 2.الوطين
و توسيعه، و هي تضع سيادة الشيعب فيوق   اصبحت اجلبهة تعمل على احملافظة على التجنيد الشعيب-

كل اعتبار و حتارب اي عمل او تنظيم يرمي لالسيتحواذ عليى السيلطة بواسيطة بريوقراطيية تعتيرب نفسيها 
 .احلائز الوحيد على ارادة الشعب

التأكيد على ضرورة بعث احليوية يف تنظيمها و اساليب و مناهج عمل اجلبهية مين اجيل التكيييف ميع -
 سياسية و بالتايل يصبح دورها القيادي يف تطوير سياسة التنمية االقتصادية و االجتماعية التحوالت ال

 3.و الثقافية يف البالد

 :برنامج حزب جبهة التحرير الوطني

ان حيييزب جبهييية التحريييير هيييو حيييزب سياسيييي يسيييتمد عناصيييره مييين  تيييف الشيييرائح االجتماعيييية املؤمنييية 
 :ما يسعى اليه ما يليبالثوابت االساسية الوطنية و من بني 

                                                                                                                
، مذكرة اشكالية تطبيق الديمقراطية داخل االحزاب الجزائرية خالل تجربة  التعددية المعاصرعمري ،بن   مجال الدين -1

11، ص 1111-1111،(غري  منشورة)جامعة اجلزائر:ماجستري علوم سياسية   
 .11-91مهدي انيس جردات،مرجع السابق، ص - 2
 .111مرجع سابق، ص  ة في الجزائر،جبهة التحرير الوطني و مسار االصالحات السياسيمصطفى بلعور، - 3
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 .ارساء قواعد سليمة للممارسة الدميقراطية و ترسيه مبدأ دولة القانون-
 . تطبيق كل ما جيسد الدميقراطية يف جماالت احلياة الوطنية املختلفة-
اضيييفاء الصيييبغة االسيييالمية عليييى برناجميييه و محايييية و جتسييييد الثوابيييت الييييت ضيييحى يف سيييبيلها الشيييعب -

 .اجلزائري
ب صيييالح شيييامل للنظيييام االقتصيييادي، و حماربييية االنعكاسيييات االقتصيييادية كالتضيييخم و تأكيييل  القييييام-

 .القدرة الشرائية
 .ضمان اوسع مشاركة لرطراف املعنية يف التشاور الدائم من اجل حتسني تسيري املنضومة الرتبوية-
 .ر التنمية الثقافيةاعتبار اهلوية الثقافية العربية االسالمية هي اساس االنتماء احلضاري و اطا-
 .اثراء الثقافة الوطنية خبربة ما انتجه الفكر االنساين يف اجملاالت املختلفة-
التعريب باعتباره مهمة وطنية اسيرتاتيجية ينبغيي اليزام كيل اهليئيات الوطنيية بتطبييق القيرارات الصيادرة يف -

 . هذا اجملال
 1.حة و الصناعة و الرتبية و التكوينالرتكيز على تنمية القطاعات املنتجة و ال سيما الفال-

 :( RND)التجمع الوطني الديمقراطي-

، اذ ضيييم يف صيييفوفه النقابيييية و 1997هيييو احليييزب االول يف اليييبالد اليييذي وليييد كبيييريا يف فيفيييري 
اجلمعيييييات و املنظمييييات اجلماهرييييييية، باإلضييييافة اىل شخصيييييات مييييين اجملتمييييع املييييدين، و وزراء حكومييييية 

مناضييلني مين جبهية التحرييير اليوطين، الييذين انضيموا الييه بشييكل ملفيت لالنتبيياه، ، و اطيارات و  اويحـي
 2" .السلطة"يلقب هذا احلزب حبزب 

 :تصورات الحزب

إن التجمع الوطين الدميقراطي هو تنظيم سياسي وطين، مؤسس على مبادئ وأهيداف بييان فياتح 
، يعييرب عين ضييمري األميية، ويسيتجيب لطموحييات املييواطنني و املواطنيات األحييرار، متفييتح 1911نيوفمرب 

ال يييدعي االحتكيييار، و ال يسيييلك اإلقصييياء، ال ينكييير النتمييياء األمييية احلضييياري، و ال ييييذوب يف أوعيييية 
غيييري، غيييري منغليييق عليييى نفسيييه، يناضيييل مييين أجيييل احلداثييية و العصيييرنة، منطلقاتيييه األساسيييية و مرجعيتيييه ال

                                       
ص .، ص 1111مركيز  دراسيات الوحيدة العربيية ، : ، بيريوت1.طمسـتقبل الديمقراطيـة فـي الجزائـر،امساعيل قرية و اخرون، - 1
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يؤكيييد عليييى  مبيييدأ الوحيييدة الوطنيييية و التمسيييك  الفكريييية هيييي الرصييييد التيييارخيي للحركييية الوطنيييية لرمييية 
 .الداخلي 

و  حلرييية دميقراطييييييؤمن بالتعددييية السياسييية و بالتنيياوب علييى السييلطة بييالطرق السييلمية، يييدافع عيين ا-
 .القوى احلية من الشعب من أجل حتقيق أهداف وطنية  يعمل على استقطاب

يناضيييل مييين أجيييل التعبيييري احلييير وترسييييه مبيييادئ العدالييية االجتماعيييية وحقيييوق اإلنسيييان وجتسييييد مبيييدأ -
 .التضامن الوطين ويعمل من أجل تطوير اجلزائر ورقيها يف ظل األمن و االستقرار والوئام

  .لتحقيق التطور االقتصادي املتكامل، املتزن والشامل مبا يكفل تنمية متوازنةيسعى  -
 .جيعل من البعد االجتماعي عامال جوهريا يف حتقيق السلم االجتماعي و االستقرار السياسي -
هييو حييزب دميقراطييي يف منهجييه و ممارسيياته، اذ خيضييع يف تنظيمييه ويف قواعييد عملييه ألحكييام الدسييتور -

قانونييه األساسييي الييذي لييدد وأهدافييه ويضييبط  مهورييية، و ييينظم عملييه الييداخلي ميين خييالل وقييوانني اجل
 1. تلف هياكله وهيئاته التنظيمية ويضع قواعد العمل األساسية فيه

الييذي ا  يعيــب  الطــاهر بــنو ميين اهييم الوجييوه املعروفيية يف هييذا احلييزب، االمييني العييام السييابق السيييد -
االميني العيام احليايل احمـد اويحـي نتيجة لالفات، و  1999ية املسبقة اقصا ه غداة انتخابات الرئاس

رئييس اجملليس الشيعيب اليوطين سيابقا، ورئييس  عبد القادر بن صالجو رئيس احلكومة السابق، و السيد 
 2.جملس االمة حاليا

 :التوجهات الفكرية للحزب 

يعتييييرب التجمييييع الييييوطين الييييدميقراطي حييييزب منشييييق ميييين جبهيييية التحرييييير فهنيييياك ميييين يلقبييييه حبييييزب  
هنجيا وطنييا اذ يركيز يف خطابيه " احمد اويحي"، يتبىن احلزب الذي يرتأسه وزير العدل سيابقا  "الرئيس"

يف  السياسيييي عليييى مبيييدأ الوحيييدة الوطنيييية و التماسيييك اليييداخلي و يتمسيييك باملرجعيييية النضيييالية اجلزائريييية
املقاومة، يعلن احلزب حماربة ما يسمى التطرف  الديين، يركز يف عمليه عليى الطبقية املتعلمية مين اعضيائه 

 3.و العنصر النسوي

 :حزب الحرية و العدالة-

                                       
 .املوقع الرمسي حلزب التجمع الوطين الدميقراطي - 1
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بياجلزائر العاصيمة، هيو تنظييم مفتيوح  و يصينف ضيمن  1999ديسيمرب  11تأسس هذا احلزب 
بالقواعيييد الدميقراطييييية، و ييييدرج نشيييياطه يف إطيييار احييييرتام االحيييزاب املعارضييية يلتييييزم يف تسييييريه الييييداخلي 

الدسييتور و قييوانني اجلمهورييية السييارية، إذ ال بنيياء جييادثا بييدون التشييبع بثقافيية الدوليية وقيييام دوليية القييانون 
بقيييانون يعليييو فعيييال عليييى اجلمييييع، ومؤسسييية احليييياة العامييية قطعيييا للطرييييق عليييى التطيييرف و الدثماغوجيييية 

 .واملزايدة
 :تتلخص أهداف احلزب يف عشر نقاط أساسية و هي و باختصار،

ترسيه مسار املصاحلة الوطنية بتوسيع نطاقها إىل إجراء مصاحلة بني املواطن و مؤسساته عرب حمو  -
آثار املأساة الوطنية واحرتام الرأي العام، و حتسني نوعية الدمة العمومية، و التحلي باألخالق 

 .الفاضلة يف إدارة شؤون األمة
ترقية احلريات الفردية و اجلماعية، و احرتام حقوق اإلنسان، و العمل على محاية حرية التعبري و  -

 .حرية الصحافة
تطبيق العدالة االجتماعية ب عادة بناء الطبقة املتوسطة، و توزيع الدخل الوطين بصفة عادلة حىت ال  -

 .تستمر القلة تنعم بالثراء و الكثرة تتخبط يف العراء
اج الشبيبة يف مهام البناء الوطين ، و متكينها من توظيف قدراهتا يف توطيد أركان الدولة و إدم -

 .ازدهار الوطن و جتدر النظام الدميقراطي 
احلفاص على متاسك األسرة، و متكني املرأة من دور سياسي فاعل يف إطار يراعي متطلبات العصرنة  -

 .، و لرتم قيمنا اإلسالمية
بة املثقفة يف عملية التغيري حىت ال تظل حركة الفكر معزولة عن حركة اجملتمع يف صراعه إشراك النخ - 

 .من اجل التقدم و صون الذات و التكيف مع متطلثبات العوملة
إدخال املهنية و النزاهة و الوطنية كمقاييس أساسية يف إسناد املسؤوليات يف دواليب الدولة و  -

 .الرتشح يف اهليئات املنتخبة 
تنويع مصادر الدخل الوطين ، و تطوير اقتصاد منتج للثروات يرتكز على االستثمار اإلنتاجي العام  -

أو الاص يف الصناعة، و مضاعفة اإلنتاج الزراعي قصد حتقيق األمن الغذائي، و تطوير قطاع 
 .الدمات 

ديث هياكلها، و بناء تعزيز قدرات املؤسسة العسكرية بتعميق احرتافية منتسبيها، و التوسع يف حت-
 .الصناعات العسكرية للحد من التبعية يف جمال التسلح

و مبا أن اجليش الوطين الشعيب تتمثل فيه كل الشرائح االجتماعية ، فيجب أن لافم على متاسكه 
 .حىت يتفرغ بصفة أفضل ،إلجناز مهامه الدستورية الدائمة
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ورية يف نصرة قضايا احلق و العدل يف العامل و الدفاع انتهاج سياسة خارجية مستوحاة من تقاليدنا الث-
عن حق الشعوب يف تقرير مصريها و االستقالل، و يتعني على جهازنا الدبلوماسي أن يتعامل يف 
عالقاتنا الدولية على أساس صيانة مصاحلنا و حرية حركتنا ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 

 .للغري
مشرق موجودة، و من اجل ذلك، جاء حزب احلرية و العدالة بر ية  إن أسباب األمل بغد واعد

جديدة، تنطلق من اإلميان بان أفضل الشعوب هي األكثر عمال و إنتاجا و األخصب فكرا و معرفة 
 1.واألشد تعلقا بالدميقراطية

قتصييييادي، فر يتيييه  لبنيييياء اجملتمييييع تشييييمل املنييياحي التالييييية يف احلييييياة الييييوطين منهيييا اجلانييييب السياسييييي، اال
 :االجتماعي، التعليمي، العسكري

  :تعديل الدستور بالتوافق الوطني-
إن تقييييم التجربييية املؤسسييياتية يف اجلزائيير لييييس مهمييية حييزب سياسيييي أو تييييار بعينييه بيييل هيييي مهمييية      

مجاعية ضرورية  ف ذا كان اهلدف املعلن من قبل جل القوى السياسيية هيو بنياء دولية املؤسسيات القائمية 
احلريييية والدميقراطيييية وعليييى النظيييام اجلمهيييوري، ف نيييه ينبغيييي العميييل اجلمييياعي عليييى حتلييييل ميييا حتقيييق عليييى 

 . قصييييييد الوصيييييييول إىل صيييييييغة توافقيييييييية علييييييى أفضيييييييل نظييييييام مؤسسيييييييايت لليييييييبالد  ب جيابياتييييييه و سيييييييلبياته
الييت ييتم ويف هدا السثياق، في ن حيزب احلريية والعدالية ييدعو إىل تعيديل الدسيتور وفيق الر يية املؤسسياتية  

  :التوافق عليها مبا ميكن من حتقيق الغايات التالية
 .إقامة نظام مجهوري برملاين معدثل ملرحلة انتقالية ال تتجاوز عشر سنوات-
 .تعزيز الضمانات الدستورية والتشريعية الستقاللية القضاء-
 .أخرى وضع ترتيب قانوين ميكن من الفصل احلقيقي بني السلطات وعدم طغيان سلطة على-
حصييير الواليييية الرئاسيييية يف عهيييدة واحيييدة قابلييية للتجدييييد ميييرثة واحيييدة ال غيييري، وصفييييض سييين الرتشيييح -

  .سنة 11لالنتخابات الرئاسية إىل 
  .حصر الفرتة االنتخابية الربملانية و الوالئية والبلدية يف فرتة واحدة قابلة للتثجديد مرثة واحدة-
تشييريع مييينح احلييق للمييواطنني البييالغني سيين االنتخيياب يف املبييادرة تعزيييز الرقابيية الشييعبية ميين خييالل سيين -

بالقييانون أمييام الربملييان إذا حصييلت مبييادرهتم علييى مليييون توقيييع بشييرط أن ال يتعييارض ذلييك مييع وحييدة 
  .األمة ومقوماهتا األساسية

                                       
 .املوقع  الرمسي حلزب احلرية و العادلة- 1
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ة إعادة النظر يف تشكيلة وصالحيات اجمللس الدستوري و سن نيص قيانوين يسيمح بضيم ر سياء الدولي-
  .السابقني أعضاء قانونثيني مدى احلياة، وتوسيع مبادرة اإلخطار إىل النواب واألحزاب السياسية

 تعزيز سياسة الالمركزية مبنح مزيد من الصالحيات للسثلطات احمللية-

 . أداء أعضاء احلكومة اليمني أمام رئيس اجلمهورية فور تعيينهم -
 :الميدان السياسي

التخلييي عييين النظييرة اليييت سيييادت يف جعييل اجمليييال السياسييي جمييرد ميييربر لسياسييات أو جميييرد  ينبغييي
إن العمييل السياسييي وسيييلة حديثيية ميين أجييل متكييني أكييرب قييدر مييين . صييورة تييوحي بوجييود حييياة حزبييية

و يييرى .الييذكاء املتييوفر يف اجملتمييع ميين املسييامهة يف التكفييل بانشييغاالت النيياس و تصييور بييدائل احللييول هلييا
 :ول من خالل ما يلياحلل
  :إصالا البعدين التأسيسي و المِؤسسي -

إنث إعيادة الصيفة املؤسسيية لرحيزاب و ترقيتهييا أمير مليحث ألن ذليك يشييكل بدايية لبعيث حيياة سياسييية -
نشطة  ويسيتلزم يف ذات الوقيت الفصيل الواضيح بيني التقيديرات السياسيية أو املصيلحية للسيلطة، و بيني 

 .شأن مشرتك بني  تلف القوى املؤلثفة للمشهد السياسي الوطينمسائل الدولة اليت هي 

ذي مصييداقية،   إن توسييع إشيراك امليواطنني يف إدارة الشيأن العيام شيرط مين شيروط قييام جميال سياسيي-
 .ولذلك يشمل إصالح احلياة السياسية البعد التأسيسي و املؤسسي قبل كل شيء

 :حزب احلرية و العدالة يسعى إىل ن، ف سبق وبناء على ما
احرتام حقوق اإلنسان، والعمل على محايية حريية التعبيري،  ترقية احلريات الفردية واجلماعية للمواطن، و-

  .والتعددية النقابية، والتنوثع الثقايف، وحرية الصحافة
  .ضمان استقالل القضاء بالفصل العملي بني السلطات-
  .االت االستثنائيةحصر التشريع مبرسوم يف احل-
ترسيه املصاحلة الوطنية باعتبارها مكسبا وطنيا وذلك بتنويع آلياهتيا وحيلث املسيائل املعلثقية املرتتثبية عنهيا -

  .بروح وفاقية بني القوى االجتماعية والتيارات السياسية
اجملال أمام التعدثد النقايب، وقيام جمتمع مدين قويث وفعثال و ترقية التشريعات اليت حتمي اسيتقاللية  فتح-

  .النقابات واجلمعيات املدنية وحرثيتها
  .احرتام املؤسسات بدل ثقافة القوة واالستفراد بالقرار العمل على نشر ثقافة القانون و-
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كة و تنظيمهيا تنظيميا يضيمن فعاليتهيا و عيدم تعطييل العميل جعل الرقابة السياسية قيمة سياسية مشرت -
  املؤسسايت و التنموي

توسيييع دور املييرأة يف احلييياة السياسييية سييواء يف الوظييائف العليييا للدوليية أو يف اهليئييات املنتخبيية و احلركيية -
 .اجلمعوية

  :العالقة مع أطراف الساحة السياسية-
  .دائم يف قضايا وطنيةاحلرص على حبث وضع آليات عمل وتشاور 

 .احلرص على جعل خدمة الشأن العام واملصلحة العامة أرضية مشرتكة
   :تطبيق الرقابــــــــــة -   
 .تفعيل الرثقابة اإلدارية والسياسية والشثعبية حفاظا على املال العام وممتلكات الدثولة-
  .ومكافأة اإلطارات الكفأة والنثزيهة  قانون حلماية  وضع-
  .تفعيل جملس احملاسبة حلماية املال العام وممتلكات الدولة-
  .مكافحة كل أشكال الرتبثح غري املشروع-

  :إعادة االعتبار لألخالق في الحياة العاّمة -
اعتبار النثزاهة والكفياءة واألخيالق وااللتيزام بيالطث اليوطين كمقياييس أساسيية يف إسيناد املسيؤوليات يف -

  .الدولة
اجلهوييية واحملسييوبية، واحنييالل األخييالق يف احلييياة العامثيية  الفسيياد و التبييذير واسييتغالل السييلثطة وحماربيية -

حبرميييان كيييلث سياسيييي أو إطيييار، أو منتخيييب أديييين يف قضيييية أخالقيييية أو قضيييية رشيييوة أو جنايييية مييين أي 
  1. نشاط سياسي أو نقايب أو مجعوي

 :الميدان االقتصادي

التأسييييس آللييييات جدييييدة يف التعامييل ميييع الشيييؤون واملسيييائل يعمييل حيييزب احلريييية و العدالييية علييى 
الوطنيييية الكيييربى  و يف هيييذا السيييياق ييييدعو إىل عقيييد ميييؤمتر وطيييين اقتصيييادي تسيييبقه نيييدوات متخصصييية 

 :تشارك فيها القوى السياسية املختلفة وخرباء، ويكون هدفه
 .تقييم الوضع االقتصادي تقييما دقيقا وحصر جوانب القوة و الضعف فيه-
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  .تعزيز العالقة بني اجملال االقتصادي و اجلامعة و ترقية البحث االقتصادي يف شىت التخصصات-
  استعادة التخطيط للدور املنوط به يف ترمجة االسرتاتيجيات و السياسات و ترشيد الديناميكية العامة-
  وطنية عامة تقوم على أهداف واضحة طويلة األمد  وضع اسرتاتيجية-
  ترقية البحث العلمي بالتعاون مع الربات اإلقليمية و الدوليةاحلث على -
ينظم احلزب ورشات عمل متخصصة ملناضيليه و أنصياره و املتعياطفني معيه و كيل اليراغبني مين اليرباء -

 :من أجل مناقشة و تقييم الوضع واعتماد بدائل احللول تكون غايتها
 وضع اسرتاتيجية استثمارية متكاملة-
صناعية وطنية طويلية األجيل تقيوم عليى ترقيية النسييج الصيناعي وتلبيية الطليب اليوطين يف وضع سياسة -

 .حدود التنافسية العالية
حتديد سياسة ماليية و اإلسيراع ب صيالح املنظومية املصيرفية وترقيتهيا لالسيتفادة ممثيا ميكين ان تقدميه مين -

 .لى املعايري الدوليةخدمات تنمية وممثا توفثره من مناخ لالستثمار و التنمية وفق أع
وإدارتيه و ترقيية  حتديد الدثور املنوط بالقطاع العيام والعميل عليى زييادة فعاليتيه و إصيالح آلييات عمليه -

  .أدائه الوظيفي
حتديييييد دور -إلييييزام جمييييالس اإلدارات و اإلدارات العاميييية للمؤسسييييات االقتصييييادية العمومييييية بالنتييييائج،-

ييييم الييدوري لنتييائج عملييه وترقيتييه ودفعييه الييدائم حنييو مزيييد ميين القطيياع اليياص و جميياالت تدخلييه و التق
   .الفعالية

 تشجيع املبادرة الاصة و جعلها أداة تنمية و منو و إنشاء مناصب شغل -
املؤسسييييات العاميييية -تشييييجيع املبييييادرات العمالييييية و النقابييييية واحلييييثث علييييى إشييييراكها خاصيييية يف ترقييييية -

 وحتسني مردودها و أدائها الوظيفي،
تقييييم سياسيية التعيياون والتبييادل الارجييية مييع  تلييف األطييراف اليييت تتعامييل معهييا الييبالد والعمييل علييى -

  .حتسني أدائها و مردودها وانتزاع أكرب املنافع منها يف شىت اجملاالت
تقييم منظومة التجارة الارجية واحليرص عليى إليزام العياملني يف جميال االسيترياد عليى التأكيد مين نوعيية -

 دة املواد املستوردة و خاصة املوجهة منها لالستهالكو جو 
العمييل علييى اللثحيياق بركييب التطييور العيياملي يف جميياالت تسيييري و إدارة اجملييال االقتصييادي و التجيياري ميين 

 .الناحية التكنولوجية من جهة الفعالية و النجاعة
  .القادمة ٪ يف السثنوات العشر11صفيض نسبة االعتماد على مداخيل احملروقات إىل -
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فقد اقيرتح جمموعية مين احلليول للنهيوض بالقطياع االقتصيادي و جتسيدت اوال يف اقرتاحيات حيول 
االمييين الغيييذائي و وضيييع خطييية لتحقيقيييه، االعتمييياد عليييى مصيييادر اليييدخل املتنوعييية، اليييدعوة اىل تشيييجيع 

 :االستثمار و مسامهة اجلالية الارجية يف انعاشه و هي مفصلة على النحو التايل
 :لتحقيق األمن الغذائي خطة

إنث ضيمان االكتفياء اليذايت مين املنتجيات الغذائييية األساسيية، يسيتلزم تطيوير الزراعية اإلسييرتاتيجية       
 :واإلنتاج احليواين وذلك عن طريق

جتديد الطبقة الفالحية برفع مسيتوى التكيوين وإعيداد جييل جدييد مين الشيباب املثقثيف لتحسيني ميرد - 
  .حيودية القطاع الفال

ترقيية البحييث العلمييي والتجييارب يف احلقييل الزراعييي قصيد حتسييني نوعييية البييذور،و جتهيييز  ييابر البحييث -
  .وتكوين الباحثني، وحتديث أساليب اإلنتاج

تنمييييية الفالحييييية اجلبلييييية قصيييييد توسيييييع املسييييياحات الصيييياحلة للزراعييييية، وتكثيييييف مسييييياحات الفالحييييية -
 .التحويلية

 .ةدعم استصالح األراضي الصحراوي-
 .احلفاص على املوارد املائية ببناء السدود واحلواجز املائية وحتلية مياه البحر-
 .تشجيع التأمني على املنتوج الفالحي وتدعيم الفالحني بقروض ميسثرة-
 .مدى مالءمتها للمنتجات الزراعية إعداد خريطة وطنية تقوم على دراسة الرتبة واملناخ واملياه و-
من تكاليف نقل املنتجات الفالحية من اجلنوب إىل الشمال ومين الشيمال إىل إجياد حلول للتخفيف -

 .اجلنوب
 .رفع مرد ودية األرض باألمسدة و املكننة ووسائل السقي احلديثة-
 .تأسيس بنك للبذور اجلزائرية األصيلة وذات اجلودة العالية-
 .الجتديد التشريعات الفالحية متاشيا مع الواقع لإلبداع يف هذا اجمل-
 .إنشاء هيئة  تصة على مستوى وزارة الفالحة لدراسة املشاريع الفالحية النوعية واجلديدة-
 .مضاعفة وتنويع اإلنتاج الزثراعي واالستثمار يف الزيوت النباتية-
  .وضع آلية حلصر ومحاية املنتجات الفالحية اإلسرتاتيجية، وضبط متوين األسواق-
  .نيب والوطين خاصة يف اجلنوبتشجيع االستثمار املختلط األج-
 . تشديد الرقابة على احلدود و حماربة التهريب-

 :تنويع مصادر الدخل الوطني
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وضييع خطثيية وطنيييية للتقليييل ميين االعتمييياد علييى عائيييدات احملروقييات حفاظييا عليييى حييقث األجييييال         
  :القادمة فيها، ويكون ذلك أساسا باصاذ اإلجراءات التالية

 . نامج إنتاج الطاقات املتجدثدةالتوسع يف بر -
مضاعفة اإلعتمادات املرصيودة للبحيث العلميي لتشيجيع بيراءات االخيرتاع، والوصيول إىل وضيع أسيس -

 .اقتصاد معريف
  .تطوير قطاعي الفالحة والصيد البحري-
  تطوير قطاع الدمات-
 حتسني مردود اجلباية مبحاربة الغش والتهرب الضرييب -
  .الثروات املعدنية تثمني-
تنميييية القطييياع السيييياحي بتشيييجيع السيييياحة الداخليييية، وفيييتح البييياب للشيييراكة األجنبيييية ضيييمن الطييية -

  .الوطنية املتكاملة للتنمية
  .إنعاش القطاع الصناعي بالرفع من املستوى التفثين والتكنولوجي للمؤسثسات الصناعية-
 :تشجيع االستثمار المنتج-
السييييتثمار الييييوطين أو األجنيييييب املسيييياهم يف التنمييييية الوطنييييية يفييييرض ضييييمان اسييييتقرار تشييييجيع اإّن       

ة لالقتصاد الوطين، ويرتتثب عن ذلك العمل على  :اإلطار اإلداري واملايل واحرتام القوانني املسريث
يثة، إزالييية العوائيييق البريوقراطيييية بتبسييييط التشيييريعات وحتدييييد املسيييؤوليات ، وإعيييادة بنييياء املنظومييية املصيييرف-

  .وإجياد آلية قارة تضمن حرية حركة ر وس األموال مبا ال خيلث باملصلحة الوطنية
 .احرتام استقاللية البنك املركزي-
  .تفعيل دور اجمللس االقتصادي واالجتماعي-
  .االستفادة من جتربة البنوك اإلسالمية-
امالت، و اسييييتخدام الوسيييييائط حماربيييية البريوقراطييييية بييييالرفع ميييين مسيييييتوى أعييييوان اإلدارة وتسييييهيل املعيييي-

  .التكنولوجية، وااللكرتونية
إدمياج النشياط التجياري املييوازي يف اليدورة االقتصيادية بتقنينيه علييى أسياس االسيتفادة مين جتييارب دول -

  .أخرى

  .تشجيع املؤسثسات الوطنية الاصة املصدثرة بالتخفيض من أعبائها اجلبائية-
 :القتصاديإشراك المهاجرين في دفع اإلنعاش ا-



133 
 

إجياد آلية قانونية متعكن رجال األعمال مين ذوي األصيول اجلزائريية، املنتشيرين يف املهجير، مين املشياركة -
  .يف صناعة القرار االقتصادي لالستفادة من إمكاناهتم وجتارهبم

  املالية من الارج إىل البنوك الوطنية  تشجيع املهاجرين على حتويل مدخراهتم-
الييدائم علييى ربييط املهيياجرين ثقافيييا بييوطنهم عييرب فييتح مييدارس جزائرييية يف الييارج وتعيييني أئميية  السثييهر-

  .وخطباء ووعاص يف املناسبات الدينية
  :إستثمار الموارد المالية-

    إنشاء بنوك متخصصة ومحاية اإلطار املصريف-
عييام و اليياص يف القطاعييات تطييوير اقتصيياد منييتج للثييروات يرتكييز علييى االسييتثمار اإلنتيياجي الييوطين ال-

 اإلسرتاتيجية
الرتكييز علييى الصيناعات القاعدييية والتحويلييية السيتثمار املييواد األولييية و املنتوجيات الفالحييية والطاقييات -

 1.املتجددة و تطوير قطاع الدمات
 :الميدان االجتماعي

 :العدالة االجتماعية-0
هدف أساسي يسعى احلزب لتحقيقيه مين خيالل العميل  إنث العمل على حتقيق العدالة االجتماعية      

 :على
 .توزيع الدخل الوطين بصفة عادلة بني املواطنني وبني  تلف جهات الوطن-
  .إعادة بناء الطثبقة املتوسطة-
  .حتقيق املساواة يف ضمان حقث املواطن يف اإلنتاج واالستفادة منه-
  .جلميعضمان تكافؤ الفرص يف الرثقي االجتماعي أمام ا-
  ربط احلد األد  للتقاعد باحلد األد  لرجر الوطين املضمون-
  .حماربة ظاهرة الفقر والقضاء على آفة التسوثل-
  .تشجيع االستثمار يف املناطق الريفية للحدث من النزوح إىل املدن-
لكيييلث الفئيييات  إعيييادة النظييير يف أسيييعار الكهربييياء والغييياز واملييياء بوضيييع مقييياييس تراعيييي القيييدرة الشيييرائية-

  .االجتماعية
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  .اإلبقاء على دعم الدولة للمواد الغذائية األساسية
  .ضبط سياسة وطنية حلماية املسنني واملعدمني وذوي االحتياجات الاصة-
  .تفعيل مجعيات محاية املستهلكني-
  .احلفاص على القدرة الشرائية للمواطن بالربط بني األسعار و األجور-
 :السكـــــن-
 متكني كل أسرة جزائرية من احلصول على سكن الئق ملكا أو إجيارا-
  .إنشاء صندوق وطين لضمان اإلجيار السثكين وحتديد سقف لإلجيارات-
  .تنظيم سوق الكراء والزيادة يف الرسوم على السكنات الشاغرة-
  .وضع نظام مصريف حتفيزي يساعد على إجناز وإمتام املشاريع السكنية الاصة-

  .تدعيم سياسة السكن الريفي وتشجيع استقرار الفالح يف أرضه
  . توفري وسائل النقل ألبناء البدو الرحل املتمدرسني-
  :العـمــل-
 .تثبيت آلية احلوار االجتماعي بني احلكومة والنقابات وأرباب العمل، وممثلني عن اجلمعيات الشبانية-
  تضمن إنشاء مراكز عمل بشكل مكثفتدعيم االستثمارات العامة و الاصة اليت -

العميييل عليييى إزالييية البطالييية وحتفييييز املؤسسيييات الاصييية عليييى خليييق مناصيييب شيييغل دائمييية ب عفائهيييا مييين 
  .الضرائب عن كلث منصب شغل مستحدث ملدثة زمنية غري حمدودة

  .إعادة االعتبار لسلم القيم بغرس فضيلة حب العمل وزرع روح املنافسة-
  .زيع مواقيت الدوام الرمسي مع األخذ بعني االعتبار خصوصية القطاعات واملناطقإعادة النظر يف تو -
  .حماربة الكسل االجتماعي-
  .القضاء على التوظيف اهلش-
  .إخضاع البطالني غري املؤهلني لرتبصات التكوين املهين لتسهيل دجمهم يف سوق العمل-
:الصحـــــــة-  

 - وضع سياسة وطنية من أجل 
  الطب الوقائي ووضع برامج دائمة للرتبية الصحيةتدعيم -
  حتسني احلصول على األدوية واالستفادة من آخر ما توصل إليه الطب يف العامل،-
  حتسني التكفل باملصابني باألمراض املزمنة-
 دعم سياسة اإلنتاج احمللي لردوية وخاصة األدوية اجلنيسة -
  التشديد يف مراقبة نوعية األدوية-
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  ترقييية املبييادالت مييع اجلامعييات و املخييابر العاملييية لتحسييني التكفييل بالطلبيية حييىت يكونييوا علييى اطثييالع-
  .بآخر ما استجدث لضمان تكوين طيب دائم ومتواصل وفعال
  .بناء بيئة سليمة خالية من األمراض واآلفات االجتماعية

 :العدالة-
 . دستورياتعزيز صالحيات السلطة القضائية واستقالليتها -
 .وضع األدوات القانونية الضامنة حلسن سري جهاز العدالة واستقاللية القضاء-
   .إصدار قانون أساسي للقاضي-
 .إصدار قانون منفصل للمجلس األعلى للقضاء يأخذ مببدأ انتخاب أعضائه-
 .استحداث هيئة استشارية إلصدار العفو-
دالية مين امليواطن، وضيمان البيتث يف القضيايا املطروحية التوسثع يف استحداث حماكم جديدة لتقرييب الع-

 .يف آجال معقولة
 .جترمي املساس باحلرمة اجلسدية للمواطن وعدم جترمي الرأي-
 .تطهري جهاز العدالة من الفساد وحتسني مستوى التكوين-
  .إنشاء هيئة وطنية للنظر يف األخطاء القضائية واإلدارية-
  .قوقه املدنية واإلدارية عن طريق التبلي  والطعن أمام اجلهات املعنيةتوعية املواطن باملطالبة حب-
 :ادماج الشباب في البناء الوطني -
  .متكني الشباب من توظيف قدراته يف توطيد أركان الدولة وازدهار الوطن و جتذير النظام الدميقراطي-
يئيات الشيبابية وإدمياجهم كشييركاء إقامية حيوار دائيم ميع شيرلة الشيباب عيرب ممثلييهم يف اجلمعييات واهل-

 .يف عملية التنمية الوطنية
  . تكثيف حماربة األمية اإللكرتونية وضعف التكوين املهين-
  .تعميم استعمال الرثقمنة يف سائر اجملاالت متاشيا مع روح العصر- 

 تشيييجيع النشييياطات الرياضيييية مييين املدرسييية حيييىت اجلامعييية بوضيييع خطييية وطنيييية متكاملييية وشييياملة لكيييل
  .االختصاصات، تسمح بربوز خنبة رياضية متميزة

  .اجناز مشاريع وطنية كربى مندجمة كاملدن الذكية لضمان توزيع متوازن للسكان فوق الرتاب الوطين
وضييع آلييييات قانونييية إلنشييياء املقاوليية الشيييبابية ضيييمن املنظوميية االقتصيييادية الوطنييية مبجاالهتيييا الدماتيييية 

  .والصناعية و الفالحية
  .وضع حوافز متويلية و جبائية لالستثمار الشباين يف القطاع الفالحي، كأولوية لتحقيق األمن الغذائي 

  .تشجيع الرحالت الداخلية من أجل تعزيز الروح الوطنية لدى الشباب
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 1.توفري املسابح وأحواض السباحة يف املناطق الصحراوية
 :الصحافة و االتصال-

 :حرية التعبري والصحافة، وذلك بيالعمل على ترقية
 منع حدوث أي احتكار للوسائط اإلعالمية املختلفة من طرف فرد أو جمموعة أفراد،-

 .متكني املواطنني من احلصول على إعالم متنوع يليب طلباهتم، ويعكس واقعهم وطموحهم
 تشجيع بروز إعالم حملي جواري،-
 بروز إعالم متخصص اقتصادي و تكنولوجي، اجتماعي و ثقايف راق،  تشجيع-
حترير وسائل االتصال السمعية البصرية الثقيلة من هيمنة السلطة، وحتويلها إىل وسائل اتصال عموميية -

يديرها جملس إدارة يتألف مناصفة من ممثليي السيلطة وممثليي اليرأي العيام مين النقابيات ومجعييات اجملتميع 
  .ويتوىل هذا اجمللس رسم السياسة اإلعالمية والسهر على تنفيذهااملدين، 

علييى احييرتام ثوابييت األمثيية وأخالقهييا   فييتح اجملييال السييمعي البصييري للصييحافيني احملرتفييني مييع السثييهر-
  .وسيادة الدثولة

حترير عناوين الصحافة الوطنية من نفوذ قوى املال، بتسهيل حصول الصيحافيني عليى قيروض مصيرفية -
   .مومية قصد متويل مشاريعهم اإلعالميةع
ميينح الصييحافيني الشييباب إمكانيييات وفييرص للتكييوين ميين خييالل إجييراء دورات تدريبييية منتظميية علييى -

  .نفقة الدولة، ضمانا لرتقيتهم املهنية
  .حترير اإلشهار العمومي من االعتبارات السياسية-
  .ضبطها حرية تأسيس معاهد لسرب اآلراء مع السهر على إطالق -
 :التربية و التعليم و البحث العلمي-
إعطييياء األسيييبقية لقطييياع التعلييييم العيييايل والبحيييث العلميييي والرتبيييية الوطنيييية والتكيييوين املهيييين يف هيكيييل -

احلكومية بتعيييني مسيؤول علييى رأسيه برتبيية نائييب اليوزير األول تكييون مهمتيه التنسيييق بيني الييوزارات املعنييية 
 .هبده التخصصات

ئة عليا استشيارية تضثيم ممثليني عين التعلييم العيايل، والرتبيية بأطوارهيا املختلفية تتيوىلث وضيع استحداث هي-
إسرتاتيجية وطنية متكاملية للرتبيية والتعلييم العيايل والبحيث العلميي والتكيوين املهيين ضيمن الطية الوطنيية 

 .املدجمة للتنمية

                                       
 .املوقع الرمسي حلزب احلرية و العدالة - 1
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وشييؤوهنم وتتعامييل مييع حاجيييات كييل إنشيياء وزارة مسييتقلة للبحييث العلمييي، تتكفييل بأعمييال البيياحثني -
 .القطاعات

إنشاء ديوان للرتمجة لتمكيني طلبية الشيعب الييت تيدرس بغيري العربيية مين سيدث نقصيهم يف املراجيع باللثغية -
 .الوطنية

 .إعطاء األولوية لعامل الكفاءة العلمية يف توظيف األساتذة-
 .وطنية من اليد العاملةإقامة رابطة بني  تلف الشثعب اجلامعية واحتياجات السوق ال-
 .تويل منصب عمادة الكلية عن طريق االنتخاب-

 :الميدان الثقافي
 تأسيس جملس وطين للثقافة و الفنون و اآلداب -
  .تطوير اللغة األمازيغية وتوحيد طريقة كتابتها-
  .تطوير الرتاث األمازيغي والتثعريف به باعتباره شاهدا على العمق احلضاري للجزائر-
  .العمل على نشر ثقافة التسامح واحلوار والتضامن بدل ثقافة التعصب و العنف وزرع الفتنة-
  .السهر على نشر ثقافة احرتام املؤسسات وامللكية العامة-
 .إشراك النثخبة الثقافية يف عملية التثغيري حىت ال تظل حركة الفكر معزولة عن حركة اجملتمع-
  .وتشجيع املطالعة دعم نشر وصناعة الكتاب اجليد-
  .تفعيل املؤسسات الثقافية للمسامهة يف البناء احلضاري-
  .تنظيم قوافل ثقافية وترفيهية حنو املناطق الريفية والنائية-
  .إعادة االعتبار للمعامل الثقافية واألماكن السياحية واملواقع األثرية-
 .تكوين اإلطار السياحي ونشر الثقافة السياحية-
  .لصناعة التقليدية وإحياء احلرف اليدويةتدعيم ا-
  .إدخال الرقمنة يف مجيع دور الثقافة-
 :تحديث مكانة المؤسسات الدينية-
.إنشاء مدرسة عليا لعلوم الزكاة والتكافل-   
 .توظيف أموال الزكاة يف مشروعات استثمارية إنتاجية-
 .إنشاء دار لإلفتاء-
احلفييياص عليييى قييييم اجملتميييع وتوعيييية أفيييراده مبتطلثبيييات احلداثييية متكيييني املسيييجد مييين حتسيييني أداء دوره يف -

  .والتفاعل مع مهومه اليومية
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  .إحياء تنظيم ملتقيات الفكر اإلسالمي-
لتحصيييني شخصييييتنا الوطنيييية ضيييدث ميييا تنطيييوي علييييه العوملييية مييين أخطيييار  نشييير القييييم الدينيييية الفاضيييلة -

  .االستالب والتغريب
 :حماية البيئة-
تشجيع التوسثع يف االستثمار يف الطاقات املتجدثدة، و خاصة الشمسيية منهيا، لالسيتعمال العميومي، -

 .يف انتظار تعميمها على القطاعات احلضرية والريفية
  .يف كلث املشاريع والنشاطات تعميم شرطية احرتام حفم الصحة واألمن والبيئة-
كشييرط مسييبق يف كييلث املشيياريع اإلنشييائية وصيييانة   إدراج املسيياحات الضييراء وبنيياء حظييائر للسيييارات-

  .النثسيج العمراين واملناطق الغابية
  .دعم اجلمعيات و مؤسسات اجملتمع املدين املهتمة حبماية البيئة واحمليط-
  .مراعاة الشروط الوقائية يف عملية ردم النفايات السامة-
  .ى ظاهرة التلوثإنشاء مصانع ملعاجلة النفايات يف كل والية للقضاء عل-
  .التشديد يف إصدار الرخص إلقامة املصانع امللوثة وإخراج املوجود منها حاليا من احمليط العمراين-
  .وقف زحف الرمال الصحراوية بتوسيع مساحات التثشجري على غرار جتربة السدث األخضر-
 :الدفاع الوطني-
  .تطبيق سياسة دفاعية رادعة-
شيييعيب مييين كيييلث الوسيييائل الضيييرورية الييييت تضيييمن ليييه االسيييتعداد اليييدائم حلمايييية متكيييني اجلييييش اليييوطين ال-

  .حدودنا الربية واجلوية والبحرية
  منتسيب املؤسثسة العسكريثة، تعميق احرتافية -
 .التوسع يف حتديث هياكل القوثات املسلحة وآلياهتا الدفاعية-
  .بناء الصناعات العسكرية للحد من التبعية يف جمال التسلح-

 .العمل على تعزيز الثقة بني رجل األمن واملواطن، والوعي بأنث األمن مسؤولية اجلميع-
 :السياسة الخارجية-
إن اهلييدف األساسييي هنييا يتعلييق بانتهيياج سياسيية خارجييية تعيييد للجزائيير دورهييا الريييادي وتعييزز قرارهييا    

 : السيادي يف احملافل الدولية، ويكون ذلك بيي
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غيياريب يف إطييار نظييرة سياسيييية واقتصييادية شيياملة تقييوم علييى التكامييل االقتصيييادي و تنشيييط االحتيياد امل-
التنسيييق يف السياسيييات الارجييية وتيييؤدي تييدرجييا إىل خليييق فضييياء مغيياريب مشيييرتك ال حييدود فييييه لتنقثيييل 

  .األشخاص والبضائع
  .الدوليةتأييد الشعب الصحراوي يف نضاله من أجل ممارسة حقه يف تقرير املصري وفقا للشرعية -
دعم صمود الشعب الفلسطيين والدفاع على حقثه املشروع يف اسرتجاع حقوقه املغتصبة و إقامة دولتيه -

  .املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
 تأييد سوريا واملقاومة يف ولبنان من أجل حترير األراضي احملتلة للبلدين، -
 لقائم على االستيطان والتوسع و العدوان، رفض أيث شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوين ا-
  االلتزام بنصرة قضايا احلرية والعدل يف العامل والدفاع على حق الشعوب يف تقرير املصري واالستقالل،- 
إقامية عالقييات تعيياون متكافئية مييع الييدول الشيقيقة والصييديقة علييى أسياس املصييلحة املشييرتكة واملسيياواة -

  .واالحرتام املتبادل
جنيييوب وخاصييية ميييع القيييوى اآلسييييوية الصييياعدة -مبيييادرات مييين أجيييل تنشييييط التعييياون جنيييوباصييياذ -

  و جنوب إفريقيا,والربازيل
  .النضال من أجل إقامة عامل متعدثد األقطاب-
النضيال مين أجيل توسييع دائيرة العضيوية الدائميية يف جمليس األمين إىل اجملموعية العربيية واإلفريقيية وحركيية -

  .عدم االحنياز
ل مين أجيل مراجعية عميقية للعالقييات االقتصيادية الدوليية وخاصية منظومية بيريا وودز و جممييوع النضيا-

  .أدواهتا بدءا بصندوق النقد الدويل و البنك العاملي للتنمية و التعمري
1.إجراء تقييم سنوي ألداء اجلهاز الدبلوماسي اجلزائري يف الارج ومراعاة سنث التقاعد يف التعيينات-

 

 (:FIS)المحضورة السالمية لإلنقاذ الجبهة ا-

تعييد اجلبهيية االسييالمية  لإلنقيياذ الوريييث الشيييرعي لتيياريه طويييل ميين املعارضيية االسييالمية بشيييقيها 
االصيييالحي و الراديكيييايل،فبوادر ظهورهيييا يعيييود اىل االحيييداث املتتاليييية الييييت عرفتهيييا اجلزائييير يف مثانينييييات 

سيلحة تسيعى إلقامية حكوميية اسيالمية،  و عليى اثير ذلييك القيرن العشيرين، و ظهيور احلركية االسييالمية امل

                                       
 .و العدالة املوقع الرمسي حلزب احلرية - 1

http://www.plj-dz.com. 03.01.2013 / 07.30h :ا التصرف باملوقع التايل يوم  

http://www.plj-dz.com/


140 
 

حيييياول النظيييييام السياسيييييي ان لتيييييوي هيييييذه التييييييارات املتشيييييددة مميييييا دفيييييع بيييييه الوضيييييع القيييييائم اىل القييييييام 
   1919.1ب صالحات سياسية جسدها دستور 

مبسجد السنة بباب الواد، و ا اعتمادها مين قبيل وزارة  1919اعلن رمسيا عن نشأهتا يف فيفري 
ماليييني  11سييبتمرب مين نفييس السينة، انضييم اليهيا عييدد هائيل ميين اجلمياهري مييا قواميه   11الداخليية يف 

 .منخرط
عضييوا و خفييض هييذا  71متثلييت االجهييزة املسييرية للحييزب يف اجمللييس االستشيياري االعلييى الييذي يضييم 

لى بلحـاج، عباس المدني، عيف جملس الشورى، بوجود ادارة مجاعية، من ابرز اعضائها  11العدد اىل 
يتييوفر علييى صييحف خاصيية بييه و نيياطق بامسييه  و غييريهم، كييان احلييزب الهاشــمي ســحنوني، بشــير فقيــل

 2.المنتقد، الهداية، الفرقانامهها 

، خيتلف عن باقي االحزاب االخرى، فقد ضم مجاعات 1919هي حزب سياسي اسالمي تأسس يف 
منهيا اإلخوانيية، و هيي مين اكثير االحييزاب االسيالم السياسيي ذات االجتاهيات املختلفية منهيا السييلفية و 

وزنيييييا يف االوسييييياط الشيييييعبية كميييييا اشيييييرنا سيييييابقا و يرجيييييع السيييييبب اىل ممارسيييييتها الراديكاليييييية للنظيييييام و 
فتشيكل اجلبهية اعطيى  3.ايديولوجيتها الشعبوية ذات الطابع الديين اليت استقطبت كيل نياقم عليى النظيام

قطيعة مع باقي التشكيالت االسالمية، كون ان اهليكل البنائي للجبهة يعرب عين تفاعيل عيدة تييارات يف 
 :داخلها

ـــاس المـــدنيميثليييه اليييدكتور : التييييار االول- و رفاقيييه، و هيييو التييييار االصيييالحي اليييذي ينيييادي بثيييورة  عب
ياسييي اجلميياهريي يف اطييار الصييراع السييلطة، اسييالمية و لكيين بأسييلوب براغمييايت، و تصييعيد النضييال الس

 " .مجعية جند ا "و " مجعية القيم"و "جلمعية العلماء"مثل العصيان املدين اذ يعترب هذا التيار امتداد 
، و هو تيار االسالم املتشدد او ما يعرف باملثالية الثورية، إال ان تكيوين علي بلحاجميثله :التيار الثاين-

 .لذا يعترب رجل شريعة و ليس رجل سياسة زعيمه بالدرجة فقهي

                                       
جملة الدراسات المنطلقات الفكرية للحركة االسالمية الجزائرية  و جدلية العالقة مع النظام السياسي، سناء كاظم كاطع،- 1

 . 91 ، ص11،1111بغداد،العدد الدولية، جامعة 
 .11مرجع السابق، ص  ،المشاركة السياسية و تجربة التعددية الحزبية في الجزائر،رابح لعروسي، كمال - 2
 0881التعددية السياسية في الجزائر العياشي عنصر، -3 
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الييذي خيتلييف عيين غييريه ميين التيييارات االخييرى  محمــد الســعيدميثلييه " اجلييزأرة"هييو تيييار : التيييار الثالييث-
داخل جبهة االنقاذ،  كان من املنتقيدين لفكيرة تأسييس اجلبهية، تعيرض زعيميه لليرفض الشيديد مين قبيل 

 1.من تأسيسها انضم اىل اجلبهة بعد وقتعلي بلحاج، انصار 
، اهييم 1991ييرتجم  الربنييامج املنشييور ألول ميرة ميين قبييل  منيرب اكتييوبر ألمحييد بين بليية يف جييانفي 

التصورات الفكرية و السياسيية الييت يقيوم عليهيا هيذا احليزب، و اليذي يعيد اكيرب حيزب سياسيي اسيالمي 
الشييريعة االسييالمية اسيياس و يف اجلزائيير، و الييذي كييان هدفييه التغيييري اجلييذري داخييل اجملتمييع، جعييل ميين 

مصييدر  تلييف جميياالت احلييياة بييدأ ميين اعتمادهييا يف تشييكيل مؤسسييات الدوليية، و الرتكيييز علييى اجلانييب 
 2.االيديولوجي و الفكري و  اعطاء املنظومة الرتبوية االمهية القصوى بكل ابعادها الثقافية

 :افكار الجبهة و تصورتها-
 .حتديد جماالت و جدول زمين لإلصالح-
 .شهر 11حل اجلمعية الوطنية و  الدعوة اىل انتخابات يف غضون -
 .تشكيل هيئة مستقلة لضمان نزاهة االنتخابات احمللية-
 .التزام الدولة حبماية احلريات العامة و اطالق املعتقلني و عدم مالحقتهم-
 .اعادة االعتبار هليئة الرقابة املالية-
 .استقالل القضاء بغرض احلسبة-
 .االحتكار لوسائل االعالم الغاء-
 .وقف عنف الدولة ضد املطالب الشعبية-
 .وضع حد لتضخم البطالة و هجرة الكفاءات و انتشار املخدرات-
 .التزام رئيس الدولة بتطبيق الشريعة مادام انه لكم شعبا مسلما-
 .محاية كرامة املرأة اجلزائرية و حقوقها يف البيت و مركز العمل-
 .رين اجلزائريني و ضمان التعليم االسالمي هلم و تسهيل شروط عودهتممحاية املهاج-
 .اصالح النظام  التعليمي-
التييدخل ليييدى الصييني و االحتييياد السييوفيييت و  بلغارييييا لوضييع حيييد الضييطهاد املسيييلمني و بلييورة خطييية -

 .لدعم القضية الفلسطينية و لنجدة اجملاهدين االفغان
دعوة جبهة التحرير باعتبارها احلزب احلاكم اىل اقامية دولية اسيالمية كهيدف اسيرتاتيجي،حيث يصيبح -

مضيييمون احلاكميييية ا  يف التصيييور االسيييالمي للحكيييم، و احليييق االهليييي يف احلكيييم هيييو اسييياس السيييلطة 
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 الدينييية، و جعييل االسييالم عقيييدة و شييريعة حجيير تأسيييس اجملتمييع، اذ يصييبح جمتمييع رافييض لسييلطة غييري
 .سلطة ا  و ال خيضع حلكم  غري  حكم ا 

 :  تصور الجبهة االسالمية للديمقراطية
 ،"لديمقراطية بأنهـا كفـر، و متناقضـة مـع روا الشـرع االسـالميا:"علي بلحاجيقول الرجل الثاين يف اجلبهة 

 :حيث يربهن ذلك على النحو التايل
 .فصل السياسة عن الدين و قيامها على احوال خاصة-
 .االستغالل العنصري-
 .احتاذ اجمللس النيايب  عنصرا للحكم-
 .جعلت من مبدأ احلريات العامة مبفهومها الفردي التقليدي املطلق-
 1.احلرية االقتصادية هي فرع عن الرتعية الفردية املتطرفة-

 :و يرجع بعض احملللني اسباب قوة اجلبهة االسالمية لإلنقاذ يف ما يلي
تتمييز بكفيياءة تنظيمييية و انضييباط و يتجلييى ذلييك مين خييالل املظيياهرات اليييت كانييت تنظمهييا و ضييبط -

 .اجلماهري يف صدامها مع السلطة
التأكيييد علييى امهييية االلتييزام مبنظوميية القيييم االسييالمية بوصييفها  رجييا ميين اخفاقييات اليينظم السياسييية و -

 .االقتصادية
قبل اجلبهة الذي خول هليا حتقييق انتصيارات باإلضيافة اىل ذليك التنظيم احملكم و التكتيك املعتمد من -

االسييتغالل االمثييل للفييرص املتاحييية امامهييا و توظيييف تكتيكاهتييا لتحقييييق هييذه الغاييية، كمييا اسيييتطاعت 
تعبئيية اجلميياهري عيين طريييق خطابتهييا و االتصييال املباشيير ميين خييالل املسيياجد، واليييت عملييت علييى حتطيييم 

 2.الصورة الداخلية للنظام

 (:HMS" )حمك"حركة  مجتمع السلم 

عليى ييد  1911نتجت هذه احلركة عن حتول مجعية االرشاد و االصالح الييت تأسسيت يف هنايية 
اذ  1991اىل حييزب سياسييي منييذ مييارس  1919اكتييوبر  19و املعتمييدة يف  محفــوظ نحنــااالشيييه 

 3.تعترب ثاين اكرب القوى االسالمية 

                                       
 .91-91 ص.مهدي جريدات، مرجع السابق، ص -1
 .91سناء كاظم كاطع، مرجع السابق، ص  -2
 .11مرجع السابق ص  ،المشاركة السياسية و تجربة التعددية الحزبية في الجزائر،كمال رابح العروسي،  -3



143 
 

وسط الشعب اجلزائيري تيدعوا لاللتيزام باإلسيالم تتمييز باالعتيدال هي حركة سياسية اسالمية ظهرت يف ا
رمحيه ا ، محفـوظ نحنـاا والوسطية مركزا على مبدأ الشيورى و الدميقراطيية، يرجيع تأسيسيها اىل الشييه 

ترجييع مرجعيتييه اىل االسييالم باعتبيياره مصييدرا و قييوة مجييع و توحيييد و ضييبط  لتوجهييات االميية، و مصييدر 
كما تعود مرجعيتها اىل تراث احلركة الوطنية و مجعية علمياء املسيلمني . ية مصاحلهلتفاعل الشعب و محا

و كل ما قدمته للشيعب اجلزائيري و الييت كانيت تيدعم اليروح الوطنيية و اجلهياد مين اجيل السييادة كاملية، 
 1911.1باإلضافة اىل ما اتى به بيان اول نوفمرب 

 
عييين االحييزاب االسييالمية االخييرى انييه اقييل شيييعبية و ميين ناحييية البنييية التحتييية االجتماعييية يتميييز 

االكثر خنبوية فهو منتش خاصة يف االوساط املتعلمة و اجلامعية، فهو مل يسعى لالستيالء على السيلطة  
 2.كاملة بل من اجل املشاركة فيها و يطالب باملزيد منها معتمدا على اسرتاتيجية االندماج احملض

للقانون الاص باألحزاب السياسيية تغيري اسيم احلركية ليصيبح حركية و استنادا  1991فبمقتضى دستور 
جمتميع السيلم، كمييا غيبيت ايية اشييارة ملرجعيتهيا االسيالمية ميين برناجمهيا السياسيي اجلديييد اليذي قيدم بعييد 

 3.صدور القانون لتعوض بالثوابت الوطنية كمرجعية فكرية هلا
 :الثوابت و المبادئ

ل لإلنسان و الكيون واجملياالت االخيرى للحياة،الوحيدة الوطنيية شيعبا االسالم عقيدة ينبثق تصور متكام
و ترابييا، االنتميياء لرميية و احلضييارة العربييية و االسييالمية، اللغيية العربييية وعيياء االميية يتضييمن تراثهييا، اللغيية 

 .االمازيغية ،باإلضافة اىل النظام اجلمهوري الذي ميكن الشعب من اختيار حكامه دون اكراه
 :االولوياتاالهداف و 

من بني اول اهتماماتيه اسيتمرار العميل و التعياون بيني اجلمييع لتحقييق االهيداف الييت نيص عليهيا بييان -
اول نوفمرب و جتسيدها باعتباره املرجعية و االساس الذي تستند عليه،باإلضافة اىل ذلك االهتمام ببنياء 

 .التغري حنو االحسن املواطن و اصالحه باعتباره العنصر االساس يف عملية االصالح و
الدفاع عن قيم الشعب و ثوابته و مبادئه و اشراكه يف حل املشاكل و اقرتاح احللول املشيرتكة للخيروج -

 .من االزمة
 .حتقيق االمن و االستقرار من خالل املصاحلة الوطنية فكرا و اسلوبا و فكرا بني شرائح اجملتمع-

                                       
 .91مهدي جريدات، مرجع السابق، ص  -1
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 .ي مدينالعمل على جتسيد نظام سياسي دميقراطي تعدد-
 .انتهاج سياسة مالية واقتصادية توفر للشعب اجلزائري االستفادة من قدراته و حسن توظيفها-
متكييني اجلزائيير ميين اقيييام بييدورها املتقييدم علييى املسييتوى االقليمييي و الييدويل ميين خييالل مناصييرة حقييوق -

أسيييييها القضيييييية االنسيييييان العادلييييية و اليييييدفاع عنهيييييا مبيييييا لقيييييق املزييييييد ن احلرييييييات و الكرامييييية، و عليييييى ر 
 1.الفلسطينية

تعترب حركة جمتمع السيلم حزبيا سياسييا ال حزبيا دينييا، كونيه لميل برناجميا فحيني ان احليزب اليديين 
ال لمل اي برنامج و  ال فكر و ال مشروع جمتمع، كما اهنيم ييرفض االخيرين و يقصييهم، وييرى بعيض 

االخييوان املسييلمني، و خاصيية ان هييذه احلركيية لييديها احملللييني ان مرجعيتييه املعتدليية جتعلييه يقييرتب اكثييرا ميين 
فقييد  2.الكثييري ميين االرتباطييات مييع منظمييات و هيئييات ممثليية هلييذا التيييار يف الييدول العربييية و االسييالمية

اهتميييت باإلسيييالم و العروبييية و اليييرتاث االميييازيغي، و تسيييعى إلقامييية السيييلم و الوئيييام اليييوطين يف اجلزائييير 
لظهور كحركة اسالمية دميقراطية وطنية مسلمة كما تركز يف خطابتهيا مشروط، حتافم على ا بشكل غري

على اعادة االمن و االستقرار اىل اجلزائر، و محاية حقوق االنسان و كرامة املواطن، كميا اهنيا تبتعيد عين 
الصراع مع السلطة و هذا جيعلهيا تينجح يف الوصيول اىل السيلطة دميقراطييا و طمأنية القيوى االخيرى مين 

 3. االسالمي املشروع

  :خاصة تعتمد احلركة يف عملها على  تلف الوسائل السلمية املتاحة و

 . الرتبية والتكوين وفقا للقيم واملبادئ اإلسالمية ويف إطار الثوابت الوطنية-
 . الدعوة واإلعالم-
السياسيييية للوصييول إىل املؤسسيييات الدسيييتورية واملسييامهة السيييلمية يف صيييناعة القييرار مبيييا خييييدم  املشيياركة-

 .مصلحة البالد والشعب ووحدته وتقدمه
 . احلوار كأسلوب حضاري للتفاهم وحل النزاعات-
 التضييامن الييوطين كوسيييلة حضييارية لتقوييية روابييط اجملتمييع وإلغيياء ثقافيية احلقييد والتهميييش واإلقصيياء و-

 . ويةاجله
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 1.وسائل التعبري والتعبئة السياسية املختلفة-
 (:داخليا:)السياسات و التوجهات

 :التوجهات السياسية-

 دعم التعددية 
 . والدميقراطية و النظام اجلمهوري

 .العمل على متدين النظام السياسي مبا لقق الدميقراطية و سيادة القانون-
 .مبادئ احلركة يف اطار محاية مكتسباهتااملشاركة الفعالة يف مؤسسات الدولة ضمن -
 .العمل على جتسيد مبدأ الفصل بني السلطات-
 .نبذ العنف مبعاجلة مظاهره و اشكاله و مصادره-
 .ترسيه احلوار كقيمة حضارية لتحقيق التعايش و التواصل-

 :التوجهات االقتصادية-
 .ينتهياعترب ان االنسان اساس النظام االقتصادي به يقوم و به -
-االسييتهالكي)احليث عليى االنتيياج و الكسيب و عمييارة االرض و تشيجيع االنفياق مبكوناتييه اليثالث -

 (.احلضاري-االستثماري
توجيه  دور الدولة لتنمية اهلياكل االساسية و املرافق العامة و محاية القطاعات االسرتاتيجية و ضيمان -

 .حقوق االجيال القادمة
 .على اساس من التكامل و التوازن و التدرجالقيام باجلهد االمنائي -
 .حتقيق االمن الغذائي و املائي و البيئي بتطوير و ترقيتها فرص التنمية املستدامة-
 .الدفع حنو الصخصة و االستثمار يف اطار الشفافية و املراقبة و سيادة القانون-
 .الدفع اىل اقتصاد السوق اجتماعي يضمن كرامة االنسان-
 : االجتماعية التوجهات-
 .نشر االخالق و االداب االسالمية والقيم االنسانية الفاضلة-
 .محاية االسرة اجلزائرية من التفكك و الفقر و االحنراف-
 .ترقية التضامن و التكافل االجتماعي بني فئات اجملتمع-
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 .معاجلة أسباب و مظاهر الفقر واجلهل و املرض-
 .تنمية اجملتمع و ترقيته تفعيل اجملتمع املدين للمسامهة يف-
 :التوجهات الثقافية-
 .الرتكيز على التكوين الفكري للفرد عامة و املناضل خاصة-
 .جتسيد مفهوم ان االسالم هو امسنت اجملتمع اجلزائري و مرجعيته املقدسة لعليا-
 .االجتاه حنو الرتبية اجلماهريية للشعب اجلزائري باستعمال الوسائل املناسبة-
 .على ابطال مفعول القابلية لالستعمار و التخلف و الذوبانالعمل -

 .االنفتاح على الثقافات العاملية
 .احلرص على تنمية و ترقي التنوع الثقايف يف اجلزائر-
 (:خارجيا:)السياسة الخارجية و قضايا االمة-
 :الجالية-

االهتمييام باجلالييية اجلزائرييية املتواجييدة يف الييارج و العمييل علييى مييدها باملشيياريع للحفيياص علييى هويتهييا و 
محايتهييا ميين الييذوبان و االنسييالخ،كما يييدعوا اىل االهتمييام ب نشيياء املييدارس و املعاهييد لاصيية باجلالييية 

 . لتلقينهم اللغة العربية والعلوم االسالمية و تاريه الوطن
 :لسطينيةالقضية الف-

تلتزم احلركة بالدعوة اىل انشاء جبهة وطنيية للتصيدي للتطبييع، و االشيادة بكيل اشيكال املقاومية للكييان 
 .الصهيوين يف االراضي احملتلة

 : التعاون عربي االسالمي-
 .التنسيق و التعاون مع  تلف االحزاب و احلركات االسالمية يف عامل فيما خيدم االمة-
 .الربملانيني و املناهضني للتطبع و الصهيونية و االستبداداجياد هيئة تضم -
 .التحالف مع  القوى السياسية و االحزاب الرافضة للهيمنة االجنبية-
 .التصدي النعكاسات العوملة وحماربة االرهاب و أثارها على العامل العريب و االسالمي-
العربيييية و االسيييالمية مييين اجيييل بيييين السييعي إلنشييياء منظمييية دوليييية غيييري حكوميييية بالشيييراكة مييع اليييدول -

 .سياسة خارجية موحدة تواجه قضايا االمة الكربى
 :التعاون الدولي االقليمي-
 .تشجيع التكتالت االقليمية و تفعيل هيئاهتا مبا يصلح و خيدم اسرتاتيجية االمة-
 .بعث روح السيادة يف مؤسسات التحكيم الدويل مبا يضمن تعددية قطبية دولية اجيابية-
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 .العمل على تثمني اجلهود املبذولة يف سياق برامج احلوار احلضاري-
 :حوار الحضارات-
 .تعميق احلوار االجيايب بني احلضارات و اعتباره خيارا اسرتاتيجيا بالنسبة للحركة-
 .تثمني  حوار احلضارات من خالل ابراز الصورة الصحيحة لإلسالم املعتدل-
لغييريب و البحييث معييا عيين القواسييم املشييرتكة خاصيية فيمييا يتعلييق بيياألمور فييتح جمييال احلييوار مييع اجملتمييع ا-

 .االنسانية
1.توسيع قواعد التعايش مع  تلف احلضارات ضمن اسس اسالمية-  

 :حركة النهضة االسالمية
. اجلزائييرميتييد اإلرث الفكييري والتنظيمييي حلركيية النهضيية إىل مييا قبييل تيياريه التعددييية السياسييية يف  

وليييدة توافييق ظييريف أو مصييلحي إلرادات سياسييية وفكرييية معينيية، بييل جيياءت إفصيياحا عيين  فهييي مل تكيين 
سييري، يتبييىن اإلسييالم غاييية ومنهجييا، حقييق حضييوره املستمريييي  ىكيييان قييائم سييلفا يف صييورة تنظيييم دعييو 

 . فضال عن الوسط االجتماعي ،رغم كل العيوائق يي يف املسجد واملدرسة، واجلامعيية
مل تيأت مين فيراغ،  "ركية النهضيةحب"يعيرف  و اصيبحبر ية خاصة للحاضير واملسيتقبل،استقل هذا التنظيم 

 بل كانت حقيقة موجودة يعرفها القاصي والداين حىت وإن مل تعلن عن نفسها باالسم صراحة فهي 
 2.صتلف عن كثري من األحزاب اليت تدفقت إىل الساحة السياسية فجأة بغري جذور وال رصيد

بزعامييية الشييييه عبيييد ا  جييياب ا ، كانيييت تعيييرف سيييابقا باسيييم  1919رمسييييا ا االعيييالن عنهيييا 
و تركيز اساسيا يف نشياطها " االخيوان املسيلمني"حيث كانت العالقة وثيقية بتنظييم " اجلماعة االسالمية"

حتولت اجلماعة االسالمية يف عهيد التعدديية  السياسيية   1911على الرتبية و التوجيه، و لكن ديسمرب 
 "ة النهضة لإلصالح الثقايف و االجتماعيحرك"اىل 

" العقييالين سياسيييا"تعتييرب احلركيية حزبييا سياسيييا معارضييا ينتمييي اىل التيييار االسييالمي االصييالحي و 
اصبح هلذا احلزب موقعا داخل الساحة االسالمية اجلزائرية بصورة خاصة، باإلضافة اىل موقعه السياسي 

ة، و هلييذا بيييرز دوره االجيييايب امليييؤثر يف ضييوء خصائصيييه، و الييذي ينظييير لدوليية الشيييورى و احلريييات العامييي
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اصبح لتل املرتبة الثالثة يف معسكر اجلسم االنتخايب االسالمي و ا كان يعاين مبن ضيق االنتشيار عليى 
 .املستوى الوطنني و اقتصر متوقعه على الشرق اجلزائري و بعض مناطق الوسط

و اليييت تعمييل علييى " باالنتلجنسيييا االسييالمية" عليييه تركييز هييذه احلركيية علييى املثقفييني او مييا يطلييق 
 تكيوين القائيد احلقيقيي لنشياط االسيالميني السياسيي،و تيرى ان التعدديية  السياسيية يف االسيالم واجييب
االميية و تتييأرجح بييني احلييق و الواجييب علييى االفييراد ممثليية يف الدوليية االسييالمية ان متنييع االفييراد ن ممارسيية 

 1.ما يقتنعون به من ر ى و تصورات فكرية سياسية و اجتماعية و اقتصاديةاملعارضة السياسية حبسب 

 : ومن أهم األهداف والغايات العامة للحركة
أهدافها الكربى من صيميم منطلقيات فكريية الييت تفسير وجودهيا  و تتجلى غايات حركة النهضة 

  .،دون نسيييييان ماضيييييهيعيييييش حاضيييره  فبنييياء جمتمييييع ويف  جلييييذوره ،أصييييل وقييييوي،.وتطبيييع خياراهتييييا 
يرسيم الوجيه  ،جمتمع يتيح للفرد اجلزائري التعبري عن أماله، وطاقاتيه. هو اجملتمع الذي هتدف إليه احلركة 

 . اإلنسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياين لدوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانون
هييو  وميين منظييور الربنييامج السياسييي حلركيية النهضيية، والتوجييه الفكييري هلييا  إن مشييروع اجملتمييع املنشييود،
 تتكامل وتتجانس فيه العناصر احلضارية، والثقافية للشعب   ه بربوز جمتمعاملشروع الذي يسمح حتقيق

 2.رفاهه وحترص على تطوره، و  اجلزائري يف إطار دولة حتقق إرادته

 :البرنامج  العام للحركة
 .احياء دور اجلامع كمركز للتوجيه و االصالح-
 .االسالميةالتأكيد على الرتاث العريب و االسالمي، و تعميم الثقافة -
 .حماربة الغزو الثقايف و التغريب-
 .االعتناء بالعائلة و املرأة-
 .اجياد نوادي ثقافية و  رياضية و فنية-
 .تطوير الدمات االجتماعية لصلح الفئات االكثر فقرا-
 3.مساعدة اهلاجرين باالحتفاص هبويتهم الوطنية-
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  :اهتماماهتا االوىل اىل ما يلي كما تسعى احلركة ضمن برناجمها و اليت تدخل يف جمال 
بناء حزب سياسي منوذجي، بر ى واضحة، ثابتة ومستقلة، يف إطار مرجعيته املعروفة واملعلنة يكون -

 .قادرا على ممارسة احلكم الراشد، وقيادة الدولة
تساهم يف صنع رأي عام وطين، يتعاطى بوعي وإجيابية مع العمل احلزيب  اليتترقية ثقافة سياسية -

 .العنفبقدر ما ينأى عن أفكار االحتكار، أو الداعية إىل ممارسة 
ي يف مؤسسيياته   ، وينسييجم11ترسيييه أسييس حكييم راشييد يسييتمد مواصييفاته ميين بيييان أول نييوفمرب -

  .اإلسيالميةطيية اجتماعيية، يف إطيار املبيادئ وممارسياته ي ميع نصيوص الدسيتور، ويتييح بليوغ دولية دميقرا
 .إقاميييييية دوليييييية جيييييييزائرية مجهورييييييية دميقراطييييييية واجتماعييييييية جامعيييييية بييييييني األصييييييالة واملعاصييييييرة والتجييييييدد-
السعي إىل احلكم عرب انتخابات تعددية، مستها النزاهة واحرتام إرادة الناخبني، والتداول السيلمي عليى -

 .السلطة
  :أمههالربنامج السياسي للحركة فمن أما األهداف ذات الصلة با

صياغة بدائل حقيقية تعاجل النقائص والثغرات اليت عانت منها ي وتزال ي الربامج املعتمدة للمسامهة يف  -
 . حل مشكالت اجلزائر

تكريس مبادئ العدالة االجتماعية مبفهومها األصيل، بتقليص الفوارق االجتماعية، والعمل على - 
  .املتكافئةفرص انبثاق جمتمع ال

بناء اقتصاد منتج، يوفر الثروة، ويبل  مستوى الرفاه، ب ضفاء احليوية على النشاط االقتصادي، -
 .لالستثمارواعتماد نظام مايل حمفز 

تطوير نظام الزكاة باعتباره نظاما إسالميا أصيال، حلماية الفئات عدمية الدخل أو ذات الدخل -
 .احملدود

والوطنية، من   قية السامية على احلياة العامة لرتسيه القيم االجتماعية إضفاء السمات األخال- 
 .اجملتمعتكافل وتسامح، ومتسك بثوابت وقيم 

بعيدا عن  و احلرص على تطوير نظام متكامل ومرن للرعاية الصحية، يكون يف متناول اجملتمع- 
 .العالجيةاعتبارات الرحبية الطاغية على املؤسسات 

ربوي تعليمي يستجيب ملقتضيات بناء الفرد اجلزائري صاحب شخصية أصيلة، مستوعبة تبين نظام ت-
  .اإلنسانية متجاوبة بوعي مع الواجبات الوطنية وو لقضايا العصر 

إرساء قواعد نظام سياسي دميقراطي تعددي قائم على اإلرادة الشعبية وقادر على حتقيق التقدم -
 .ق و العدلمع تعزيز دولة احل. واالزدهار لرمة

  احملييافظة على استقالل اليوطن ومحيياية سييادته ووحيدته التيرابية وحتيريره مين كيل مظيياهر التبعية-
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 .مع احملافظة على عناصر اهلوية ، من إسالم وعروبة وأمازيغية. األجنبية
توفري كيافة الضمانات يالدفياع عن احلقوق واحليريات العامة الفردية واجلماعية لكل املواطنني، والسعي ل

 1.القانونية والواقعية حلمايتها من التعسفات والتجاوزات

 :حركة االصالا الوطني

، نتيجية لالزمية الييت اسيتهدفت سيلطة رئيسيه 1991تعود نشأة حركية االصيالح اليوطين اىل سينة 
النهضية انقسياما جاب ا  حيث تفاقمت باقرتاب االنتخابات الرئاسية فشهد احليزب االم و هيو حركية 
 2.اىل شقني االول احتفم باسم النهضة  فحني الثاين اصبح يعرف حبركة االصالح الوطين

ميين اجييل القيييام ب عييادة   1999هييي حركيية اسييالمية اصييالحية شيياملة، تأسسييت هييذه احلركيية يف  
لييى هيكليية التيييار االسييالمي الييوطين علييى ر ييية سياسييية تقييوم علييى اخضيياع املصيياحل للمبييادئ، تعمييل ع

احيياء جمييد االسييالم و العروبية بالييدعوة اىل اقاميية االسييالم كميا شييرعه ا  تعيياىل يف كتابيه و كمييا جيياء بييه 
، تعمل عليى االقنياع بالطريقية السيلمية و العلنيية الواضيحة، (صل ا  عليه و  سلم)نبيه املصطفى حممد 

 :فها اىل نوعنيتعمل على متجيد العربية باعتبارها لسان االسالم، و منه تنقسم اهدا
 .االهداف املتعلقة باإلسالم بعقائده و مبادئه و اخالقه و معامالته و لغته-
 االهداف متعلقة بالدنيا و نظام الكم و اقتصاد الناس و اجتماعهم و اعالمهم و تعليمهم و كل -

 3.اجملاالت اليت متس الناس داخليا، و خارجيا كرفع العدوان على حقوق االمة و نظام حكمها
فهييو بييذلك حييزب اصييالحي اسييالمي يتبييىن موفقييا وسييطا يييرفض العنييف مبختلييف اشييكاله، يتبييىن 
مبييييدأ الشييييورى يطالييييب بالوئييييام و التسييييامح، تعتييييرب هييييذه احلركيييية اقييييرب االحييييزاب االسييييالمية اىل جبهيييية 

 .االسالمية لإلنقاذ و هناك من يعتربها اهنا تقع موقع الوسط بني محس و اجلبهة االسالمية إلنقاذ

 4.فمن اهم توجهاهتا اهنا حتاول خلق نوع من التنسيق مع بقية االحزاب يف اطار تعددية اسالمية 

 :مبادئ الحركة
 .كمصدر و مرجعية هلا دون تعصب لرأي و اجتهاد االعتماد على االسالم -
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 .االلتزام بالشورى-
 .التقيد بدستور االسالم يف االخالق-
 .الوظيفياحياء معاين االخوة  التكافل -
 .قبول االختالف، و االبتعاد عن اسباب الفا-

 .الوضوح يف الر ية السياسية و التنظيمية
 .التمايز و االستقالل-
 .االجتهاد يف حسن التعرف على الناس و االمتزاج هبم و االحتكاك مبختلف الفئات-
 .الفهم الصحيح حلقيقة االنتخابات يف منظومتها الفكرية و االسالمية-
 1.وم مبنطق العدل و احلق كأساس يف عالقتها املختلفة مع اهليئات واملنظمات و الشخصياتلز -

 :التوجهات الفكرية و السياسية  للحزب

ييرى رئييس احلركية عبييد ا  جياب ا  انيه هنيياك سيبيل للخيروج  مين االزميية و االرتقياء بياجلزائر تتمثييل يف 
 :برنامج تنموي جتسد يف برناجمها السياسي

 :انب االمنيالج-
بعيييد ان تزعيييزع االسيييتقرار اليييبالد و بلغيييت االزمييية ذروهتيييا تعطليييت كيييل املشييياريع التنمويييية حييييث بيييدأت 
االصييوات تطالييب ميين الييداخل ب شييراك الكييل يف املمارسيية السياسييية للوصييول اىل السييلطة، و قييد جتلييت 

 : نظرت احلزب لالزمة من اجلانب االمين يف
 .أي العام و اولئك الذين مل يتورطوا يف جرائم القتلاطالق السجناء خاصة  سجناء  الر -
 .التعامل االجيايب مع اهلدنة و العفو عن العناصر اليت التزمت هبا-
 .رفع حالة الطوارئ -
 .التكافل االجتماعي التام بضحايا االزمة-
املفصيولني عين العميل العمل العاجل على معاجلة الرتتبات النامجة  عن االزمة منها ملف املفقيودين و  -

باإلضافة اىل ذلك جتاوز رواسب االزمة و حمور أثارها يف النفوس و اشياعة روح التسيامح و التضيامن و 
 2.البناء

 :الجانب السياسي
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ميثييل اجلانييب السياسييي البعييد احلقيقييي لالزميية و يييرى عبييد ا  جيياب ا  ان الييبالد يف حاجيية اىل نظييام  
كسب ثقة الشعب و تعبئة طاقاته للمحافظة على نظام الدولة و ثوابيت على اعادة   حكم مستمر قادر

اجملتمييع و حتقيييق أمالييه يف االميين و احلرييية و العداليية و التنمييية، و يييرى احلييزب انييه ميين الضييروري تطبيييق 
 :هذه االصالحات و اليت تتمثل يف ما يلي

كامييل الشييروط لبنيياء دوليية   اقاميية حكوميية  وحييدة وطنييية يضييطلع  معهييا برنييامج جيياد  و واقعييي يييوفر-
 .قوية
التعديل اجلزئي للدستور يف اجتاه اجياد توازن حقيقي يف الصالحيات بني السلطات، و دعيم صيالحية -

مؤسسييات الرقابيية عييل اعمييال السييلطة، و ترقييية اجمللييس االسييالمي االعلييى العلييى بتخويلييه  صييالحيات 
 .السلطات العمومية مع خلق االسالميالنظر يف مدى مالئمة القوانني و التشريعات و سلوك 

اثراء املنظومية  القانونيية بقيوانني تعيزز احلرييات السياسيية و االعالميية و حتميهيا مين تعسيف السيلطة و -
 .جتاوزات االحزاب

وضع ضمانات و قواعد و موازين جتعل الفصل بني النظام االداري و السياسي مبعىن منيع تيأثر النظيام -
ليييية التيييداول عليييى السيييلطة، كميييا متنيييع اسيييتخدام مييين يف احلكيييم إلمكانييييات الدولييية االداري لقيييانوين بعم

 1.ملصاحل حزبية و انتخابية

 :الجانب التنموي

 :ترتكز التنمية يف برنامج حركة االصالح االسالمي على ما يلي
 .الغذائي االستغالل االمثل إلمكانيات لبالد الزراعية، و تطوير الصناعة الغذائية مبا لقق االكتفاء-
 .حسن استغالل ثرواتنا البرتولية و الغازية و املعدنية-
االسيالمي، العيريب، االفريقيي و املتوسيطي يف رفيع حجيم : تفعيل ملوقع اجلزائر اجليو اسيرتاتيجي بأبعياده-

 .املبادالت التجارية و جلب االستثمار االجنيب و خصوصا العريب
 .سياسة االجور،ن و تشجيع االستثمار و االدخاررفع القدرة الشرائية للمواطنني مبراجعة -
 2.مراجعة نظام الضرائب و الرسوم مبا يضمن العدالة يف اجلباية-

 :جانب الدفاع االمني
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و ميين هنييا يركييز حييزب االصييالح علييى االعتنيياء باملؤسسيية العسييكرية و ذلييك يييتم عيين طريييق  مجليية ميين 
 :االجراءات

هيييل ليييدى افييراد اجليييش و العمييل علييى تطييوير قيييدراهتم و السييهر علييى حتسييني مسييتوى االعييداد و التأ-
امكييانيتهم  بصييورة مسييتمرة مبييا يكسييبها االحرتافييية العاملييية ،و يضييمن قييدراهتا الدائميية علييى الييدفاع عيين 

 .الوطن و حفم امنه و سالمته و استقراره
 .توفري و حتسني مشروعات التصنيع احلريب و تشجيع الدراسات و االحباث العسكرية-
 .   طوير الدمة العسكرية  االلزامية و مراجعة مدهتا و نوعية تدريبهات-

 .مراعاة حقوق االنسان و املسامهة يف حفظها
 1.ابعاد اجهزة االمن و الدفاع عن التحزب و التعصب-

 (:al adala)جبهة العدالة و التنمية -

أبعييييدت ميييين خالهلييييا وزارة الداخلييييية  1117عرفييييت حركيييية اإلصييييالح أزميييية داخلييييية يف بعييييد مييييا 
أعليين جيياب ا  يف  1111جويلييية  11جيياب ا  عيين رئاسيية احلركيية، ويف عبييد ا  واجلماعييات احمللييية 

 ."جبهة العدالة والتنمية"جتمع شعيب تأسيسه حلزب سياسي جديد حتت اسم 
آالف  11زيييد ميين عقييدت جبهيية العداليية والتنمييية مؤمترهييا التأسيسييي حبضييور أ 1111فرباييير  11ويف 

 2.مناضل ومتعاطف وا انتخاب جاب ا  رئيسا للجبهة

جبهة العدالة والتنمية هي تنظيم سياسي إصالحي شامل مفتوح لكل الريين واليريات مين أبنياء 
علييى خدميية اإلسييالم وإحييياء جمده،وتنمييية الييوطن ومحايتييه، وخدميية الشييعب   ميين أجييل التعيياون  اجلزائيير

التغيييافر والتيييواد والتعييياون عليييى اليييرب  رب مييينهج يقيييوم عليييى التسيييامح واليييرتاحم ووإسيييعاده، وييييتم ذليييك عييي
 .والتقوى، واعتبار السياسة مصاحل لكمها احلق والعدل

:اهداف جبهة العادلة و التنمية  
 .الوطن واحلرص على امنه و استقراره توطيد الوحدة الوطنية ومحاية ثوابت األمة وتعزيز استقالل-
نظيام حكيم راشييد قيائم عليى تعددييية سياسيية حقيقيية، يصيون احلقييوق واحلرييات العامية الفردييية  إرسياء-

 .واجلماعية وحقوق اإلنسان، ويتوفر فيه حق املمارسة السياسية والنقابية واإلعالمية للجميع
 .تكريس مبدأ الفصل بني السلطات وسيادة القانون وحياد اإلدارة-
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عنييييد مقتضيييييات العمييييل السياسييييي التعييييددي والتييييداول السييييلمي علييييى احييييرتام إرادة الشييييعب والنييييزول -
 .السلطة

حتقيييق التنمييية الشيياملة للييبالد يف إطييار العداليية االجتماعييية باعتميياد نظييام اقتصييادي وطييين يييزاوج بييني -
 .االقتصاد احلر وواجب الدولة يف الرعاية والرقابة والتحفيز، والعمل على حماربة الفساد بكل أشكاله

 .ة يف دمج املرأة والشاب يف حتمل مسؤولياهتم يف القضايا الكربى لرمةاملسامه
 .مناصرة القضايا العادلة يف العامل، ويف مقدمتها القضية الفلسطينية-
 .املسامهة يف تعزيز مكانة اجلزائر ودورها الريادي إقليميا و جهويا وعامليا-
 1.لفم هويتها وانتمائها الوطين واملسامهة يف تنمية بلدها األصلي االهتمام باجلالية اجلزائرية مبا-

ومن أجل حتقيق هذه األهداف متتلك جبهية العدالية والتنميية إسيرتاتيجية عميل لإلصيالح والبنياء، 
متثيييل ر ييييية اجتهادييييية منطلقيييية ميييين قيييييم اجملتمييييع وتارخييييه وحضييييارته، وميييين إدراكهييييا لواقييييع األميييية وآماهلييييا 

سيتيعاهبا ملختلييف العواميل الداخليية والارجيية اليييت تصينع األحيداث، وتيؤثر يف جمريييات وتطلعاهتيا، ومين ا
 .األمور كما تتضمن احلديث عن مهوم األمة وتعاجل مشكالهتا، وتليب طموحها

 : في مجال النظام السياسي و اإلدارة-
 :طوات التاليةتطمح جبهة العدالة والتنمية لتحقيق إصالحات جذرية يف امليدان السياسي وفق ال

 :حتقيق املصاحلة الوطنية الشاملة وذلك بي-
 .إصدار عفو شامل عن اجلميع-
 .تفعيل رفع حالة الطوارئ-
 .التكفل الشامل والعادل بضحايا األزمة دون متييز-
 .العمل اجلاد على معاجلة مجيع ملفات آثار األزمة-
روح التسامح وحب الوطن ومحاية استقالله وسيادته، وذلك برفع الظلم وحتقيق العدالية وإشياعة  غرس-

 .أجواء احلرية ودميقراطية املشاركة
 .إشاعة الثقة بني الشعب والسلطة بتنسيق اجلهود يف محاية مقدرات البالد ومصاحلها-
 .تعسفيةاحرتام ثوابت األمة ومقومات شخصيتها وصوهنا من املمارسات ال-
تعديل الدستور وإصالح املنظومة القانونية مبا يضمن التوازن احلقيقيي يف الصيالحيات بيني السيلطات  -

 .وتوسيع حق إخطار اجمللس الدستوري، ودعم صالحيات الرقابة على أعمال السلطة
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 .إصالح مؤسسات الدولة مبا ليقق سلطة الشعب وآماله يف األصالة والتحرر والتنمية-
 .املمارسة السياسية ترشيد-
 .تعزيز الوظيفة االجتماعية للدولة -

 :في مجال العدالة وحقوق اإلنسان
 :جبهة العدالة والتنمية يف هذا اجملال للقيام بي  تسعى

رسييم سياسيية شيياملة إلصييالح العداليية وترقييية حقييوق اإلنسييان علييى املييدى البعيييد، مبييا يييتالءم والقييييم -
 .ة للمجتمع اجلزائري، وينسجم مع املعايري وااللتزامات الدوليةاألخالقية واحلضارية والتارخيي

إزاليية اللييل والتنيياقض املوجييود يف النصييوص القانونييية، واهلياكييل القضييائية، ويف نفييوس القييائمني علييى  -
 .هذا اجلهاز

التمسك مبرجعية الشريعة اإلسالمية، والتصدي لكل حماوالت تشويه األحكيام املسيتمدة منهيا وإعيادة -
 .النظر يف النصوص املخالفة هلا

 .املزاوجة يف معاملة اجملرمني بني النظرة الواقعية اإلنسانية، وبني ضرورة الردع بالعقوبة-
مييين قبيييل زمالئهيييم،   إعيييادة النظييير يف اجملليييس األعليييى للقضييياء، وجعيييل تشيييكيلته مييين قضييياة منتخبيييني-

 .إىل التقاعد وتوسيع صالحياته للتكفل باملسار املهين للقاضي من التعيني
 .تشجيع التعاون اإلقليمي، والدويل على حماربة اجلرمية املنظمة، وتدعيم األمن-
 .تدعيم جمال الصلح والصفح يف النزاعات القضائية املدنية واجلزائية-
 تعزيز حق الدفاع، وترقية دور مساعدي العدالة،ورفع وصاية وزارة العدل على تنظيماهتم املهنية-
 .األحكام القضائية وضمان تنفيذها يف شقيها املدين واجلزائيحتسني نوعية -
 .إعادة النظر يف إجراءات وآليات االهتام بشكل يعزز قرينة الرباءة-
 .إقرار احلق يف الدفع بعدم دستورية القوانني أمام احملاكم-
 .نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف حدود الضوابط الشرعية-
 : في مجال الشؤون الدينية -

 :تقرتح جبهة العدالة والتنمية 
حتسيييني اإلطيييار التشيييريعي وترقيييية القطييياع، هياكيييل وإدارة وأئمييية وميييؤذنني، حيييىت ييييؤدي املسيييجد دوره -

 .يتالرساال
 .توحيد املرجعية الدينية مبا لفم الوحدة الوطنية ويعززها-
 .التصدي حلمالت التطرف والتنصري-
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ء املسيياجد، ومسييامهة الدوليية يف عملييية البنيياء دون حرمييان مراعيياة احلاجييات املتجييددة للمجتمييع يف بنييا-
 .احملسنني من املسامهة يف ذلك

املسياجد الكيربى جواميع للجمعية، تسيهم   فتح املصليات يف األحيياء السيكنية ومرافيق اجملتميع، وجعيل-
 .يف توحيد الطاب املسجدي

 .رعية، وإشاعة التكافل االجتماعيتشجيع الزوايا ودعمها للتكفل بتعليم القرآن الكرمي والعلوم الش-
 .جعل املراكز الثقافية اإلسالمية مؤسسات إشعاع علمي ثقايف ديين وتربوي-
 .إحياء ثقافة الوقف يف سبيل ا  لدى األمة-
 1.إجياد هيئة ذات مصداقية ومستقلة، تتكفل  مع الزكاة وتوزيعها على مستحقيها-

 : في مجال السياسة االقتصادية
إن جبهيية العداليية والتنمييية مصييممة علييى انتهيياج سياسيية اقتصييادية وطنييية تراعييي واقييع الشييعب اجلزائييري 

 :وآماله، تقوم على 
 .مبادئ اقتصاد السوق وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية-
اقتصيياد يتمتييع فيييه املييواطن بكامييل حقييه، خييال ميين الربييا والضييرائب الظامليية، ويسييهر علييى تنظيييم الزكيياة -

يييييية وصيييييرفا،ومينح القيييييروض بعيييييدل لكيييييل ميييييواطن يعميييييل عميييييال مفييييييدا، ال يسيييييمح فييييييه باسيييييتعباد جبا
اإلنسان،يساوي بني الناس يف الفرص، ويؤازر كل جمهيود بنياء وفاعيل، ويرفيع الظليم ويزييل العقبيات الييت 

 .حتول دون تقدم اإلنسان وأمنه ورفاهيته
ه عليى القيدرة الشيرائية، وتتنياقص فييه البطالية فيي  اقتصاد قوي وعادل تتحسن فيه قيمة العملة، حنيافم-

 .إىل أد  املستويات، ويزداد فيه اإلنتاج والصادرات
املأكييل :اقتصيياد يييوفر ويييؤمن احلقييوق االجتماعييية ملواطنيييه وخاصيية مييا تعلييق بالضييرورات السييت وهييي-

 :وامللبس واملشرب والصحة والتعليم والسكن بواسطة 
رات ي حتريير االقتصياد اليوطين ي وضيع سياسية وطنيية للتنميية احملليية الصيناعية التنمية املستدامة ي االستثما-

 .تطوير الغاز غري التقليدي- ي دعم الطاقات املتجددة والزراعيةي إعادة االعتبار لبنية االقتصاد الوطين 

 القطيياع البييرت -وعلييى ضييوء مييا تقييدم فيي ن برنييامج اجلبهيية االقتصييادي يتنيياول مجيييع القطاعييات السيييما 
قطياع  -القطياع الصيناعي-قطاع امليوارد املائيية  -القطاع البيئي  -القطاع الفالحي  -وكيماوي واملعادن

 .قطاع الصيد البحري - قطاع التجارة والدمات  -هتيئة اإلقليم 
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 : في مجال السياسة االجتماعية -
 :ما يلي جبهة العدالة والتنمية ضرورةترى 
 .الطفولةتأسيس جملس وطين لرعاية -
 .إقامة مؤسسات رعاية تربوية اجتماعية متخصصة-
 .إنشاء جملس أعلى للشباب-
 .م والاصاالتكفل احلقيقي ب دماج الشباب القادر على العمل يف القطاعني الع-
  .إعادة النظر يف السياسة املتبعة يف جمال محاية الشباب من اآلفات االجتماعية-
و رسم أهداف حمددة هلا تأخذ بعني االعتبار طموح الشباب و حاجيات تقييم جتربة الدمة الوطنية، -

 .األمة يف هذا اجملال على أال تتعدى املدة سنة
 .النهوض باملرأة الريفية مبا يناسب خصوصيتها و بيئتها-
 .مراعاة ظروف املرأة العاملة-
 .يل الوالدين واجلاحننيجمهو  التكفل احلقيقي بفئة املسنني، واملعوقني، واملشردين، واأليتام، و-
والسييييكن، والشييييغل، والتكييييوين املهييييين والضييييمان االجتميييياعي،  الصييييحة، بالرياضيييية، و التكفييييل اجليييياد-

 .والتقاعد
 : في مجال سياسة التربية و التعليم -

 :ترى جبهة العدالة والتنمية ضرورة القيام ب صالحات عميقة ترتكز على
التقالييد والتصيورات الييت  ة مين  لفيات االسيتعمار، والعيادات وتنقية الكتب املدرسيية واملنياهج الرتبويي-

 .تتناىف وقيمنا الوطنية
 .حتصني أبنائنا ملواجهة الغزو الثقايف بكل أبعاده-
 .مسايرة التغريات السريعة ببصرية و دراية كاملة، وحماولة االستفادة منها-
 .الرتبويةتكريس أسس النظام الدميقراطي ومبادئه يف املناهج -
 .احلرص على التفتح على اللغات األجنبية األكثر نفعا-
 .االهتمام باملريب من خالل العناية به ماديا ومعنويا، وتأهيله بيداغوجيا-
 .تفعيل دورها االهتمام باجملامع و-
 .ترقية اللغة العربية و تعميمها و تسهيل تدريسها-
 .العريبترقية تدريس اللغة األمازيغية باحلرف -
 .تدعيم املطاعم املدرسية والنقل املدرسي والصحة املدرسية وحتسني ظروف التمدرس-
 .العناية بكل أطوار التعليم من التعليم التحضريي اىل التعليم العايل-
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 .ترسيه و نشر ثقافة البحث العلمي يف اجملتمع و يف كافة امليادين-
 : في مجال السياسة اإلعالمية -

 :دالة والتنمية ضرورة النهوض هبذا القطاع من خاللترى جبهة الع
 .حترير املطابع ووسائل اإلعالم العمومية من االحتكار و تسخريها ألداء الدمة العمومية-
 .االرتقاء باحرتافية وسائل اإلعالم-
 .بسط احلريات اإلعالمية و رفع القيود عن حرية الفكر و التعبري يف إطار مقوماتنا احلضارية-
 .شجيع رجال املهنة على وضع ميثاق أخالقيات املهنةت-
 .إعداد قانون ينظم حترير توزيع اإلشهار العمومي والاص-
 .إنشاء جملس أعلى لإلعالم و توسيع صالحياته-
 .مراجعة مناهج و برامج التعليم يف معاهد اإلعالم واالتصال-
 .إعداد قانون خاص بالسمعي البصري-
 .سرب اآلراءوضع نص ينظم عملية -
 .اعتماد اإلعالم الارجي يف توضيح صورة اجلزائر و تشجيع االستثمار األجنيب-
 .االهتمام باإلعالم اإللكرتوين-
 .العمل على إعطاء البعد العاملي للثقافة الوطنية يف  تلف وسائل اإلعالم-
 .تعزيز دور وكالة األنباء اجلزائرية-
و التنشييييئة االجتماعييييية و الثقافييييية و أداة حملاربيييية الفسيييياد بكييييل جعييييل وسييييائل اإلعييييالم منييييابر للرتبييييية -

  .أشكاله، و ترسيه ثقافة الشورى و التعددية الدميقراطية النابعة
 : في مجال السياسة الثقافية -

حترص جبهة العدالة و التنمية يف هذا اجملال على التمسك مببادئ و أصول الثقافة اإلسالمية و انطالقيا 
 :أ تعمل علىمن هذا املبد

 .وضع حد الستبداد الشهوات على العقل-
 .التصدي للغزو الثقايف بتظافر جهود مجيع أبناء األمة اجلزائرية-
 .ترقية الذوق الفين السليم لدى األطفال و الشباب مبا يتماشى و اآلداب العامة للمجتمع اجلزائري-
التعبيري عين أرائهيم وتقيدمي وجهيات نظيرهم، عين إعادة األمل للفاعلني يف جمال الثقافة، مبينحهم فيرص -

 .املسؤول وتثمني جهودهم ووجهات نظرهم طريق احلوار اجلاد و
 .إعادة هيكلة و تأهيل منشآت القطاع الثقايف خاصة قاعات املسرح، وقاعات العرض-
 .االهتمام مبسرح الطفل و إدراجه ضمن برامج املنظومة الرتبوية-
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 .بناء مدينة سينمائية جزائريةحتضري اإلطار القانوين ل-
 .دعم صناعة الفيلم و املسلسل التارخيي و الوطين و الديين-
 .إعطاء البعد العاملي للثقافة الوطنية بتطوير الرتاث و عصرنته-
 .كتابة تاريه الثورة-
 .مطالبة فرنسا باالعتذار عما تسبب فيه االستعمار الفرنسي من جرائم يف حق الشعب اجلزائري-
 .إدراج ماديت الرتبية الفنية و التشكيلية ضمن الربامج املدرسية لتنمية مواهب األطفال-
 .إعادة النظر يف قطاع النشر و مراجعة سياسة الضرائب و الرسوم املطبقة عليه-
 .استحداث جوائز اجلمهورية سنويا ألحسن األعمال الفكرية و العلمية و األدبية و الفنية-
 .الضرورية لصناعة الكتاب و دعم سعرهتوفري اإلمكانيات -
 .إدخال ثقافة االهتمام باآلثار و ربطها مبقومات الشخصية الوطنية و بتارخينا الوطين-
 1.إعادة النظر يف معايري الديوان الوطين حلقوق املؤلف بغية ترقية الكلمة النظيفة و اهلادفة-
 : سياسة األمن والدفاع-

رورة تسيييري املخيياطر مبختلييف مصييادرها  األجنيييب، الييداخلي، اإلنسيياين، تييرى جبهيية العداليية و التنمييية ضيي
الطبيعيييي  مبعيييىن توقعهيييا و الوقايييية منهيييا بتحدييييد إسيييرتاتيجية حقيقيييية تقيييوم عليييى مجلييية مييين اإلجيييراءات 

 :املرتابطة واملنسقة املنطوية حتت لواء
مايييية اليييوطن مييين اجلرميييية و التمسيييك بيييالقيم األخالقيييية و احلضيييارية و التارخييييية للمجتميييع اجلزائيييري حل-

 .االحنراف
 .احرتام القوانني و التحرك يف حدودها-
توظييف قطاعيات الدوليية املختلفية و خاصية اإلعالمييية و الرتبويية و الثقافيية يف نشيير و تشيجيع عوامييل -

 .استتباب األمن وحفم النظام العام و مكافحة اجلرمية
تقياء و تكوينيا و تربيية و توجيهيا ع حتسيينا ألحيواهلم حسن االهتمام برجال أجهيزة األمين و اليدفاع، ان-

 .و ضمانا ملستقبلهم
 .إبعاد أجهزة األمن و الدفاع عن التحزب و التعصب-
ربط أجهزة األمين و اليدفاع بالشيعب و خياراتيه اإلسيرتاتيجية، واالبتعياد عين كيل حمياوالت زعزعية ثقية -

 .الشعب يف تلك األجهزة
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 .ذا إمكانات و مؤهالت عالية السهر على تكوين جيش حمرتف-
 .السهر على حتسني مستوى اإلعداد و التأهيل لدى قوات األمن-
 : الخارجية  سياسة العالقات-

إن جبهييييية العدالييييية و التنميييييية تسيييييعى يف هيييييذا اجمليييييال إىل حتقييييييق األهيييييداف السيييييامية لرمييييية و املصييييياحل 
 :اإلسرتاتيجية للوطن وذلك بي

 .القرار اجلزائري السيداحملافظة على استقاللية -
 .دعم جهود اجملتمع الدويل يف إقامة السلم و األمن الدوليني و احلفاص عليهما-
دعم مبدأ االحرتام املتبادل بني  تلف أعضاء اجملتمع الدويل و التقيد التام بالشيرعية الدوليية و مببيادئ -

 .ن طرف اجلزائرالقانون الدويل، و احرتام كل املعاهدات و املواثيق املعتمدة م
االهتميام بالبعيد االقتصييادي للعالقيات الدوليية و السييعي إىل إقامية نظيام اقتصييادي و ميايل يسييعى إىل -

 .رفاهية البشرية مجعاء
 .و إعانتها  االهتمام باجلالية اجلزائرية و تأطريها-
 .نيةنصرة القضايا العادلة و يف مقدمتها القضايا العربية و على رأسها القضية الفلسطي-
على التعاون من أجل إخضاع مبادئ القانون الدويل ملنطق احلق و العيدل بيدل منطيق  الدءوبالعمل -

 .القوة
اإلفريقيي ي اإلسييالمي والفضياء املتوسييطي  ي   تعزييز العالقيات علييى مسيتوى الفضيياء املغياريب ي العيريب-

 والدويل
 .ق مهامها النبيلةاالخنراط يف  تلف املنظمات الدولية، و العمل من أجل حتقي-
 1.تفعيل دور الدبلوماسية احلكومية و الربملانية-

 :FFS) )جبهة القوى االشتراكية -

موازيا حلركة العصيان و التمرد اليت قادهيا حسيني اييت امحيد  1911اوت  19جاء تأسيسها يف 
فبعيد ان حكيم عليى .  بال القبائل، بعد استقالته من اجملليس اليوطين، عقيب تيويل بين بلية رئاسية الدولية

زائيير يف ايييت محييد باإلعييدام و فيير ميين السييجن ليقضييي حياتييه يف سويسييرا ع يف املغييرب ع عودتييه اىل اجل
، فخالل هذه امليدة مل يفقيد احليزب نشياطه، بيل اسيتمر يف طيابع سيري يف منطقية 1919ديسمرب  11
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القبائييل، حيييث كيييان يعمييل عليييى تنشيييط املطالييب الثقافيييية و تشييكيل اجلمعييييات و القنييوات ايل تيييدعم 
 .احلركة الثقافية الرببرية

مييين االنقسيييامات و اليييييت ادت اىل ، حييييث تعيييرض جملموعيييية 1919و قيييدا اعتمييياده رمسييييا يف نييييوفمرب 
 1.ا اعادة تنظيمه 1991انسحاب العديد من الشخصيات القيادية منه، و يف مارس 

 :برنامج جبهة القوى االشرتاكية
اقامييية دميقراطيييية سياسيييية و جتسييييد دولييية القيييانون، مييين خيييالل دسيييتور يعكيييس روح االمانييية و اليييذي -

 .منتخب. يتصوره و يعده جملس تأسيسي
 2.ادت اجلبهة برفض ارساء دعائم مجهورية دينية متطرفة او دولة بوليسيةكما ن-
 .ال جلمهورية دينية متطرفة و ال لدولة بوليسية-
االنفتيياح التنافسييي للجزائيير داخييل اقتصيياد دويل متفييتح، باعتبييار ان اقتصيياد السييوق هييو الكفيييل خبلييق -

 التنافس
 .االختالط كحقيقة ال ميكن الرتاجع عنها لتحقيق تطور منسجم متوازن للمواطنات واملواطنني اعتبار-
 3.السعي مناجل حتقيق مدرسة تقوم على اسس دميقراطية-

تعترب جبهة القوى االشرتاكية من االحزاب الالئكية الرافضة للتطرف الديين و املنادية ب قامة دولية 
و املساواة، و تعترب من املعارضني للنظام القائم، يلجأ اىل احلوار و يطاليب القانون و احلريات و العدالة 

بييه ميييع كييل االطيييراف مبييا فيهيييا اجلبهيية االسيييالمية لإلنقيياذ املنحلييية، كمييا ترجيييع جبهيية القيييوى االشيييرتاكية 
 .ةاملسؤولية الكاملة للدولة باعتبارها املسؤولة عن استمرار العنف و رفض االنفتاح على املعارض

هييييو الييييزعيم حيييييث يتمتييييع بصييييالحيات التعييييني و االقاليييية و حتديييييد  حســــين ايــــت احمــــد يعييييد
منصيب االميني العيام  علـي قربوعـةو و احمد جداعي الصديق دبايليالسياسته العامة، وتقلد كل من 

للحييزب، يتييوفر احلييزب علييى جمموعيية ميين الصييحف امههييا، السييبيل الييدميقراطي و اجلزائيير حييرة، باإلضييافة 
 4.هياكل حملية يف معظم واليات الوطن اىل توفره على

 (:RCD)التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية-
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.111امساعيل قرية و اخرون، مرجع السابق، ص - 3 
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و ذليك قبيل تعيديل الدسيتور حييث  1911هو اول حيزب يعلين عين نفسيه بعيد احيداث اكتيوبر 
ميين طييرف جمموعيية ميين املناضييلني القييدماء يف احلركيية  1919فيفييري  11ا تأسيسييه مبنطقيية القبائييل يف 

 .الرببرية يف جبهة القوى االشرتاكية مثل سعيد سعدي و فرحات مهين الثقافية 

و يؤكيد رئييس احليزب انيه موجيود قبيل التياريه املعلين علييه فقيد اختيار اسيلوب النضيال اجلمياهريي 
اذ يعتيييرب التجميييع مييين اشيييد االحيييزاب الرافضييية  و .يف صيييورة غيييري منظمييية بسيييبب افتقييياده هليكيييل مييينظم

و السييتعمال الييدين ألغييراض سياسييية كتوظيفييه يف الطيياب السياسييي، كمييا  املعارضيية للتيييار االسييالمي
يستنكر احلوار مع اجلماعات املسلحة و مع اولئك اليذين يعمليون عليى ترقيية اللغية االمازيغيية لغية رمسيية 

 1.و وطنية، يعرتف بالتعددية الثقافية و القطيعة مع النظام و  تلف رموزه

 :و الديمقراطيةاهداف التجمع من اجل الثقافة 

 :  تتمثل أهداف التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية فيما يلي
 .استقرار الوطن وترسيه النظام اجلمهوري، باعتبارمها دوافع كفيلة لضمان التماسك والوحدة الوطنية-
السيادة وحتقيق  املمارسة الفعالة للدميقراطية والتعددية السياسية والنقابية كصورة من صور تعبري-

 .الشعبية يف ظل دولة القانون
 .احرتام احلريات الفردية واجلماعية وحقوق اإلنسان-
 .ضمان العدالة االجتماعية واملساواة بني املواطنات واملواطنون أمام القانون -
الثقافة أو  أو إلغاء ومكافحة كل متييز مبين على أساس االختالف يف اجلنس أو اللغة أو الدين-

 .العرق
ارساء املواطنة وجمتمع مدين دميقراطي وسلمي ومنو اقتصادي واجتماعي وثقايف متناسق  و  بناء-

 .ومتكامل
 .النجاعة االقتصادية وترقية التضامن الوطين-
 .حماربة الفساد والبريوقراطية-
 .حرية تسيري وإدارة اجملالس احمللية من طرف املنتخبني-
 .محاية البيئة وترقيتها 
 سياسة ثقافية ديناميكية، نابعة من القيم اجلزائرية األصيلة، تسمح للمواطنات واملواطنني تطوير-
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املسامهة يف بناء مستقبلهم والعمل من خالل استغالل مجيع الطاقات الوطنية واالنفتاح على حماسن 
 .احلضارة العاملية

 .املواطنة والعامليةبناء مدرسة حديثة وحمايدة ودميقراطية مؤسسة على قيم العقالنية، و -
 .الفصل بني اجملال السياسي و الديين، وضمان حرية املعتقد والعبادة-
 .هنج سياسة لغوية وفقا للواقع الثقايف للبلد-
التداول السياسي على السلطة عن طريق االقرتاع العام، املباشر والسري، ورفض كل أشكال العنف -

 .للوصول أو البقاء يف السلطة
 .احتاد مغاريب دميقراطي من خالل التعاون القائم على التعايش السلمي واملصاحل املتبادلةحتقيق -
 1.ركات الدميقراطية يف العاملاحلنضال و الدعم - 

يتميييز هييذا احلييزب عيين بقييية  االحييزاب انييه مضيياد لإلرهيياب، و لتييدويل القضييية اجلزائرييية و تزكييية 
اسيييية و الفكريييية شيييارك يف العدييييد مييين االنتخابيييات منهيييا النظيييام، اذ تعيييد الالئكيييية  اهيييم تصيييوراته السي

،كقيييوة وطنيييية،فالبعض ييييرى ان مطالبيييه السياسيييية و 1991، رئاسييييات 1997، 1991تشيييريعيات 
الثقافية جتعله يصينف ضيمن االحيزاب املتطرفية و اجلهويية نتيجية لنشياطه يف منطقية القبائيل، فحيني بيرى 

 2.اخرون انه بعيد عن االنتهازية السياسية
 (:PT)حزب العمال الشيوعي

، هو حيزب يسياري تبيىن الفكير الرتوتسيكي برئاسية ليويزة حنيون، 1991تأسس هذا احلزب عام 
و اليييت متثييل اول امييرأة يف تيياريه اجلزائيير اليييت ترشييحت للرئاسيية اجلمهورييية، و يف الوقييت نفسييه هييي احييد 

تيييود حزبيييا سياسييييا يف العيييامل  نيييواب اجملليييس الشيييعيب اليييوطين، و عليييى املسيييتوى اليييارجي هيييي اول اميييرأة
يعد احلزب نفسه طرفا مندجما يف الكفاح الدويل داخيل اطيار عياملي مينظم للرتوتسيكيني و ذليك 3.العريب

هيي من اجل الصحافة و التعبري والرأي،و املساواة القانونية، كما انه على الرغم من اصوله  تروسيكية و 
 4.لى مبادئه مما جيعل منه يأخذ صف املعارضة السياسية تلفة عن الستالينية ويتميز بثبوته النسيب ع

 :و من بين افكار و تصورات الحزب ما يلي

                                       
 املوقع الرمسي حلزب التجمع من اجل الثقافة و الدميقراطية- 1

http://www.rcd-algerie.org 01.01.2012 / 15.51h :ا التصرف من املوقع التايل يوم  
 .11مرجع سابق، ص  ،المشاركة السياسية و تجربة التعددية الحزبية في الجزائر،كمال رابح  العروسي،- 2

 .111مهدي جريدات، مرجع سابق، ص  - 3
.171امساعيل قرية و اخرون،مرجع سابق، ص -1   

http://www.rcd-algerie.org/
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جيييب أن يتطييرق الدسييتور ملختلييف املسييائل اليييت صييص مصييري الييبالد، ليييس فقييط ميين بيياب حتديييد - 
 .املبادئ العامة بل بتوفري اإلطار الكفيل بتحديد سياسات قطاعية الحقا

 لتأسيس جلان شعبية يف كل مكان تناقشون من خالهلا تطلعياتكم الدميقراطيية و ندعو فهم يلذلك، 
والثقافية، وتدونوهنا يف دفاتر لغرض تقدميها لنواب األمة كي تسيجل يف الدسيتور اجلدييد  االجتماعية

يف شيكل ضيمانات مثلميا تناقشيون طبيعية النظييام الكفييل ب رسياء الدميقراطيية احلقية املكرسية للسيييادة 
 .بيةالشع
السييييلم احلقيقييييي والييييدائم عييييرب كامييييل الييييرتاب الييييوطين كانييييت وال تييييزال الشييييرط لتأسيييييس  اسييييتعادة-

 .الظروف العادية للحياة وللممارسة السياسية دون قيد اسرتجاع عرب احلقة الدميقراطية
تثبيت وتعزيز اجلمهورية، واحدة وغري قابلة للتقسيم من خالل ان يكون اهلدف االول يف الدسيتور -

 جيب أن يتمثل يف إقرار تواجد وتكامل األمة مبعىن شعب يعيش
 .فوق أرض، منظم يف إطار دولة يوحده تاريه مشرتك

 .أن مثة مسائل جوهرية تنبثق من هذه املسلثمة تتطلب التأكيد والتوضيح ونر يوعليه 
األمسيى حييث يكيرس تأكيد الدولة املدنية لبناء اجلمهورية الثانيية مين خيالل تبيين نظيام الربملياين هيو -

القضاء، وجيعل احلكومة مسؤولة أميام اجملليس اليوطين اليذي يعينهيا  استقالل الفصل بني السلطات و
 .ولدد سياستها ويراقبها

الدميقراطية تعين باألساس، سيادة الشعب الذي خيتيار شيكل ومضيمون املؤسسيات الييت هيو حباجية ف
 .إليها لتطبيق السياسات املطابقة لتطلعاته

ضيمائر  اغتصابظاهرة اإلنتجاع السياسي اليت تكرس  ما بينته سيه دميقراطية العهدة من خاللتر -
الناخبني والتلوث السياسي اليت طالت املؤسسات املنتخبة، أكدت أكثر من أي وقت مضى ضرورة 

 الن املواطنييية هيييي حيييق كيييل فيييرد يف املشييياركة يف تسييييري.تبيييين العهيييدة اآلميييرة لرتسييييه السييييادة الشيييعبية
 .ممثليه اختيارشؤون البالد إما بصفة مباشرة أو غري مباشرة من خالل ممارسة احلق يف 

اسييتقاللية العداليية حجيير أسيياس يف بنيياء الدميقراطييية فميين اجييل حتقيييق هييذا ال بييد ميين اتبيياع -
 :االساليب التالية

 اصييالح اجمللييس األعليييى للقضيياء، حبييييث يصييبح يشيييكل ميين قضييياة فقييط منتخبيييني بطريييق مباشييير- 
وعليييين مييين قبيييل زمالئهيييم وفقيييا لقيييوانني منصيييوص عليهيييا يف الدسيييتور، وأن تكيييون ليييه ميزانيييية خاصييية 
ومسييتقلة وجتميييع فييييه مجييييع املييوارد البشيييرية و املاديييية، وباملقابيييل ال تكييون علييييه أي وصييياية أو سيييلطة 

بع لييه وباملقابييل جعييل اجمللييس التييأدييب التييا... مهمييا كييان نوعهييا سييواء بطريييق مباشيير أو غييري مباشيير
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بعييدما كييان يشييكل ميين وزييير العييدل كأحييد أعضيياءه أو )مشييكل هييو اآلخيير ميين قبييل قضيياة منتخبييني 
 (.خيتار من ينوب عنه

األخذ مببدأ االنتخاب دون سواه يف تعيني القضاة عليى مسيتوى  تليف هياكيل القضياء ابتيداء مين -
ون ذلييك منصييوص عليييه يف احمليياكم إىل احملكميية العليييا وجملييس الدوليية وحمكميية التنييازع، علييى أن يكيي

 .الدستور
إلغيياء املفتشييية بصييفة هنائييية بصييفتها هيئيية تابعيية لييوزارة العييدل، واليييت تعييد أهييم معوقييات اسييتقالل -

 ...القضاء، وأنه أمام وجودها فال ميكن الكالم بعد عن إستقالل القضاء عن السلطة التنفيذية
تأدييب القاضيي مبقتضيى القيانون عليى أن وجوب التنصيص يف الدستور على كيفيية عيزل و نقيل و -

 .يتوىل ذلك اجمللس األعلى للقضاء دون سواه
وجيييوب إعيييداد القيييوانني العضيييوية الييييت حتيييدد صيييالحيات ومهيييام أجهيييزة القضييياء مييين قبيييل السيييلطة -

 .القضائية دون سواها
يف سن حكم يف الدستور بوجوب اللجوء إىل األخذ بالرأي االستشاري للمجلس األعليى للقضياء -

حال صدور قوانني متس بالسلطة القضائية لوضيع حيد لتسيلط السيلطة التنفيذيية ب صيدار قيوانني حتيد 
 .من استقالهلا

إن تييييدقيق الدسييييتور ملتطلبييييات ضييييمان اسييييتقاللية جهيييياز العداليييية سيييييوفر اإلطييييار السياسييييي الصيييياذ 
قضائي التامة والفعليية عين إجراءات ترسخها عرب مراجعة املنظومة القانونية إلقرار استقاللية اجلهاز ال

اجلهيياز التنفييييذي وكييل مراكيييز الضيييغط ويف مقييدمتها األعميييال وامليييال وعييدم إقحامهيييا يف أي مسييياس 
 . باحلقوق واحلريات الفردية واجلماعية ويف شؤون األحزاب السياسية والنقابات

صييحفيني مين كييل تكيريس الدميقراطيية السياسييية مين خييالل كيريس حرييية اإلعيالم احلقيقيية عييرب محايية ال-
الوالئيييية، ومكافحييية  تعسيييف، وإرسييياء قواعيييد وشيييروط الدميقراطيييية احملليييية فيميييا خييييص اجمليييالس البلديييية و

الفسيياد السياسييي املنجيير عيين إخييتالط املييال بالسياسيية، وتييوفري شييروط املواطنيية بالنسييبة للمييرأة، وصييياغة 
رس الدميقراطيية، وضييمان حرييية منظومية انتخابييية تضيمن فعييال القطيعيية ميع ممارسييات احليزب الواحييد فتكيي

التنظييم السياسييي بالنسييبة للجميييع، إعييادة فييتح النقيياش حييول كييل القييوانني اليييت متييت املصييادقة عليهييا يف 
 .الوضع القائم استمرارإطار مسعى اإلصالح السياسي ذلك ألهنا تكرس 

حت اهليئات الدوليية باعتبار أن الفساد هو من إفرازات النظام الرأمسايل، أصبمكافحة الفساد و ذلك -
الييوطين للييبالد ميين  االقتصييادصليييص  و ميين اجييل.تسييتخدم مكافحتييه كغطيياء للتييدخل يف شييؤون البلييدان

أخطبييوط الفسيياد الييذي نشيير يف  تلييف مسييتويات الدوليية، مييا ميين حييل سييوى إرسيياء الدميقراطييية احلقيية 
 ...والشفافية التامة يف الصفقات العمومية وقاعدة التساوي أمام الضريبة
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باإلضييييافة اىل ذلييييك دعييييى احلييييزب اىل اعييييادة االعتبييييار اىل للمدرسيييية و كييييذلك النهييييوض باجلامعيييية و -
انقاضها من اهلالك، اما يف جمال الصحة فقد دعى اىل جمانية العيالج، و مين جهية اخيرى محايية حقيوق 
ذوي االحتياجيييات الاصييية باإلضيييافة اىل ضيييمان حقيييوق الشيييباب،و جعليييوا مييين احليييق يف السيييكن مييين 

 اما يف جمال السياسية الارجية ال بد ان تتمتع .ن االولويات اليت جيب ان يتوفر لكل جزائريضم
 1.باالستقاللية و تكون من اهم مساعيها حتقيق االمن و السلم

 (:PRA)حزب التجديد الجزائري-

رئيسه نور الدين بوكروح حيث حصيل عليى االعتمياد بعيد  1919اوت  11نشأ هذا احلزب يف 
، و هبييذا يصيينف ميين ضييمن االحييزاب االوىل ليييت 1919سييبتمرب  17ميين ايييداع امللييف اي يف شييهرين 

 .1919تأسست بعد املراجعة الدستورية يف فيفري 

ينطليق ميين مرجعييية اسييالمية عصييرية اذ يعتمييد علييى االعييالم يف نشيير خطابتييه و براجمييه منهييا ان كييل ميين  
 .قفة و الكوادر الشبانية من جيل االستقالليضم يف صفوفه االطارات املث.العريب بلخري و الرئيس

كان من بني اهداف اليت تأسيس مين اجلهيا وهيو اقامية نظيام دميقراطيي يعيزز االسيتقالل، و يقيوم 
تيأثر رئيسيه بأفكيار ماليك بين نييب التنويريية ليبيين .على اساس اسالم معتدل و يكرس الليربالية يف السيوق

ضييع االسييالم يف تصييوره االيييديولوجي هييذا ميين جهيية امييا ميين عليهييا تصييوراته الفكرييية و السياسييية فهييو ي
فييرغم انييه لمييل .الناحييية الثانييية يتخييوف ميين التيييار االسييالمي الييذي يشييكل خطيير ىل مسييار الدميقراطييية

النظيام املسيؤولية و يعتييربه املسيؤول االول عين االفييالس االقتصيادي و االزمية اليييت رفتهيا اجلزائير إال انييه مل 
ال اجملليييس اليييوطين االنتقيييايل و حكومييية او ليييي االوىل، كميييا انيييه شيييارك ي كيييل يتخيييل عييين االنضيييمام 

   2.املواعيد االنتخابية

 :برنامج حزب التجديد الجزائري
 17اودع ملفيه يف " جلزائير الييوم"و ا"ملسياء "نشأ هذا احليزب عليى اثير النيداء املنشيور يف جرييديت ا

، و عقييد مييؤمتره لتأسيسييي يف 1919وفمرب نيي 11و حصييل علييى االعتميياد الرمسييي يف  1919سييبتمرب 
رئيسا ليه، فهيو حيزب لييربايل االجتياه ييرفض رأمساليية الدولية و  نور الدين بوكروا، انتخب 1991ماي 

                                       

 .املوقع الرمسي حلزب العمال- 1
http://www.pt-dz.com 03.01.2013./ 22.00h :التصرف من املوقع التايل يوم ا  

 .11-11 ص.مرجع السابق، ص ،المشاركة السياسية و تجربة التعددية الحزبية في الجزائر،كمال رابح لعروسي،- 2

http://www.pt-dz.com/
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 عليىمرجعيتيه  يف  حيزب التجدييد اجلزائيرييسيتند ، 1كمال بن سـالمالسياسات التدخلية رئيسه احلايل 
مييع مسييايرة التطييور يف  تلييف اجمليياالت تكريسييا لدميقراطييية " القيييم االسييالمية والتقاليييد الوطنييية اجلزائرييية"

  .يف اجملتمع" حقيقية

دوليية القييانون وحرييية " علييى وجييوب احييرتام كمــال بــن ســالمو ييينص برنييامج احلييزب الييذي يرأسييه 
تكيافؤ  مبيدأالسياسيية والنقابيية وحتقييق  التعبري الفكري والسياسي والدفاع عن حقوق االنسان واحلرييات

مبيادئ مؤسسيية  "ويسييتمد الربنيامج اساسييا مين.  "الفيرص واملسياواة والعداليية بيني  تلييف شيرائح اجملتميع
تكيريس سياسية اجتماعيية  ضيبط التضيخم و"منتجية ملناصيب شيغل و" سياسية اقتصيادية سيليمة ألصول

 .باجلنوب يف  تلف مناطق الوطن السيما" لرتقية جمال احلياة

ترقييية الثقافيية والعلييوم اىل جانييب تكييريس الدميقراطييية االجتماعييية "كمييا يلييح الربنييامج علييى أمهييية 
انشيياء مجهورييية جزائرييية دميقراطييية واجتماعييية منبثقيية اساسييا ميين أرضييية  علييى مسييتوى كييل املؤسسييات و

االخييالق السياسييية  واحييرتام القييانون "وسيسييهر احلييزب وفييق مييا جيياء يف برناجمييه علييى ."مييؤمتر الصييومام
ات السياسييية حيياالولوييية للنقييد املوضييوعي جتيياه الييربامج التنفيذييية املقدميية واالقرتا ب عطيياءاملناقشيية  وآداب

 ".املختلفة جلميع املتدخلني

ملحييا علييى ترقييية التعليييم والرتبييية " الفسيياد والبريوقراطييية واحملسييوبية"كمييا يييرفض احلييزب يف برناجمييه 
اشييراكها  و امليرأةوالصيحة والتكفيل الطييب والتييامني االجتمياعي وكيذا التكفيل بالطفوليية والشيباب وحقيوق 

لوطنييييية والعداليييية حتقيييييق الوحييييدة ا"كمييييا ييييينص الربنييييامج علييييى االدميييياج االجتميييياعي و. يف اصيييياذ القييييرار
القدرة الشيرائية وللميواطنني والتكفيل بالطفولية املسيعفة وتكيوين الطلبية وتيوفري "والدفاع عن " االقتصادية 

الضيييمان االجتمييياعي ودعيييم االشيييخاص احمليييرومني اضيييافة اىل تعزييييز اجمليييال الثقيييايف والرياضيييي والتنافسيييي 
 2.واجلواري وترقية اجملال السياحي والنقل ودعم الفالحة

 :الجزائرية الوطنية الجبهة

، حيث حقد اول ميؤمتر تأسيسيي ليه يف جيوان 1991ترجع بداية تأسيس هذا احلزب اىل نوفمرب 
رئيسا له،ن يضم يف صفوفه اطارت و مناضلني من جيل االسيتقالل،  موسى التواتي، و اختري 1999

اخير بليدي،ن يتبيىن النزعيية  111مكتبيا والئيييا و   17و تقيارب عضيويته مئية الييف منخيرط، و يتضيمن 
                                       

.111ياسني ربوح،مرجع السابق، ص  -  1  
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الوطنييية ضييمن برناجمييه االنتخييايب، شييارك فالعديييد ميين االسييتحقاقات منهييا االنتخابييات التشييريعية لعييام 
 1.اعدمق 11حيث حصل على  1111

تسعى هذه اجلبهة اىل حتسيس الشباب بأمهية التشيبع بيالروح الوطنيية و القييم النضيالية إلخيراج اجلزائير 
مقعيد يف الربمليان  11من االزمات الواقعة و املتوقعة، و بيالرغم مين حداثية احليزب إال انيه حصيل عليى 

صيييوله عليييى املرتبييية حب 1117و حميييدثا مفاجئييية غيييري متوقعييية يف حملييييات  1117يف انتخابيييات مييياي  
 2.الثالثة

:04حزب عهد -  
 1911يف مرجعيتييه علييى بيييان اول نيييوفمرب  11هييو حييزب حييديث النشييأة نسييبيا يعتمييد حييزب 

،و قييييد رئييييى احلييييزب ان االزمييييات املتعييييددة 1911اوت  11باإلضييييافة اىل مييييؤمتر الصييييومام املنعقييييد يف 
 :جلمهوريةاالشكال اليت تواجهها اجلزائر ميكن معاجلتها اصالح مؤسسات ا

 .مراجعة دستور البالد-
 .اصالح مؤسسات الدولة-
 .عادة تنظيم النظام االجتماعي و االقتصادي و وسائل الضبط و الرقابة-
 .تعزيز وسائل االعالم و اجلمعيات السياسية-

 :برنامج الحزب و توجهاتل
 االجتماعييية و االقتصيياديةوتؤكييد هييذه التشييكيلة السياسييية علييى ضييرورة تكييريس المركزييية السييلطة 

وذلييك عيين طريييق إصييالح قييانون البلدييية و الوالييية و إعييادة تأهيييل مهييام اإلدارة احمللييية و مهييام الدميية 
 .العمومية

فعلييى الصييعيد االقتصييادي يييدعو احلييزب اىل حتمييية إدخييال إصييالحات علييى النظييام االقتصييادي 
ظييام املييايل والبنكييي باإلضييافة اىل املييوازي و إصييالح الن االقتصييادواالجتميياعي الييوطين بغييية القضيياء علييى 

 .السوق و اعتماد الوصصة وفتح ر وس أموال املؤسسات العمومية اقتصادضرورة تنظيم 
طريقيييا حنيييو التوزييييع العيييادل  االجتماعييييةوتيييرى هيييذه التشيييكيلة السياسيييية يف إنعييياش نظيييام التغطيييية 

لثيييروات اليييبالد مييين خيييالل إنعييياش التشيييغيل و تسيييهيل احلصيييول عليييى السيييكن و إصيييالح نظيييام الصيييحة 
أمهيية بالغية للمجتميع امليدين اليذي  11ويويل حزب عهد  .االجتماعيةالعمومية و البيئة و نظام احلماية 
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ركيية اجلمعوييية و يف طييرق تنظيييم يعيياد النظيير يف طييرق تنظيييم احل"أن  —كمييا جيياء يف الربنييامج—جيييب 
 ."ووسائل اإلعالم االتصالقطاع 

أمييا علييى صييعيد التعليييم والتكييوين فييرتى نفييس التشييكيلة السياسييية أن اإلصييالحات العديييدة اليييت 
أدت إىل اخنفاض مستوى التكوين على كل مستويات هياكيل "عرفها نظاما التعليم والتكوين يف اجلزائر 

التيأثريات واألبعياد "ويف هذا الصيدد يقيرتح احليزب محايية املنظومية التعليميية مين ". التعليم والتكوين املهين
البييداغوجي لتوجيههيا  السياسية واإليديولوجية الييت هتيددها وإدراج إصيالحات عليى املسيتوى اهليكليي و

 ."حنو ترقية املعارف و التحصيل العلمي و التكوين التقين و العلمي و الثقايف
يف اليييدعائم البيداغوجيييية احلديثييية لتحسيييني مسيييتوى ظيييروف  االسيييتثمار"اىل  كميييا ييييدعو احليييزب

" العمييل و الرفييع ميين مسييتوى تكييوين التالميييذ ليييتم حتضييريهم لييدخول العييامل املهييين يف أحسيين الظييروف
 ".تأسيس قانون خاص هبذا القطاع و باملهنيني املكلفني بتسيريه"ويؤكد يف الوقت ذاته على ضرورة 

على ضرورة السعي حنيو رفيع مسيتوى مراكيز التكيوين  11وين املهين يشدد حزب عهد وفيما خيص التك
 ".مراكز المتصاص التسرب املدرسي"و تغيري الصورة اليت التصقت هبا باعتبارها 

لتسجيل و متويل مراكيز للتكيوين مين جهية  االقتصادينيتشجيع املتعاملني "كما يدعو اىل ضرورة 
قبييل خييروجهم ميين املركييز وذليييك ميين خييالل تكييييف فييرتة التكييوين مييع احلاجييييات  املرتبصيينيو توظيييف 

اليييييوطين والتبيييييادالت  االقتصييييياداحلقيقيييييية لالقتصييييياد و باعتمييييياد الطيييييرق احلديثييييية الييييييت تتوافيييييق وحتيييييوالت 
 ".العاملية االقتصادية

الرئيسييييي احملييييرك "أمييييا يف جمييييال التعليييييم اجلييييامعي فييييدعت ذات التشييييكيلة السياسييييية اىل جعييييل اجلامعيييية 
 1".السيما يف ظل امتالك اجلزائر لطاقات بشرية ومادية معتربة " للمجتمع يف ميدان البحث و التطور

 :و االجتماعية الحركة الديمقراطية-

و رفيض التجياوب ميع االمير  1919سينة "حركة ألتحدي"يعترب هذا احلزب التسمية اجلديدة ل
و هيييو يف االصيييل امتيييداد  ، 2و االجتماعييييةلييييتخذ تسيييمية جدييييدة هيييي حركييية الدميقراطيييية  97-19

و اليييذي سيييبقه احليييزب الشييييوعي ابيييان الفيييرتة  1911حليييزب الطليعييية االشيييرتاكي اليييذي تأسيييس منيييذ 
االسيييتعمارية، تعيييود جيييذوه اىل عشيييرينيات القيييرن املاضيييي، اذ يعيييد مييين اقيييدم احلركيييات السياسيييية الييييت 

                                       
  .11املوقع الرمسي حلزب عهد - 1

http://ahd54.com 05.01.2013/12.00h :ا التصرف من املوقع التايل يوم   
111ياسني ربوح،مرجع السابق، ص  - 2  

http://ahd54.com/


170 
 

اىل حيد الييوم، سيار وفيق مطاليب النضييال  عرفتهيا اجلزائير منيذ تارخيهيا السياسيي و اليذي بقييي نشياطه 
 .من اجل السلم

يضم هذا احلزب يف تركيبته الداخلية بعض االطارات اجلامعية، بالرغم من حمدوديية قاعدتيه الشيعبية الييت 
يسييييتند عليهييييا، و يتميييييز برناجمييييه االنتخييييايب و خطابييييه السياسييييي بالطييييابع الراديكييييايل، معييييارض للتيييييار 

 1.ا للنظام من جهة اخرىاالسالمي من جهة و مقاطع
، 1919فبعييد هييذا العييرض املييوجز لييبعض لرحييزاب اليييت عرفتهييا اجلزائيير علييى السيياحة السياسييية منييذ  

نالحم ان الريطة احلزبيية تتغيري  باسيتمرار مين مرحلية اىل اخيرى  فمين االحيزاب  مين اضيمحل و منهيا 
علييى الييرغم ميين الييربامج املقرتحيية ميين مييا يييزال فيياعال و مييؤثرا و منهييا مييا يأخييذ موقعييا دون أي فاعلييية، 
وجودهييا  عييود يكمييا ان كثييرة االحييزاب .طييرف كييل حييزب و التصييورات اليييت يبييين عليهييا مسييتقبل اجلزائيير

لالنشييقاقات اليييت حتصييل داخيل االحييزاب و ميين امثليية علييى ذليك حييزب االصييالح الييوطين الييذي نتيجية 
يعتييرب سييليل احلييزب الشيييوعي اجلزائييري و تطرقنييا اليييه سييابقا، و كييذلك حييزب الطليعيية االشييرتاكية الييذي 

 .  املعروف حاليا باحلركة الدميقراطية االجتماعية
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 واقع المشاركة السياسية في الجزائر :المبحث الثاني

شهدت اجلزائر منذ اقرارها التعددية السياسية عيددا مين االنتخابيات الراسيية و التشيريعية و احملليية 
االستفتاءات، حيث مل يقتصر فيها الرتشح على شخص واحد كما هو احليال يف احليزب و جمموعة من 

الواحيد، و امنيا انفيتح اجمليال امييا كيل مين تتيوفر فييه الشييروط لتيويل املسيؤولية، و سينعتمد يف دراسيتنا علييى 
منييييذ  اليييييت عرفتهييييا اجلزائيييير  الشييييعبية االنتخابييييات الرئاسييييية، و االنتخابييييات التشييييريعية، و االسييييتفتاءات

 .1111اىل غاية  1919

 :االنتخابات الرئاسية: اوال

و الييييت  1991اىل غاييية اليييوم اربعييية انتخابييات رئاسييية االوىل كانيييت عييام  1919عرفييت اجلزائيير منيييذ 
،ع يف سييينة 1111، ع يف سيينة 1999اعتييربت اول انتخابييات رئاسييية يف اطيييار التعددييية، ع يف سيينة 

1119. 

 :0880االنتخابات الرئاسية -
و توقيييف املسييار  1991يف جييانفي  الشــاذلي بــن جديــدعرفييت اجلزائيير بعييد اسييتقالل رئيسييها 

االنتخايب و الدخول يف املرحلة االنتقالية،عودة اىل املسار االنتخايب من خالل تنظيم انتخابيات تعدديية 
كبيرية بالنسيبة و الييت اعتيربت كمغيامرة سياسيية  .عرب فيها الشعب اجلزائري عين اختيياره ليرئيس اجلمهوريية

للنظيييام السياسيييي،حيث اعلييين عييين تنظييييم انتخابيييات سيييابقة  ألواهنيييا و قيييد يرجيييع السيييبب يف ذليييك اىل 
اعتبيار ان االنتخابييات سييتكون هييدفا اسييرتاتيجيا يف سياسيية السييلطة وقييد تكييون املخييرج ميين هييذه االزميية 

 1.رحلة االنتقاليةمن ناحية،و حتقيق  نوع من الشرعية اليت فقدت،زيادة على ذلك تقليص عمر امل
اول انتخابات رئاسية تعددية، حيث ترشح هلا رمسيا ثالث  1991نوفمرب  11تعد انتخابات   

امييني عييام حييزب  ســعيد ســعديرئيييس حركيية جمتمييع السييلم، و  محفــوظ نحنــاامرتشييحني حييزبيني هييم 
ليــامين ري، و عين حيزب التجديييد اجلزائي نــور الـدين بــوكرواالتجميع مين اجييل الثقافية و الدميقراطيية، و 

، حيييث ا االعييالن عيين تنظيييم انتخابييات رأسييية جيياء كنتيجيية لفشييل احلييوار الرمسييي 2املرشيح احليير زروال
ميييع االحيييزاب السياسيييية خاصييية تليييك الرافضييية إلجيييراء اي انتخابيييات قبيييل االتفييياق عليييى اهيييم القضيييايا 

 علهيا تيرفض االنتخابيات والسياسية املعلقة و هو الرأي الذي كانيت متثليه جمموعية العقيد اليوطين، مميا ج
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تطالب مبقاطعتها حيث اصبح اجراء هذه االنتخابات  يف اجلو السائد االمين و السياسيي مغيامرة كبيرية 
 1.و غري مضمونة العواقب على املستوى احمللي و الدويل
: فقد اسفرت االنتخابات على نسب املشاركة التالية  

 .1991لرئاسيات  نسب املشاركة 1.1جدول رقم  
 الناخبون املسجلون 11.919.911
 الناخبون املصوتون 11.117.111
 األصوات املعرب عنها 11.119.111
 االغلبية املطلقة 1.119.717

، املتضمن نتائج انتخاب رئيس 1991نوفمرب سنة  11، املوافق لي71ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، العدد  :املصدر
 .1اجلمهورية، ص 

:تواجل هذه االنتخاباتالتحديات التي كانت -  

مسييألة املشيياركة الشييعبية خاصيية بعييد مواقييف املعارضيية اليييت عييربت عنهييا العديييد ميين القييوى السياسييية -
 .اهلامة الفاعلة على الساحة السياسية

اجلييو االمييين والسياسييي الصييعب الييذي يفييرتض الييتحكم يف الوضييع االمييين عييى االقييل اثنيياء فييرتة اجييراء -
 .االنتخابات

سوسيولوجي مل تقدره قيادة حزب جبهة التحرير هي النظرة السائدة لدى الكثري من العنصر ال-
 2.املناضلني للحزب باعتباره وسيلة ترقية اجتماعية فردية

 1991لرئاسيات نتائج االقرتاع  1.1جدول رقم  

، املتضمن نتائج انتخاب رئيس 1991نوفمرب سنة  11، املوافق لي71ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، العدد  :املصدر
 .1اجلمهورية، ص 
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:قراءة في النتائج  

الطييري و مييا كانييت تشييكل قضيية املشيياركة التحييدي االكييرب اميام الوضييع االمييين و السياسييي  عيد
معارضييية قيييوى سياسيييية هامييية راهنييية عليييى مشييياركة شيييعبية ضيييعيفة تفيييرض عليييى النظيييام اعيييادة النظييير يف 
مشياريعه،لكن ميا حصيل فعيال كيذب كيل توقعييات املتشيائمة و حيىت املتفائلية و الييت مل تكين تنتظير مثييل 

لعيييدة  وهيييي نسيييبة جيييد مرتفعييية و الييييت ميكييين ان اكيييون %71.91هيييذه املشييياركة املرتفعييية وصيييلت اىل 
 :اسباب من بينها

موقف املهاجرين من االنتخابات مثل نقطة حتول يف املسار االنتخايب مل تكن منتظرة، حيث كيان هليا -
 .تأثري اجيايب داخليا على املشاركة الواسعة يف االنتخابات الرئاسية

ربط بيييني ربيييط املشييياركة باالسيييتقرار، حييييث ايقييين الناخيييب اجلزائيييري الرسيييالة بطريقييية واضيييحة وهيييي الييي-
 .مشاركته يف االنتخابات و بني عودة االمن و االستقرار يف هذا لظرف السياسي و االمين الصعب

كخالصية ميكيين القييول ان االنتخابييات الرئاسييية وعكييس كييل التوقعييات قييد متيييزت بنسييبة مشيياركة 
تعييش االرهياب، شعبية قوية يف اغلب املناطق باستثناء تلك املناطق الييت تسييطر عليهيا املعارضية و الييت 

فقييد شييكلت هييذه االنتخابييات مرحليية انطييالق جديييد مليييزان قييوة لصيياحل السييلطة كانييت لييه نتييائج دولييية 
اجلمياهري الييت عيربت  باملشياركة اجلماعيية يف عمليية االنتخابيات الرئاسيية  1.اكيدة اعطت شرعية للنظيام

التشيريعية كخطيوة ثانيية أهييم يف  ، كانيت  خطيوة متهيديية  ضيرورية مين الناحييية املؤسسياتية  لالنتخابيات
 .معاجلة الوضع الذي أنتجته عملية توقيف املسار االنتخايب  هذا من ناحية الظاهر

 :0888سية ئااالنتخابات الر -
، و رفض ثالث ترشيحات لكيل سبعة مرتشحني 1999أبريل  11الرئاسي االنتخاب شارك يف 

 71111بيوكروح نتيجية لعيدم تيوفر شيرط مجيع حيوايل من لويزة حنون و سيد امحد غزايل، و نور الدين 
وتعتييرب تليك االنتخابيات حييدثا اسيتثنائيا حييث قييرر اليرئيس األسيبق ليييامني زروال  واليية، 11توقييع عين 

حييث اقصيي .1991اختصار فرتة حكميه واإلعيالن عين انتخابيات رئاسيية مسيبقة بعيد إعيالن دسيتور 
نتيجيية إلضييافة شييرط اثبييات املرتشييح  املنافسيية االنتخابيييةوعييدم السييماح لييه خبييوض غمييار حمفييوص حننيياح 

 :، حيث ا قبول ترشح الشخصيات التالية1911ملشاركته يف الثورة التحريرية ان كان من مواليد 
 (.مرتشح جلبهة القوى االشرتاكية)احلسني ايت امحد حمند -
 (.مرشح حر)عبد العزيز بوتفليقة-

                                       

 .119-111ص  .ص  مرجع السابق، ،االنتخابات الدولة و المجتمع عبد الناصر جايب،- 1
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 (.الوطينحركة االصالح )عبد ا  جاب ا  -
 (.مرشح حر)يوسف الطيب-
 .ملود محروش-
 (.عن التجمع الوطين الدميقراطي)مقداد سيفي-
 1.امحد طالب االبراهيمي-

 1999لرئاسيات نتائج االقرتاع  1.1جدول رقم  

 
 

 
 
 

و قد اعلن اجمللس الدستوري عن نتيائج االنتخابيات بفيوز املرشيح عبيد العزييز بوتفليقية باألغلبيية بنسيبة   
 .من اصوات الناخبني حيث اصبح سابع رئيس للجزائر منذ االستقالل % 71.79

 1999برئاسيات  املرتشحون اليت حتصل عليها نسباليبني  1.1جدول رقم 

 االصوات احملصل عليهاعدد  املرتشحون
 111.179 احلسني ايت امحد حمند  

 7.111.111 عبد العزيز بوتفليقة
 111.111 ملود محروش

 111.111 يوسف الطيب
 111.111 عبد ا  جاب ا 

 111.119 مقداد سيفي
 1.111.191 امحد طالب ابراهيمي

، املتضمن نتائج انتخاب رئيس اجلمهورية، ص 1999ابريل سنة  11، املوافق 19ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، العدد  :املصدر
11. 

                                       
دفاتر السياسية و )استمرارية ام حل لالزمة، 1110-0888االنتخابات الرئاسية و التشريعية في الجزائرمصطفى بلعور،-1 

 .171، ص 1111،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عدد خاص افريل (القانون

 عدد املسجلني 17.111.719
 عدد املقرتعني 11.111.111
 االصوات املعرب عنها 11.191.111
املطلقةاالغلبية  1.111.117  
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مرشييحني انسييحاهبم ميين السييباق الرئاسييي، حيييث صيييرح  11و بعييد االعييالن عيين النتييائج اعليين 
الييرئيس اجلديييد انييه وصييل عيين طريييق الشييعب و قييد ا اختييياره ميين قييبلهم بطريقيية دميقراطييية، و قييد يعييود 

بوتفليقة عن منافسيه بأنه مرشح االجتماع الوطين اذ حظى بتزكية و تأيييد مين السبب لتقدم عبد العزيز 
اليييوطين، التجمييع اليييوطين اليييدميقراطي، حركييية جمتميييع السيييلم، حركييية  مخسيية احيييزاب كيييربى جبهييية التحريييير

   1.النهضة، حزب العمال، باإلضافة اىل عدد كبري من املنظمات كمنضمة اجملاهدين و ابناء الشهداء

 :1114بات الرئاسية االنتخا-
ثالث انتخابات رئاسية يف اطار التنيافس اذ ترشيح هليا سيتة  1111فريل  11عرفت اجلزائر يف 

عبيد العزيييز بوتفليقيية، عليي بيين فلييس، عبييد ا  جيياب ا ، ليويزة حنييون اول امييرأة يف : مرشيحني و هييم
ث قيدرت عيدد الطعيون اجلزائر ترشح نفسها ملنصب الرئاسة، سعيد سعدي، و علي فوزي رباعني،حي

 و مل يرتتب عليها اي اثر عل النتائج، و قد كانت نتائج االقرتاع 191املرفوعة اىل اجمللس الدستوري 
 :2كما اعلن عليها اجمللس الدستورييبني النتائج   1.1جدول رقم 

 11.191.111 الناخبون املسجلون 
 11.111.777 الناخبون املصوتون
 119.171 االصوات امللغاة

 11.179.711 االصوات املعرب عنها
 1.119.111 االغلبية املطلقة
 11.11% نسبة املشاركة

 
فقد اعلن اجمللس الدستوري عن النتائج الرمسية لالقرتاع و عن فوز عبد العزيز بوتفليقة ب 

حيث تقدر عدد االصوات اليت حتصل  %11مليون صوت اي ما يعادل تقريبا نسبة  1.111.711
 عليها كل مرشح مرتبة ترتيبا تنازليايبني النسب اليت حصل  1.1جدول رقم

 االصوات اليت حتصل عليها املرشح

                                       
مرجع سابق، ص استمرارية ام حل لالزمة، 1110-0888الرئاسية و التشريعية في الجزائراالنتخابات مصطفى بلعور،-1 

171-171. 
-1 ص.، املتضمن نتائج انتخاب رئيس اجلمهورية، ص1111ابريل سنة  11، املوافق 11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، العدد - 2
1. 
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 1.111.711 عبد العزيز بوتفليقة
 111.911 علي بن فليس

 111.111 عبد ا  سعد جاب ا 
 197.111 سعيد سعدي
 111.111 لويزة حنون

 11.711 علي فوزي رباعني
، املتضمن نتائج انتخاب رئيس اجلمهورية، 1111ابريل سنة  11، املوافق 11د ش، اجلريدة الرمسية، العدد  ج ج :املصدر

 .1-1 ص.ص
مراقييب دوليييا و تييابعوا عملييية  111متيييزت هييذه  االنتخابييات عيين سييابقتها اهنييا شييهدت حظييور 

عيدين اليييداخلي و االقيييرتاع و واكبيييوا التطيييورات السياسيييية املصييياحبة هليييا، حييييث اخيييذت بعيييدا عليييى الصييي
الييارجي و حظيييت باهتمييام غييري مسييبوق،حيث متيييزت حبييياد املؤسسيية العسييكرية اليييت اصييذت موقييف 
املراقب و عدم التدخل يف صنع النتائج و انتتقاء الر ساء الذين يشتغلون حتت سلطتها، كميا ليوحم ان 

عقبيت النتيائج النهائيية و اثنياء التنافس التعددي مل يكن عرضة للتزوير،و ما اثبت ذلك التعليقات الييت ا
 1.مسايرة العملية االنتخابية

فيمكن مالحظة ان اعادة انتخاب الرئيس مليرة ثانيية كيان اشيبه باالسيتفتاء الشيعيب، عليى اليرغم مين      
التنييافس بيييني عيييدد ن املرتشيييحني و احلمييالت االنتخابيييية الييييت رافقيييتهم والييربامج التنمويييية الييييت محلهاكيييل 

اىل دور االجنيازات  مرشح، وقد يعود السبب الرتفاع نسبة الراغبني فيه من جمموع االصوات املعيرب عنهيا
ميين خييالل املصيياحلة الوطنييية باالضييافة اىل حتقيييق جمموعيية ميين نسييبيا  سييتقراراال مثييل اعييادةاليييت حققهييا 

                                                          . املشاريع االقتصادية اليت خففت جزئيا من االزمة اليت كانت تشهدها البالد

 :1118الرئاسية  االنتخابات-
تعترب هذه االنتخابات أخر انتخابات شهدهتا اجلزائر اىل حد الساعة ترشح هلا سيتة مرتشيحني هيم عبيد 

 فــوزي، محنــد او ســعيد بلعيــد،يــونك محمــد جهيــد، موســ ى تــواتي، لــويزة حنــون، العزيــز بوتفليقــة
 .رباعين

 يبني النتائج كما اعلن عليها اجمللس الدستوري  7.1جدول رقم 

                                       

، 1111االهرام للدراسات السياسية و االسرتاتيجية، مركز :،القاهرة(1111-1111)التقرير االسرتاتيجي العريب- 1
 .191-191ص .ص
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 11.191.111 الناخبون املسجلون
 11.111.111 الناخبون املصوتون
 911.771 االصوات امللغاة

 11.111.111 االصوات املعرب عنها
 7.111.117 االغلبية املطلقة
 71.11% نسبة املشاركة

انتخييييياب رئييييييس ، املتضيييييمن نتيييييائج 1119ابرييييييل سييييينة  11، املوافيييييق 11ج ج د ش، اجلرييييييدة الرمسيييييية، العيييييدد  :املصيييييدر
 .1-1 ص.اجلمهورية، ص

فلعل اهم ما ميكن مالحظته وهو ارتفاع نسبة املشياركة مقارنية بالرئاسييات املاضيية حييث صيوت حيوايل  
مسجل حيث املك فيها اكرب حصة املرشح عبد العزييز  11.191.111من بني   11.111.111

مليون، و مين بيني  11من بني  مليون صوت 11بوتفليقة حيث حصل على اكرب وعاء انتخايب حوايل 
املالحظات من خالل دراسة النسب االنتخابية لكل واليية تبقيى  نسيبة املشياركة يف منطقية القبائيل اقيل 

 .مثل تيزي وزو و  اية %11و مل تتجاوز 

 االصوات اليت حتصل عليها كل مرشح مرتبة ترتيبا تنازليا يوضح 1.1 جدول رقم

 عليهااالصوات اليت حتصل  املرشح
 11.119.717 عبد العزيز بوتفليقة

 119.111 لويزة حنون
 191.111 توايت موسى

 111.119 يونسي حممد جهيد
 111.111 حمند اوسعيد بلعيد
 111.119 علي فوزي رباعني

، املتضيييييمن نتيييييائج انتخييييياب رئييييييس 1119ابرييييييل سييييينة  11، املوافيييييق 11ج ج د ش، اجلرييييييدة الرمسيييييية، العيييييدد  :املصيييييدر
 .1-1ص .اجلمهورية، ص

مين خيالل النتيائج الييت اعلين عليهيا اجملليس الدسيتوري ومنيه الفيوز السياحق   ما ميكن تفسري فلعل
 :للمرشح عبد العزيز بوتفليقة على منافسيه
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الغياب التام للمرشيحني املنافسيني حييث مل يتسيىن للميواطن اجلزائيري التعيرف علييهم وعليى بيراجمهم :اوال
 .غائبون عن الساحة السياسية و ال يكون ظهورهم إال متزامنا مع حلملة االنتخابيةهذا من جهة فهم 

ان االخطيياء اليييت وقييع فيهييا املنافسييون صييبت لصيياحل الييرئيس ممييا جعلييه يكسييب ثقيية املييواطن ميين : ثانيييا
ار خييالل االصييالحات اليييت قييام هبييا واليييت متثلييت يف املصيياحل الوطنييية و الوئييام املييدين اليييت عييززت االسييتقر 

 .وحماولة ارجاع املياه اىل جماريها حماوال جتاوز االزمة و مل الفجوة اليت وقعت بني الدولة و الشعب
 . غياب  دور املعارضة حىت و ان وجدت كانت غري مؤثرة و دون فاعلية و مل تؤثر على النتائج: ثالثا

 :االنتخابات التشريعية:ثانيا

اليييت ا الغيياء  1991اىل يومنييا هييذا ابتييداء ميين  1919 عرفييت اجلزائيير مخسيية انتخابييات تشييريعية منييذ
، ع 1117، ع 1111،ع 1997نتائجهييييا و مييييرورا اىل اول انتخابييييات تشييييريعية يف اطييييار التعددييييية 

 .1111انتخابات 

 :(الدور االول)0880ديسمبر  12االنتخابات التشريعية -
االقييرتاع، وا التنييافس يف جييو  يومييا قبييل 11جييرت احلمليية االنتخابييية كمييا هييو حمييدد هلييا قانونيييا 

مشحون بالطابات السياسية منها من كان يتميز بالعنف و الذي اعترب  الفيا لقيانون اجلمعييات ذات 
الطابع السياسي، منها جبهة القوى االشرتاكية حتت شعار االمازيغية، واجلبهية االسيالمية لإلنقياذ حتيت 

الطياب مغيذيا ليروح العيداء و موليدا للتعصيب الفكيري شعار اجلنة و النار، حيث يعتيرب هيذا النيوع مين 
 1.و الديين فيما يعترب مؤشرا بعيدا كل البعد عن الدميقراطية

 :1991لتشريعيات يوضح نتائج الدول االول  1.1جدول رقم 

 عدد الناخبني املسجلني 11.111.111 
 عدد الناخبني املصوتني 7.111.111 19%

املمتنعنيعدد الناخبني  1.111.919 %11  
 عدد االصوات املعرب عنها 1.197.19 %11.11
 عدد االوراق امللغاة 911.911 %11.11

، املتضييمن للنتييائج الرمسييية لالنتخابييات التشييريعية 1991جييانفي  11، املوافييق ل11ج ج د ش، اجلريييدة الرمسييية،  العييدد  :املصييدر
 .1 ، ص1991ديسمرب  11الدور االول 

                                       
جامعة :ماجستري علوم سياسية و عالقات دولية،0884-0899ازمة التحول الديمقراطي في الجزائر امحد طعيبة،-1

.179، ص 1991-1997،(غري منشورة)اجلزائر،   
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ان االنتخابييات اجريييت يف الوقييت احملييدد حيييث بلغييت نسييبة املشيياركة  فييرغم كييل التجيياوزات إال
مليييون مسييجل و  11.111.111مليييون ميين اصييل  7.111.111و اليييت ادىل فيهييا حييوايل  19%

تعترب نسبة ضعيفة مقارنة بالتشريعيات السابقة اليت اجريت يف فرتة االحادية احلزبية، و لعل مين اسيباهبا 
ميين  17جهيية و الغيياء التصييويت بالوكاليية بييني الييزوجني طبقييا ليينص املييادة غييياب العنصيير النسييوي هييذان 

،كميا اهنييا نظمييت يف ظيروف صييعبة تعيشييها اليبالد اقتصيياديا واجتماعيييا و 17-19قيانون االنتخابييات 
 .سياسيا،فمثلت بوادر ظهور العنف و تدهور االوضاع االمنية

 (111 )االولعدد املقاعد احملرزة يف  الدور يوضح  1.1رقم  جدول 
 القوائم املتنافسة االصوات احملصل عليها عدد املقاعد
 اجلبهة االسالمية لإلنقاذ 1.111.111 111
 جبهة القوى االشرتاكية 111.111 11
 جبهة التحرير الوطين 1.111.917 11
 املرتشحون االحرار // 11

، املتضمن للنتائج الرمسية لالنتخابات التشريعية 1991جانفي  11، املوافق ل11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد  :املصدر
.1 ، ص1991ديسمرب  11الدور االول   
لقد احدثت نتائج االنتخابات مفاجأة غري متوقعة ال من طرف املتتبعني للحدث السياسي و          

سالمية لإلنقاذ ال من طرف السلطة نفسها، أىل وهو النفوذ الكبري الذي اصبحت تتمتع به اجلبهة اإل
يف االوساط الشعبية و اليت عملت من خالل  خطابتها على حتريض الشعب ضد النظام  القائم من 

.خالل استغالل االخطاء اليت وقع فيها  

مالييييني صيييوت و  1احيييرزت اجلبهييية االسيييالمية لإلنقييياذ املرتبييية االوىل مييين خيييالل حصيييوهلا عليييى        
مقعيد متنيافس علييه، حييث احتليت جبهية القيوى  111ع اصل مقعدا يف الدور االول من جممو   111

 11االشييرتاكية املرتبيية الثانييية امييا جبهيية التحرييير الوطنييية فقييد تراجعييت اىل املركييز الثالييث حبصييوهلا علييى 
 .مقعد،ن اما بقية االحزاب فقد كانت نتائجها سلبية

ة اليت تشبع هبا الشعب و هي الرغبة القوي: فما ميكن مالحظته من خالل هذه االنتخابات اوال
 اجلزائري يف التغري و القطيعة العلنية مع النظام القائم و حماولة التحرر النهائي من سيطرة احلزب الواحد

والنظيييام القيييائم علييييه اليييذي فشيييل يف حتقييييق الوعيييود و اليييذي جعيييل الشيييعب يفقيييد الثقييية و يبحيييث عييين 
 .البديل
 .ر ان نشاطها يعترب امتدادا للحركة العاملية االسالميةالبعد العاملي للجبهة االسالمية باعتبا:ثانيا
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الظروف االقتصادية و االجتماعيية الييت عايشيها الشيعب اجلزائيري يف اوسياط الثمانينيات الييت ادت :ثالثا
 .اىل فقد الثقة و اتساع الفجوة بني احلاكم و احملكوم

راعات الداخلييية اليييت كانييت تشييهدها غييياب  اغلبييية بييرامج االحييزاب املتنافسيية باإلضييافة اىل الصيي:رابعييا
بعيييض االحيييزاب كجهييية التحريييير اليييوطين ،و حيييىت و ان وجيييدت  هيييذه اليييربامج فهيييي متشييياهبة و نفيييس 

 .الشيء بالنسبة  للجهة االسالمية لإلنقاذ إال اهنا تفوقت باستقطاب املواطنني بواسطة خطابتها

داخليييا و خارجيييا و اعتييربت كخالصيية ملييا سييبق ميكيين القييول ان هييذه االنتخابييات اصييذت بعييدا 
اسيييتكماال لاللتحييياق مبسيييار الدميقراطيييية اليييذي اصذتيييه اجلزائييير اىل ان ا توقيفهيييا يف اليييدور الثييياين نقبيييل 

 .اجليش

:0880جوان  10االنتخابات -  
بعيييد الفيييوز يف االنتخابيييات الرئاسيييية اصيييبح اليييرئيس اجلدييييد يتمتيييع بشيييرعية سياسيييية كبيييرية كيييان       

يفتقدها على املسيتوى اليوطين واليدويل سيامهت يف متريير قيوانني جدييدة مرتبطية باالنتخابيات التشيريعية 
ت يف اطار مييزان وحىت الدستورية اليت دعى اليها الرئيس املنتخب،فما ميز هذه االنتخابات اهنا حصل

قييوة سياسييي تتمتييع بييه السييلطة بعييد النجاحييات اليييت اسييتطاعت حتقيقهييا علييى املسييتويات السياسييية و 
حييييث اسيييتفادت هيييذه . االمنيييية مييين خيييالل الضيييربات العسيييكرية الييييت وجهتهيييا للجماعيييات االرهابيييية

مللغياة الييت جيرت يف االنتخابات بتأطري اداري وسياسي رمسي مل يكن متوفر يف االنتخابات التشريعية ا
 .اليت فازت هبا اجلبهة االسالمية لإلنقاذ احملظورة 1991ديسمرب 

متيييزت احلمليية االنتخابييية يف االسييبوع االول بييالفتور و لكيين سييرعان مييا ارتفعييت وتريهتييا و يعييود       
تخابيييات السيييبب السيييتمالة القاعيييدة التقليديييية للجبهييية االسيييالمية املنحلييية حلثهيييا عليييى املشييياركة يف االن

السييتفادة ميين اصييواهتا، باإلضييافة اىل احلييزب اجلديييد التجمييع الييوطين الييدميقراطي الييذي ضييمت قوائمييه 
كمييييا اسييييتفادت بعييييض . الكثييييري ميييين اعضيييياء احلكوميييية، النقييييابيني، الصييييحفيني و قيييييادات املنظمييييات

 1.اعدة االنتخابيةاالحزاب من احلملة التلفزيونية و احلرية الكبرية اليت طبعتها للتواصل املباشر مع الق

  نتائج انتخاب اجمللس الشعيب الوطينيوضح   1.1 جدول رقم
 الناخبون املسجلون 11.717.119
 الناخبون املصوتون 11.999.119
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 الناخبون املمتنعون 1.711.171
 عدد االصوات املعرب عنها 11.191.111
 عدد االصوات امللغاة 111.717
 نسبة املشاركة %11.11 

، املتضيييمن نتيييائج انتخييياب اعضييياء اجملليييس الشيييعيب 1997جيييوان  11، املوافيييق ليييي11ج ج د ش، اجلرييييدة الرمسيييية،  العيييدد  :املصيييدر
 .1-1ص.الوطين، ص 

فمييا ميكيين مالحظتييه ان قييانون االنتخيياب املعتمييد القييائم علييى القاعييدة النسييبية هييو الييذي يفسيير 
الكبيييري للمييييرأة يف هيييذه االنتخابيييات باملقارنييية باالنتخابييييات التشيييريعية الييييت جييييرت يف  التواجيييد العيييددي 

 119، حيث عرفة مشاركة اوسيع مين قبيل حييث وصيل عيدد النسياء املرشيحات قيد وصيل اىل 1991
مرتشييحة بغييض النظيير عيين االطييار القييانوين و السياسييي الييذي جييرت فيييه، اذ يعييد تواجييد املييرأة ضييعيفا 

 .1امرأة 111مرشح مقابل  7717االمجايل للمرتشحني الذي بل   مقارنة مع العدد 

 عدد االصوات و املقاعد اليت حتصلت عليها القوائم الفائزةيضح  1.1جدول رقم 

 القوائم املتنافسة االصوات احملصل عليها عدد املقاعد
 التجمع الوطين الدميقراطي 1.111.111 111
 حركة جمتمع السلم          1.111111 19
 حزب جبهة التحرير الوطين 1.197.111 11
 حركة لنهضة 911.111 11
 جبهة القوى االشرتاكية 117.111 19
التجمع من اجل الثقافة و  111.171 19

 الدميقراطية
 االحرار 119.111 11
 حزب العمال 191.191 11
 احلزب اجلمهوري التقدمي 11.171 11
االحتاد من اجل الدميقراطية و  11.191 11
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 احلريات
 احلزب االجتماعي الليربايل 11.171 11

، املتضيييمن نتييائج انتخيياب اعضيياء اجملليييس 1997جييوان  11، املوافييق لييي11ج ج د ش، اجلريييدة الرمسييية،  العيييدد  :املصييدر
 .1-1 ص.الشعيب الوطين، ص

:قراءة في النتائج  

مقعيدا،اذ اصيبح يف فيرتة  111عليى الصيدارة و حتصيل عليى فقد حصل حيزب التجميع اليوطين          
قياسييية مسيييطرا علييى احلكوميية و الربملييان بييالرغم ميين قفزتييه اىل موقييع صييناعة القييرار رغييم افتقيياره لقاعييدة 

مقعيد ع املرتبية الثالثية حليزب  19السيلم يف املرتبية الثانيية حبصيوهلا عليى  ع حركية جمتميع ،1شعبية حقيقيية
مل تتغييري عييين (جبهييية التحرييير الييوطين)جبهيية التحرييير الييوطين، فاملرتبيية الييييت حصييل عليهييا احلييزب احليياكم 

فلييو قارنييا نسييبة املشييياركة احملصييل عليهييا يف هييذه االنتخابييات ارتفعييت مقارنيية بييياليت .سييابقتها اليييت الغييية
بقتها، و قيييد يعيييود السيييبب يف ذليييك اىل ادراك امليييواطن ان الييييار بيييني يدييييه اميييا ان يسييياعد يف حتقييييق سييي

االستقرار من خيالل املشياركة يف اختييار  مين ميثليه بالنيابية وهيو هبيذا بطريقية او بيأخرى يسياعد يف صينع 
  .القرار، و اما العزوف عن املشاركة و ترك االوضاع تتسيب اكثر

ان املشاركة كانت ضيعيفة يف امليدن الكيربى كياجلزائر و وهيران و غريهيا و هيدا  ايضا ظتهفما ميكن مالح
ميثييل ضييعف االهتمييام باحلييدث السياسييي الرمسييي الييذي تعييودوا عليييه يف السييابق، كمييا ان منطقيية القبائييل 

حفم،كميا مرتددين يف املسائل املتعلقة بالقرار الرمسي املركزي، الذين يتخيذون منيه موقيف املعارضية و الت
اخنفضت نسبة املشاركة يف املناطق الييت كانيت تشيهد اعميال ارهابيية، اميا بياقي الوالييات متييزت بارتفياع 

كانت تيدخل يف منطيق أعميق  االنتخاباتهذه  لكن يف العمق 2.النسب فوق املعدل الوطين للمشاركة
 و احملافظيةذاهتيا  إعيادة أنتياج و أكثر مشولية كوهنا الوسيلة األكثر شيرعية، حاوليت هبيا قيوة سياسيية ثابتية

 .على مؤسسات الدولة و اجملتمع على هيمنتها

 :1111ماي  31االنتخابات  
حيزب باإلضيافة   11تعيد ثاليث انتخابيات تشيريعية جتيري يف اطيار التعدديية شيارك فيهيا حيوايل  

 119اىل املرشييييحني املسيييييتقلني و قيييييد انطلقيييييت االنتخابيييييات برفييييع عيييييدد املقاعيييييد املتنيييييافس عليهيييييا اىل 

                                       
 .11ص  مرجع السابق، ،المشاركة السياسية و تجربة التعددية الحزبية في الجزائر،رابح كمال لعروسي، - 1
 .111-117 ص.عبد الناصر جايب، مرجع السابق، ص - 2
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 مقعييد،كما متيييزت بتشييكيل اللجنيية السياسييية ملراقبيية االنتخابييات التشييريعية مكونيية ميين ممثلييي االحييزاب
 السياسية فقط

فقيييد اسيييفرت نتيييائج االقيييرتاع كميييا اعلييين عليهيييا اجملليييس الدسيييتوري بيييالفوز  السييياحق جلبهييية التحريييير . 1
 :الوطين

 1111ماي  11نسب املشاركة اليت اسفرت عليها انتخابات  1.1جدول رقم

، املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب 2002جوان  23، املوافق لي43ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد  :املصدر
 .1الوطين، ص 

لعل اهيم ميا ميكين مالحظتيه هيو اخنفياض  نسيب املشياركة مقارنية بالتشيريعيات املاضيية اذ بلغيت 
والييت  شيهدت بعيض املنياطق شيبه مقاطعية حييث تيدنت فيهيا نسيبة   %11.11مقابيل  % 11.17

،حيث افرزت النتيائج عين % 1.11و يف  اية  %1.17املشاركة اىل ان وصلت يف منطقة تيزي وزو 
مقعييد ع تراجييع حييزب التجمييع  199ة التحرييير الييوطين حبيييث احتلييت املصييدر االول فييوز سيياحق جلبهيي

 .الوطين الدميقراطي اىل املرتبة الثانية و حركة االصالح الوطين يف املرتبة الثالثة

 .عدد االصوات و املقاعد اليت حتصلت عليها القوائم الفائزةيبني  1.1جدول رقم 

 القوائم املتنافسة االصوات احملصل عنها عدد املقاعد
 حزب جبهة التحرير الوطين 1.111.111 199
 التجمع الوطين الدميقراطي 111.111 17
 حركة االصالح الوطين 711.119 11
 حركة جمتمع السلم 111.111 11
 االحرار 111.191 11

                                       
 .111ص  مرجع السابق، عامر ضبع ، - 1

 17.911.117 الناخبون املسجلون
 1.111.111 الناخبون املصوتون
 9.111.191  الناخبون املمتنعون

 7.111.117 عدد االصوات املعرب عنها
 117.119 عدد االصوات امللغاة

 %11.17 نسبة املشاركة
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 حزب العمال 111.771 11
 اجلبهة الوطنية اجلزائرية 111.711 11
النهضة حركة 11.111 11  
 حزب التجديد اجلزائري 19.171 11
 حركة الوفاق الوطين 11.111 11

، املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب 2002جوان  23، املوافق لي43ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد  :املصدر
 .11-1 ص .صالوطين، 

 :اىل جمموعة من املالحظات ذات دالالت عميقةو قد نتوصل من خالل النتائج 
 .فوز جبهة التحرير الوطين و اسرتجاع مكانتها و قابله تراجع صدارة التجمع الوطين الدميقراطي-
احلضييور القييوي للقييوى السياسييية ذات الشييرعية التارخيييية يف املشييهد السياسييي الييوطين علييى الييرغم ميين -

 .1911منذ االزمة اليت شهدهتا و اليت اطاحت هبا 
تراجع متثيل التيار االسالمي بشكل عام فقد حصلت حركة جمتمع السلم على نصف املقاعيد احملصيل -

 .بينما حصلت حركة النهضة على مقعد واحد 1997عليها عام 
احلركيية الشييعبية اليييت اسييتندت عليهييا كييل ميين جبهيية التحرييير الييوطين و التجمييع الييوطين الييدميقراطي ميين -

 .االسالمية اليت استوعبها النظام يف وعائهناحية و االحزاب 
متيزت هذه االنتخابات بشكل عيام باملقارنية عين االنتخابيات الييت سيبقتها باخنفياض نسيبة املشياركة و -

 كما شهدت هذه االنتخابات مقاطعة اربعة .1بالطعن يف تزويرها لصاحل احزاب السلطة اكثر من مرة
ــــت احمــــداحييييزاب وهييييي جبهيييية القييييوى االشييييرتاكية  بزعاميييية  ، التجمييييع  مناجييييل الثقافيييية و حســــين اي

 ، حركييةاحمــد غزالــيبقيييادة ( غييري املييرخص هلييا)،وجبهيية الدميقراطييية ســعيد ســعديالدميقراطييية بزعاميية 
 احليييزب)،و احلركييية االجتماعيييية الدميقراطيييية احمـــد طالـــب االبراهيمـــيبقييييادة ( غيييري امليييرخص هليييا)الوفييياء

 2(.الشيوعي

 :1110ماي  00االنتخابات -
متييزت  هيذه االنتخابيات مبشياركة واسيعة مين قبييل العدييد مين االحيزاب السياسيية باسيتثناء جبهيية 

داخييل اجلزائيير و  91قائميية ميين بينهييا  111حزبييا و حييوايل  11القييوى االشييرتاكية، حيييث شييارك فيهييا 

                                       
1- مصطفى بلعور،االنتخابات الرئاسية و التشريعية في الجزائر0888-1110 استمرارية ام حل لالزمة،مرجع سابق، ص 
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قييوائم مسيتقلة  مبنطقيية القبائيل و فشييلت يف مين تكيوين " حركية لعييروش"بياهلجرة، حييث مل تييتمكن  11
 1(.حركة الوفاق الوطين)دخول املنافسة عن طريق قائمة احلزب الصغري

لقد كان من املتوقع ان تكون االنتخابات فرصة لتطوير الريطة السياسية لدمج اكرب عدد ممكن من 
النتخابات انه سوف يتم تقليص القوى السياسية يف العملية السياسية اذ بينت املرحلة ما قبل اجراء ا

هذه الريطة وجتلى ذلك من خالل مقاطعة جبهة القوى االشرتاكية اليت تعترب احدى القوى 
 2.االساسية

 .1117تشريعيات يوضح نتائج االقرتاع على  7.1جدول رقم 
  

 الناخبون املسجلون 11.711.111
 الناخبون املصوتون 1.191.191
املعرب عنهااالصوات  1.717.117  
 االصوات امللغاة 911.111
 نسبة املشاركة %11.17

،املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب الوطين، 1117جوان  11، املوافق لي11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،العدد  :املصدر
 .1ص 

عرفتهيا اجلزائير فبعد االعالن عن نتيائج االقيرتاع اعتيربت نسيبة املشياركة احملصيل عليهيا اقيل نسيبة 
مليييون  11.711.111مليييون ميين بييني  1.191.191منييذ اقييرار التعددييية اذ بليي  عييدد  املصييوتون

مسجل رغم العدد القياسي للمرشحون فالعزوف كيان واضيحا و املقاطعية مشليت كيل املنياطق اجلزائريية 
و مل صص منطقة القبائل لوحدها فقد يعود السبب يف ذلك اىل ايقان امليواطن انيه ان كيان يتمتيع حبيق 

 .االقرتاع لديه ايضا حق  االمتناع او العزوف عن املشاركة
ادية و الفيييرز االجتمييياعي النييياتج عنهيييا حييييث ظهيييرت فئييية رجيييال االعميييال اجليييدد التحييوالت االقتصييي-

مبختليييف اصييينافهم و قطاعيييات نشييياطهم،ظاهرة ارتبطيييت بظهيييور امليييال كوسييييلة عميييل و اقنييياع داخيييل 
 .اجملال السياسي فقد ارجعتها بعض التحاليل اهنا السبب يف العزوف

                                       
مشروع الدراسات الدميقراطية يف ،االنتخابات التشريعية الجزائرية انتخابات استقرار ام ركود سياسيعبد الناصر جايب، - 1

 . 11جامعة اجلزائر، ص :1117اكسفورد –البلدان العربية، اللقاء السنوي السابع عشر 
1-مصطفى بلعور،االنتخابات الرئاسية و التشريعية في الجزائر0888-1110 استمرارية ام حل لالزمة،مرجع سابق، ص 
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اسية و منط تسيري املعتمد من قبلها و الذي الصراعات الداخلية اليت تعيشها بعض االحزاب السي-
  1.يعد بعيدا كل البعد عن املقاييس الدميقراطية

 .عدد االصوات و املقاعد ايل حتصلت عليها القوائم الفائزةيبني  1.1جدول رقم 
 القوائم املتنافسة االصوات احملصل عليها عدد املقاعد
حزب جبهة التحرير الوطين   1.111.191 119  
 التجمع الوطين الدميقراطي 197.71 11
 حركة جمتمع السلم 111.111 11
 املرتشحني االحرار 111.119 11
 حزب العمال 191.191 11
التجمع من اجل الثقافة و  111.111 19

 الدميقراطية
 اجلبهة الوطنية اجلزائرية 111.191 11
احلركة الوطنية من اجل الطبيعة  111.111 17

 و النمو
 حركة النهضة 191.911 11
 حركة الشبيبة و الدميقراطية 111.991 11
 التحالف الوطين اجلمهوري 111.111 11
 حركة الوفاق الوطين 111.911 11
 حزب التجديد اجلزائري 111.111 11
 حركة االنفتاح 111.111 11
 حركة االصالح الوطين 111.111 11
اجل اجلبهة الوطنية لرحرار من  111.111 11

 الوئام
    11عهد  119.111 11
 احلركة الوطنية لرمل 91.111 11
 التجمع الوطين اجلمهوري 11.197 11

                                       
  1- عبد الناصر جايب،االنتخابات التشريعية الجزائرية انتخابات استقرار ام ركود سياسي،مرجع السابق، ص 11.
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 التجمع اجلزائري 111.191 11
 اجلبهة الوطنية الدميقراطية 71.191 11
 احلركة الدميقراطية و االجتماعية 11.179 11

،املتضمن نتائج انتخاب اعضياء اجملليس الشيعيب اليوطين، 1117جوان  11، املوافق لي11اجلريدة الرمسية،العدد ج ج د ش،  :املصدر
 .1-1 ص.ص

لعييل اهييم مييا ميكيين مالحظتييه يف هييذه االنتخابييات ان االحييزاب اخييذت عييدة فئييات االوىل اليييت 
و الفئية الثانيية هيي ( مجبهة التحرير، التجمع اليوطين اليدميقراطي جمتميع السيل)شكلت التحالف الرئاسي

املقاطعة كجبهة القوى االشرتاكية و الفئة الثالثة املتمثلية يف االحيزاب الييت حققيت نتيجية سيلبية و نسيبة 
مشيييياركة ضييييعيفة،كما ان نسييييبة  املشيييياركة االمجالييييية كانييييت منخفضيييية اكثيييير ميييين التوقعييييات املنتظييييرة و 

 % 11.17هي
االقرتاع الذي كان تقليديا من ميزة املواطن الساكن  و اجلديد يف هذه االنتخابات ضعف املشاركة يف

يف املدن الكربى و منطقة القبائل قد تتوسع ليشمل مناطق كانت مشهورة بقوة مشاركتها، حيث 
 .واليات تدين نسبة املشاركة من معدل الوطين 11شهدت 
االقرتاع  و  متيزت بنفور شعيب كبري من محالت التجنيد و االمتناع  عن الذهاب إىل مكاتب  

أظهرت وعي سياسي جديد عربت عنه  نسبة املشاركة الضعيفة ، هذه النسبة فيها داللة كبرية على  
و السمة األهم هلذه  أن  الناخب استخلص العربة  من جتربته العملية مع االنتخابات السابقة

جتماعية العريضة االنتخابات األخرية هي امتناع الشباب خاصة عن املشاركة ، هذه الشرلة اال
،عجز  الطاب احلزيب أملثقل بوعود حل املشاكل االجتماعية و كذا اإلعالم الرمسي الدمياغوجي من 

، هذا الطاب بنوعيه مل يتمكن من سحب الشباب إىل ساحة و طريق  "الوطنية"جتنيدها باسم 
أبدى مجلة من االنتخابات كوسيلة من أجل التغيري السلمي و عليه، البد و حبكم الواقع  

 :املالحظات األولية وهي
الصمت الواعي كوسيلة عرب هبا عن حالة عدم االكرتاث باحلمالت االنتخابية و االمتناع عن  -

التصويت يف هدوء رمزيته السياسية تدل على درجة التأزم من حال الضياع الثقايف و قسوة األوضاع 
 .االجتماعية القائمة

حتباس يف عملية التداول على السلطة ،ألن  نفس األغلبية اليت هذه االنتخابات أكدت  اال - 
تتمتع هبا أحزاب التحالف الرأسي منذ ثالثة عهدات تشريعية بقت على حاهلا، هذه األحزاب هي 

 جبهة التحرير الوطين، التجمع الوطين الدميقراطي
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 .312و حركة جمتمع السلم
بعض احملللني عوامل اخرى اليت ادت اىل هذه باإلضافة اىل االسباب اليت ذكرناها سابقا يضيف 

النتيجة اليت مل تكن مفاجئة بعض االفرازات النخب السياسية و املؤسسات مثل العالقة بني السلطة 
التنفيذية و التشريعية، ضعف االحزاب السياسية ومكانتها املبهمة كقوة جتنيد و تأطري، و كذلك فقد 

دورها يف حل املشاكل االقتصادية و االجتماعية اليت يعاين منها الثقة و عدم مصداقية االنتخابات و 
 .313املواطن عن طريق التداول الفعلي على السلطة منذ اقرار التعددية

 :1101ماي  01االنتخابات 

خييييييامس انتخابييييييات تشييييييريعية و  اليييييييت جيييييياءت عقييييييب مجليييييية  1111ميييييياي  11جييييييرت يف 
ت بنيوع مين الرقابية اكثير مين الييت سيبقتها ضيمانا االصالحات اليت قام هبا رئيس اجلمهورية حييث متييز 

مالحيم ميوزعني   111قيارب لنزهتها، يقدر عدد املراقبني الدوليني الذين تابعوا هيذه االنتخابيات ميا ي
 171منظميية الوحييدة اإلفريقييية  ،أعضيياء 17فريييق مالحظييو هيئيية األمييم املتحييدة يتكييون ميين  :كياآليت
اإلحتييياد  ،مالحيييم 11منظمييية التعييياون اإلسيييالمي  ،مالحيييم 111جامعييية اليييدول العربيييية ، مالحيييم
مركز كيارتر  ،(منظمة غري حكومية)مالحظني  11املعهد الوطين الدميقراطي  ،مالحم 111األورويب 

وقيييد  111حييييث بلييي  عيييدد املقاعيييد املتنيييافس عليهيييا   .314(منظمييية غيييري حكوميييية)مالحظيييني  11
 اسفرت 
 .يوضح النتائج كما اعلن عليها اجمللس الدستوري على ما يلي 9.1جدول رقم  

 الناخبون  املسجلون 11.111.111  
 الناخبون املصوتون 9.119.111
 االصوات املعرب عنها 7.111.979
 االصوات امللغاة 1.711.117

 نسبة   املشاركة %11.11

                                       
بريوت :تقيم واقع المجتمع المدني في العالم العربي و دوره في منتدى المستقبل فادي ابو عالم واخرون، - 312
 .11،ص 1111لبنان،
 .11مرجع السابق، ص ،سياسياالنتخابات التشريعية الجزائرية انتخابات استقرار ام ركود عبد الناصر جايب، - 313

 .املوقع الرمسي لوزارة الداخلية -1
http://www.interieur.gov.dz 16.01.2013/11.49ا التصرف باملوقع التايل يوم  
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، املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب 1111ماي  -261،املوافق لي32ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، العدد  :املصدر
  .1الوطين، ص 

اذ اعتربت مرتفعة نسبيا باملقارنة مع اليت شهدهتا االنتخابات    %11.11بلغت نسبة املشاركة 
و قيييد يرجيييع السيييبب اىل االصيييالحات الييييت شيييهدهتا السييياحة السياسيييية،حيث  111 7التشييريعية لعيييام 

ر ى فيها االمني العام لوزارة الداخلية و اجلماعات احملليية ان هيذه االنتخابيات تكتسيب امهيية خاصية و 
 : يف مسار التحول السياسي و يف جمال التعميق املسار الدميقراطيتعترب منعطف حاسم 

تعدق االنتخابات التقشريعية أول تعبري انتخايب لإلصالحات السقياسية اليت قررها فخامة السيد رئيس -
 .   1111أفريل  11اجلمهورية  يف مضمون خطابه إىل األمقة يوم 

صدور قانون االنتخابات اجلديد  و قد جاء هذا القانون هذا املوعد االنتخايب  يأيت مباشرة بعد -
الشقفافية الكاملة،  احلياد التامق لإلدارة، ومراقبة أكثر : بالعديد من التحسينات النوعية  الغاية منها

الثاين للرقابة  و صرامة لعمليات التقصويت،وذلك ب حداث ميكانيزمني أحدمها للرقابة القضائية
 .السياسية

مر كذلك بانتخاب جملس شعيب وطين، ستقع على عاتقه مهمة النظر يف مشروع الدستور يتعلق األ-
 .  اجلديد

تعدق هذه االنتخابات فرصة متجدقدة لتغيري نوعي و عميق يف جمال املشاركة يف االنتخابات و -
 .1االنفتاح السياسي

ليه  التجمع الوطين مقعد حمتال املرتبة االوىل ي  111حتصل  حزب جبهة لتحرير الوطين على 
مقعدا، و قد اعلن اجمللس  17ب( لنهضة سابقا)مقعدا ع تكتل اجلزائر الضراء  71الدميقراطي 

 .الدستوري على عدد املقاعد احملصل عليها
 .عدد املقاعد املتحصل عليها 11.1جدول رقم 

 القوائم املتنافسة االصوات احملصل عليها عدد املقاعد
حزب جبهة التحرير الوطين   1.111.111 111  
 التجمع الوطين الدميقراطي 111.117 71
 تكتل اجلزائر الضراء 171.119 17
 حزب القوى االشرتاكية 111.171 11

                                       
 .املوقع الرمسي لوزارة الداخلية - 1
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 قوائم االحرار 171.191 19
 حزب العمال 111.111 17
 اجلبهة الوطنية اجلزائرية 191.111 19
 جبهة العدالة و التنمية 111.171 17
 حركة الشعبية اجلزائرية 111.111 11
 حزب الفجر اجلديد 111.191 11
احلزب الوطين للتضامن و  111.171 11

 التنمية
 جبهة التغري 171.911 11
11عهد  111.111 11  
حزب التحالف الوطين  119.111 11

 اجلمهوري
اجلبهة الوطنية للعدالة  111.111 11

 االجتماعية
القوى الدميقراطية و  احتاد 111.111 11

 االجتماعية
 التجمع اجلزائري 117.119 11
 التجمع الوطين اجلمهوري 111.111 11
 احلركة الوطنية لرمل 119.111 11
 جبهة املستقبل 171.711 11
 حزب الكرامة 191.117 11
 حزب املواطنني االحرار 111.111 11
 حزب الشباب 111.111 11
اجلزائريحزب النور  11.911 11  
 حزب التجديد اجلزائري 111.111 11
 اجلبهة الوطنية الدميقراطية 111.111 11
اجلبهة الوطنية لرحرار من اجل  117.111 11
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 الوئام
 حركة االنفتاح 111.111 11

، املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب 1111ماي  11، املوافق لي11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد  :املصدر 
 .7-1 ص.الوطين، ص 

فمييا مييين مالحظتييه ان هيييذه االنتخابييات ان الغلبيية كانييت حليييزب جبهيية  التحرييير الييوطين حيييث  
كانييت النتيجييية غيييري متوقعيية بسيييبب املشييياكل الييييت كييان يعانيهيييا احليييزب مل تشييهد مقاطعييية مييين طيييرف 
االحزاب اذ ارجع بعض احملللني اشرتاك جبهة القوى االشرتاكية فيهيا ميكين ان يعتيرب مؤشير عليى نزاهية 

 :انه ميكن تفسري هذه النتائج عن طريق عاملني جندلي عبد الناصرتخابات، كما يرى االستاذ االن
جنيدت قواعيد األحيزاب، جنيدت مناضيلي األحيزاب، جنيدت ان االنتخابات مل جتند املواطنة بيل :اوال

 . من عالقات اجتماعية و ما ميكن أن جينده املرتشح من أوساط اجتماعية

باملائيية ممييا جعييل  1االنتخيياب الييذي نييص علييى الغيياء نتييائج االحييزاب اليييت ال حتصييل علييى قييانون :ثانيييا  
 .1حزب بالتاي تصب هذه االصوات لصاحل حزب جبهة التحرير 11االحزاب اليت تصل تقدر  ب

:الشعبية االستفتاءات:ثالثا  

اطييار مجليية ميين االصييالحات قاميت هبييا الدوليية يف  1911عرفيت اجلزائيير عقييب احييداث اكتيوبر  
 11السيري يف طرييق الدميقراطيية و جتسييدا ملبادئهيا، حييث شيهدت اول اسيتفتاء حيول نيص الدسيتور يف 

و اليييذي مثيييل فييييه اول خطيييوة  حنيييو االنفتييياح السياسيييي مييين خيييالل املبيييادئ الييييت محلهيييا  1919فربايييير 
جسيييده دسيييتور  الدسيييتور جلدييييد، ع الوئيييام امليييدين،ع املصييياحلة الوطنيييية، و اخيييريا تعيييديل الدسيييتور اليييذي

1991. 

 :0898فبراير  13استفتاء -

نقطيية حتييول يف احلييياة السياسييية اجلزائرييية اذ جسييد نقييل النظييام ميين احلييزب  1919يعتييرب دسييتور 
لواحييد اىل نظييام التعدييية السياسييية،حيث ا التخلييي عيين احلييزب كهيئيية دسييتورية حتتكيير العمييل السياسييي 

اليييار االشييرتاكي،و الفصييل بييني السييلطات الييثالث،  لوحييدها و قييد متثلييت اهييم حميياوره يف التخلييي عيين
 االعيييرتاف حبييييق انشيييياء اجلمعييييات  ذات الطييييابع السياسييييي،كما نييييص عليييى احييييرتام  حقييييوق االساسييييية

                                       
 :ا التصرف من املوقع التايل يوم نتائج االنتخابات التشريعيةقراءة يف  - 1

http://www.aljazeera.net/programs/pages/fc7f9144-4e43-49ee-8b70-8e1ada7e23ed 
11.10.2013/17.08h  
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لإلنسييان وحرياتييه، و اكييد علييى انشيياء جملييس الدسييتوري لضييمان الرقابيية علييى دسييتورية القييوانني، و اكييد 
    1.على ضمان امللكية لاصة

اىل ارسيياء دسييتور جديييد ميكيين شــاذلي بــن جديــد فلييو نرجييع اىل االسييباب اليييت دفعييت الييرئيس 
 :حتديدها ففي ما يلي

سياسيية االصيالحات و بياألخص الالقتصيادية والييت كانيت تسلسيل منطقيي للوصيول اىل هيذه الوثيقية -
 .الدستورية رغم املعارضة الشديدة

عارضية احليزب لالنفتياح حييث جليأ اليرئيس اىل اليذي جسيد برنيامج غيم م 1911اكتوبر  11خطاب -
 .الشرعية الشعبية

 2.ادراك الرئيس للحزب و دواليبه وكيفية التغلب عليها-
حيث ا اعالن عن املشروع الدستوري حيث ا حتضري العديد من املوائد املستديرة مبشاركة  تلف 

 و كانت النتائج 1919فرباير  11االجتاهات و قد ا اقرار الدستور من خالل اتفتا دستوري ليوم 
 : كالتايل

 .يوضح نتائج االستفتاء 1.1جدول رقم 
 19.117 عدد مكاتب التصويت
 11.171.117 عدد الناخبني املسجلني

 11.111.111 عدد الناخبني
 171.111 عدد االصوات الباطلة

 9.911.111 عدد االصوات املعرب عنها
نص تديل الدستور املوافق علية يف استفتاء املتضمن  ،1919مارس  11، املوافق 19ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد  :املصدر

 .111 ص ،1919فرباير سنة  11
ملييييييون و ادىل  11.171.117ا هييييذا االسييييتفتاء  يف ظيييييروف عادييييية حيييييث بلييييي  عييييدد املسييييجلني

،حييث شيارك %71.91االمجالية حيوايل  و بلغت نسبة املشاركة 11.111.111بأصواهتم حوايل 
 :فيها اجلزائريون بالداخل و الارج و قد بلغت عدد االصوات املعرب عنها كأيت

 
.يبني عدد االصوات املعرب عنها يف االستفتاء 1.1جدول رقم 

                                       
  1- مصطفى  بلعور ،االصالحات السياسية في الجزائر 0899-0881، مرجع السابق، ص 1.

ديوان املطبوعات :،اجلزائر(النظرية العامة للدساتري)1.طالوافي في شرا القانون الدستوري الجزائري،فوزي اوصديق،-1
.11، ص 1111اجلامعية،   
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 ال( عدد االصوات)  نعم( عدد االصوات)  النتائج احملصل عليها
 1.111.111 7.111.711 يف  كامل الرتاب الوطين

 11.197 111.11 (اجلالية)يف الارج
نييييص تعيييديل الدسييييتور املوافيييق علييييية يف املتضيييمن  ،1919ميييارس  11، املوافييييق 19ج ج د ش، اجلرييييدة الرمسييييية،  العيييدد  :املصيييدر
 .111-111ص .ص ،1919فرباير سنة  11استفتاء 

 :0882 نوفمبر 19 استفتاء -
ميين ان اول دسييتور جزائييري يف اطييار التعددييية محييل يف فحييواه مجليية ميين التغييريات اليييت  علييى الييرغم

بيدأت ترسيم املسييار اليدميقراطي اليالزم علييى اجلزائير ان تتبعيه ميين جهية، إال انيه ميين جهية اخيرى مل يكيين 
سسييات لقناعيية و اميييان النظييام احليياكم بقيييم و مزايييا املشيياركة السياسييية و احلرييية و فسييح اجملييال امييام مؤ 

اجملتميييع املدين،بقيييدر ميييا عكيييس ازمييية الصيييراع عليييى مسيييتوى التييييارات و التوجهيييات و املصييياحل املختلفييية 
اذ ميكييين تأكييييد هيييذه الفرضيييية مييين خيييالل  غيييياب االرادة السياسيييية احلقيقيييية .ضيييمن النظيييام السياسيييي

لعييدم تييوفر ملواصييلة االصييالحات ايل باشييرهتا اجلزائر،حيييث ا غلييق النظييام السياسييي ميين جديييد نتيجيية 
 .1 لمي التعددية و االنفتاح السياسي" عقد وطين"

اعترب الدستور اجلديدة خطوة مهمة يف تاريه النظام السياسيي اذ جسيد مجلية اصيالحات سيارت 
فيهييا اجلزائيير كانييت صييياغته االوىل ميين قبييل رئاسيية اجلمهورييية فهييي اليييت قييدمت بعييض التوجهييات لوضييع 

يف استشارة عدد هيام مين الشخصييات السياسيية، وبعيد االنتهياء نص املشروع الدستور وبعدها شرعت 
، متيييزت بعييدم اشييراك االحييزاب السياسييية 1991نييوفمرب  11ميين الصييياغة قييدم لالسييتفتاء الشييعيب يييوم 

 .2يف اعداد  حماوره مما جعل خاصة االحزاب الفاعلة يف الساحة السياسية تدعوا ىل مقاطعة االستفتاء
 .ج االستفتاء حول نص الدستوريوضح نتائ 1.1جدول رقم 

 
    11.111.171 الناخبون املسجلون

 11.111.111 عدد املصوتني
 11.711.117 عدد االصوات املعرب عنها

 11.711.919 "نعم"عدد االصوات بي

                                       
 (دفاتر السياسة و القانون)،قدرات اليات الممارسة الديمقراطيةاالنفتاا السياسي في الجزائر ومعضلة بناء صاحل زياين، - 1

 .111،ص 1111قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية،كلية باتنة،عدد خاص :الجزائر
 .111مرزود ،مرجع السابق، ص  حسني - 2
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 1.911.111 "ال"عدد االصوات بي

نص تعديل الدستور املوافق علية يف املتضمن  ،1991ديسمرب  11، املوافق 71ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد :املصدر
.11 ص ،1991نوفمرب سنة  11استفتاء 

مليون نسبة  11.111.111مليون من بني  11.711.919"نعم"فقد اعتربت نسبة التصويت ب
للنظام السياسي و  يبة لرحزاب الرافضة لنص الدستور،فقد اثبتت هذه الوثيقة صمامات جد مرضية 

 .االمان الستمرار النظام القائم

 :االستفتاء على قانون الوئام الوطني-
يدخل قانون الوئام الوطين ضمن جمموعة املصياحلة الوطنيية الييت ظهيرت كمفهيوم منيذ بيروز بيوادر         

االزميية السياسييية النامجيية عيين توقيييف املسييار االنتخييايب و الييذي نييتج عنييه تييدهور امييين خطييري، وجيياءت 
سياسييية و املصيياحلة كمطلييب شييعيب و سياسييي علييى تييدهور الوضييع االمييين ميين جهيية و تطويييق االزميية ال

فاصذت املصاحلة الوطنية عدة اشكاال ابتدأ اباحلوار السياسيي  ع تيدابري .االمنية اليت وصلت اليها البالد
 .1الرمحة و وصوال اىل الوئام الوطين

ــفبعييد الفييوز الييذي حققييه رئيييس اجلمهورييية         ــد العزيــز بوتفليق فبييدأت حلييول  االزميية تتشييكل  ةعب
حييييث بيييدأ يسيييعى للحيييوار و يعميييل عليييى حتقييييق الوئيييام امليييدين و هيييو اول ميييا دعيييى الييييه بعيييد فييييوزه يف 

، حيييث القييى رئيييس اجلمهورييية  خطابييا شييامال حييول ضييرورة حتقيييق السييلم و 1999االنتخابييات عييام 
اعييية علييى اخييتالف اشييكاهلا، و االميين و اعييادة دفييع االقتصيياد الييوطين وحماربيية الفقيير و املشيياكل االجتم
و مين جهية اخيرى عميل الربمليان .اعادة مكانة اجلزائر بني الدول، و اسرتجاع الثقة مع الشركاء االجانيب

                .  بعدما عرض عليه من قبل احلكومة" استعادة الوئام   الوطين"على املصادقة على مشروع 
 :اساسية و هيحيث محله هذا القانون اربعة  حماور      
 .التمسك بالدستور و احلرص على تنفيذ القوانني-
 .االعرتاف حبق ضحايا العنف و التكفل بيهم-
 .العرفان ازاء املؤسسات و مجيع املواطنني الذين سامهوا و كان هلم دور يف انقاذ اجلزائر-
 .فسح اجملال لعودة كل من ضل عن الطريق ألي سبب كان -

                                       
المصالحة الوطنية نموجا لدراسة ميثاق السلم و )االساليب االقناعية في الصحافة المكتوبة الجزائريةنزهة حانون، - 1

 .111،ص 1111-1117قسنطينة،:جامعة منثوري(غري منشورة)يف العلوم و االتصال،،مذكرة ماجستري،(جريدتي النصر والخبر
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ن القيانون امليدين جاءفيشيكل حيل جدييد النقياذ اليبالد مين مسلسيل العنيف الييذي و لعيل احمليور الرابيع مي
 1.شهدته منذ توقيف املسار االنتخايب و حماولة طوي صفحة املاضي و اسرتجاع االمن و االستقرار

 .و قد اعلن اجمللس الدستوري نتيجة االستفتاء واليت كانت اجيابية مؤيدة باملوافقة االغلبية الشعبية عليه
 .يوضح نتائج  االستفتاء 1.1جدول رقم 

 17.111.711 الناخبون املسجلون
 11.191.191 الناخبون املصوتون
 111.111 االصوات امللغاة

 11.711.171 االصوات املعرب عنها
 11.111.171 "نعم"املصوتون بي 
 111.191 "ال"املصوتون بي 

 1999سبتمرب  11 نتائج استفتاءاملتضمن  ،1999سبتمرب  19املوافق  ،11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،العدد  :املصدر
 .11ص

و شرع السلطات اجلزائرية  %91مليون بنسبة  11حيث حصل مشروع القانون على تزكية 
عقب االستفتاء مباشرة القناع اجلماعات املسلحة  بضرورة االمتثال للقانون و كانت االستجابة قوية 

و هدء متوجات العنف و االرهاب نسبيا ملا اصدر الرئيس عفوا شامال .من هؤوالء %11حيث امتثل 
 .19972لصاحل اجلماعات اليت دخلت يف هدنة مع الدولة يف اوكتوبر 

 :المصالحة الوطنيةاالستفتاء على قانون -
مثل فوز رئيس اجلمهورية بالعهدة الثانية اسيتمرارية للربنيامج السياسيي و االقتصيادي اليذي سيعى 

تنفيذه منذ العهدة االوىل هذا من ناحية اما من اجلهة الثانية متتيع بشيرعية ضيد اي ضيغوط ميكين ان اىل 
متييارس عليييه ميين قبييل املؤسسيية العسييكرية او يف مواجهيية اي مجاعيية اوصييولية ال سيييما اجلبهيية االسييالمية 

و اليت تنيدرج 3.يةلإلنقاذ، فأصبح جناح الرئيس مرهون اىل حد بعيد مبدى جتسيد ملفات املصاحلة الوطن
 ضمن الربنامج املعمول عليه كما ذكرناه سابقا،و ان كان مشروع  املصاحلة الوطنية الشياملة قيد اختليف

                                       
1- مصطفى بلعور،االنتخابات الرئاسية و التشريعية في الجزائر0888-1110 استمرارية ام حل لالزمة،مرجع سابق، ص 

171.   
 مرجع سابق، صاستمرارية ام حل لالزمة، 1110-0888االنتخابات الرئاسية و التشريعية في الجزائربلعور،مصطفى  -2 

171. 
.171 ، صنفسهمرجع  -1   
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عمييا كييان عليييه يف السييابق فبعييدما كييان يف االول مييرتبط بالوضييع االمييين امتييد االن اىل جميياالت اخييرى، 
 1.ما شامال على املصاحلة الوطنيةحيث بادر الرئيس باستفتاء شعي حول العفو الشامل ليعطي مفهو 

االمني العام السابق حلزب جبهة التحريير اليوطين ان  مشيروع  ميثياق  عبد الحميد مهريو يرى 
 :السلم و املصاحلة الوطنية لمل شقني

و هييو الشييق الييذي يبييزه االعييالم، يرمييي ملعاجليية بعييض املظييامل و التجيياوزات و االثييار االنسييانية و :االول
االجتماعية لالزمة، ويزكي مجلة من االجراءات القانونية او االدارية تتيوىل مؤسسيات الدولية نفييدها بعيد 

 .   اىل العقاب قابال للعفو االستفتاء، اذ ان التزكية تتطلب قدرا كبريا من التسامح جيعل كل ما جير
و هييو الشييق املسييكوت عليييه،يرمي لتزكييية السياسيية اليييت ا اتباعهييا يف معاجليية االزميية منييذ ايقيياف :الثيياين

املسييار الييدميقراطي، اذ يتبييىن مشييروع امليثيياق حتليييالت هييذه السياسيية و اسييتنتاجاهتا و ممنوعاهتييا و يتبييىن 
، وكوسـيلة للحيلولـة اهرة االسـالم السياسـي المعقـدةاعتماد االقصاء  كوسـيلة لمعالجـة ظـ"جوهرهيا

 .2"دون تكرار المأساة 
 يوضح نتائج االستفتاء كما اعلن عليها اجمللس الدستوري 1.1جدول رقم 

 11.111.191 الناخبون املسجلون
 11.111.111 الناخبون املصوتون
 1.717.111 الناخبون املمتنعون
 171.111 االصوات امللغاة

 11.111.111 املعرب عنها االصوات
و هو ما يعادل  11.117.171 "نعم"املصوتون  بي

97.11% 
      02.62%و هو ما يعادل 177.711 "ال"املصوتون بي

 %79.71 نسبة املشاركة
 ،1111سبتمرب  19 نتائج استفتاءاملتضمن  ،1111اكتوبر  11املوافق  ،17ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،العدد  :املصدر

 .11ص
رغييم مقاطعيية واسييعة يف بييالد القبائييل، و قييد يعييود " نعييم"جيياءت نتيجيية االسييتفتاء االغلبييية السيياحقة بييي

السبب يف هذا اىل اكتفاء الشعب اجلزائري من الوضع القائم وما نتج عنه من عنف و تشتت للوحيدة، 
                                       

.111نزهة حانون، مرجع السابق، ص  -  1  
 :من املوقع التايل يوم  لتصرفا ا .يجب ان يستمر البحث عن طريق المصالحة الوطنيةعبد احلميد مهري، - 2

http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_ar/mehri_referendum.pdf  19.11.1111  a 12.22 

http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_ar/mehri_referendum.pdf%2019.01.2013%20a%2012.22hتم
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جهيية، و طييي  و اعتييربوه فرصيية لتوبيية الضييالني والكييف عيين جرائمييه البشييعة علييى اخييتالف انواعهييا ميين
 .صفحة الرعب و النقطة السوداء اليت عاشتها اجلزائر من جهة اخرى

مهمييا يكيين، االنتخابييات كوسيييلة للتغييري السييلمي ال ميكيين احلكييم  و كخالصيية عمييا سييبق ييينكم القييول 
عليهيا خييارج  الظييروف التارخيييية اليييت سييارت عليهييا جتربيية االنتخابييات برمتهييا  يف اجلزائيير، هييذه الظييروف 

ية ضرورية  ملعرفة األسباب اليت  و الرهانات اليت أوصلت هذه العملية إىل ما وصلت إليه  مين ع التارخي
و جعليت منهييا وسيييلة لتثبييت أركييان السييلطة و ليسيت آلييية ميين آلييات التغيييري  ممييا جعيل املييواطن ينضيير 

بة املشياركة و ارتفياع نسيبة بعني الريبة إىل العملية االنتخابية  برمتها، ريبة ترمجتها تدل عليها، تراجيع نسي
 .االمتناع

 و لعيييل مييين بيييني  االسيييباب الييييت ادت اىل ارتفييياع نسيييبة االمتنييياع و الييييت ا رصيييدها مييين خيييالل
 والدراسييييية امليدانيييييية للعواميييييل احمليطييييية وامليييييؤثرة هبيييييم، و اجلزائيييييريني املالحظييييية العلميييييية لسيييييلوك النييييياخبني

ميييين شييييأهنا أن تقييييود إىل تبييييان بعييييض أسييييباب ظيييياهرة االمتنيييياع عيييين  االنتخابيييييةميكانيزميييات العملييييية 
التصييويت، سييواء أكانييت عقالنييية أو العقالنييية، ممييا يتيييح عملييية معاجلتهييا هبييدف حتوهلييا ميين ظيياهرة 

 وتتمثييل هييذهواصيياذ القييرار السياسييي،  االنتخابيييةسييلبية إىل عملييية إجيابييية، تسيياهم يف دعييم املشيياركة 
 :فياألسباب 

 العمل السياسي غري املؤكدة يف الغالب، وكذا الفجوة بني القول و الفعل يف اجملتمعنتائج  -
والذي يرتبط بفعالية التنظيمات واملؤسسات السياسية القائمة يف اجملتمع : املناخ السياسي العام -

 .ومدى متثيلها لفئاته
 ومدى وضوحها و شفافيتها االنتخابيةاملنظومة القانونية  -
إذ أن عدم الرضا لدى املواطنني على السياسات العامة : ا على النسق السياسي برمتهعدم الرض -

 يعترب من األسباب املؤدية إىل زيادة االمتناع عن التصويت،
 .واملقصود بذلك قلة البدائل املعروضة واملرشحني، وبالتايل حمدودية االختيار: جدول االختيارات -
فاملالحم هو أن نسبة االمتناع تزداد كلما كان (: النتخاباتامستوى ) االنتخابأمهية موضوع  -

 .بعيدا عن اهتمامات املواطنني االنتخاباتموضوع 
دور اجلهاز التشريعي وفعاليته يف سن القوانني، ومناقشة السياسة العامة، ع العائد امللموس الذي  -

 لققه تطبيق املنظومة التشريعية على املواطنني،
مطالب الناخبني مع البدائل املطروحة يف العرض السياسي، و عدم تلبية برامج عدم توافق  -

 .املرشحني لطموحاهتم
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، و تعقيد عملية التصويت، باإلضافة إىل وجود أسباب االنتخابيةصعوبات التسجيل يف القوائم 
د أماكن توافق فرتة التصويت مع ساعات العمل وعدم وجو : أخرى مؤقتة وآنية ال ميكن جتاهلها وهي

الواجبات  -تعدد املسؤوليات  -املرض املفاجئ  -تصويت حمل اإلقامة  -مناسبة لإلدالء بالصوت 
  .العائلية

 .عدم االهتمام باألمور السياسية من طرف املواطنني -
ترهل املؤسسات القائمة بعملية التنشئة السياسية، اليت من شأهنا أن تعزز لدى املواطنني فضيلة 

 .سياسية أو االبتعاد عن السياسة وما يتصل هبا كليااملشاركة ال
نسبة األمية عامة والتخلف السياسي خاصة والذي جيعل املواطنني على جهل مبجريات احلياة  -

 .االنتخابيةالسياسية و معطياهتا، وبالتايل عدم االهتمام بالعملية 
اسي اليت توجد شخصية ضعيفة الوف من السلطة والسياسة، وهذا ناتج عن حالة االغرتاب السي -

 اإلحساس أو تنشئ حالة الوف من جراء ممارسة واقعية انتهت بالسجن أو الضرب أو غرامة مالية
ضعف اإلحساس الوطين و القومي وغياب اإلحساس باملسؤولية لدى بعض أفراد اجملتمع، وهو ما  -

 .االنتخابيةينجر عنه استهتار بالعملية 
 .وغموض أهداف النظام السياسي، وعدم قدرة املواطن على صياغة مطالبهقصور الوعي السياسي -

 :آليات عالج االمتناع عن التصويت

إن تشجيع املشاركة السياسية أمر ضروري من أجل إكميال البنياء اليدميقراطي، وأداء أحسين للدميقراطيية 
الفعاليية، وعلييى هييذا  االنتخابيييةاليييت تقييوم علييى مبييدأ التمثيييل، الييذي يفقييد مصييداقيته يف غييياب املشيياركة 

تشكل ظاهرة االمتناع عن التصويت عائقا أمام إقامة نظام دميقراطي له شيرعية ومسياندة شيعبية، وعلييه 
 االنتخابييةجيب عالجها انطالقا من معرفة وحتليل أسباب هذه الظاهرة، ويف الواقع إن تشجيع املشاركة 

للعبيية السياسييية، ألن ال أحييد يعلييم مييا صبئييه هييذه قييد ال يكييون مرغوبييا ميين طييرف بعييض األطييراف يف ا
 : اجملموعة الصامتة ومهما يكن ف نه من أجل تشجيع هذه األخرية نقرتح ما يلي

، وتقلييييل تكييياليف املشييياركة وتسيييهيل االنتخابييييةتبسييييط و تسيييهيل إجيييراءات التسيييجيل يف القيييوائم  -
اللكرتوين وإمكانية احلصول على بطاقية إجراءات التصويت، خبلق أساليب جديدة للتصويت كاالقرتاع ا

 .االنتخابية، والتخفيف من إجراءات الوكالة االنتخابانتخابية يف نفس يوم 
 ..نشر الوعي السياسي بني املواطنني من خالل االهتمام بالتنشئة السياسية والثقافة السياسية -
 .بث روح الثقة يف اجملتمع -
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سييلة فعالية لتحقييق احلريية واملسياواة، والتوزييع العيادل للثيروة، و  االنتخيابإن إحسياس امليواطن بيأن  - 
 .ف ن توجهه حنو صناديق االقرتاع سيكون مكثفا
، ولين " اليدول الدميقراطيية " االمتناعية لن يكون هدية ويف األخري، ف ن عالج االمتناع عن التصويت و

يكون هبة كرميية مين طيرف املسيتفيدين مين الوضيع احليايل، واحليل لين يكيون سيهال أو مباشيرا، بيل األمير 
يتطلييييب ويسييييتلزم عمييييال جييييادا ومضيييينيا وفعيييياال، أي أنييييه سيييييكون نتاجييييا لعمييييل سياسييييي و اجتميييياعي 

، ال يعيييزى ملؤسسيييات الدولييية فحسيييب، وإمنيييا جييييب أن تشيييرف علييييه كيييذلك دءوبواقتصيييادي وثقيييايف 
تيييؤطره خنبيييية سياسيييية اجتماعييييية مثقفيييية  ظيميييات اجملتمييييع امليييدين، الييييواعي بأهدافيييه وأدواره، وتنشييييطه وتن

 .1و لصة

 :في الجزائر المدني واقع المجتمع:رابعا
يعيرف اجملتمييع املييدين بانييه مجليية املؤسسييات السياسييية و االقتصييادية و االجتماعييية و الثقافييية اليييت 

الضييرورية للمجتمعييات احمللييية و تتمتييع باالسييتقاللية النسييبية عيين سييلطة تعمييل  علييى تلبييية االحتياجييات 
الدولة،يسياهم يف صيياغة القيرار خيارج املؤسسيات السياسييية و ليه هيئيات نقابيية كاليدفاع عين مصيياحلها 

 .االقتصادية، ومن اهدافها الثقافية كنشر الوعي 
حمصييلة كيل  التعريفيات الييت تناوليت اجملتمييع يتكيون جملتميع امليدين مين اربعيية عناصير ضيرورية و الييت تعتيرب 

 :املدين
الطوعييية،و نقصييد هبييا الفعيييل االرادي احليير و هييو مييا ميييييزه عيين مجيييع التكوينييات االجتماعيييية :اوال

 .االخرى سوا املفروضة او املوروثة
 التنظييم، خيتليف اجملتميع امليدين عين اجملتميع التقلييدي الكالسييكي و الييت نقصيد هبيا املؤسسية:ثانييا

 .اليت تشمل كل جماالت احلياة
الغاية، و اليت متثل اهلدف الذي يسعى اليه اجملتمع امليدين و اسيتقالليته عين السيلطة و هيمنية :ثالثا

 .الدولة
 الفردية، املواطنة، حقوق االنسان،املشاركة :اجملتمع املدين منظومة مفاهيمية اوسع تشمل:رابعا

 

                                       
 .دراسة في السلوك االنتخابيجمذوب عبد املؤمن، بارة مسري، ليمام ساملى، -1

http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49 28/01/2013 00.58   :ا التصرف باملوقع التايل يوم

http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49
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  1...السياسية والشرعية الدستورية
بط مفهييييوم اجملتمييييع املييييدين باحليييديث عيييين عمليييييات االنتقييييال الييييت حيييياول النظييييام السياسييييي ييييرت

اجلزائري القيام هبا ابتدءا من النصف الثاين من الثمانينيات   وهو ما جعل مفهيوم اجملتميع امليدين يبيدو 
جليية واحتييل لقييد بيرز بصيورة  .يف احلالية اجلزائريية ،كمفهيوم رمسيي أكثيير منيه مفهوميا شيعبيا أو معارضيا

 :مكانة مرموقة يف فرتة التسعينات يف اجلزائر و ذلك يعود اصال اىل االسباب التالية
 .االنفتاح الدميقراطي الذي شهدته اجلزائر منذ بداية الثمانينات-
 .كبري من اجلمعيات انتشار الوعي اجلمعوي لدى املواطنني مع ميالد عدد-
 .استقالل احلركات اجلمعوية عن الدولة-
 .حرية املمارسات السياسية و الثقافية-
 .االعرتاف الرمسي بالتعددية احلزبية-
 .التحوالت السياسية و االقتصادية و االقليمية و اجلهوية والدولية-

ولد وتري اجملتمع املدين يف احضان الفكر الدميقراطي اذ فرض ذلك االهتميام  مييع اهليئيات الييت تأخيذ 
 2.تمع و الدولةدور الوسيط بني الفرد واجمل

تييييييدعم دور اجملتميييييع املييييييدين و منظماتييييييه يف املشيييييياركة  نتيجييييية للتحييييييوالت اليييييييت عرفتهيييييا اجلزائيييييير
مالئميية اإلطييار القييانوين و التشييريعي امليينظم للحييياة السياسييية، و : و ميين بييني تلييك املسييائلالسياسييية،

، و الييذي يعتييرب كخطييوة متقدميية علييى طريييق توسيييع رالتحييول حنييو الدميقراطييية اجليياري حاليييا يف اجلزائيي
املشاركة السياسية املرتبطة فعال ب نشاء و تعدد املؤسسات الييت تعيزز املسيار اليدميقراطي كياألحزاب، و 

فبدأت ترتسيم مالميح .مجاعات الضغط، و مجاعات املصاحل اليت تعمل كوسيط بني املواطن و الدولة 
 : سياسي اجلزائري و خباصة فيما يتعلق بي مأسسة  هذه املشاركة يف احلقل ال

نقل الدميقراطية السياسية إىل مستوى العميل املؤسسيايت و تكريسيها يف إطيار بنيية سياسيية دميقراطيية -
 . واعدة، على رغم ما يشوهبا من غموض و تناقض يف بعض املمارسات 

                                       
1-قرزيزي حممود، لياوي مرمي،دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر، بين الثبات والتغير،املركز اجلامعي 

. 1-1ص .،ص(بدون سنة)برج بوعريريج، جامعة بسكرة  
 

، (بدون سنة)فيالديفيا الثقافية:اجلزائر، (دوره في التفعيل االجتماعي والثقافي)سوسيولوجية المجتمع المدنيحممد  سعيدي،-1
 .11ص 
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لقيرارات السياسيية و وضيع تأطري الصراع السياسيي بيني القيوى السياسيية حيول سيلطة صينع و اصياذ ا-
 .السياسات العامة، بأطر و آليات مؤسسية سياسية

التبلور التدرجيي النتشيار و تعمييق الثقافية املدنيية الييت تقيوم عليى إقيرار االئيتالف احلكيومي و اقتسيام -
أ بني القوى السياسية و اعتماد التعددية السياسية و الفكرية و تكريس مبد( التنفيذية خباصة)السلطة 

 .املساواة اليت جتسده دولة القانون
االجتياه املتنيامي حنيو تعيييني حيدود يف جميال عمييل الدولية و تيدخلها، حبيييث بيدأت مؤسسيات اجملتمييع -

 .املدين تتمتع هبامش و لو بسيط من حرية احلركة بعيدا عن التدخل املباشر من جانب الدولة
ن مناقشيية سييلمية ميين ناحييية، و تكييريس مبييادئ امليييل املتزايييد حنييو جعييل العملييية السياسييية تعبييريا عيي-

 .الرتاضي و التوافق كقاعدة للمنافسة بني الفاعلني السياسيني من ناحية أخرى
 .االنتشار الواسع لإلعالم رغم حمدودية هامش حريته -
 –عيدم احليياد السياسيي –التعددية احلزبية و االنتخابات الدورية، على رغم ما شاهبا من حتيز اإلدارة -

 1.و طعون التزوير من جهات ذات اجتاهات سياسية  تلفة
عرفييت احلركيية اجلمعوييية منييذ بييدايتها نوعييا ميين الركييود و اجلمييود،و بييدا ينييتعش يف السيينوات 
االخيييييرية و جتسيييييد ذليييييك مييييين خيييييالل قضييييياياها و املسيييييامهة مبواقفهيييييا االجتماعيييييية واالقتصيييييادية و 

،وسلسييييلة 1991هييييا اجلزائيييير منييييذ سييييبتمرب السياسييييية، و ميييين خييييالل النييييدوات الوطنييييية اليييييت عرفت
احليييوارات املتعلقييية باحليييياة السياسيييية واالقتصيييادية ميييع الدولييية، لتنتهيييي بعقيييد ملتقيييى اجلمعييييات او 

،اذ مثلييييت اول خطييييوة حنييييو 1997افريييييل  11و  11احلركيييية اجلمعوييييية الوطنييييية املنعقييييدة مييييابني 
احللييول املمكنيية لرزميية اليييت مرتبهييا تكييريس الدميقراطييية ميين خييالل اشييراك اجملتمييع املييدين يف تصييور 

الييبالد هلييذا متحييور عملييه علييى تكييييف نشيياطها و وظائفهييا وفييق الظييروف و املشيياكل املتواجييدة يف 
 2.احلياة العامة

إن دور منظميييات اجملتميييع امليييدين يف حتفييييز النييياخبني عليييى االقيييرتاع و دورهيييا يف تشيييجيعهم عليييى 
التصييويت للمرشييحني ذوي املصييداقية و الكفيياءة مهييا وجهييان لعمليية واحييدة، فكلمييا زاد عييدد املقرتعييني 

                                       
مذكرة ماجستري لوم سياسية ، 0888-0898المجتمع المدني و دوره في التنمية السياسية بالجزائر  هشام عبد الكرمي،-1

.111، ص 1111،جامعة اجلزائر، مارس (غري منشورة)و عالقات دولية،   
1- مشري مرسي ،التحوالت السياسية و اشكالية التنمية في الجزائر:الواقع والتحوالت)المجتمع المدني في الجزائر:در اسة 

  في الية تفعيلل(،كلية العلوم القانونية و االدارية، جامعة شلف،11 اوت 1111، اجلزائر،ص.ص 11-11. 
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تحدييد زادت فرصة انتخاب من هم اكثر جدارة و كفياءة، و هيذا ميا يتطليع إلييه اجملتميع امليدين ألجيل ال
 .1و ممارسة الرقابة على السلطة السياسية و أدائها، من خالل تفعيل املشاركة السياسية

و مييين بيييني االسيييباب الييييت ادت اىل تراجيييع دور اجملتميييع امليييدين و احلركيييات اجلمعويييية هيييو تعييياطي 
و السيلطة معهيا بارجتاليية و غيياب سياسيية واضيحة ليدى الدولية تقيوم باشيراك كيل املؤسسيات الشيعبية، 

 :يتجلى هذا القصور يف مستويني
و على رأسها ضعف امليزانية كما هو معيروف ان امليوارد الييت متتلكهيا :ضعف البنية التحتية للجمعيات-

مؤسسييات اجملتمييع املييدين تعييد ميين اهييم متطلبييات قيامييه بييادواره املختلفيية وادارة عالقاتييه باهليئييات الرمسييية 
 .معهاللدولة مبا يضمن استقالله بالتعاطي 

سعي العديد من االطراف و املؤسسات و على رأسها السلطة السياسية القائمة على احتواء مجعييات -
اجملتمييع املييدين او علييى االقييل منافسييتها وهييو االميير الييذي ييينعكس سييلبا فيمييا يتعلييق باحتفيياص اجلمعييية 

اجلمعييوي و سييجنه يف بشخصيييتها والقيييام مبهامهييا، كالييدور املهيييمن لالجهييزة البريوقراطييية علييى العمييل 
  2.اسرتاتيجيات كثريا ما تكون حمدودة

مسحيييت التسيييهيالت القانونيييية :غيييياب اليييوعي حبقيقييية العميييل اجلمعيييوي و انتهازيييية بعيييض االشيييخاص-
لتأسييس اجلمعيييات فقييد فسييحت اجمليال امييام فئييات ال عالقيية هليم بالعمييل اجلمعييوي وال وعييي باملشيياركة 

 .و حتقيق املصاحل الشخصية االجتماعية، و امنا بغرض االستفادة
الظيييروف السياسيييية الصيييعبة الييييت عرفتهيييا اجلزائييير حييييث ادى عيييدم االسيييتقرار االميييين اىل هتدييييد العميييل -

 . 3اجلمعوي
كمييا قييد يلعييب اجملتمييع املييدين دورا سييلبيا يف حاليية مييا اذا كييان تابعييا للدوليية، فتبعيتييه اثييرت علييى 
حياديته و على ادواره احلقيقية يف االنتخابات اجلزائرية،بالتايل زادت يف درجة وحدة الشكوك اليت حتول 

التوازنييات بيني اطييراف حيول نزاهية االنتخابييات و مصيداقيتها، كمييا ان عالقتيه بالدوليية ادت اىل اخيتالل 
العملية االنتخابية لصاحل مرشح السلطة، اذ يشعر الناخبني بأن النتيجية حسيومة مسيبقا مميا يلجئيون اىل 
االنسحاب والعزوف عن املشاركة التصيويتية باعتبيار ان صيوهتم لين يغيري الفيائز،و امنيا سيكسيبه الشيرعية 

                                       
دار اهلادي للطباعة و النشر و : حيدر حب ا ، الطبعة األوىل، بريوت . تر ،المجتمع الديني و المدنيامحد واعظي،  -1

. 111 ، ص1111التوزيع،   
1- صاحل زياين،تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد و ارساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر،جملة الفكر،كلية 

.11-19ص . ، ص11احلقوق والعلوم السياسية،جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد    
.11مشري مرسي ، مرجع السابق، ص  - 3  
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ايدة من طرف اجملتمع املدين جيعيل االنتخابيات على حساب رغباهتم يف التغري،كما ان غياب الرقابة احمل
 .1اجلزائرية عرضة للتالعب من قبل اطرفها يف  تلف مراحلها وتفاعالهتا

شييييهدت   1111-1919و كخالصيييية ملييييا تطرقنييييا اليييييه سييييابقا ان اجلزائيييير منييييذ الفييييرتة املمتييييدة 
انيت نسيبها متباينية مين مشاركة شعبية على ساحتها السياسية كما عرفت مجلة مين االنتخابيات و ان ك

مرحلة اىل اخرى، و لعل اهتمامنا كان مركزا على االنتخابات باعتبارها القناة االكثير امهيية و الييت ميكين 
ميين خالهلييا  قييياس نسييبة املشيياركة، حيييث ان العديييد لصييرون املشيياركة السياسييية يف قنيياة واحييدة وهييي 

تبقييى املشيياركة غييري االنتخابييية ضييعيفة مقارنيية  و علييى صييعيد اخيير .االنتخابييات نتيجيية لقابليتهييا للقييياس
 1111باملشاركة االنتخابية عند الكثري من امليواطنني فمين خيالل اسيتطلع لليرأي اجيري قبيل انتخابيات 

حضييييور لقيييياء او اجتميييياع ميييين اجييييل حبييييث موضييييوع مييييا يف القضييييايا  مل يشيييياركوا يف %11.1جنييييد ان 
لييذين كييان هلييم مشيياركة يف هييذا النييوع اكثيير ميين ا %11.1السياسييية، او التوقيييع علييى عريضيية، مقابييل 

مل يشييياركوا علييييى  % 71.1معينييية، فالغالبيييية  بنسيييبة   ميييرة، اميييا يف املشييياركة حيييول تظييياهرة او مسييييرية
 .2االطالق مبثل هذه النشاطات

كميييا تعتيييرب مشييياركة امليييواطنني يف اجمليييالس املنتخبييية مييين املؤشيييرات القويييية عليييى التنميييية السياسيييية، 
من خالهلا يتم وضع برامج و خطط تنموية للمجتمع باعتبار ان املواطن يعترب طرفيا مهميا و  باعتبار انه

فيييييرد فقيييييد افيييييرزت النتيييييائج  711شيييييريكا اساسييييييا يف التنميييييية، فمييييين خيييييالل دراسييييية عينييييية قيييييدرت ب 
اميا االنتمياء اىل االحيزاب السياسيية .من أفراد الدراسة مل يشاركوا حبضور اجتماعيات   %91.91على

 .3ليس هلم انتماء ألي حزب سياسي يف اجلزائر %91.11العينة اذا اعتربت نسبة  من نفس

 
 

                                       
1-منري مباركية،عالقة المجتمع المدني بالدولة و تأثيرها على العملية االنتخابية في الجزائر،)دفاتر السياسية و 

.111-111ص .، ص1111جامعة عنابة، اجلزائر، عدد خاص افريل ،(القانون   
،مركز الدراسات (تقرير وصفي مختصر للنتائج االولية)استطالع  مقياس الرأي العام العربي الجزائرفارس بريزات، - 2

 .11، ص 1111االسرتاتيجية،اجلامعة االردنية، مارس 
جملةالعلوم االنسانية و االجتماعية،جامعة قاصدي مرباح ؟أي عالقة:التنمية  و الثقافة السياسيةنبيل حليلو، - 3

 .11، ص 1111اجلزائر،العدد الثامن،:ورقلة
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 .اثر المشاركة السياسية على التنمية السياسية في الجزائر:المبحث الثالث

 :دور المشاركة السياسية في التنمية السياسية:اوال
التنمييية متثييل توحيييد مجيييع جهييود املييواطنني مييع جهييود احلكوميية ميين اجييل حتسييني الظييروف مبييا ان 

االقتصييادية و االجتماعييية و السياسييية و الثقافيييية للمييواطنني و ربطهييا مبجيييتمعهم و منييط احلييياة فييييه، و 
ادل بيني متكينهم من املسامهة يف حتقيق الرقي والتقيدم جمليتمعهم، و بالتيايل هنياك ارتبياط جيد وثييق و متبي

املشييياركة السياسيييية و التنميييية حبييييث تعميييل التنميييية عليييى اتاحييية فيييرص اكيييرب للمشييياركة مبعيييىن اهنيييا صليييق 
وجييود التعبئيية اجلماهريييية تعييد ميين أهييم عوامييل جنيياح واسييتمرارية التنمييية السياسييية، وتتجسييد ف .1املشيياركة

ع بتعزييزه وترسييخه وتنميتيه وتطيويره، التعبئة اجلماهريية بفاعلية السلوك السياسي اليذي تقيوم قييادة اجملتمي
وإبقاءه حمافظا  على الينهج املالئيم لدمية أهيداف اجملتميع، وييتم ذليك مين خيالل احلفياص عليى االلتحيام 
والتعيياون بييني السييلطة واجلميياهري لضييمان فاعلييية توجيييه السييلوك اجملتمعييي لرفييراد واجلماعييات مبييا لقييق 

 .2 السياسية التنمية

السياسية اسلوب ضغط على صانعي القرارات الصاذ سياسيات لصاحل  التنميية  و متثل املشاركة 
باملقابيل تتمتييع احلكومييات مبسييؤوليات كيربى علييى املسييتوى الييوطين، وعليهيا التزامييات و اعبيياء اكثيير حنييو 
اجملتمع،حيث جيب عليى اجلمياهري باملقابيل التخفييف عين احلكومية بتحميل جيزءا مين هيذه االعبياء، وان 

إال انييه .3كييل طاقتهييا و امكانياهتييا و خرباهتييا ملسيياندة احلكوميية و تسييعى قييدر املسييتطاع للمشيياركةجتنييد  
 هناك سؤل كيف تصبح  ازمة مادمت تأخذ امهية وتقوم بدور فعال يف حتقيق التنمية السياسية؟

تنشأ هذه األزمة عندما يعجز النظيام السياسيي عين إعيادة رسيم عمليية التفياعالت السياسيية بيني 
لقييوى السياسييية املختلفيية داخييل اجملتمييع ميين أحييزاب ومجاعييات ضييغط وغريهييا، عنييدما تتزايييد رغبتهييا يف ا

العمييل السياسيييي، وتيييدخل قييوى جدييييدة إىل عمليييية التفاعييل السياسيييي هيييذه، ممييا يعيييين ازديييياد املطاليييب 
وهيو أميير السياسيية ميع ضيعف يف احلييراك السياسيي للنظيام يف اسييتيعاب هيذه املطاليب ومتثيلهييا سياسييا ، 

يتعليق مبرونية عمييل النظيام السياسيي وقابليتييه عليى التكيييف مييع األوضياع املتغيرية بازدييياد وجتيدد عييدد  و 

                                       
، جامعة باجي "1110دراسة تحليلية  لالنتخابات التشريعية "ازمة المشاركة السياسية في الجزائر ناجي عبد النور،  -1 

 .7ص .1117،  طار، عنابة
1- حممد شطب عيدان اجملمعي،النخبة السياسية وأثرها في التنمية السياسية، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية و السياسية، 

111، ص 11،السنة 11العدد    
  3- ناجي عبد النور، ازمة المشاركة السياسية في الجزائر "دراسة تحليلية  لالنتخابات التشريعية 1110 مرجع السابق، ص1.
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مواقف القوى السياسية املختلفة فيه، وهو أمر يؤدي إىل هتدييد اسيتمرارية عمليه وحيويتيه، مميا ييؤثر عليى 
 .جممل مسرية التنمية السياسية اليت تتصف بطابع التغيري 

ثييل هييذه األزميية حتييديا  مباشييرا  تتحمييل النخبيية السياسييية بشييكل كبييري نتائجييه، إذ أهنييا تييرتبط مت   
بقابليييية النخبييية عليييى التجيييدد واسيييتيعاب القيييوى السياسيييية املختلفييية، واآلراء واالجتاهيييات السيييائدة يف 

احليراك،  تتمثيل يف غليق فيرص, اجملتمع، إذ يؤدي تزمتها يف تبين ر ى سياسية متصلبة إىل نتيجية سيلبية
و غلق أبواب املشاركة السياسية أمام أعداد كبيرية مين أبنياء اجملتميع، مميا ييؤدي إىل عمليية تيدوير بطيئية 
داخل النيييخبة، وجعل التغيري يف الينمط السياسيي فيهيا رهنيا  حبيدوث انقيالب عسيكري أو ميوت زعييم  

لة وجود خنبة منفتحية وغيري على العكس من ذلك يف حا, كبري أو بثورة شعبية أو انتصار حرب أهلية
منغلقة على نفسها، مما جيعلها تسمح بعملية احلراك والتجدد، وهو ميا يزييد مين إمكانيية جتياوز النظيام 
السياسييي هلييذه األزميية املتعلقيية باملشيياركة، وفييتح قنييوات التواصييل والتجييدد مييع اآلراء السياسييية والقييوى 

 .1الصاعدة فيه
السياسيية الييت  الشيعراتو يف ظيل تيداخل خطياب فمن الناحية العمليية هيذا ميا شيهدته اجلزائير 

ملييرة واحييدة و تلييك اليييت تعتمييد أسييلوب العنييف كخيييار أوحييد  االنتخييابتييدعوا إىل التغيييري  عيين طريييق 
للوصييول إىل السييلطة و إقاميية  نظييام سياسييي بييديل يقييوم علييى اإلقصيياء و التمييييز، أميير أعطييى الفرصيية 

مهميييا كانيييت األسيييباب املباشيييرة و غيييري  .للمؤسسييية العسيييكرية للتيييدخل و توقييييف املسيييار االنتخيييايب 
املباشرة اليت جعلت هذه املؤسسة تلجأ إىل توقيف املسار االنتخايب، في ن هيذا التوقييف كانيت نتائجيه 

 :مدمرة و كاريثية على البالد و العباد ومنها
 .اجلمهورية املنظمة للعملية االنتخابيةاالنتهاك الصارخ للدستور وقوانني -
شغور مؤسسايت غري مدرس على مستوى املؤسسات الدستورية أي اجملالس احمللية املنتخبة، املؤسسة -

 . التشريعية و مؤسسة رئاسة اجلمهورية 
 ةومارسيييت قيييوى سياسيييي دامييييةهيييددت حبيييروب  خطيييريةتسيييارع وتريتيييه اىل مسيييتويات  باإلضيييافة اىل -

مبختلييف اشيييكاله سييواء كانيييت قييوى حاكميييه او معارضييه او بيييني القييوى السياسييييه  لعنيييفا ةواجتماعييي
التنظيمييييه وهييييمن يف اجلزائييير العنييييف االصيييويل اليييذي جليييأت اليييييه  وإطاراهتييييانفسيييها اي داخيييل بنائهيييا 

 2. وباتت تشكل طرفا  عنيفا  يف الصراع السلطةاسالميه ملواجهة  وأحزابمجاعات وقوى 

                                       
.111-117ص .، مرجع السابق، صحممد شطب عيدان اجملمعي- 1  

11ص مرجع السابق،  ،و اخرون فادي ابو عالم - 2  
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اركة و التنشئة السياسية فذلك فنقص احلرية شكل يف حد ذات ازمة تنموية باإلضافة اىل ضعف املش-
القصور الناتج عن غياب احلرية ادى اىل غياب احلكم الصاحل ما يضعف التنمية االنسانية و اليت 

 .1تشكل اكرب مظاهر صلف التنمية السياسية
  :و لعل من مظاهر ازمة المشاركة في الجزائر نجد ما يلي

 مع املمارسات القانونية والنصوص والربامج واملواقف اإليديولوجية املبادئ بني التطابق غياب  -
 .والسياسي اإلداري الفساد تفشي صاحبها اليت امللموسة السياسية

 أثناء إال األحزاب تظهر ال حيث السياسية القوي قبل من فعالة غري مومسية شكلية مشاركة- 
 االنتخايب الريع على احلصول أو معينة أدوار تأدية هبدف االنتخابية العملية

 حقيقيية مشياركة عين تعيرب أن دون مسياندة خليق بغيرض التعبئية شيكل اصيذت السياسيية املشياركة  -
 .السياسي اجملتمع يف جتري مبا اهتمام من نابعة
 وغياب واجلمعيات كاألحزاب الرمسية غري املؤسسات يف سواء القائم الوضع على احلفاص  - 

 و األشيخاص نفيس بقياء الرمسيية، املؤسسيات يف أو الداخليية حياهتيا يف السيلطة عليى التيداول
 .السياسات

 املناصب على الشيوخ سيطرة يالحم حيث السياسية، لرحزاب االنضمام عن الشباب عزوف -
 .السياسي العمل لتحريك واحليوية التجديد غياب وبالتايل القيادية،

 يف املشاركة وضعف(ممارسة االنتخابات على اإلقبال ضعف) الطالبية االنتخابات يف املشاركة عدم - 
 للحياة السياسية غري اجملاالت ويف األخرى االجتماعي النشاط أوجه

 والعملية السياسي النظام حنو األفراد اجتاهات يف تؤثر املشاركة هذه مثل أن ذلك االجتماعية
 . السياسية

 املثقفني وعزوف االجتماعي احلراك ضعف -
 .2االنتخابية املقاطعة -

ــــرت دالو يييييرى ر ان حكييييم االغلبييييية يشييييكل جييييوهر  الدميقراطييييية، اذ يييييرى انييييه يسييييتحيل  وب
اسييتخدام االليييات الدميقراطييية ميين اجييل الوصييول اىل السييلطة لتييدمري هييذه االليييات ا لتهديييد اسييتمرارية 

                                       
 ،(جملة الباحث) ،االزمة و مستلزمات االنفراج التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة بعض اعراضقاسم حجاج، - 1

 .11،ص  1111، 11 ، العدد جامعة ورقلة
 مجامعة دمشق، كلية العلو ( حلقة حبث)،الجزائر نموذجا"ازمة المشاركة السياسية في الدول الناميةصخر احملمد، - 2

 .  17 ص ،1111-1111السياسية،
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للمسيييتقبل يف منييياخ ميكييين تصيييور اي تنمييييه او تقيييدم  ومييين الواضيييح انيييه ال. 1هيييذه العمليييية الدميقراطيييية
و جتيدر  . االحباط العام ومتزق لنسيج االجتمياعي والوف والدمار و  العنف والعنف املضاد التواصل

االشارة اىل ان العنف ظاهرة هلا اسيباهبا  هليا دوافعهيا ومين ا االنيزالق السياسيي أي العنيف املسيلح مل 
الييييت  تغيييذي العنيييف يف الواقيييع و خاصييية ان  يتقنيييوا ادارة االزمييية، و مل يأخيييذ بعيييني االعتبيييار املقييياييس

 .  2العنف اجلزائر كانت تعاين من تدهور احلالة االقتصادية حيث خلقت اجلو املناسب
لقصييري للمسييار االنتخييايب  إىل طييرح مجليية ميين التسييا الت اباإلضييافة إىل هييذا، أدى التوقيييف  

انتخابيات ميتحكم يف نتائجهيا مسيبقا الكربى، كان على النظام اإلجابة  عنهيا و اليروج منهيا بواسيطة 
 :و من هذه التسا الت كيف ميكن 

إقناع الرأي العام الداخلي و الارجي بأن االختيار الشعيب الذي عرب عنه يف االنتخابات احمللية و -
مل يكن تعبري صادقا عن اإلرادة احلرة و  1991 التشريعية يف الدور األول لالنتخابات التشريعية

اليت عربت عنها الشعب عن طريق االقرتاع العام، و من ع اإلجابة عن سؤال جوهري   الدميقراطية
هل هذه الكتلة الناخبة و يف حالة ظروف مغايرة  يسودها فيها األمن  املدين و االستقرار :  آخر هو

  االجتماعي و مها من أهم  ظروف املمارسة السياسية السلمية ي كان ميكن أن  تصوت يف اجتاه أخر
 و على قوى سياسية غري تلك اليت صوت عليها يف انتخابات بداية التسعينيات؟

كيف ميكن نزع الشرعية على الذين جلر  إىل السالح من أجل اسرتداد حق مكتسب عن طريق   -
 ؟3االقرتاع العام الشفاف و إن كانت تنقصه شرعية النزاهة

فاإلجابيييية عيييين هييييذه االسييييئلة جعييييل ميييين الدوليييية تقييييوم ب صييييالحات عاجليييية لكسييييب شييييرعيتها 
فاملشيييياركة السياسييييية هييييي اضييييفاء ملصييييداقية و شييييرعية النظييييام و اهليئييييات احلكومييييية، و سييييياجا امنيييييا 
للدميقراطيييية، مييين خيييالل تكيييريس الفيييرد حلقوقيييه والتعبيييري عييين اراءه وتطلعاتيييه حيييول املسيييائل الوطنيييية يف 

سمح به القانون، وعدم احتكار العمل اليوطين لصياحل فئية معينية تعطيي نفسيها حيق احليراك حدود ما ي
 :من جديد حيث جلأت اىل .4السياسي

                                       
بدون :)،القاهرة1.،ط1.ج،(اتنمية السياسية و بناء االمة)التطور السياسي و التحول الديمقراطيعبد الغفار رشاد القصي، -1

.119، ص 1111،(دار النشر  
مذكرة ماجستري،علوم سياسية و عالقات ،(المستقبل-الممارسة-المكانة-التاريخ)الظاهرة الحزبية في الجزائرتوازي خالد، -1

 .119، ص 1111-1111،(غري منشورة)دولية،جامعة اجلزائر
 .11ص مرجع السابق، ،واخرون فادي ابو عالم - 1
 1العدد  جملة العلوم االنسانية ،جامعة حممد خيضر بسكرة،،اشكالية المشاركة السياسية و ثقافة السلمجال حممد امني، -4
 .111 ص ،1117 نوفمرب،
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و اليييت حظرتييا مجيييع مكونييات اجملتمييع السياسييي و املييدين اليييت   1991نييدوة الوفيياق الييوطين  عقييد -  
كانييييت متواجييييدة يف املؤسسيييية التشييييريعية غييييري الدسييييتورية مييييا عييييدى القييييوى املعاكسيييية اليييييت فييييازت يف 

 .1991انتخابات ديسمرب 
متيييزت بييالكثري ميين النزاهيية و املشيياركة الشييعبية  سييابقة ألواهنييا إجييراء أول انتخابييات رئاسييية تعددييية -

 . املؤطرة
 .تعديل الدستور -
إجييياد تنظيييم حييزيب بييديل يعييول عليييه تتشييكل قيادتييه و قاعدتييه النضييالية ميين ذوي الييوالء و املصيياحل يف -

 .1عموم لفظها

ان االحزاب السياسية تقدم أساسا للمشاركة السياسية (Huntington)هنتينجتونيعترب 
،صتلف يف امهيتها تبعا لتطور اجملتمع،فمع تقدم اجملتمع عن طريق التحديث،تنتقل املشاركة من 

،و من خالل دراسته توصل اىل قواعدها التقليدية اىل قواعد اكثر عصرية،رقيا يف مستوى املشاركة نفسه
 .2ان االحزاب السياسية متثل اهم التنظيمات واسعة النطاق

 إىل السياسيية، قيد ييؤدي واملشياركة السياسية حلبية إىل النياس مين اييدةمتز  أعيداد غيري أن دخيول
 Political " "التحليل السياسيي"  (Huntington)هنتنيجتـون يسيميه ميا أو االسيتقرار انعيدام

Decay  " ويعييين هييذا ببسيياطة أن اييية حماوليية للتحييديث سييتؤدي إىل عييدم االسييتقرار، فبينمييا يييؤدي ،
التطيور االقتصييادي إىل رفييع مسيتوى املعيشيية، ف نييه لطيم الفئييات االجتماعييية التقليديية، ويولييد التييوترات 
 الفردييية، ويفييرض مطالييب جديييدة علييى احلكوميية، وإذا عجييزت املؤسسييات السياسييية عيين السيييطرة علييى

 .3نتائج التغيري وآثاره ف هنا ستعاين من عدم االستقرار
وهبييذا فييان توقيييف املسييار االنتخييايب يتعتييرب توقيفييا  للمسييار الييدميقراطي، و يكشييف ميين جهييية 
اخييرى عييدم اسييتعداد النظييام السياسييي ملواصييلة االصييالحات السياسييية،يف اطييار بتنيياء نظييام دميقراطييي 

اىل اسييتحداث مؤسسييات بديليية  باإلضييافةالسييلطة للجميع،تعييددي يضييمن املشيياركة و التييداول علييى 

                                       
 .11ص مرجع السابق، ،و اخرون فادي ابو عالم - 1
جامعة باجي ،(السياسية و القانوندفاتر )دور االحزاب السياسية في التنمية السياسية في العالم الثالث،مجال منصر، - 2

 .111،ص 1111 طارعنابة، عدد خاص افريل 
 ، 11 ، اجمللد، جملة جامعة دمشق"مشكالتها وآفاقها: التنمية السياسية في المجتمعات النامية"هيثم سطالي،  - 3

 .111، ص 1997 ،1العدد 
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عن طريق اسلوب التعييني و لييس االنتخياب افقيدها الشيرعية نتيجية لغيياب املشياركة السياسيية لتمثييل 
 .1املواطنني لصنع القرر السياسي

من و هبذا يتحول دور املشاركة السياسية من اداة لتحقيق االستقرار اىل اداة ال استقرار و بدال 
أعمال الشغب، : مثل ارتباطها بالدميقراطية او احدى املسارات اليت جتسد الدميقراطية ترتبط  بالعنف
تصبح ازمة من  ،حبيثاالنقالبات العسكرية، التمردات املدنية والعسكرية، وغريها من أشكال العنف

ية السياسية يف اجلزائر التنم فاهنيار .االزمات اليت تعيق حقيق دميقراطية او باألحرى تنمية سياسية
يرجع إىل التفتت والتشرذم السياسي وانعدام املشاركة السياسية، حيث ا غلق اجملال أمام الشعب 
الراغب يف التحول السياسي اجلذري اآليل إىل خدمة اجلماهري ،وكذلك البىن االجتماعية والسياسية 

يازات والتواطؤ بني األقوياء مبصاحلهم املسيطرة اليت تسمح للنخب باحتكار السلطة والثراء واالمت
 .الفئوية

تعييد مشيياركة املييواطن يف العملييية التنمييية واقييع نييابع ميين الظييروف الواقعيية و القييادرة عييى و بالتيايل 
حشييد املواطنني،فنجيياح املشيياركة يتطلييب موقعييا اجيابيييا ميين قبييل السييلطة، و دعمييا منهييا للوقييوف امييام  

التنميية، فمشيياركة امليواطنني يف التنميية تعيد احيدى القييم احملورييية  كافية املعوقيات الييت حتيول دون حتقييق
باعتبارها هدفا و وسيلة يف الوقت ذاته،فبمشاركته يتغري السلوك الفيردي و يتحيول اىل سيلوك تنظيميي 
يتفق مع القيم واملعايري هذا من جهة،حيث لققون نوع من الرضيا  نتيجية ملشياركتهم يف صينع القيرار، 

ييية احساسييهم   بييذاهتم ملييا ييينعكس علييى عالقيياهتم االجتماعييية حيييث يسيياعدهم هييذا فضييال عيين تنم
الييييت دور امليييواطن يف التنميييية و امهيييية مشييياركته عيييالوة عليييى  .2الشيييعور بالنيييدفاع للتعييياون ميييع السيييلطة

تتطلييب تييوفر  جمموعيية ميين  املؤشييرات مثييل دور املؤسسييات السياسييية، اىل جانييب انتشييار الدميقراطييية 
تتضييمنه ميين مؤشييرات كالعداليية و املسيياواة و احييرتام حقييوق املييواطنني فغييياب هييذه املؤشييرات ميين ومييا 

شأنه ان يولد للمواطن الشيعور بفقيد الثقية اجتياه حكومتيه و عيدم التحليي بيروح املسيؤولية و تيدين روح  
تييييرتبط يف  ةاملشييياركة السياسييييكميييا جييييدر بنيييا االشيييارة اىل ان  .3املشييياركة واالهتميييام بالقضيييايا العامييية

الغالب بوجود النظام السياسي الذي يعرف درجة مرتفعة من املشاركة يف مؤسساته املختلفة، فياجملتمع 
الييييذي تييييدار مؤسسيييياته االجتماعييييية واالقتصييييادية علييييى أسيييياس سييييلطوي ال يسييييمح وال يشييييجع علييييى 
 .املشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياركة السياسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ألفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراد جمتمعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه

                                       
.111حسني مرزود ،مرجع السابق، ص  - 1  
.11ص مرجع السابق، نبيل حليلو،-1   

.11مرجع نفسه، ص  - 3  
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عيية واالقتصيادية وفق يا لرسيس الدميقراطيية ف نيه يفيرض واجملتمع اليذي تيدار مؤسسياته املختلفية االجتما
ظهور النظام السياسي الدميقراطي مبعناه احلقيقي، والذي يعتميد عليى التعدديية احلزبيية، ويكفيل حتقييق 

 .1االستقرار السياسي
فتحقيق تنمية مرتبط اساسا بوجود نظام سياسي دميقراطي يتضمن مؤسسات فعالة ومؤثرة تأثريا 

لى املواطن و هو ما يسمح له بتشكيل ثقافة سياسية اجيابية اجتاه هذا النظام تؤهله باملشاركة اجيابيا ع
 .2و املسامهة  هوده من اجل العمل على تطوير و ترقية  اجملتمع

فاملشاركة السياسية من شأهنا ان تبعد احلكومية عين حالية االنغيالق و تفيتح اجمليال الواسيع للعميل 
تأخذ فيه احلكومة الطرف املعرب واالمير و النياهي يف اجنياز االهيداف، فيارادة امليواطن الذي ال اجلماعي  

و اندفاعييه  الييذايت و الرغبيية يف العمييل و حتييل جيييزء ميين املسييؤولية نتيجيية للييدخول اىل امليييدان السياسيييي 
اىل تعييرف ملختلييف املشيياكل و طييرق  تكيينهم ميين جهيية اخييرى .بالشييل الييذي جيعلييه يشييارك بصييفة فعاليية

مييارس  حها وعرض حلول هلا وتقيدمي بيرامج، وبيذلك تصيبح كصيمام اميان للقيرار السياسيي ، وبيذلكطر 
الفرد ابسط حقوق املواطنة و جيسيد دوره يف احليياة السياسيية و االقتصيادية و االجتماعيية بقصيد حتقييق 

ىت حتقيييق و تتطلييب االهتمييام هبييا حيي .3اهييداف التنمييية ، و بييذلك تصييبح املشيياركة حمييرك عمليييية التنمييية
اهلدف و املتمثل يف حتقيق الدميقراطية فاملشاركة كدميقراطية هي اكثير مين شيعار ادعيائي تعلنيه الدولية،او 
صييفة يوصييف هبييا النظييام السياسييي، امييا هييي يف احلقيقيية فلسييفة جيييب االميييان هبييا و اجييراءات وخطييوات 

تحقيقهيا حيىت حتيدث املشياركة قانونية باالضافة اىل شروط اقتصيادية و اجتماعيية و سياسيية ال بيد مين ت
 .4الفعالة

 .في التنمية السياسية االحزاب السياسيةدور  :ثانيا

التنمييية السياسييية بيياألحزاب السياسييية والييدور املنيياط هبييا لتحقيييق  لعييل هنيياك ارتبيياط واضييح بييني
أو على األقل وجود دور هليا يف عمليية حتقييق اإلصيالح أو التنميية السياسيية، ( اإلصالح)هذه التنمية 

مبيييا يقيييود إىل وضيييع األسيييس الراسيييخة لقييييام اجملتميييع اليييدميقراطي املبيييين عليييى التعدديييية وصيييوال  إىل مبيييدأ 
ة السييييلمي بييييني األحييييزاب أو التيييييارات املختلفيييية كمييييا هييييو سييييائد اآلن يف العييييامل الغييييريب تييييداول السييييلط

تم املشياركة السياسيية مين تيلعل األحيزاب السياسيية مين أهيم مؤسسيات التحيديث الييت  و ،الدميقراطي
 .خالهلا يف الواقع

                                       
.11،  ص مرجع السابقصخر احملمد،  -1   

.11نبيل حليلو، مرجع السابق، ص  -  2  
.111،ص اعجال حممد امني،مرجع السابق - 3  
.111شريفة ماشطي،مرجع سابق، ص  - 4  
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أهيييييم  فمشيييياركة األحييييزاب يف التنميييييية السياسييييية، تعتيييييرب ميييين ركيييييائز األنظميييية الدميقراطيييييية وميييين
تفعيييل  املؤسسيات السياسييية اليييت متينح النظييام السياسييي صيبغته الدميقراطييية، وحجيير الزاويية يف تييأطري و

كميييا يسيياهم احليييزب السياسيييي ويشيييارك يف احلييياة السياسيييية مييين خيييالل  .املشيياركة الشيييعبية السياسيييية
 .1التعريف مبشروعه السياسي لدى مؤسسات الدولة والربملان واجملالس الشعبية

كيان مين وظيائف األحييزاب السياسيية بليورة االنقسيامات الطبيعييية يف اجملتميع، و حتويلهيا ميين ان  
انقسييامات طبيعييية اىل انقسييامات منظميية باعتبييار ان احلييياة السياسييية مليئيية باالجتاهييات املتعارضيية،و 

ل هييييذه القيييوى املتنافسيييية و االمزجيييية املتباينيييية، و الطمييييوح و االطمييياع و املصيييياحل املختلفيييية، و متثييييل كيييي
املسائل حمركات النشاط السياسي و هي تتبلور و تتحرك من خالل االحزاب السياسيية، و هبيذا تعتيرب 

 .2من االدوات الفعالة إلجياد نوع من النظام يف احلياة االجتماعية

فقييد انطيييوت األحييزاب السياسيييية عليييى قصييور واضيييح، مل تتعييرف علييييه منيييذ البداييية ألهنيييا كانيييت 
فيا، كما مل تكن بيدها الوسائل الشرعية للفعل السياسي، وانتهت جتربية األحيزاب عاجزة عن إدراكه ثقا

السياسيييية إىل إهنيييا جتيييارب غيييري مكتفيييية بيييذاهتا، فييي ذا كانيييت معظيييم األحيييزاب مييين إنشييياء السيييلطة، فيييان 
سيياهم بقصييوره يف تأييييد نظييام احلكييم و بالتييايل تفويييت فرصيية  –عييدا حييزب القييوى االشييرتاكية –البيياقي

عيييرب وصيييول املعارضييية احلقيقيييية إىل السيييلطة، الضيييامن احلقيقيييي لبدايييية املسيييار  الدميقراطييييةىل الوصيييول إ
.السليم وبداية عدثها التصاعدي الذي يرسه رصيدها التارخيي و يعزز مستقبلها الدميقراطي

3
 

دون تعامل جاد وحيوي ميع العمليية الدميقراطيية، و  معىن للحزب يف العملية السياسية حيث ال
 :قيمة هلذا التعامل دون وجود احزاب دميقراطية تستبطن الدميقراطية داخليا،و ذلك من خاللال 
 .اتباع منهجية شفافة لتصعيد القادة الناخبني و املنتخبني-
 .القبول بقواعد احلوار الداخلي يف التداول على قيادة احلزب، وفق نظام انتخايب معرتف به قانونا-
 .االحزاب النطة على ركح السياسة، بغض النظر عن اختالف مشارهبا تبين جتسيد سياسية حتاور-
 .تصميم ر ية و رسالة لدى املتعاطي للسياسة، واملتعامل مع الشأن االنتخايب-

                                       
.11مرجع السابق، ص حممد االمني،كمال  - 1  
-11 ص.،ص1111،(بدون مكان النشر:)،جامعة القاهرة(وظائفها-نشأتها-اهميتها) السياسيةاالحزاب سعاد الشقاوي،  -1

11.  

 ،                                            الديمقراطيةاألحزاب السياسية في الجزائر والتجربة  ،الدين ثنيو نور -1
http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=53125.01.2013/18.20h              

 

http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=53125.01.2013/18.20h


212 
 

 .1عدم اجلمع بني السلطات الثالث و وجود حمكمة دستورية مستقلة داخل احلزب-

مضاد متاما حيث تغري دور بعض لكن من الناحية العملية شهدت اجلزائر ميكن القول موقف 
االحزاب السياسية اليت دعت اىل دعوة اجليش يف التدخل لوقف املسار االنتخايب و من بينها جبهة 
القوى االشرتاكية،التجمع من اجل الثقافة و الدميقراطية، حزب الطليعة االشرتاكية، حيث اعتربت  

باإلضافة اىل  ،2 االقرتاع بواسطة صناديق ان فوز اجلبهة يشكل خطرا يهدد البالد و الدميقراطية
وقوفها ضد املسار الدميقراطي بسبب فشلها رغم مشاركتها يف االنتخابات وطلبت من املؤسسة 

حيث هذا العسكرية من توقيف املسار الدميقراطي وهذا ميثل ضرب للدميقراطية و التعددية احلزبية، 
املؤيد لتوقيف املسار االنتخايب كما ذكرنا سابقا  املوقف يعترب سلبيا لدور االحزاب فهذا املوقف

 .يعترب موقفا مؤيدا لتوقيف املسار الدميقراطي
األمهيية املركزيية اليييت كانيت حتتلهييا األحيزاب السياسيية يف حييياة امليواطنني واملناضييلني مين خييالل ف  

اليييية، حليييت حملهيييا األحيييزاب اجلماهرييييية واالندماجيييية الييييت مل تعيييد موجيييودة عليييى السييياحة السياسيييية احل
فواعيييييل جدييييييدة بفضيييييل تطيييييور التكنولوجييييييا اإلعالميييييية وتعيييييدد مصيييييادر املعلوميييييات وتقليييييص دورهيييييا يف 

لكييييين هنييييياك عواميييييل أخيييييرى أدت إىل هتمييييييش دور األحيييييزاب . االنتخابيييييات ويف احلميييييالت االنتخابيييييية
يييز املأسسيية داخييل السياسييية يف عملييية التنمييية السياسييية واليييت يقصييد هبييا زيييادة املشيياركة السياسييية وتعز 

األبنيية السياسيية واملؤسسييات السياسيية والييت ميين ضيمنها األحيزاب يف حييد ذاهتيا، هيذا مييا نعرضيه حييول 
 .3واقع األحزاب السياسية يف اجلزائر

تسيياعد االحييزاب علييى وجييوب تنمييية الييوعي السياسييي لييدى املييواطنني، وهييي عنييدما تقييوم هبييذا 
بوضييييوح ثنيييياء عمليييية االقييييرتاع، و بييييدون  االحييييزاب تبييييدوا اليييدور تفييييتح امييييام املييييواطن فرصييية االختيييييار 

اجلميياهري غييري قييادرة علييى التمييييز بييني اجتاهييات املرشييحني، و ميين ع جتييد نفسييها مضييطرة اىل اختيييار 
 .4الشخصيات البارزة يف اجملتمع

                                       
الوحدة مركز الدراسات :بريوت،1.ط،مفهوم االحزاب الديمقراطية و واقع االحزاب في  البلدان العربيةبوحنية قوي و اخرون، -1

. 111-111ص .،ص1111العربية،  
 111ص  حسني مرزود ،مرجع السابق -1

1- عبد القادر عبد العايل، األحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائر، ورقة مقدمة إىل امللتقى الوطين حول التحوالت 
. 1،ص 1111ديسمرب  17-11،الشلف قسم العلوم السياسية، جامعة ،واقع وحتديات: السياسية وإشكالية التنمية السياسية   

.11سعاد الشرقاوي،مرجع السابق،ص - 4  
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فمقارنيية مبيييا ذكرهنيييا تتمييييز االحيييزاب السياسيييية اجلزائرييية بضيييعف قيييدرهتا عليييى حشيييد اجلمييياهري، 
فضيعف صييدقيتها بسيب التصيياقها بأشيخاص مكونيهييا وطعنهيا بعضييها يف اليبعض االخيير و انقسييامها 

 على نفسها يفقدها جانبا كبريا من قدرهتا على حتريك اجلماهري، حيث اصبحت بعض االحزاب
عدد  حمدود من االعضاء يف االنتخابات العامة لشكها يف قدرهتا على حشد التأييد تكتفي برتشيح 

 .1هلم
القيادات واستمرارها،  فبقاء. إن األحزاب السياسية يف اجلزائر ال تعرف دوران سلس ومرن للنخبة

توجييه بنييية . غييياب التنيياوب علييى السييلطة هييي الصييائص الغالبيية يف معظييم األحييزاب السياسييية املهميية
األحيييزاب السياسيييية حنيييو اصاذهيييا طيييابع الكرتلييية أو االحتكيييار، فييياألحزاب السياسيييية تفتقييير إىل املرونييية 

فهنييياك واقيييع اوليجييياركي  .2العيييام لليييبالد والتغييييري واملراجعييية يف خطاباهتيييا السياسيييية ويف حتليلهيييا للوضيييع
لرحييزاب السياسييية يف ظييل طمييوح دميقراطييي وطمييوح التغيييري علييى مسييتوى القواعييد احلزبييية، ونتيجيية 
لعييدم املرونيية يف التنيياوب علييى السييلطة فقييد عرفييت األحييزاب السياسييية أزمييات سياسييية عشييية انعقيياد 

النييوع ميين األزمييات كييل ميين محييس يف سيينة  املييؤمترات الاصيية بتجديييد هياكييل احلييزب، فقييد عييرف هييذا
حييييث بييييات مييين امليييألوف علييييى  .1111، والنهضييية واإلصيييالح وجبهييية التحرييييير اليييوطين يف 1111

 و. السييياحة احلزبيييية أن ليييدث االنشيييقاق بيييني تييييار تصيييحيحي واألخييير ميييوال للقييييادة احلزبيييية احلاليييية
داخيييل األحيييزاب السياسيييية كميييا  الكيفييية الثانيييية حليييدوث أزميييات التنييياوب تيييتم عييين طرييييق االنقالبيييات

حييدث مييع عبييد احلميييد مهييري يف حييزب جبهيية التحرييير الييوطين، وجيياب ا  مييع حزبييه األول النهضيية 
 .3 وحزبه الثاين حركة اإلصالح

مل تعد املمارسة احلزبية اجنازا تارخييا او منعطفا حامسا بل على العكس كثريا ما حتولت ببعض 
و جتاوزات خطرية أساءت كثريا اىل مصداقية العمل احلزيب ذاته  املمارسات اىل احنرافات مكشوفة 

فغياب الربامج احيانا اجلادة و املعربة عن أراء اجلماهري كشفت جتربة العمل احلزيب عن وجود احزاب 
ليست يف الواقع سوى اشكاال فارغة او عناوين ضخمة ملضامني ضحلة،او لسذاجة الربامج و مبالغتها 

نا، و عدم واقعيتها يف الكثري من االحيان مما جيعل من هذه االحزاب فاقدة للفاعلية  يف التعميم احيا
و عجزهتا على اجناز رسالتها السياسية موضع الشك،و ليلها اىل هاشة االفكار اليت يتبناها البعض و 

                                       
مذكرة ماجستري، علوم ،(1112-0881)معوقات الممارسة السياسية في ظل التعددية في الجزائرميلود عروس ، - 1

 . 111، ص 1111-1119،(غري مشورة)سياسية و عالقات دولية،جامعة باتنة،
. 1 ، ص مرجع السابق ،عبد القادر عبد العايل - 2  
.119-111ص .عروس ، مرجع السابق، ص ميلود -  3  
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السياسي و فدور االحزاب السياسية نقل اجلدل  .1عدم استجابتها للحاجة الواقعية للمجتمع اجلزائري
 حتقيق االندماج والتقارب و الشراكة السياسية باإلضافة اىل اضفاء الشرعية على النظام السياسي من

، فرغم هذا الدور إال انه يبقى ضئيال من جهة خالل تعبئتها للجماهري لرفع حجم املشاركة االنتخابية
 .2اخر للقيود اليت واجهها

دواليب النظام بالقدر الذي تعرثت فيها نواياها و فقد تآكلت أرصدة األحزاب السياسية يف 
انطالقاهتا الاطئة، وصار من الصعب إسناد هلا إدارة الشأن العام، فضال على أن ليس بوسع السلطة 

السياسية  وهذا بالضبط ما عقثد األزمة. أن جتدد آليات احلكم حنو توسيع قاعدة املشاركة واملسئولية
دمي وتصور احللول والبدائل بعد نفاد وسائل و امكانات يعوثل عليها يف وكشفت انسداد اليال يف تق
 .3اجرتاح عتبة احلل السياسي

 .دور المجتمع المدني في التنمية السياسية و أليات تفعيلل: ثالثا

يتنيامى دور اجملميع امليدين ميع ازديياد احلاجية ميين جهية و قصير دور الدولية مين جهية اخيرى فضييال 
القنييوات اليييت يشييارك فيهييا املييواطن،و هلييذا كييان ال بييد ميين توسيييع اجملييال امامييه ليصييبح عيين كونييه احييدى 

شييريكا يف عملييية التنمييية،فعالوة علييى الييدور الييدمايت التقليييدي  الييذي كييان ميارسييه اصييبح يتمتييع بييدور 
 4.افعال يف عملية التنمية من خالل تقوية و متكني اجملتمعات احمللية و توسيع املشاركة الشعبية هل

قييييد ميكيييين طييييرح العمييييل اجلمعييييوي كبييييديل للعمييييل احلييييزيب يف اجلزائيييير كونييييه لقييييق العديييييد ميييين 
الطموحييات التنمويييية و عليييى رأسييها التنميييية السياسيييية وان يكيييون القيياطرة اساسيييية لتحقييييق االهيييداف 

يف تيأطري التنموية على املستوى احمللي باعتباره املسؤول عن التعبئة االجتماعية، اذ يعمل على املسامهة 
ركن اساسي و الذي ميثل احد اهم اركان التنمية أال و هو العنصر البشري، فهو اجملال الصب اليذي 
يتم من خالله ترسيه العديد من القيم االجتماعية اهلادفية و امههيا روح املسيؤولية اجلماعيية الييت تيؤدي 

 .اىل الدميقراطية التشاركية

                                       
.111ميلود عروس ،مرجع السابق، ص  - 1  

1- ناجي  عبد النور،دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد في الجزائر)دراسة حالة االحزاب 
  السياسية(،جملة الفكر،كلية العلوم السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد 11، ص 117.

 ،                                              الديمقراطيةاألحزاب السياسية في الجزائر والتجربة  ،الدين ثنيو نور -1
http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=53125.01.2013/18.20h   

، املعهد الدويل للحقوق االقتصادية و االجتماعية و دور منظمات المجتمع المدني في التنميةسعيد ياسني موسى،  -1
.1، ص 1911 مؤسسة الشعوب للثقافة الدميقراطية،:الثقافية   
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تعد مؤسسات اجملتمع املدين والعميل اجلمعيوي تعبيري حقيقييا إلرادة الشيعب حبكيم التصياقه هبميوم و -
تطلعييات املييواطنني،و تييأيت امهييية هييذه املسييألة خاصيية يف املنيياطق املعزوليية او النائييية اليييت تفتقييد ملظيياهر 

مين قبيل مؤسسيات الدولية او االحيزاب السياسيية، وهبيذا تأطري هؤالء املواطنني سواء كيان هيذا التيأطري 
 .تصبح اجلمعيات البديل الذي يلجأ اليها املواطنني لطرح قضاياهم و انشغاالهتم

دور اجملتميع امليدين يكمين بالدرجية االوىل يف تنميية اليربات احملليية و خدمية امليواطن مين خيالل اجنياز -
دماج السياسيي عيرب االخنيراط يف مبيادرات متنوعية، فمين مشاريع  تلفة تكون مصدرا لتوفري فرص االني

الناحية االقتصادية اجيياد فيرص شيغل،و تعزييز البيىن التحتيية مميا جيعيل هيذا االمكانيية اىل ادمياج العدييد 
من الفئات املهمشة من عملية التنمية السياسية، فدمج املواطن حمليا من خيالل العميل التنميوي اليذي 

 .اء قواعد االستقرار السياسي و السلم االجتماعييعد وسيلة اساسية إلرس
يساهم اجملتمع املدين حمليا يف حتقيق فوائد اضافية و االستفادة منها لتحقيق هدف تنمية املوارد -

البشرية،و مثال عن ذلك الدور الذي مجعية حمو االمية و من ضمن فوائدها ملسامهة يف ترقية مشاركة 
وبالتايل يصبح املواطنني  على دراية مبا يدور حوهلم وتتولد لديهم امكانية  املواطنني يف احلياة احمللية

مراقبة و تقيم و اعادة النظر يف االحتكار الذي ميارسه منتخبيهم و بالتاي قد يتطلب االمر اعادة 
 1 ...صياغة عالقة جديدة بني هؤالء املواطنني و ممثليهم، تأخذ يف االعتبار حق ابداء الرأي و املراقبة 

فلمنظميييات اجملتميييع امليييدين دور كبيييري يف ارسييياء الدميقراطيييية سيييواء يف اليييدول املتقدمييية او الدولييية 
النامية حيث متثل هيذه املنظميات احيد اشيكال رأس امليال االجتمياعي اليذي ميكين مين خالليه مقاومية 

قيدرة علييى  املركزيية و اسياءة اسيتخدام السيلطة احلكومييية، عين طرييق تشيكيل مجاعيات الضييغط الييت هليا 
 2.كسب تأييد طرف على حساب اخر

 :المدني في التنمية السياسية بالجزائر المجتمع مظاهر مساهمة-

املدين يف التنمية السياسية من خالل عمل األحزاب السياسية على تشكيل  اجملتمع تظهر مسامهة
 :اإلرادة السياسية للشعب يف مجيع ميادين احلياة وذلك عرب

 .وتشكيل الرأي العام املسامهة يف تكوين-
 .الدعوة إىل ثقافة سياسية أصيلة-

                                       
 .11- 11ص .صمرجع السابق،،صاحل زياين - 1

1-امحد ابراهيم مالوي،اهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية،اجمللد 11، 
.111، ص 1111، 11العدد    
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 .تشجيع املسامهة الفعلية للمواطنني يف احلياة العامة-
 .تكوين وحتضري النخب القادرة على حتمل مسؤوليات عامة-
 .اقرتاح مرتشحني للمجالس الشعبية احمللية والوطنية-
 .ملواطن والدولة ومؤسساهتاالسهر على إقامة وتشجيع عالقات جوارية دائمة بني ا-
للمجتمييع العمييل علييى ترقييية احلييياة السياسييية وهتييذيب ممارسييتها وتثبيييت القيييم واملقومييات األساسييية -

 .1911، ال سيما ثورة أول نوفمرب اجلزائري
 .العمل على تكريس الفعل الدميقراطي والتداول على السلطة وترقية احلقوق السياسية للمرأة-
  .حقوق اإلنسان وقيم التسامح العمل على ترقية-

كذلك تساهم اجلمعيات النسوية واالحتيادات الطالبيية والنقابيات واجلمعييات الثقافيية والدينيية، 
يف التنمييية السياسييية ميين خييالل بلييورة رأي عييام ضيياغط علييى احلكوميية، ورغييم أمهييية هييذا الشييكل ميين 

مومييا واجلزائيير خصوصييا، نتيجيية لضييعف أو املسييامهة إال أنييه ال زال عيياجزا ومتخلفييا يف عاملنييا العييريب ع
وعجزهيييا عييين خليييق حالييية مييين االلتفييياف اجلمييياهريي الشيييامل حيييول  اجملتميييع  امليييدين غيييياب تنظيميييات
  .1براجمها ومواقفها

لعبت منظمات اجملتمع املدين دورا بناءا وإجيابيا عيرب الضيغط باجتياه تبيين الدميقراطيية، وتعزييز  كما
احلرية وتأكييد املشياركة السياسيية لرفيراد وتعزيزهيا، وإرسياء قواعيد االسيتقرار السياسيي مبيا لقيق أهيداف 

و هييذا مييا لقييق . دهتمالنظييام السياسييي وشييرعية املمارسيية السياسييية انطالقييا ميين رضييى املييواطنني ومسييان
" التنميييية السياسيييية الييييت تعيييين مييين حييييث الغايييية االنتقيييال إىل األهيييداف املرجيييوة الييييت يراهيييا النظيييام مثيييل 

 .2 الدميقراطية، و االستقرار، و الشرعية و املشاركة و التعبئة و التخصص و األمن
السياسيية، إذ ال يقتصير دوره يف ترقيية وتربز أمهية اجملتميع امليدين بصيورة واضيحة يف جتسييد اإلصيالحات 

ثقافة املواطنة السياسية، أو لعب دور احللقة االتصالية احملوريية للمجتميع ميع النظيام السياسيي فحسيب، 
بيييل يتعيييداه ليشيييمل املسيييامهة يف تأسييييس أنظمييية سياسيييية و جمتمعيييية قائمييية عليييى مبيييادئ دولييية احليييق و 

 .3و الدميقراطية التعددية و املشاركاتيةالقانون، العقالنية يف التسيري ، الشفافية 
                                       

1- كمال حممد االمني،"دور المجتمع المدني في التنمية السياسية بالجزائر ")ورقة حبث قدمت يف ملتقى  الدويل حول: 
         ( 11-9ص .، ص(بدون سنة)جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان:املدين املغاريب واقع وافاق، اجلزائر اجملتمع

دار الكتاب العريب، : ، اجلزائر0.، طدراسة في سوسيولوجيا العالم الثالث–القوى السياسية والتنمية نور الدين زمام،  -1
. 111، ص 1111  

1- احمند برقوق، "دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد : مقاربة في الحسبة الديمقراطية" ، ورقة حبثية مقدمة إىل 
11، ص 1111 نوفمرب 11-11جامعة أدرار، أيام : ، اجلزائر دور المجتمع المدني في تنمية الدولة: امللتقى الدويل حول    
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يف تطييوير االداء الربمليياين، باعتبييار ان الربملييان ميثييل و تشييكل منظمييات اجملتمييع املييدين دورا هامييا 
 لنص القانوين الذي يتيح غياب اللحراك احلزيب للجمعيات، غري انه و يف  النواة السياسية البنائية

ملؤسسات اجملتمع املدين و على رأسها اجلمعيات و النقابات و الرابطيات مين املشياركة الربملانيية 
ميييين بييييروز ممارسييييات حاولييييت االلتفيييياف حييييول القييييانون و تقييييوم ب جييييياد  يف عملهييييا التشييييريعي مل مينييييع

جييان الربملانييية املتخصصيية تفسييريات لييه مسحييت يف بعييض احليياالت ميين مشيياركة اجلمعيييات يف عمييل الل
 .اليت يغلب عليها الطابع االجتماعي

ان هذه املمارسة مسحت باالستماع اىل ر ساء اجلمعيات الوطنية يف الغالب باعتبارهم خرباء 
يف رئيسها وحتويل  ليظهر على الركح السياسي نوع من االختزال السياسي  يتم مبوجبه حصر اجلمعية

غري   جنة املتخصصة من االستماع له، إن هذا املوقع السياسيهذا األخري إىل خبري لتتمكن الل
جعل اجلمعيات تتنافس من خالل ر سائها مع خرباء مهنيني، أساتذة جامعة، باحثني،  الرمسي

متخصصني ميكن أن يكون بعضهم من مسؤويل املؤسسات اإلدارية واالقتصادية الرمسية ذات العالقة 
إىل أداة للتنافس   يف اجلزائر  املدين اجملتمع وهو ما لول تنظيمات بامللف القانوين املطروح للنقاش،

  .مع خربة املؤسسات الرمسية  الريعي 

جمال خصب لتحويل الربملان إىل ساحة دينامكية لبناء الربامج  اجلزائري املدين اجملتمع فأمام
مكتب داخلي للجماعات وتعزيز النظام التشاركي احلزيب، حيث ميكن هلذه اجلمعيات أن تتحول إىل 

 :احمللية إلثارة النقاش يف القضايا ذات األمهية املستقبلية واإلسرتاتيجية لرمة مثل

 .األسس املذهبية والسياسية جمللس األمة-
 .اجلوانب التنظيمية لعمل الربملان-
 .اخنراط اجلزائر يف املنظمات الدولية اإلقليمية-
 .تعزيز احلكم الرشيد ومكافحة الفساد-
 .تأطري وتكوين الناخبني واملنتخبني -
 .اجملتمع إدارة شؤون الدولة و-
 .1دور الوساطة  -

                                       
املغيرب للموحيد، جملةشيهرية مسيتقلة تعيين بشيؤون املغيرب جملية المجتمـع المـدني الوجـل االخـر للممارسـة الحزبيـة،بوحنيية قيوي، - 1

 .11، تونس، ص 1111،جانفي 11العريب، العدد 
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 :اليات تفعيل المجتمع المدني من اجل تحقيق تنمية سياسية
 

من اجل حتقيق الغاية اليت يسيعى اليهيا اجملتميع امليدين ال بيد مين تيوفر جمموعية مين االلييات نظيرا 
القييييام بيييدورها يف اجلزائييير، جييييب تفعييييل دور اجملتميييع امليييدين باعتبييياره اليييية للصيييعوبات الييييت تواجهيييا يف 

 :و من بينها لتكريس التنمية السياسية
إن جتربيييية التعددييييية يف اجلزائيييير أفييييرزت تعددييييية سياسييييية سييييلبية وشييييكلية ال صييييدم التنمييييية  :التعدديــــة-

ر يف احتكار السلطة السياسيية، يف السياسية أصال، مما ساعد النظام على إعادة هيكلة ذاته، واالستمرا
ظيييل غيييياب معارضييية حقيقيييية تسيييمح بتقيييدمي البيييديل وجتيييرب النظيييام عليييى العميييل اليييدميقراطي، فالتعدديييية 
السياسييية هبييذا الشييكل القييائم علييى املمارسيية الشييكلية، يف إطييار دوليية ضييعيفة وهشيية وتسييلطية وفاقييدة 

وعزوفيه عين املشياركة يف صينع القيرار، وإىل تكيريس للشيرعية، ال تيؤدي إال إىل الزييادة يف تغرييب امليواطن 
 : هيمنة الدولة وتغييب للمجتمع املدين، وعليه ف ن حتقيق فعالية التعددية يستوجب توفر ما يلي 

القبييول بييالتنوع والتعييدد ميين طييرف السييلطة، مييع عييدم احتكارهييا، والقبييول مببييدأ التييداول علييى السيييلطة  -
إعادة بناء ميزان قوى جديد بيني السيلطة واجملتميع امليدين يشيعر فييه النظيام سلميا وهذا ال يكون إال بعد 

 .بأنه فعال يف حاجة إىل عقد جديد مع اجملتمع املدين
قييييام مؤسسيييات اجملتميييع امليييدين ب عيييادة بنييياء تنظيماهتيييا ومؤسسييياهتا عليييى أسيييس جدييييدة، حبييييث تيييتم -

داخلييية والتقوقييع يف أطيير خنبوييية ضيييقة وكثييرة االفتقييار اىل الدميقراطييية ال: مواجهيية بعييض السييلبيات مثييل 
 .الصراعات الداخلية

إعييادة النظيير يف األطيير القانونييية واملؤسسييية، لتصييبح مالئميية لتفعيييل التعددييية وإعطائهييا الضييمانات -
فاإلطيار القيانوين وثييق االرتبياط مبوضيوع اجملتميع امليدين فهيو اليذي يينظم العالقية بينيه . الالزمة حلركتها 

 .1 ولة ويضبطهاوبني الد
على اهنا ال تعين فقيط اجيراء انتخابيات و املشياركة فيهيا  :تطوير النخبة احلاكمة و نظرهتا للدميقراطية-

بييل تعيييين مشييياركة فعلييية للمجتميييع امليييدين ميين خيييالل مسيييامهته لصييياغة و اعيييداد اليييربامج والسياسيييات 
النخبية لدسيتوريها وقوانينهيا و جعلهيا تتبييين ، فياألمر يرجيع بدايية اىل مراجعية هيذه املختلفية هليذه النخبية

حييييث سييياهم عجيييز النخبييية يف اجلزائييير عليييى القييييام بيييدورها يف  .2مبيييدأ املشييياركة كمكيييون حميييوري فيهيييا
انفجييار الوضييع، واالنسييداد السياسييي واإلخفيياق اجلميياعي، و ظييل الوصييول إىل حتقيييق الدميقراطييية يف 

املتحكمييية يف العالقييية بيييني اجملتميييع امليييدين والنخبيييية، صيييورهتا السياسيييية أميييرا بعييييدا يف ضيييوء املعطييييات 

                                       
.111-111ص .هشام عبد الكرمي، مرجع سابق، ص - 1  
11ص  صاحل زياين، مرجع السابق، - 2  
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واليدليل علييى ذلييك عييدم القييدرة علييى مسييايرة متطلبييات اجملتمييع وحاجاتييه، بسييب فقييدان هييذه النخييب 
 لييردوار والوظييائف االجتماعييية املنوطيية هبييا، واليييت تعييرب عيين مسييار تييارخيي ال يقبييل باملراجعيية والنقييد يف

،من خالل مواقفها الواضحة يف اإلصيالح السياسيي والدسيتوري  مسألة الوضع االجتماعي والسياسي
فماسسية اجملتميع امليدين تعيد اميرا بيال  االمهيية  .1الذي هو مطلب متزايد ألجل حتقيق التنمية السياسية

اذ ان هذه املأسسة جتعل منه شريكا حقيقييا للنخبية، اذ اصيبحت مؤسسيات اجملتميع امليدين  اكثير مين 
فضييرورة تييدعيم الدميقراطييية هييي االسيياس الصييحيح لبنيياء  2.بيياحلكم الصيياحل ضييرورية لييدعم مييا يعييرف

جمتمييع مييدين باعتبارهييا االطييار املناسييب حلقييوق االفييراد و املييواطنني، باإلضييافة اىل ذلييك تنظيييم عالقتييه 
بالدوليية مبييا يضييمن لييه االسييتقاللية النسييبية فييالتزام احلييياد اجتاهييه ميكنييه ميين النشيياط و يضييمن لييه السييري 

 3.ناحلس
ميثييل بوجييه عييام ميكانيزميييا مهمييا وحيويييا بالنسييبة للمجتميييع بوجييه عييام والبنيياء السياسيييي  :االتصــال-

والنظام السياسي بوجه خاص، ملا ينطوي عليه مين إمكانيات وقيدرات ميكين االسيتناد إليهيا يف تيدعيم 
أكثيير عصييرية النظييام االجتميياعي والسياسييي القييائم واحلفيياص عليييه، أو يف تطييوير أو اسييتحداث نظييام 

هيييذه . وتطيييورا، مميييا يسييياعد يف تفعييييل جهيييود التنميييية الشييياملة عموميييا والتنميييية السياسيييية بوجيييه خييياص
بنائيييية ووظيفيييية وثقافييية يف البنييياء السياسيييي : األخييرية الييييت تتيييوخى إحييداث منظومييية تغييييريات جوهرييية 

قافية للنظام السياسيي للمجتمع، وتنصب هذه التغيريات بشكل أساسي على كل من البيئة املادية والث
 .من ناحية، وقدرات هذا النظام ووظائفه أيضا 

وحىت تتحقق هذه التغيريات يقتضي األمر بضرورة تطوير وعي األفراد وتنميته و االرتقاء بقدراهتم 
حجم اجلهود الالزمة لتحقيق قدر مناسب من النضج يف  –وزيادة  –السياسية من ناحية، وتكثيف 

و هذه األمور مجيعا ترتبط بعملية االتصال وال . اسي ووظائفه من ناحية أخرىقدرات النظام السي
ميكن أن تتم مبعزل عنها أو دون االعتماد عليها ملا تنطوي عليه من قدرة يف إحداث التعبئة 

، إال ان النظام السياسي 4االجتماعية الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة من عملية التنمية وغاياهتا
خطأ غلق قنوات االتصال وهذا ما انعكس على فاعليته، حيث احتكر وسائل االعالم، ع وقع يف 

                                       
. 111 ، ص سابقالهشام عبد الكرمي، مرجع - 1  
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استعملها يف رحلة البحث عن الشرعية املفقودة يف عملية التنشئة السياسية مبا يتفق وتوجهاته، حبيث 
 .1اصبحت الناطق الرمسي باسم السلطة

لييدميقراطي والعمييل اجلمعييوي،و هنييا يلعييب اذ يتطلييب تنشييئة  الفييرد و تربيتييه علييى السييلوك ا:التنشــئة-
دور االسيييرة و املدرسييية وتنميييية القييييم و احليييوار السيييلمي بيييدال مييين العنف،باإلضيييافة اىل حتسييييس الفيييرد 
بأمهية منظمات اجملتمع املدين و االندماج فيه لتحقيق االحتياجات اليت تعجز الدولة عين تلبيتهيا ليه و 

صال،باإلضييافة اىل التنشيييئة اليييت تقييوم هبيييا املنظمييات ذاهتييا مييين هلييذه الغاييية جتنييد وسيييائل االعييالم واالت
كميا تلعيب الثقافية .2خالل عرض براجمها والتعريف هبا بعيدا عن كيل املسياومات السياسيية الشخصيية

الثقافية السياسيية تشيري ف السياسية السياسية دورا كبريا فيتحقييق التنشيئة املؤديية اىل املشياركة السياسيية،
، والقييم وأمنياط السيلوك الييت متييز اجملتميع السياسيي، فهيي اتعادالبني املعتقدات واملواقف و إىل التمييز 

فهيي تتكيون  من جهة واملشياركة السياسيية مين جهية اخيرى، تفرض من خالل وعي احلكومة وتوقعاهتا
 ،النظام السياسي حنوتقييمهم للفاعلني احملليني و  و  املعرفية التوجهات من

 يف السياسيية املييواطننيمشيياركة  ارتفيياع يتوقييع فيهييا الثقافيية السياسييية هييذا النييوع ميين تلييكاليييت مت اجملتمعييات
فالثقافية السياسيية مل تعيد تركيز عليى كيفيية وهبيذا 3.عامة و ال متثل يف التصويت يف االنتخابيات فحسيب

تعييرب عييين  حتقيييق  جنيياح او العجييز للحصييول علييى املتطلبييات و املزاييييا اليييت يسييعى اليهييا الفرد،بييل اصييبح 
 4.كيفية االنتاج او تغيري اهلويات اجتاه موقف سياسي

 إن ضييمان احلقييوق واحلريييات األساسييية، تعييد ميين مسييتلزمات تطييوير و :ضــمان حقــوق اإلنســان -
تفعيل اجملتمع املدين، فال ميكن تصور استقالليته وفعاليته يف نظيام تسيلطي ال يضيمن حقيوق وحرييات 

 .املواطن وإمكانيات ممارستها 
ولعل أهم العوامل واألسباب اليت أدت اىل فشل التجارب التنموية التحديثية اليت عرفتها العديد من 

، يعود اىل كوهنا قاصرة على أن تكون مستوفية ملتطلبات الدولة ، ومن بينها اجلزائرالدول املستضعفة
ذي أصبح احلرص القانونية،اليت تضمن يف ظلها حقوق اإلنسان واحلريات األساسية،ويف الوقت ال
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4 - Pierre L. van den Berghe, POLITICAL CULTURE, international encyclopedia of the social 
science,2 nd Edition, p302. 
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على محايتها مها دوليا يف القانون الدويل واهليئات واملواثيق الدولية،ويف الوقت الذي تعاظم اهتمام 
 .1الرأي العام العاملي هبذه القضايا

عرب تطوير بريوقراطية احلكومة اجلزائرية نظرهتا للتنمية و اجملتمع املدين مؤسسات   يتم تفعيل-
 اهنما ال يعنيان فقط اجراء االنتخابات واملشاركة فيها بل تعين مشاركة فعليةالتجديد السياسي عى 

ذات معىن للمجتمع املدين من خالل مسامهته لصياغة و اعداد الربامج و السياسات  التنموية 
لذلك يستوجب عى هذه احلكومة مراجعة دستورها و جعله اكثر تفتح حنو .املختلفة هلذه احلكومة

اركة كمكون حموري فيها،اذ جتعله هذه الطريقة شريكا حقيقيا هذه احلكومة يف مقاومة تبين مبدأ املش
 . ازمات التنمية السياسية

فخلق شبكة واسعة للمجتمع املدين احمللي على املستوى العريب،القاري،االسالمي من شأنه ان يعزز -
هذه املؤسسات بقصد الضغط فاعلية اجملتمع احمللي من خالل تبادل الربات و تنسيق اجلهود بني 

 .2على احلكمة و اجلهاز البريوقراطي
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ففي هيذا  الفصيل تطرقنيا اىل طبيعية النظيام السياسيي اجلزائيري و أهيم مميزاتيه حييث توصيلنا اىل  
و  1919انه نظام مجهوري شعبوي يقوم على سلطات ثالث و اعتمد مبيدأ التعدديية السياسيية منيذ 

 .و ابداء الرأي سياسي جديد قام على التعددية احلزبية و حرية التعبرياليت اصذت كخيار 

و  1111-1919ع درسنا نتائج املشاركة السياسية الييت عرفتهيا اجلزائير يف الفيرتة املمتيدة مين 
الييييت تعرضييينا فيهيييا اىل نتيييائج التصيييويت يف االنتخابيييات الرئاسيييية و التشيييريعية إضيييافة اىل االسيييتفتاءات 

 تباينييت فيهييا النتييائج بييني مشيياركة متوسييطة ومرتفعيية و عييزوف ظيياهر و جلييي و اثبتييت الشييعبية واليييت
نتخيياب هييذا ميين جهيية، و ميين جهيية اخييرى قييد زائيير يييربط املشيياركة السياسييية باالدراسيية ان املييواطن اجل

 .االدالء بصوته مل يعد له فاعلية و لن تغري مشاركته يف القرار ايقن ان

السياسييييية و توصييييلنا اىل ان املشيييياركة   السياسييييية يف حتقيييييق التنميييييةع تطرقنييييا اىل دور املشيييياركة 
حجر اساس الدميقراطية و هذا ميا اثبتتيه التجربية اجلزائريية نتيجية لتوقييف املسيار االنتخيايب و  السياسية

مييا اجنيير عليييه ميين ازمييات و اليييت اعتييربت توقيفييا للمسييار الييدميقراطي، و هبييذا يتجسييد لنييا جليييا لييدور 
شياركة يف حتقييق التنميية السياسيية، ب ضيافة اىل ذليك اليدور اليذي لعبتيه االحيزاب السياسيية الفعيال للم

ان دراسييتنا اثبتييت قصيير االحييزاب  إاليف حتقيييق التنمييية سييواء كييان يصييب يف صيياحل التنمييية او ضييدها 
نيوط هبيا مميا براجمها قاصرة و مل تؤدي اليدور امل  يف اجلزائر كون ان السياسيةالسياسية يف حتقيق التنمية 

انعكيييس سيييلبا عليييى املشييياركة السياسيييية بوجيييه خييياص و عليييى التنميييية بوجيييه عيييام باعتبييياره احيييد اهيييم 
 .القنوات

حتقيق التنمية السياسية و اليات تفعيله مين اجيل حتقييق الغايية املنشيودة  ع دور اجملتمع املدين يف
 ليات للنهوض به،حيث ميكنناجمال التنمية و اقرتحنا بعض اال  حيث اشرنا اىل بعض مسامهاته يف

القيول ان منظميات اجملتمييع امليدين تعتيرب شييريكا اساسييا يف حتقيييق التنميية بصيفة عاميية و خاصية بعييدما 
اصبحت الدولة غري قادرة على حتقيق االحتياجات االساسية للمواطن،حبيث كلما جنح اجملتميع امليدين 

رية شفافة و مرنية بقيدر ميا يصيبح دوره اكيرب يف وضع اليات فاعلة لعمله وهيكلية واضحة و أنظمة ادا
فتنيوع  اجملتميع امليدين مين حييث اليربة و االختصياص يشييكل .و اكثير فاعليية و تيأثري يف عمليية التنميية

مصيييدر غييييين يييييؤدي اىل التكامييييل وهليييذا فهييييو لتيييياج اىل التشييييابك و التنسييييق و التعيييياون بييييني  تلييييف 
 .لرمسية وحىت القطاع لاصمكونات اجملتمع املدين بينها وبني اجلهات ا
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 الفصل الثالث
 السياسيةاق المشاركة ــــــــــــــــــــــــــأف
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فمييين اجيييل القييييام بنظيييام دميقراطيييي حقيقييية يفيييرتض عليييى الدولييية ضيييمان حريييية اختييييار الشيييعب 
ملمثليه عن طرييق انتخابيات نزيهية و دوريية، جتيري عليى اسياس اقيرتاع سيرري و عليى قيدم املسياواة بيني 
اجلمييع، فهييذا ال يتحقييق إال بقييام الدوليية بوضييع اليييات الكفيلية لييذلك، و ميين بيني هييذه االليييات اليييت 

ام هبييا الدوليية اجلزائرييية العمييل مببييدأ حييياد االدارة و االشييراف القضييائي و اسييتحداث اللجييان الوطنييية  قيي
 والسياسييية ملراقبيية االنتخابييات هبييدف تعميييق املسييار الييدميقراطي يف ظييل التغييريات الدولييية و االقليمييية، 

سيينركز علييى الييرأي و كييذلك اصييالح االطييار القييانوين امليينظم للعملييية االنتخابييية،و زيييادة علييى ذلييك ف
باعتبيييياره ميثييييل احييييد املنييييابر لتقصييييي االوضيييياع و االخييييذ بتنبييييؤات  العييييام و مسييييالة املشيييياركة السياسييييية

ام السيليم و الذي اخذا نصيبا جد مهم من ضمن اهتمامات السياسية باعتبار ان الرأي العي مستقبلية
 .  هو انعكاس للجو  الدميقراطي السليم 
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 .مبدأ حياد االدارة:المبحث االول

يعد مبدأ حياد اإلدارة من الضمانات األساسية  حلماية احلقوق واحلريات يف دولة القانون، ليذا 
لالستقرار الوظيفي قام فقهاء علم اإلدارة العامة مبحاوالت عديدة لفصل السياسة عن اإلدارة، حتقيقا 

اليذي  تتييواله اإلدارة العامية بصييفتها جهيياز دائيم مسييخر بييد اجلهيياز التنفيييذي املمثيل يف احلكوميية اليييت 
تتييوىل رسييم السياسيية العاميية، فرجييال السياسيية يييؤثرون ويتييأثرون بيياحمليط السياسييي، بينمييا رجييال اإلدارة 

 .عني للتغيريات السياسيةمهمتهم االنقطاع للخدمة العامة كموظفني دائمني وغري خاض

بعيد االصيالحات اليييت عرفتهيا اجلزائيير والييت مشلييت املنظومية االنتخابييية و الييت شييهدت قطيعية مييع 
احلييزب الواحييد و اقييرار  مبييدأ التعددييية احلزبييية و اصييدار القييانون العضييوي املتعلييق بيياألحزاب السياسييية، 

اقبيية االنتخابييات كبييديل لتجسيييد دوليية حيييث ا اسييتحداث هيئييات جديييدة مثييل جلنيية سياسييية وطنييية ملر 
 .القانون و كذلك مبدأ حياد االدارة 

 .تعريف مبدأ الحياد:اوال 

و  1و هيي فعيل عيدم املييل اىل اي طيرف(  neutralisé)احلياد اصطالحا يعود للكلمية الالتينيية
اخير مبعيىن حزب  وتعين ارادة االمتناع و عيدم التحييز اليذي يطليق عليى اليذي ال ينتميي اىل حيزب دون 

انيه ال ينحياز حلييزب معيني، اميا ارادة االمتنيياع فتعيين املوضييوعية و اليذي يطليق علييى جمموعية االشييخاص 
 .الذي يقدمون حجج موضوعية ال تتغري تبعا ألي ميول شخصي

 .اما لغة فهو مشتق من كلمة حايد حمايدة حيادا و تعين لغويا جانب وهي ضد اجناز
قييييد كييييرس املشييييرع اجلزائييييري مبييييدأ حييييياد االدارة يف عييييدة جميييياالت منهييييا  إال انييييه ميييين الناحييييية القانونييييية

االنتخابيييات إال انيييه مل يتعيييرض لتعرييييف ليييه،و قيييد يعيييود السيييبب اىل ان مصيييطلح احليييياد فحيييد ذاتيييه هيييو 
 .2مصطلح مطاطي و يتميز بالغموض و عدم الثبات قد يتغري بتغري الزمان و املكان

ريية، ظهييرت عليى املسييتوى السياسييي بعيد احلييرب العاملييية احليياد ظيياهرة سياسيية قبييل ان تكييون ادا
 الثانية، فهي هتدف اىل جتنب النزاعات الدولية و خاصة العسكرية منها، اما  احلياد يف اجملال االداري 

                                       
1 - vassilios kondylis,le principe de la neutralité dans la fonctions publique, L.G.D.J, parie, 
1994, p 03.  

 حياد االدارة كشر  لنزاهة العملية االنتخابيةسليماين السعيد،  - 2
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 1.فانه يتجلى بقوة يف املواعيد القانونية
طيرف اخير و  يقصد باحلياد عدم قيام املوظف بتصرفات من شأهنا ان تسياهم  يف تسييري اعميال

ميثييل  هييذا احلييياد املقابييل الييذي يبييذل نظييريه االحييرتام الواجييب حيييال العيياملني و االخييريني، فالشييخص 
 .احملايد يرفض ان يصدر حكما ويتطلب احلياد ضبطا حقيقيا للنفس

و قيد يعييين احليياد بأنييه عييدم االشيرتاك يف أي وقييت يف خالفييا ذات طيابع سياسييي او عنصييري او 
ان احلييياد مييرادف للييتحفم، اذا ال يعييين احلييياد الرتفييع و العدوانييية  امنييا يعطييي ضييمانا  ديييين و مييذهيب اذ

لالسييتقاللية و املصييداقية ازاء النيياس، و يف املقابييل  يفييرض االعييرتاف انييه ليييس ميين اليسيير دائمييا إلبييداء 
رأي أثنياء احلياد فلكل فرد قناعته الشخصية و حني حتدث اضطرابات قوية يتطلب االمتناع عن ابداء ال

 .2تأدية املهام قدرا كبريا من ضبط النفس

انه ال ميكن كفالة احلريات العامة اذ كان املرفق العام حمايد، كما ميكننا جاك روبير و يرى الفقيه 
االشارة اىل ان للحياد معنيني معىن سليب يتمثيل يف اجتنياب املوظيف كيل مين شيأنه التيأثري عليى النشياط 

دم االنسييياق لعواطفييه و ميييوال تييه،اما املعييىن االجيييايب يقضييي ان يشييارك املوظييف االداري، كمييا جيييربه بعيي
 .3العمومي يف احلياة السياسية مشاركة موضوعية ال ينحاز معه اىل اعتبارات شخصية سياسية عقائدية

تظهر أمهية هذا املبدأ خاصة يف البالد اليت تأخذ بتعدد األحزاب السياسية حىت ميكين ليإلداري 
السياسيية الييت تضييعها احلكوميية دون االحنيياز النتمائييه احلييزيب، خاصية إذا كييان يف املعارضيية ،ألنث تنفييذ 

املوظييف العييام الييذي يقييوم بييأداء خييدمات عاميية يف الدوليية ،ملييزم عليييه أداء عملييه علييى أحسيين وجييه و 
العاميية  بصييفة مسييتمرة بصييرف النظيير عيين اللييون احلييزيب الييذي تييأيت بييه احلكومييات املتعاقبيية علييى اإلدارة

،كمييا يتعامييل مييع املييواطنني بصييفة متسيياوية دون التمييييز بييينهم مهمييا اختلفييت عقائييدهم و انتميياءاهتم 
 4.احلزبية

 .المعالجة القانونية لمبدأ حياد االدارة:ثانيا 

                                       
ــات انطالقــا مــن دور اللجــان سييكفايل ،  رمي - 1 ــة االنتخاب ــة لمراقب ــاد االدارة 0880الوطني ــدأ حي ،مييذكرة ماجسييتري،كلية و مب

 .17، ص 1111-1111، (غري منشورة)اجلزائر،: احلقوق، جامعة اجلزائر
دفــــاتر السياســــة و )مبــــدأحياد الموظــــف العمــــومي فــــي العمليــــة االنتخابيــــة،هبلييييويل او الفضييييل حممييييد و فوغولييييو احلبيييييب، - 2

 .111ص ،1111اجلزائر، عدد خاص افريل :،كلية احلقوق العلوم السياسية،جامعة معسكر(القانون
 حياد االدارة كشر  لنزاهة العملية االنتخابيةسليماين السعيد،  - 3
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.في الدستور-  
إال ان مبييييدأ حييييياد االدارة مل يييييتم تكريسييييه مييييع دسييييتور  علييييى الييييرغم ميييين اقييييرار اجلزائيييير التعددييييية

عليى  إضيافة مبيدأ هيام للغايية يتمثيل يف اليزام  1991، فقد اقر مؤسس الدسيتور اجلزائيري لعيام 1919
عليى  11االدارة باحلياد جتسيدا ملبيدأ الفصيل بيني السيلطات وتكيريس دولية القانون،حييث نصيت امليادة 

 "القانونعدم تحيز االدارة يضمنل "ما يلي
فباعتبييار الدسييتور هييو القييانون االعلييى اليييت صضييع لييه كييل السييلطات مبييا فيهييا االدارة، نييص علييى حييياد 

ألنث هييذا التحيثييز  .1االدارة و الييذي يعييد اهييم الضييمانات حقييوق و حريييات االفييراد يف اجملييال االنتخييايب
دوليية القييانون بيياجلزائر يفقييد سيييادة القييانون أمهيتييه، ويهضييم حقييوق وحريييات األشييخاص، لييدى كييان يف 

تطبييق مبييدأ حييياد اإلدارة بفصييل مييا هيو سياسييي عيين مييا هييو إداري بشيكل نسيييب ضييمان ميين ضييمانات 
حقييوق اإلنسييان، فيياملوظف العييام ملييزم دائمييا بالطاعيية القانونييية اليييت تتمثييل يف احرتامييه للقواعييد القانونييية 

ومشياعره خيالل تأديية مهيام عمليه العيام  الدستورية، وأن يكون بصفة عامة متحفظا يف التعبيري عين آرائيه
 .2للحفاص على النظام القائم

دخييل هييذا املفهييوم اجلديييد الييذي ييينص علييى عييدم حتيييز االدارة مشييموال بالضييمان القييانوين، فهييذا ا
املبيدأ جيعييل االدارة يف احلييياد االجيييايب، و يسيياعد ميين جهيية اخييرى علييى عييدم تسيسييها، و بالتييايل تصييبح 

القانون و تنظيم العالقيات و ضيمان اضيافية حليق امليواطن يف عالقتيه بياإلدارة يف  تسهر فقط على تطبيق
 .3مبدأ املساواة دون تفرقة ايديولوجية

 .الحياد في قانون االنتخابات-

تجري االستشارات االنتخابية تحت مسؤولية االدارة التي "على 97/17فقد نصت املادة الثالثة من االمر 
 "صارما بالحياديلتزم أعوانها التزام 

فقد اشار املشرع بكل صراحة على مبدأ احلياد يف العملية االنتخابية و أضاف التزام اعواهنا مببدأ 
 .4الصرامة

 تنظم االستشارات االنتخابية حتت مسؤولية اإلدارة اليت ينبغي على أعواهنا االلتزام باحلياد التام-

                                       
 .مرجع سابق ،1991 دستور ج ج د ش، - 1
 احلقوق، جامعة اجلزائر،،رسالة ماجستري، كلية في الجزائر االستثنائيةالحريات العامة في ظل الظروف ،سحنني  أمحد - 2

 .171، ص1111-1111، (غري منشورة:)اجلزائر
 .11حمفوص لشعب، مرجع السابق، ص  - 3
 .املتعلق بقانون االنتخاب 79/17من االمر  11انظر املادة  - 4
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اقســم بــاع العلــي العظـــيم أن  ”اليمييني األيت  االضيييافيونيييؤدي أعضيياء مكاتييب التصييويت و األعضيياء -
 .1"بمهامي بكل إخالص وحياد بالسهر على ضمان نزاهة العملية االنتخابية أقوم

يعـين أعضـاء مكتـب التصـويت و االعضـاء االضـافيون و "انيه 97/17من االمير  11حيث أضافت املادة 
اقلـــيم الواليـــة، باســـتثناء المترشـــحين و المنتمـــين الـــى يســـخرون قـــرار مـــن الـــوالي،بين النـــاخبين المقيمـــين فـــي 

 "أحزابهم و أوليائهم  المباشرين او اصهارهم ال غاية الدرجة الثانية باإلضافة الى اعضاء المنتخبين
تعتييرب هييذه املييادة القانونييية ميين ابييرز النصييوص و الضييمانات املتعلقيية حبييياد كييل ميين املوظييف و االدارة يف 

هر ذلك جلييا مين خيالل تعييني املكلفيون بالعمليية االنتخابيية موجيب قيرار صيدر عملية التصويت  و يظ
 .2عن الوايل و يشكل هذا القرار االداري و يغري يف املراكز القانونية

 :تعليمة رئيك جمهورية  حول مبدأ حياد االدارة-

الرابعية  ، حييث جياء  يف الفقيرة1111فرباير  11تعليمة رئاسية  يف فقد اصدر رئيس اجلمهورية 
القواعيد الواجيب مراعاهتيا عليى السيلطات و االعيوان العميوميني يف جميال " من هذه التعليمة حتت عنوان 

احلياد، حيث  رأى ان الغاية ال حتقيق ميا مل يقيم اعيوان االدارة املكلفيون بتنفييذها، ضيمن  احيرتام صيارم 
قنيين اكثير مين هيو اسياس تقيوم علييه  ملبدأ حياد االدارة ازاء كافة املرتشيحني، حييث اصيبح احليياد واجيب

 .3الدولة اجلزائرية
تتضيمن مبيدأ حيياد االدارة و  1119فربايير  17كما أصدر رئيس  اجلمهورية تعليمية رئاسيية يف 

املوظييف ازاء العملييية االنتخابييية، اذ تعتييرب املبييادرة االوىل ميين قبييل الرئاسيية كمؤسسيية دسييتورية تأخييذ علييى 
اعييوان االدارة باحلييياد وميين بييني االليييات لضييمان مبييدأ حييياد االدارة واملوظييف مييا عاتقهييا  مسييؤولية الييزام 

 :يلي
 .حق املرتشحني مراقبة العملية االنتخابية-
 .املساواة من قبل وسائل االعالم يف معاملتها للمرتشحني-
 .التزام االدارة بتوفري الوسائل املادية و االمنية هبدف  تنظيم التجمعات الشعبية-
 .استعمال امكانيات الدولة منع-

                                       
 املوقع الرمسي لوزارة الداخلية - 1

http://www.interieur.gov.dz12.02.2013/01.19 ا التصرف باملوقع التايل يوم    
 . 119ص  ،هبلويل ابو الفضل حممد،فوغولو احلبيب،مرجع السابق - 2
 حياد االدارة كشر  لنزاهة العملية االنتخابيةسليماين السعيد، - 3
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 .1التزام اعوان الدولة باحلياد والتعامل على قدم و مساواة-

 .واقعية االدارة بالحياد في العملية االنتخابية:ثالثا

يربز احلياد القانوين و السياسي للسيلطات االداريية : حلياد القانوين و السياسي للسلطات اإلدارية
كافييية االحيييزاب املشيياركة يف االسيييتحقاقات االنتخابييية ال مييين حييييث   يف تعاملهييا عليييى قييدم املسييياواة مييع

 :التطبيق الصارم للقانون،و لعل من اهم ما تقوم به االدارة من اجل حتقيق انتخابات ناجحة ما يلي

فميين اجييل اجنيياح ال بييد ميين ان توجييد : التييزام االدارة بييالتطبيق الصييارم للقييانون اثنيياء احلمليية االنتخابييية-
ة و تكييون حاضييرة بقييوة يف املشييهد االنتخييايب، فييالتطبيق السييليم و الصييارم للقييانون ميين قبييل ادارة  تصيي

السيييلطة لميييي املرتشيييحني النزهييياء ويضيييمن النزاهييية يف حيييد ذاهتيييا، اذ يييينعكس هيييذا يف حيييد ذاتيييه عليييى 
اهم امليواطن، فكلميا احيس امليواطن بييدور االدارة الفعيال يف تطبييق القيانون ميين اجيل الشيفافية والنزاهية سيي

ذلك يف بناء جسر الثقة بني اجملتمعني املدين و السياسي حبيث يينعكس اجيابيا عليى املشياركة لييس فقيط 
 .يف االستحقاقات و امنا يف  الشأن السياسي كله

اذ ينبغي عليها العمل على احرتام القانون مين كيل اذ يظهر دور االدارة جليا يف احلملة االنتخابية 
اليييت ميكيين ان حتييدث اثيياء مييدة احلمليية االنتخابييية، اذ يفييرض علييى االدارة تطبيييق الروقييات  االنتخابييية 

 .اقصى العقوبات فحق من يعمل على خرق القانون هبدف التأثري على نزاهة االنتخابات
و الييييت تتطليييب مييين الدولييية تيييوفري كيييل االمكانيييية املاديييية لتسيييهيل مسيييألة تصيييويت : ادارة االنتخابيييات-

 .2عة طيبة مشهود له بالنزاهة و احليادمسب طاقم بشري ذو كفاءة عالية و الناخبني مثلما تتطل

تعمل االدارة على االشيراف عليى العمليية االنتخابيية يف اطيار النظيام القيانوين السيائد، و احيرتام 
مبدأ سيادة القانون، حيث تكتسب االدارة املشرفة ثقة مليواطن مين خيالل االلتيزام باحليياد السياسيي و 

لب البعد عن اي تصرفات قد يفهم من خالهلا امليل اىل طيرف عليى حسياب طيرف اخير، او هذا يتط
خوض نشاطا متعلقة ب حدى اجلهات املتنافسة، فمساواة املرتشحني اثناء احلملة االنتخابية خري دليل 

ميين خييالل ميينح اجملييال املتسيياوي للمرتشييحني  97/17ميين االميير  171و هييذا مييا نصييت عليييه املييادة 
 .براجمهم يف وسائل االعالميف عرض 

                                       
 .111 ،هبلويل ابو الفضل حممد،فوغولو احلبيب،مرجع السابق - 1
 .1مرجع السابق، ص  العملية االنتخابية،املرتكزات القانونية و السياسية إلجناح  - 2
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فاحلياد ال ميس املرتشحني و امنا كذلك الناخبني  وذلك من خالل السماح هليم بيالتعبري عين اقتنياعهم 
السياسييي بكييل حرييية ميين خييالل التصييويت و هييذا احييدى احلقييوق الدسييتورية املعييرتف هبييا لرفييراد يف 

 . 1991من دستور  111املادة  
شكل التنظيمي لإلدارة املنوط هبا ادارة العملية االنتخابية و حجيم السيلطة كما يرتبط احلياد السياسي ب

املمنوحيية هلييا و عالقتهييا بالسييلطتني التنفيذييية والقضييائية، حيييث تبعييت اجلزائيير اليينمط الفرنسييي بتكليييف 
املسؤول   االدارة احمللية بالسهر على توفري االليات والوسائل الضرورية إلجراء العملية االنتخابية باعتبارها

 .1املباشر عن العملية
فعلى قدر اقرار حيياد االدارة بصيفته العامية، إال ان تيدبري العمليية االنتخابيية تبقيى هيي املسيؤولة 
عن كل التدابري من توزيع البطاقات االنتخابية و حتديد اماكن التصويت و االرشياد اليهيا، ع انتقياء و 

 .2ية اىل غاية اعالن النتائجتعيني ر ساء املكاتب و االشراف على العمل
فيمكن االشارة اىل جمموعة من املعايري املوضوعة من طرف اهليئة الدولية لالنتخابات هتيدف اىل  

التقيييد ( االنتخابياتميوظفي  اإلدارة االنتخابييية و)حتقييق انتخابيات نزيهية و شييفافة تفيرض عليى الطيرفني
 :هبا 
  . انظمته ونصوصه القانوين وااللتزام بالدستور واالنصياع لإلطار   -
ية تامة، مبا يف ذلك االمتناع عن متييز أية جهة بأي شكل كان إجيابيا كان أم ياداملهام حب تنفيذ -

  .سلبيا، أو محل أية رموز أو شعارات حزبية
مقابل توفري ( مبا فيها األموال، وعروض التوظيف، واهلدايا، وغريها)عدم قبول أية فوائد مادية -

  .معاملة تفضيلية أو تسهيل احلصول على أية معلومات رمسية غري عامة ألية جهة كانت
عدم التمييز ضد أي شخص على أساس العرق، أو اللون، أو الديانة، أو الطبقة، أو اجلنس، أو -

  .األصل، أو العمر أو الوضع الصحي
استغالل الوظائف . ماءاهتم السياسيةاملوظفني استنادا  إىل مؤهالهتم املهنية وليس إىل انت استخدام-

هم الرمسية فقط، وليس لرغراض ملتنفيذ مها( مبا يف ذلك الوقت، واملكان والتجهيزات)واملوارد 
  .الشخصية أو احلزبية

                                       
 حياد االدارة كشر  لنزاهة العملية االنتخابيةسليماين السعيد،  - 1
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عدم حماولة التأثري على غريهم من املوظفني لتفضيل مرشح ما على حساب غريه واالمتناع عن -
  .كهتديدهم حلملهم على القيام بذل

  .إلفصاح عن البيانات واملعلومات املالية بصورة منتظمة حسب متطلبات القانونا-
 .1إبالغ اجلهات املختصة عن حاالت اهلدر، أو الغش، أو الفساد أو االستغالل -

باعتبيار ان هيذه السيلطة  لذلك تظهر امهية احلياد و نزاهة السلطة التنفيذية يف العملية االنتخابية 
و اساليب كثرية ميكن من خالهلا التأثري على العملية االنتخابيية، حبييث اهنيا تتمتيع مبظياهر متلك وسائل 

السيييلطة العامييية و متليييك النفيييوذ و االدوات الالزمييية ليييذلك، ليييذا يفيييرتض ان تقيييف االدارة عليييى مسيييافة 
رادة واحييييدة ميييين مجيييييع املرتشييييحني، و ال تتييييدخل مبسييييار العملييييية االنتخابييييية و متنييييع عيييين التييييأثري علييييى ا

 .   2الناخب، حبيث توفر له كل احلرية عن كل التأثريات لدى ممارسة حق االنتخاب

فنتيجة لعدم حتقيق مبدأ حياد االدارة االهداف املرجوة منه وهي النزاهة والشفافية يف 
االنتخابات مبا يتماشى و التعبري غن اختيار الشعب و تكريس الدميقراطية احلقيقية، بالرغم من 

 11/11و القانون العضوي  1997لسنة  97/17ت اليت شهدهتا القوانني منها االمر التعديال
و ما تضمنته من  نصوص  تؤكد على  1111لسنة  11/11ع القانون العضوي  1111لسنة 

ضرورة احلياد، و من اخرى توسع دور الرقابة االدارية و السياسية ب نشاء اللجنة الوطنية واللجنة 
االنتخابات اليت سنتعرض هلا اليها ال حقا، لوحم غياب كلي لرشراف القضائي  السياسية ملراقبة

على العملية حيث اقتصر دوره على الرقابة البعدية، كما مل ميتد اىل مجيع مراحل العملية االنتخابية 
بل احنصرت رقابته على نطاق االعرتاض و الاص بالطاعن فقط، فعلى الرغم من استحواذ للجان 

 .3ية ضمن تشكيلتها على قاض  إال ان هذا مل يغري من طبيعتهااالدار 
فكيي جراء وقيييائي ملنيييع تزويييير االنتخابييات مييين طيييرف السيييلطة التنفيذييية الييييت تتعيييدد االسييياليب و 
الوسيائل اليييت تعتمييدها يف حتقيييق ذلييك مثييل ان يسيمح جلييان االقييرتاع ألشييخاص ليسييت واردة امسييائهم 
 يف جداول االنتخاب بالقيام باالقرتاع بأمسياء املتيوفني او اشيخاص تصيادف وجيودهم خيارج الدولية يف
ييوم االقيرتاع او السيماح ليبعض النيياخبني القييام بياالقرتاع اكثير مين مييرة، حبييث قيد يقيوم اعضياء اللجنيية 

                                       
1 -http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/onePage 09.02.2013/2030 ا التصرف باملوقع التايل يوم:  

، 1.ط،(اسك التنظيم السياسي،الدولة،الحكومة،الحقوق،الحريات العامة)،0.النظم السياسية،جعصام علي الدبس، - 2
 .111، ص 1111دار الثقافة، :عمان

دفاتر السياسية و )،في الجزائر االشراف القضائي على االنتخابات النيابة فيظل االصالحات السياسيةحممد بنيين، - 3
 .111 ، ص1111، جانفي 11اجلزائر،العدد :،كلية احلقوق و العلوم السياسية،جامعة باتنة(القانون
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انفسييهم بتعبئيية بطاقييات االقييرتاع يف السيياعات االخييرية ميين العملييية االنتخابييية، كمييا قييد تلجييأ السييلطة 
ليوءة سيلفا تنسيب لصياحل مم ىالتنفيذية ب رغام اللجان االنتخابيية عليى اسيتبدال الصيناديق املغلقية بيأخر 

املرشييح املييراد فييوزه، و كضييمان علييى كييل مييا سييبق لييول دون عبييث االدارة  ال بييد ميين تييوفر االشييراف 
القضييائي علييى االنتخابييات حيييث يتحقييق ذلييك حبضييور عضييو ميين اجلهيية القضييائية يف كييل جلنيية ميين 

 .1اللجان
املسؤول عن التصويت و الفرز ب دور القضاء من تشكيلة املكتب اغي ه ميكننا مالحظةكما ان

باعتبار تركيبته ادارية، و يبقى دور القضاء يتمثل يف فحص الطعون اليت ترفع االشخاص ضد اعمال 
مشروعية التصويت، مما دعى اىل املطالبة من قبل الفاعلني يف اجملال من اجل تدعيم اجراءات الرقابة و 

العملية االنتخابية مبختلف مراحلها، و جتلى ذلك من الشفافية و النزاهة بضرورة تعزيز دور لقضاء يف 
 11/11خالل االصالحات اليت قام هبا رئيس اجلمهورية و اليت متثلت يف القانون االنتخايب اجلديد 

 .2الذي لمل يف طياته اسناد عملية االنتخابية للقضاء
لجنيية الوطنييية لإلشييراف الحيييث ا اسييتحداث جلنيية القضيياة اليييت سيينتعرض اليهييا الحقييا باإلضييافة اىل 

 على االنتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس اجلمهورية و يتم تنصيبها مبناسبة كل اقرتاع
  :من املهام املخولة هلا

 اإلشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات -
 بيةر يف كل جتاوز ميس مصداقية و شفافية العملية االنتخاظالن -
 ر يف كل خرق ألحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاباتظالن -
 .3ر يف القضايا اليت حتيلها عليها اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخاباتظالن -
 
 
 
 
 
 

                                       
 .111عصام علي الدبس، مرجع السابق، ص  - 1
 .111، مرجع السابق، ص حممد بنيين - 2
 املوقع الرمسي لوزارة الداخلية - 3

http://www.interieur.gov.dz12.02.2013/01.19 ا التصرف باملوقع التايل يوم   

http://www.interieur.gov.dz/
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 .االنتخاب كآلية للمشاركة السياسية:المبحث الثاني

االنتخياب او االقيرتاع اليذي جيسيد يتحقق البناء الدميقراطي على العديد مين اليدعائم مين امههيا 
إرادة امليييواطن يف اختييييار مييين ميثليييه عليييى املسيييتوى احملليييي او اليييوطين او أي مسيييتوى ييييتم حتدييييده وفيييق 
ضوابط قانونية متعارف عليها،تعرف اجلزائر كغريها من الدول نظام انتخايب يضبط قواعد الوصيول اىل 

البالغييية اليييذي يتمتيييع هبييا يكثييير الكيييالم يف كيييل موعيييد  السييلطتني التشيييريعية و التنفيذيييية،و نظيييرا لرمهييية
انتخييايب حييول ميييدى مالميية هييذا النظيييام للوضييع السياسييي يف اجلزائييير، ع ظهييرت احلاجيية اىل اصيييالح 
النظيييام حيييىت يتحقيييق اهليييدف االساسيييي مييين العملييييية االنتخابيييية، و لعيييل اهليييدف الرئيسيييي مييين تقرييييير 

 .يف تسيري شؤون الدولةالنتخابات يف الدولة هو ضمان مشاركة الشعب  

هنياك عالقيية جدليية بييني الدميقراطيية و االنتخيياب، فيال ميكيين احليديث عيين وجيود نظييام دميقراطييي 
يف ظل غيب انتخابات نزيهة و شفافة، فقد اصبح االنتخاب من الوسائل الناجعة لتعمييق الدميقراطيية، 

للوصيول اىل السيلطة، فاالنتخابيات  و هليذا جميدها الفكير السياسيي الغيريب وجعيل منهيا  القنياة االساسيية
 .1ال تعدو ان تكون سياسة و تقنية صول املواطنني اختيار الشخص املناسب بني عدد من املرشحني

:مفهوم االنتخاب  

اصيييطالحا هيييو قييييام امليييواطنني باختييييار اليييبعض مييينهم شيييريطة ان يكونيييوا ذوي كفييياءة يف تسييييري 
 .القيام بعملية التصويت االجهزة السياسية و االدارية حمضة من خالل

يقابيل مصييطلح االنتخيياب مصييطلح االقييرتاع ي االختيييار و التصيويت و اليييت تعييين اعييالن الييرأي حييول 
 .قضية معروضة  الزامية احلصول على عدد معني من االصوات هبدف اصاذ قرار ما

ن االشييخاص الييذين يسييند امييا ميين الناحييية القانونييية فهييو الوسيييلة او الطريقيية اليييت مبوجبهييا خيتييار املواطنييو 
 .2اليهم مهمة ممارسة السيادة او احلكم نيابة عنهم

فقد اثبت ان النظام االنتخيايب هيو الوسييلة االجيدى الختييار احلكيام  احلكيم التمثيليي، و مين ع 
اصييبح جييوهر عملييية التحييول الييدميقراطي،  حيييث مكييين نظييام االنتخيياب ميين حتقيييق املسيياواة ال سييييما 

                                       
، 11 ، دراسة نشرت يف جملة املغربية لإلدارة احمللية و التنمية العددالمرتكزات القانونية و السياسية إلنجاا العملية االنتخابية - 1

 .1، ص 1111
 دكلية احلقوق،جامعة حمم(مجلة االجتهاد القضائي)القانون االنتخابي الجزائري بين القوة و الضعف،اوقجيل ،  نبيلة - 2

 .111 خيضر بسكرة،العدد  الرابع،بدون سنة،ص
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اذ اصيييبحت تطليييب االدارة الفاعلييية العمليييية االنتخابيييية و جيييود اجهيييزة و الييييات الييييت  الفئيييات احملرومييية،
 .1تتوافر هلا شرعية تنفيذ القوانني و ضمان النزاهة يف التعاون مع االحزاب و املواطنني

و هلذا متثل االنتخابات احدى االليات الناجعة لتحقيق الدميقراطية و تكريس دولة القانون، و هيذا مين 
يف ادارة السياسيية العاميية  جليييةامكانييية مشيياركة املييواطنني يف اختييري ممثليييهم، و اسييهامهم بصييورة  خييالل

للدولة، باعتبار ان االنتخابات مرادفية للحريية و التعدديية، و هليذا تعتيرب بأهنيا الطريقية االساسيية ملشياركة 
 .2املواطنني يف اصاذ القرار

النشيياط االنتخييايب، وهييو مييا يتطلييب عمييال تنظيميييا مييؤطرا يف مقدميية أمنيياط املشيياركة السياسييية  
، ال التضييييق عليييه، فالنشيياط االنتخييايب لتيياج اىل نبالقييانون، والبييد هلييذا القييانون ميين أن خيييدم املييواط

ني باالشيرتاك يف قانون انتخايب عصري يعاجل نظام االنتخاب، يهدف اىل دفيع أكيرب قاعيدة مين امليواطن
 انييب مسيياواة امليواطنني علييى املسييتوى الييوطين، ميع مصيياحبة عمليييات الفييرز و، اىل جعملييات االقييرتاع

االشراف ألصوات الناخبني، واجلهة أو اجلهات املشرفة على هذه العملية، حيث أن  رجيات العمليية 
االنتخابية تؤدي اىل والدة أهم سلطة من سيلطات الدولية اليثالث، وهيي السيلطة التشيريعية املنيوط هبيا 

ال السيييلطة التنفيذييييية، وسييين القييييوانني وصيييياغة األنظميييية ميييع مراقبيييية السيييلطة التنفيذييييية يف مراقبييية أعميييي
3عمليييات أدائهييا الاصيية بتسيييري أجهييزة احلكوميية، واليييت هييي علييى متيياس يييومي مييع مصيياحل املييواطنني

 ،

 :ةباعتبار ان العملية االنتخابية تتطلب العديد من املسائل الفنيوهذا ما سنوضحه من خالل دراستنا 

 .الحملة االنتخابية:اوال

ال تقصيير العملييية االنتخابييية علييى مييا يبييدو يييوم االقييرتاع ،حيييث ال بييد ميين اعطيياء االمهييية كييل   
تباينيييت  املضيييامني التعريفيييات الييييت اعطييييت ملعيييىن احلمليييية املراحيييل مبيييا فيهيييا احلملييية االنتخابيييية،حيث 

االنتخابيييية تبعيييا لزواييييا النظييير الييييت ينظييير مييين خالهليييا واضيييعو تليييك التعريفيييات، إال اهنيييا مجيعيييا تتفيييق يف 
 . الغرض الذي جيسده انعكاس مفهوم احلملة االنتخابية على ارض الواقع

 :تعريف الحملة االنتخابية
                                       

،مكتب تطوير سياسات برنامج االمم املتحدة (مؤسسات إلدارة الحكم)اجهزة ادارة االنتخابات بنتور،-رفاييل برتيز -1
.11االمنائي،ص   

2 - Dmirti george lavroff, le droit constitutionnel de la v Republique,3 eme edition, 
dalloz :paris,  1999, p298.    

 المشاركة السياسية و قانون االنتخاباتغالب الفرجيات،- 3
http://www.ayamm.org/arabic/war05y4cj.htm 11.02.213/14.53 ا التصرف باملوقع التايل:  

http://www.ayamm.org/arabic/war05y4cj.htm%2011.02.213/14.53
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،و (مبوجب قانون االنتخابات)سبق موعد االنتخابات احملدد رمسيا و قانونيايقصد هبا الفرتة اليت ت
الييييت يييييتم ميييين خالهلييييا عييييرض اليييربامج علييييى النيييياخبني ميييين قبييييل املرشيييحون،و قييييد حصيييير املشييييرع املعركيييية 
االنتخابية يف شبكة ضيقة من القواعد القانونية، بغرض تأمني مبدأ املساواة بني املواطنني وضبط وسيائل 

،حيث يفيييرض مبيييدأ املسييياواة ان تيييؤمن الدولييية جلمييييع املرشيييحني التسيييهيالت مييين اجيييل محالهتيييم الدعايييية
 1.االنتخابية و ان حتول دون جتاوز احد االطراف استعمال امتيازاته للتأثري على الناخبني

فاحلمليية االنتخابييية ببسيياطة تتمثييل يف الوسيييلة اليييت يقييدم املرشييح ميين خالهلييا برناجمييه االنتخييايب و 
اره و خطييية عمليييه املسيييتقبلية اميييال يف الفيييوز مبقعيييد يف الربمليييان او احمللييييات او رئاسييية الدولييية،حيث افكييي

اعطت القوانني الوطنية احليق للمرشيحني بالقييام حبميالت انتخابيية هبيدف حتقييق اكيرب قيدر مين الشيعبية 
وم و للمرشيييح و افكيييياره ميييين ناحييييية، وكييييذلك خلييييق جييييو ميييين املنافسيييية و كييييذلك مواجهيييية تييييأثري الصيييي

 .2مناوشات املرتشحني االخرين من جهة اخرى
فميين جهيية اخييرى ينبغييي االشييارة تييرتبط نزاهيية احلمليية االنتخابييية بالييدور املنييوط باحلكوميية و ايضييا 
املوكول باألحزاب السياسية و اسيهامها  يف مسيار واحيد مبيا يفيض كيل مظياهر االخيتالف و التعيدي و 

 .3للتصويتالعنف وغريها من املظاهر السابقة 
تكمييين امهيييية احلملييية االنتخابيييية كوهنيييا متثيييل املراحلييية اهلامييية يف العمليييية االنتخابيييية حييييث يتيييتممن 
خالهلييييا املتشييييحون بييييالتعريف عيييين انفسييييهم و مييييا لملونييييه ميييين قييييدرات ومييييؤهالت و بييييرامج  لتحقيييييق 

هيييا خييالل الفيييرتة متطلبييات التنمييية احملليييية، حيييث تقيييوم االحييزاب السياسيييية بربجميية لقييياءات لشييرح برناجم
 .4احملددة للحملة االنتخابية

 :التنظيم القانوني للحمالت االنتخابية في الجزائر-
صضييع احلمليية االنتخابيييية يف اجلزائيير جملموعيية مييين القواعييد اليييت تضيييمن شييفافيتها و نزاهتهييا فهيييي 

التياريه و بيذلك تييدوم تفتيتح يف الواحيد والعشييرين يوميا قبيل تيياريه االقيرتاع و تنهيي قبييل ييومني مين هييذا 
اميا  ،(97/11و  91/11)يوم، وهذا ميا حيدده القيانون العضيوي املتعليق بنظيام االنتخابيات 19مدة 

                                       
دفياتر السياسيية )،تنظيم الحمالت النتخابيـة مـن خـالل قـانون االنتخابـات الجزائـريالزاوي حممد الطيب،قندوز عبد القادر، - 1

 . 117، ص 1111اجلزائر،عدد خاص أفريل :قسم العلوم السياسية،جامعة ورقلة(و القانون
 .11،ص 1111،(بدون دار النشر)،(مجاعة تنمية الدميقراطية)،دليل عربي النتخابات حرة ونزيهةعلي الصاوي، -1
كليية احلقيوق (دفـاتر السياسـية والقـانون)،ق البنـاء الـديمقراطيالمعاييرالدولية للنزاهةاالنتخابية و مدى تحقـبن داود ابراهيم، -3

 .111، ص 1111اجلزائر،عدد خاص افريل:و العلوم السياسية،جامعة زيان عاشور اجللفة
،كليية احلقيوق و العليوم السياسيية، جامعية حمميد خيضير بسيكرة، (مجلة المفكـر)،على العملية  االنتخابية لرقابةافريدة مزيياين،- 4

 .71الامس، بدون سنة، ص العدد 
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فقييد حييدد فييرتة احلمليية االنتخابييية بأهنييا تفييتح قبييل مخسيية و  11/ 11يف القييانون العضييوي اجلديييد رقييم 
تاريه االقرتاع، و اذا اجري الدور من (11)من يوم االقرتاع، و تنتهي قبل ثالثة ايام (11)عشرين يوما 

 .1من تاريه االقرتاع و تنتهي قبل يومني من تاريه االقرتاع( 11)الثاين تفتح قبل اثنا عشر يوما
اذ ال ميكن ألي احد القيام باحلملة االنتخابية  قبل او بعد هذه الفيرتة املنصيوص عليهيا قانونيا، 

ابع تروجيييي لصييرة حييزب او شييخص يسييبق هييذه و هييذا ميثييل دالليية علييى ان اي فعييل او نشيياط ذو طيي
الفرتة ال يدخل يف اطار احلملة االنتخابية، فقد نالحم جتمعات االحزاب و تصرلاهتم قيد متتيد طيلية 
السينة و هيي رغيم ذليك ال تعيد قانونيا محيالت انتخابيية حيىت و ان كانيت الغايية منهيا و هيي الكسييب 

هتم يف االنتخابيييات، كميييا قيييد تتغيييري فيييرتة احلملييية التأيييييد و تعييياطف النييياخبني و متهييييدا لكسيييب اصيييوا
 :االنتخابية او تتوقف حسب القانون اجلزائري يف حاالت استثنائية لددها الدستور

 :حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية ويكن ألحد السببني-
 .استحالة ممارسة مهامه لسبب مرض مزمن خطري-
 .2استقالة او وفاة رئيس اجلمهورية-

تتجسيد نشياطات هيذه احلملية يف القييام بالتجمعييات االنتخابيية وتنظيمهيا عين طرييق االشييهار و 
عييرب وسييائل االعيييالم و امللصييقات وتوزييييع املناشييري،اما التجمعيييات فينبغييي تنظيمهيييا يف سيياحات مغلقييية 

لتجميع، و صضع للتصريح املسبق الذي يقدم ثالث ايام كاملية قبيل تياريه اليسهل التحاق املواطنني هبا 
اميييا امللصيييقات فينبغيييي تعليقهيييا يف االمييياكن املخصصييية هليييا و املسيييموح  هبيييا و يبيييدأ ذليييك مييين السييياعة 
السابعة اىل غاية الساعة الامسة مساءا، حيث هناك مسألة متثل نوعية من احلساسية ضمن نشياطات 

للدولة،فقيييد نيييص احلملييية هيييي ان الوسيييائل االعيييالم املرئيييية و املسيييموعة خاصييية الزاليييت حمتكيييرة و ملكيييا 
قانون االنتخابات على امكانية استفادة كل مرشح على جمال عادل مين هيذه الوسيائل، حبييث تتسياوى 

 .3انه من جهة اخرى لتحقيق ذلك الإاحلصص املمنوحة هلم 

 :تمويل الحملة االنتخابية
ميييين القييييانون االنتخييييايب املبليييي  احلييييد االعلييييى للمصيييياريف احلمليييية  19/11حييييدد القييييانون العضييييوي 

دج، و يقييدر هيييذا املبليي  لعشيييرة 1.111.111االنتخابييية للمرتشييح لرئاسييية اجلمهورييية مثانيييية ماليييني 

                                       
املتعلق  11-11القانون العضوي رقم املتضمن  ،1111يناير  11املوافق  ،11العدد  ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،- 1

 .باالنتخابات
. 117ص  مرجع السابق،الزاوي حممد الطيب،قندوز عبد القادر، - 2  
 .11، ص 1117دار الكتاب احلديث،:اجلزائر، نظام انتخاب رئيك الجمهورية في الجزائرادريس بوكرا ، -1
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دج، بالنسييبة للمرتشييحني الييذين يصييلون اىل الييدور الثاين،امييا نفقييات 11.111.111ماليييني دينييار 
دج، و يرفييع 111.111لية لكييل مرتشييح لالنتخابييات التشييريعية حييدا أقصيياه مائيية دينييار جزائييري احلم

دج بالنسيبة للمرتشيحني املشياركني  111.111هيذا اىل املبلي  ىل مائية و مخييس اليف  دينيار جزائيري 
علييى ان املصيياريف ال ينبغييي ان تتجيياوز   1997فحييني حييدد التعييديل الثيياين لسيينة  .1يف اليدور الثيياين

ملييون دينيار يف اليدور االول، ومبلي  عشيرين ملييون ( 11)لمرتشح لالنتخابات الرئاسية مخسة عشير ل
دينييار يف الييدور الثيياين، امييا تلييك املخصصيية لالنتخابييات التشييريعية تقييدر حييدا اقصيياه مائيية و مخسييون 

 :عن كل مرشح، ومنه يتم متويل هذه يتم بواسطة( دج  111.111)الف
 . سيةمسامهة االحزاب السيا-
 .مداخيل املرشح-
 .2مساعدة حمتملة من الدولة تقدم على أساس االنصاف-

من حجيم نفقيات احلملية االنتخابيية، حييث قيدرت  11/11 و قد رفع القانون العضوي اجلديد
بالنسيبة للمتعلقية باحلملية الرئاسيية يف اليدور االول، و ( دج11.111.111)حيوايل سيتني ملييون دينيار

يف الدور الثاين، اما املتعلقة باالنتخابيات ( دج11.111.111)يرفع هذا املبل  اىل مثانني مليون دينار 
 .3عن كل مرشح( دج 1.111.111)قائمة حدا أقصاه مليون دينارالتشريعية فقد حددت لكل 

 :المحظوات و الممنوعات في قانون االنتخابات-

مينع القانون العضوي املتعلق االنتخابيات اسيتعمال اللغيات االجنبيية، :حظر استعمال اللغات االجنبية-
و اليييت تعتييرب اللغيية العربييية   وذلييك ميين بيياب اعتبييار املرشييح لالنتخابييات سيصييبح ممييثال للدوليية اجلزائرييية

احيييدى الثوابيييت و اللغييية الرمسيييية، و موجيييب التعيييديل اليييذي اعتيييربت اللغييية األمازيغيييية لغييية وطنيييية اصيييبح 
 .يسمح قانونيا باستخدامهما يف احلمالت االنتخابية

و تتمثيل الرميوز الوطنيية يف العليم الوطين،النشييد اليوطين وغريهحييث مينيع : حظر استعمال رموز الدولة-
استخدمهما لغرض انتخايب بدليل هذه الرموز هي ملك لكل املوواطنني و ليس الي جهية سيواء كانيت 

  . حزب او مرشح ان لتكرها لنفسه
 :ثورة او االخالل بالنظام العام و االداب العامةحظر مناهضة الثوابت الوطنية و املساس برموز ال-

                                       
 .119،117،يتضمن قانون االنتخابات، املادة 1919اوت  17، املؤرخ يف 11-19ج ج د ش ،قانون رقم  - 1
1997مارس  11املؤرخ يف  97/17قانون االنتخابات  - 2  
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حيث مينع كل مرشح او قائمة او حزب ان ينياهض الثوابيت الوطنيية و أي شيكل مين اشيكال ثيورة اول 
 .نوفمرب او النظام العام و االداب العامة،باإلضافة اىل حظر املساس مبمتلكات الشخص املعنوي

العبيادة و مؤسسيات التعلييم االساسيي و الثيانوي و اجليامعي و ومن احملظيورات كيذلك اسيتعمال امياكن 
مراكز التكوين املهين وبصفة عامية يف أي مؤسسية تعلييم او تكيوين عموميية او خاصية الغيراض الدعايية 

 .1الدعاية االنتخابية بأي شكل من االشكال

لفعاليية و النزيهيية  تعتيرب االحييزاب السياسييية االسياس اجلييوهري الجنيياز حلمليية االنتخابيية القوييية و ا
و الشفافة و هو االمر الذي يفرض عليى الفياعلني السياسييني االلتيزام مبقتضييات القيانون االنتخيايب و 

، ...(كشييراء االصييوات، التصييويت املكييرر للناخييب)ذلييك ميين اجييل جتنييب أي عملييية فسيياد انتخييايب
القتيييه ميييع النييياخبني، فاليييدور اليييذي يلعبيييه احليييزب السياسيييي يتمثيييل يف طبيعييية التواصيييل السياسيييي و ع

فاحلملة االنتخابيية ليسيت ترفيا مادييا تظهيره االحيزاب السياسيية بيل هيي مطلبيا مين اجيل خليق تواصيل 
فاعييل يرمييي باألسيياس اىل اقنيياع املييواطنني بييالربامج احلزبييية عيين طريييق وسييائل االعييالم املتعييددة، امللقيياة، 

 .التجمعات، اللقاءات
خابيية البيد مين ان تعتميد عليى مكاتيب متخصصية و  مراكيز علميية فنظرا لدور احلملة يف العملية االنت

 .جتعل منها اكثر عقالنية و اكثر سهولة يف جلب انتباه الناخب
كميييا يلزمنيييا االشيييارة اىل ان دور الناخيييب ال يقيييل امهيييية عييين دور االحيييزاب السياسيييية يف تيييدبري احلملييية 

االنتخابيية، فكلميا أحسيت هيذه االخيرية  االنتخابية فالوعي السياسي للناخب هو جيوهر توجييه احلملية
بوجود ناخبيني واعيني باالستحقاقات االنتخابيية جعيل منهيا بيذل جمهيود مضياعف عليى مسيتوى وضيع 

 .2برامج واقعية و اختيار مرشحني أكفاء، و العكس صحيح

 :ممارسة الدعاية االنتخابية-

هيييي جمموعييية االعميييال و املمارسيييات الييييت ترافيييق احلملييية االنتخابيييية لتيييأمني انتخييياب املرشيييح مييين 
خيالل االعيالن عين برناجميه االنتخيايب و املييديح بسيريته الذاتيية، كفاءاتيه، و مؤهالتيه العلميية و املواقييع و 

العيييالم املناصيييب الييييت كيييان يشيييغلها، و ييييتم ذليييك مييين خيييالل املنشيييورات و االجتماعيييات و وسيييائل ا
احكاميا تسيودها مبيادئ تكيافئ الفيرص و املسياواة بيني حيث خيصص قانون االنتخاب عيادة .خصوصا

املرتشحني، و هذا يتطلب من اجهيزة السيلطة العامية بأشخاصيها و وسيائلها التيزام احليياد، و باعتبيار ان 
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نتخابييية و التييأثري علييى وسييائل االعييالم االلكرتونييية السييمعية و البصييرية هلييا دور كبييري كوسيييلة للدعاييية اال
 1.دف اقناعهمالناخبني هب

 .مكاتب التصويت:ثانيا

تعترب مكاتب التصويت اللية االوىل و االساسية يف ادارة العملية االنتخابيية يف مرحلية التصيويت 
 االنتخايب، مما يستوجب ان يكفل النظام  و هذا ب شرافها مباشرة على هذه العملية احلامسة من املسار

االنتخيايب هيو سيلطة ب فاملكت .2 النتخايب عن طريق القوانني االنتخابية شروط كافية لضمان استقالهلا
 .عادارية اليت تتوىل تسيري عملية االقرتا 

 11و املييادة  97/17ميين االميير  11و املييادة  19/11ميين قييانون  11نصييت كييل ميين املييادة 
و  يعـــين أعضـــاء مكتـــب التصـــويت:"انيييهمييين القيييانون العضيييوي لالنتخابيييات عليييى  11/11مييين قيييانون 
ويتألف مكتب التصويت حسب ما نص عليه القانون  "ضافيون و يسخرون بقرار من الوالياالعضاء اإل

 11و امليادة  97/17من االمير  19و املادة  19/11من قانون  11العضوي لالنتخابات يف ملادة 
الييرئيس، نائيييب الييرئيس، الكاتييب، و مسيياعدين اثنيييني، : ميين مخسييية أعضيياء هييم 11/11ميين قييانون 

بقييرار منييه بغييرض ااسييتخالف عضييو او اكثيير  باإلضييافة اىل عضييوين اثنييني، يعينهمييا ويسييخرمها الييوايل
 .أساسني من املكتب و ذلك يف حالة غياهبم يوم االقرتاع

و لعيل اليدور االساسيي للمكتييب يكمين يف ضيمان نزاهية العملييية االنتخابيية و ذليك مين  خييالل 
 تييوفري الظييروف املالئميية سييواء كييان ذلييك قبييل بييدأ عملييية التصييويت أو أثنائهييا أو بعييدها، حبيييث يسييهر
رئيس و أعضاء املكتب على توفري االمكانيات املادية الالزمة العملية التصويت، من مكاتب و كراسيي 
و صييناديق، و أظرفيية و أختييام وعييازل لضييمان سييرية االنتخيياب و غريهييا، كمييا يعمييل مكتييب التصييويت 

ء مين عمليية على مراقبة عمليية التصيويت و تيوفري اجليو املالئيم ليذلك، حييث تزييد مسيؤوليته بعيد االنتهيا
التصويت حيث يقع على عاتقه عبئ حفم و حراسية االوراق و ضيمان سيامتها اىل غايية القييام بعمليية 

 .3الفرز

                                       
 .117 ،مرجع السابق، صالدبس عصام علي-1
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و نظرا لرمهية البالغية ملكتيب التصيويت مين خيالل اليدور اليذي يؤدييه يف العمليية االنتخابيية فقيد 
ب و تتمثيييل يف ان قيييوائم حيييرص املشيييرع عليييى إقامييية جمموعييية مييين الضيييوابط لضيييمان نزاهييية  هيييذه املكاتييي

اعضاء مكاتب التصيويت، و كيذلك االعضياء االضيافيني تنشير مبقير الواليية و كيذلك البليديات املعنيية، 
و هذا بعد مخسة ايام مين قفيل قائمية املرتشيحني، كميا تسيلم هيذه القيوائم اىل ممثليي االحيزاب السياسيية 

 .1لقوائم يف مكاتب التصويت يوم االقرتاعاملشاركة، و كذلك املرتشحني االحرار، و تعلق ايضا هذه ا
فبعد االنتهاء من عملية التصويت يف الساعة احملددة قانونا يقوم املكتب بعمليية فيرز االصيوات و 
ذلك حبضور مجهور الناخبني و من املرشحني، وتتضمن هيذه العمليية التأكيد مين عيدد االوراق املوجيودة 

ا العييدد  لعييدد املقييرتين املقيييدين يف القائميية و جتييري عملييية يف الصييندوق وميين ع مقارنتهييا و مطابقيية هييذ
الفييرز بتالوتييه بصييوت عييال، ع يقييوم املكتييب بيي عالن نتييائج فييرز االصييوات يف صييندوقه، و تتجمييع بعييد 

 .2ذلك النتائج  و يتم تدوينها يف حمضر عملية االقرتاع العائدة  للمكتب

 :ة الفرزيعمل 
 :االقرتاع و تتم كما يلي اختتامتنطلق عملية الفرز فور 

 .يتم إجناز عملية الفرز بدون انقطاع إىل غاية االنتهاء من الفرز متاما -
تكون عملية الفرز أمام اجلمهور و تتم مبكتب االقرتاع وتنجز من قبل مراجعي فرز األصوات الذين -

 .يتم اختيارهم من بني الناخبني املسجلني يف القائمة االنتخابية
 :بصفة تلقائية، لنسخة طبق األصل حملضر الفرزتسليم، 

وفور إعداد حمضر الفرز، يسلم رئيس مكتب االقرتاع نسخة طبق األصل هلذا احملضر إىل كل واحد 
 .من ممثلي املرتشحني املؤهلني قانونا وذلك قبل مغادرة مكتب االقرتاع
 .3دية ملراقبة االنتخابات الرئاسيةكما يتم تسليم نسخة طبق األصل حملضر الفرز إىل منسق اللجنة البل

 .لجان المراقبة:ثالثا
تسييييري وإدارة العمليييية اانتخابيييية ب سييينادها اىل جهييية معينييية الشيييراف عليهيييا مييين مؤشيييرات  يعتيييرب

الدميقراطية اليت يقوم عليها نظام سياسي معني، حبيث يتطلب تدعيم الدميقراطية يستدعي تيوي مهمية 

                                       
 .11/11من  11و املادة  97/17من االمر  11و املادة  19/11من قانون  11ملادة  -1
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انتخيييايب نزيييييه، مسيييتقل و حييييادي، يعمييييل عليييى تسييييري العملييييية  إدارة االنتخابيييات مييين طييييرف جهييياز
 .االنتخابية بعيدا عن كل الضغوط و ليت ن شأهنا ان متثل منعطفا سلبيا على العملية

ان تنظيم اهلياكل االداريية املسيؤولة عليى تسييري االنتخابيات ييؤثر عليى فاعليية العمليية االنتخابيية، 
انطالقيييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييين العمليييييييييييييييييييييييييية  فييييييييييييييييييييييييي دارة االنتخابيييييييييييييييييييييييييات تشيييييييييييييييييييييييييمل كيييييييييييييييييييييييييل مظاهرهيييييييييييييييييييييييييا

وصوال اىل تسيري عملية التصويت أو االقيرتاع و إعيالن ...( طباعة،حتسيس،إشهار،إعالم)اللوجيستيكية
النتائج، إذ يتعني على قانون االنتخابات ان يتكفل يف احكامه ب جياد  هياكل إدارية موضوعية فعالية و 

 . 1غري منحازة تضن نزاهة و حياد العملية االنتخابية

ال تقتصيير إدارة االنتخابييات علييى ضييمان سييري نزاهيية العملييية االنتخابييية يييوم االقييرتاع فحسييب،بل 
متتييد اىل مييا قبييل ذلييك ميين العمليييات التحضييريية لالنتخيياب، حيييث تتمثييل يف عملييية  ضييبط و مراجعيية 

يييية، القيييوائم االنتخابيييية و الييييت تشيييرف عليهيييا اللجيييان و تكتسيييي امهيييية كيييربى يف ضيييبط القيييوائم االنتخاب
فيييمكن القيييول ان اللجيييان االنتخابييية هيييي هيئيييات مشييرفة عليييى املسيييتوى احمللييي و املركيييزي، و تتمثيييل يف 

و اللجنيييية الوطنييييية ملراقبيييية ( والئييييية-بلدييييية)اللجنيييية االدارييييية  واللجنيييية االنتخابييييية و اليييييت تأخييييذ شييييكلني
جهيية و كسييب ثقيية االنتخابييات، اذ متثييل هييذه اللجييان الضييمانات اليييت تضييمن نزاهيية االنتخابييات ميين 

هييذه االليييات  ميين اجييل ضييمان نزاهيية العملييية االنتخابييية و  اجلزائييراعتمييدت  املييواطن ميين جهيية اخييرى،
 :ضمان مبدأ احلياد االداري و من بينها

 :التشريعية اللجان السياسية المستقلة لمراقبة االنتخابات-
مهمته يف السيهر عليى كجهاز جديد تتجسد   1997اعتمدت اجلزائر هذه اهليئة مع تشريعيات 

حسيييييين سييييييري العملييييييية االنتخابييييييية منييييييذ بييييييدايتها اىل هنايتهييييييا وهييييييي اللجنيييييية السياسييييييية الوطنييييييية ملراقبيييييية 
للعملييية  قانونييية  االنتخابييات،و هييي عبييارة عيين هيئيية خاصيية ذات فييروع حملييية تتمتييع بصييالحيات مراقبيية

منيييذ تنصييييبها اىل غايييية االعيييالن  االنتخابيييية يف اطييير احيييرتام  الدسيييتور والقيييانون عيييرب  تليييف مراحيييل أي
الرمسي، بشكل لقق حياد اهليئات املشرفة من جهة و جيسيد إرادة النياخبني و تطبييق القيانون مين جهية 

 .2على تأسيس هذه اللجنة 97/11من االمر   11قد حددت املادة  اخرى

 :و تتكون هذه اللجنة من ما يلي

                                       
  .11مرجع السابق، ص  جالل عبد ا  معوض، -1
 االنتخابيةحياد االدارة كشر  لنزاهة العملية سليماين السعيد،  -1

http://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf .11.11.1111/11.19 :التصرف باملوقع التايل يوم ا  
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اول انتخابات رئاسية شهدت فتح اجملال ملشاركة ان : االحزاب  السياسية و المترشحين االحرار-
االحزاب يف اللجان سواء كان هليا مرتشيح او ال و قيد حتيور اهليدف حيول االشيرتاك يف املشياورات الييت  

املشيياركة يف  امكانييةاالحيزاب السياسيية  حيث اعطيت اجرييت بيني الطبقية السياسيية و اجملتميع امليدين،
دائييرة  ( 11)ثيىن عشييرة إ  و خصييت باملشياركة االحييزاب اليييت قيدمت مرتشييحني يف 1997تشيريعيات 

، امييا املرشييحني االحييرار فقييد كفييل هلييم املثيييل مبمثييل واحييد عيين   ممثييل واحييد عيين كييل حييزبكحيد اد ، 
واحمللييية ايضييا ممثييل  اذا كانييت املشيياركة يف االنتخابييات الرئاسييية، امييا التشييريعية املرتشييحني االحييراركييل 

واحيييد عييين طرييييق القرعييية، و بتعبيييري اخييير مل يعيييد يسيييمح مبشييياركة أال الفييياعلني يف املنافسييية االنتخابيييية 
 .*حيث ا حتديد ممثل عم كل حزب مشاركو ممثل عن جمموع القوائم احلرة عن طريق القرعة

بيعيية املهييام حيييث صتلييف عيين اللجييان االخييرى اختالفييا جوهريييا سييواء ميين حيييث التشييكيل او ط
املنوطة هبا، و هذا نتيجة لصوصية هذه اللجان تنتهي مبجرد انتهاء املوعد االنتخايب الذي انشأت مين 

 .1اجله، تتميز تشكيلة هذه اللجنة بعدم الثبات و هذا راجع اىل طبيعة االوضاع اليت شهدهتا اجلزائر
و هيي ثيالث  1997عيام  يف االرضيية قدحددت  الشخصيات  فياول ميرة :الشخصيات الوطنية-

و بعد ذليك تركيت احلريية اميام االعضياء  شخصيات يتم اختيارهم من طرف اللجنة الوطنية املستقلة، 
  .الختيار من يرونه مناسبا من الشخصيات الوطنية بشرط ان ال يكون متحزب

مشييياركة يف  مشييياركة تشيييهدت هيييذه املنظميييا :المنظمـــات الوطنيـــة و منظمـــات حقـــوق االنســـان-
ممثيل واحيد ملرصيد حبييث متتعيت بامكانيية التمثييل بعضيو واحيد لكيل واحيدة منهيا،  1997بات انتخا

 .الوطين حلقوق االنسان، و ممثل واحد عن الرابطة اجلزائرية حلقوق االنسان
ا متثييل االدارة و خاصية اليدوائر الوزاريية الييت هليا عالقية مبشيرة ميع العمليية  :التمثيل الموسع لـإلدارة-

االنتخابية مثل وزارة الارجية وذلك باعتبارها املسؤولة عن تصيويت اجلاليية املقيمية باليارج،وزارة العيدل  
املشييرفة علييى كممثييل للسييلطة القضييائية، وزارة االعييالم املشييرفة علييى احلمليية االنتخابييية، وزارة الداخلييية 

العملية برمتها، ع تغري متثيل االدارة من متثيل الدوائر الوزارية اىل خليية جدييدة مكونية مين ثيالث اعضياء 
 .2من اللجنة السياسية و ثالث اعضاء من اللجنة احلكومية مهمتها تسهيل العالقات بني اهليئتني

                                       
و المنافسة السياسية  المشاركةمقاربة حول )النظام االنتخابي في التجربة الدستورية الجزائريةعبد املومن عبد الوهاب، - 1

-1111،(غري منشورة)اجلزائر:رسالة ماجستري،كلية احلقوق،جامعة االخوة منتوري قسنطينة،(في النظام السياسي الجزائري
 .111ص  ،1117

 .ارضية انشاء اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعية *
ارضية انشاء اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات املتضمن  ،1997مارس  11املوافق  ،11العدد  ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، -*1

.17التشريعية ص    
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 :صالحياتها
 .حسن سري العمليات االنتخابية و نزاهتها-
 .مبدأ احلياد حتقيق-
 احرتام الناخبني و املترتشحني-

فقييد خييص املشييرع اجلزائييري للجنيية الوطنييية لإلشييراف علييى االنتخابييات نييوعني ميين املهييام فبعضييها تييتم 
 :1مباشرته اثناء  سري العملية االنتخابية و البعض االخر بعد االنتهاء من العملية

تخابية يف اطار القانون،و العمل عليى تنفييذ احكيام فتتوىل بالدرجة االوىل االشراف على العملية االن-
 .القانون العضوي من تاريه ايداع الرتشيح اىل غاية هناية العملية االنتخابية

 .املمارسة الرقابية على كل الرتتيبات التنظيمية ملختلف مراحل العملية االنتخابية-
ة بكييييل تقصييييري او تعسييييف قييييد يييييتم اخطييييار املؤسسييييات الرمسييييية  املكلفيييية بتسيييييري العملييييية االنتخابييييي-

 .مالحظته فيسري العملية االنتخابية
 .القيام بالزيارات امليدانية هبدف التأكد من السري احلسن العملية االنتخابية-
طلب واستقبال الوثائق واملعلومات من املؤسسات املكلفة بتسيري العمليية االنتخابيية مين اجيل وضيع -

 . تقرير عام حول سري االقرتاع
اصيياذ القيييرارات يف حييدود صيييالحياهتا باإلضييافة اىل تلقيييي االحتجيياج مييين أي ناخييب او مرشيييح او  -

 .ممثله
اسييتقبال نسييه ميين الطعييون احملتمليية ميين املرتشييحني طييوال الفييرتة السييابقة للعملييية االنتخابييية اىل غاييية -

 .سري االقرتاع
 .نتخابات التشريعيةاقامة اتصاالت مع املالحظني الدوليني املعتمدين يف إطار اال -
املسييييامهة بفاعلييييية يف عمييييل التحسيييييس اهلييييادف اىل زيييييادة املشيييياركة السياسييييية وتييييوفري اجلييييو املالئييييم -

 .لالقرتاع
 .استعمال وسائل االعالم يف اطار ممارسة املهام و الستجابة حلاجيتها يف اجملال-
ددة يف جمييال احلمليية ضييمان  االنصيياف بييني املرتشييحني ميين خييالل السييهر علييى تطبيييق القواعييد احمليي-

 .االنتخابية
 .السهر على حسن سري احلملة النتخابية-
 .اعداد و نشر تقرير تقديري عام حول االنتخابات التشريعية منذ بدايتها اىل غاية االنتهاء-

                                       
.117-111ص .، صمرجع السابقحممد بنيين،  -1   
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 .1امكانية االتصال املباشر بريس اللجة احلكومية املكلفة بتنظيم االنتخابات الرئاسية-
مين امانية دائمية  11/11تتشكل اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات  حسب ما نص علييه قيانون 

تتشيييكل ميييين الكفيييياءات الوطنيييية و تعييييني عيييين طرييييق التنظيييييم باإلضييييافة اىل ممثليييي االحييييزاب السياسييييية 
املشيييياركة يف االنتخابيييييات، و ممثليييييي املرتشيييييحني االحييييرار اليييييذين خيتيييييارون عييييين طريييييق القرعييييية مييييين قبيييييل  

ملرتشحني االخرين، تقوم هيذه  اهليئية ببسياطة عليى جمموعية مين االجهيزة و تتمثيل يف اليرئيس اليذي ييتم ا
مخسية نييواب لليرئيس يييتم انتخابيه مين طييرف اجلمعيية العاميية، اجلمعيية العاميية، املكتيب الييذي يتكيون ميين 

 .2انتخاهبم من طرف اجلمعية العامة كذلك
 :08883اسية  اللجنة الوطنية لمراقبة االنتخابات الرئ

هيئيية "اعتيربت هيذه اللجنية أكثير تعريفييا مقارنية بسيابقتها حييث ا تعريفهييا  و حتدييدها عليى اهنيا 
" مؤقتيية حيييث تبييدأ مييدة صييالحيتها ميين يييوم تنصيييبها اىل غاييية هناييية االنتخابييات بيياإلعالن عيين النتييائج

لية مبا يضمن احرتام القيانون ونزاهية تتميز هي االخرى بفروع حملية تعمل على حتقيق املراقبة امليدانية الفع
 .االنتخابات، و جتسيد حياد االدارة يف ظل احرتام الدستور وقوانني اجلمهورية

فقد طرأ تغيري يف تشكيلتها كوهنا مل صرج على ما جياءت بيه اللجنية الوطنيية ملراقبية االنتخابيات 
 :التشريعية و متثل فيما يلي

ل حييزب سياسييي اصييبح يطلييب فيهييا  االعتميياد حييىت يتمتييع بعييدما كييان يعييرتف مبمثييل واحييد عيين كيي-
 .احلزب مبمثل

بعييدما كييان هنيياك ممثييل عيين جممييل املرتشييحني االحييرار اصييبح التمثيييل ميين طييرف ممثييل واحييد عيين كييل -
 ( و هو ما يعطي متثيال اوسع لرحرار) املرتشحني االحرار

 (الثقافةاالتصال و  -العدل-الارجية-الداخلية)ممثل عن كل وزارة-
 .منظمات حقوق االنسان مل تشهد أي تغيري-

                                       
.19-11ص .ارضية انشاء اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعية،مرجع السابق، ص - 1  
  11/11من القانون  111، املادة 171ملادة ا-1
الوطنيييية  جنيييةل، يتعليييق بال1999ينييياير  11امليييؤرخ يف  99/11اجلرييييدة الرمسيييية العيييدد االول،املرسيييوم الرئاسيييي رقيييم .ج ج د ش -3

 . املستقلة ملراقبة االنتخابات الرئاسية
 . مضمون االرضية املتضمنة إلنشاء اللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات الرئاسية* 
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اما الشخصيات مل يتغري عددها اال انه اشرتط فيها عدم احلزب باإلضافة اىل شيرط السيمعة الوطنيية -
 .و عدم اصاذ أي موقف غري مشف اجتاه الوطن

يسييياعد رئيسيييها اىل جانييييب كميييا ا اسيييتحداث مكتيييب خييياص باللجنييية مل يكييين موجيييود مييين قبيييل، 
وين يف أداء مهامييه،و يكيييون التمثيييل فيييه عليييى اسيياس ممثييل واحيييد عيين كييل مييين حيييث يييتم تعيييني عضيي

 : اغضاء مكتب اللجنة بالوفاق او التصويت
 .االحزاب السياسية املمثلة و غري املمثلة يف اجمللس الشعيب الوطين-
 .االحزاب السياسية هلا مرشح-
 .املرتشحني االحرار-
 .منظميت حقوق االنسان-
 .رمقر -
 .ناطق رمسي-
 :1111الجنة السياسية لمراقبة االنتخابات التشريعية -

اول ما جيب االشارة ايه و هو تغري اسيم هيذه اللجنية مين جلنية وطنيية مسيتقلة اىل جلنية سياسيية وطنيية 
هيئيييية خاصيييية ذات فييييروع حملييييية تتمتييييع بصييييالحيات مراقبيييية قانونييييية للعملييييية "و ا تعريفهييييا علييييى اهنييييا 

، فقد تغري التعريف من اهنا جلنة مؤقتة اىل  جلنة خاصية إال ان هيذا ال يعيين اهنيا ليسيت "...االنتخابية
 . مؤقتة و امنا صتلف عن سابقتها من حيث التشكيلة و هلذا قد يكون املشرع قد خصها هبذه الصفة

 :اهم التغريات اليت طرأت عليها
االنتخابيات التشييريعية ممثيل عيين كيل حييزب سياسييي العيودة اىل مييا كانيت علييية اللجنية الوطنييية ملراقبيية -

 .بدال من طلب ان تكون االحزاب معتمدة
 .ممثل واحد عن جمموع قوائم االحرار-
اما بالنسبة للشخصيات اصبحت واحدة مي عينها من قبل  رئيس اجلمهورية و هذا يعين حذف -

 .1تكريس مبدأ احليادالباقي و الذي ميثل خطوة جدية حنو 
 : تشكيل خلية هتدف اىل تقريب اجلهازين و تسهيل العالقات بينهما مكونة من-
 .ثالث ممثلني عن اللجنة احلكومية-
 

                                       
الوطنييية  جنييةل، يتعلييق بال1111أفريييل 11املييؤرخ يف  11/119،املرسييوم الرئاسييي رقييم 11اجلريييدة الرمسييية العييدد .ج ج د ش - 1

 . التشريعيةاملستقلة ملراقبة االنتخابات 
 .التشريعيةملراقبة االنتخابات  السياسيةمضمون االرضية املتضمنة إلنشاء اللجنة الوطنية * 
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 . 1ثالث ممثلني عن اللجنة السياسية -

 :1114الجنة السياسية لمراقبة االنتخابات الرئاسية -

 :ا ما و متثل هذا يف ما يليعرفت كسابقتها اما بالنسبة لتشكيلتها تغريت نوع
 .مثل واحد عن كل حزب سياسي معتمد-
ممثيييييل واحيييييد عييييين كيييييل مرتشيييييح ورد امسيييييه يف القائمييييية الرمسيييييية للمرتشيييييحني اليييييذي يضيييييبطها اجملليييييس -

 .الدستوري
 .اما الشخصية مل تتغري يعينها رئيس اجلمهورية-
 .2اللية املختلطة مل ميسها التغيري هي االخرى-

 :1110لمراقبة االنتخابات التشريعية  الجنة السياسية-
مل تشييمل تغييريات ال ميين حيييث االسييم وال التشييكيل سييوى علييى مسييتوى االحييزاب مبمثييل واحييد 

 عن كل حزب مشارك يف االنتخابات التشريعية مبعىن الغاء االعتماد، اما قوائم االحرار فممثل واحد 
املعتميييد مييين  طيييرف اللجنييية اليييييت عييين جمميييوع قيييوائم املرتشيييحني االحيييرار اميييا البيييياقي فهيييو نفيييس 

 .3سبقتها
 :1118الجنة السياسية لمراقبة االنتخابات الرئاسية -

عبـــد ، حييييث اعتيييرب اليييرئيس 1119كميييا ا انشييياء جلنييية وطنيييية سياسيييية ملراقبييية االنتخابيييات الرئاسيييية 
االلييات اليييت ان اعييادة جتدييد مهمية اللجنية السياسييية ملراقبية االنتخابيات ميثييل احيدى بوتفليقـة  العزيـز

 .تضمن نزاهة االقرتاع و حتقيق احلياد االداري
و ان كييان الييبعض يييرى اهنييا تفتقييد لعنصيير االسييتقاللية و احلييياد يف ممارسيية مهامهييا، و ان كييان ا 
احلكم عليها من خالل الطعون اليت تقدمها هبيام مثليوا االحيزاب و الرقيات و التجياوزات الييت سيجلت 

 من االدارة نفسها، فنتيجة هلذا تعرضت النتقادات و  اعتربت جهة من قبل احلزب احلاكم و 
 .4مساندة

                                       
 .، مرجع السابق11/119من املرسوم الرئاسي  11 انظر املادة - 1
 .الرئاسيةملراقبة االنتخابات  السياسيةالوطنية  جنةل، يتعلق بال1111فرباير  17املؤرخ يف  11/11املرسوم الرئاسي رقم  - 2

الوطنييية  جنييةلبال، يتعلييق 1117أفريييل 17املييؤرخ يف  17/111،املرسييوم الرئاسييي رقييم 11اجلريييدة الرمسييية العييدد .ج ج د ش - 3
 .التشريعيةملراقبة االنتخابات  لسياسيةا

 حياد االدارة كشر  لنزاهة العملية االنتخابيةسليماين السعيد،  - 1
http://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf  11.11.1111/11.19  

http://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf
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 :اللجنة الوطنية لإلشراف على االنتخابات المؤلفة من القضاة
و تضم قضاة من احملكمة عليا  و من  سليمان بوديعضو يرأسها  111تتكون هذه اللجنة من 

 قبل رئيس اجلمهورية جملس الدولة و من احملاكم االخرى و كلهم معينني من 
 :صالحيات هذه اللجنة

 .النظر يف كل التجاوزات اليت متس مصداقية و شفافية العملية االنتخابية-
 .النظر  فياي خرق ميكن ان يصيب هذا القانون العضوي-
 .النظر يف القضايا اليت حتيلها عليها اللجة الوطنية ملراقبة االنتخابات-

اليييت تعمييل هبييا هييذه اللجنيية و كيفييية تنسيييقها مييع اللجنيية الوطنييية ملراقبيية إال انييه مل يييذكر الطريقيية 
االنتخابات حيث ا االشارة اليها مرة واحدة يف النظام الداخلي الذي نص عل ان هيذه اللجنية تتبيادل 

 .1املعلومات املتعلقة بتنظيم  سري االنتخابات معاجلة الوطنية ملراقبة االنتخابات
 : اللجان االدارية-

تتشييكل هييذه اللجنيية ميين ثالثيية اعضيياء يرتأسييهم قاضييي معييني ميين  قبييل رئيييس اجمللييس القضييائي  
فتشيكيل هيذه . املختص اقليميا، ورئيس اجمللس الشعيب البلدي عضوا و اخيريا مميثال لليوايل عضيوا كيذلك

ييث اكثيرا  اتسياعا و حييادا، ح 19/11اللجنة اختلف باختالف القوانني واالوامر  حيث اعتيرب قيانون 
، علييى لييوايل عضييوااممثييل و  رئيييس اجمللييس الشييعيب البلييدي عضييوا ونييص باإلضييافة اىل القاضييي  رئيسييا 

فقدحييذف هييذان العضييوان ميين التشييكيلة، امييا يف قييانون  97/17امييا االميير .نيياخبني ميين البلدييية املعينيية
القاضيي اليذي فقد فقد نص على  على تشكيلةمغايرة عما كانيت علييه سيابقا فباإلضيافة اىل  11/11

يعينييه رئيييس اجمللييس القضييائي املخييتص اقليميييا رئيسييا، و رئيسييا اجمللييس الشييبعي البلييدي عضييوا، أضيياف 
االمييني العييام للبلدييية عضييوا، و ناخبييان اثنييان ميين البلدييية يعينهمييا رئيييس اللجنيية ، عضييوين، فعييل هييذا 

 .2مصداقية القائمة االنتخابيةالتعديل من شأنه ان يعزز ثقة اهليئة الناخبة و االحزاب املتنافسة يف 
 :صالحياتها

فتشييييكيل اللجنييييية وحيييييده غيييييري كيييييايف لضيييييمانة نزاهيييية االنتخابيييييات و امنيييييا يتوجيييييب عليهيييييا القييييييام 
بصيالحياهتا الييت خوهليا اياهيا القييانون مين اجيل ضيمان إدارة سييليمة للعمليية االنتخابية،فقيد اسيندت هلييا 

عييداد و املراجعييية، حييييث تقييوم باالشيييراف عليييى مهميية االشيييراف علييى القيييوائم االنتخابيييية ميين حييييث اال
مسييك القييوائم االنتخابييية، ايييداع نسييخة ميين هييي القييوائم لييدى حمكميية الضييبط االداري، تسيييرير بطاقيية 

                                       
.17، مرجع السابق، ص مسبلثي،نسيما فرفيشي، رمزي لركيممارثا  -1  

.11/11من قانون  11و املادة  97/17من قانون 19و املادة  19/11من قانون  11انظر املادة  - 2  
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الناخبني، تسيري التصويت بالوكالة، اعالم النياخبني بالتشيرريع االنتخيايب، كميا اسيندت هليا مهمية مهمية 
 و أوكل 97/17و لكن سحب  منها يف االمر  91/11قانون  مراقبة توقيعات املرتشحني االحرار يف

 .1للجنة االنتخابية البلدية
  :اللجان االنتخابية-

القيييانون االنتخيييايب اجلزائيييري و هيييي اللجيييان  و هيييو النيييوع الثييياين مييين اللجيييان اليييذي نيييص علييييه
االنتخابية اليت تشرف بشكل مباشر و اليت تضمن السالمة من التزويير والتحرييف العمليية االنتخابيية، 

 :فهي تأخذ شكلني اللجنة االنتخابية البلدية و اللجنة االنتخابية الوالئية
  :اللجنة االنتخابية البلدية -

على هذه اللجنية الطيابع االداري باعتبيار اهنيا تتكيون  مين رئييس ونائبيه و مسياعدين، و ان تعيني  يغلب
اعضيائها مين صييالحيات اليوايل، وكضييمان حليياد هييذه اللجنية اشييرتطت القيوانني اجلزائرييية ان ييتم اختيييار 

حييزاهبم او احييد االعضيياء ميين بييني نيياخيب البلدييية شييريطة ان ال يكونييوا ميين بييني املرتشييحني او املنتمييني ال
 .2معارفهم اىل غاية الدرجة الرابعة

 

 :صالحيتها

االحصييياء العيييام ب هييياعليييى مهمييية هيييذه اللجنييية حييييث كلفت القيييوانني االنتخابييييةكيييل  لقيييد نصيييت
لالصوات حسب احملاضر اليت تسلم هلا من قبيل مكاتيب االقيرتاع، و يعتيرب هيذه املهمية نوعيا مين الرقابية 

 احملاضير دون القييام بيأي تغييري يف حماضير مكاتيب االقيرتاع، و هيذا يعيين اهنياحبيث تتكفيل اجلنية بتيدوين 
تعميييل عليييى تثبيييييت النتيييائج االوليييية املسيييجلة و حفضيييها مييين أي تغييييي او تزويييير قيييد تتعيييرض الييييه قبيييل  

 .3وصوهلا اىل اللجنة الوالئية،كما تقوم بنشر النتائج االوىل لالحصاء لكي يطلع عليها الناخبون

مالحظتييه ان اللجنييية االنتخابييية هيييي حلقيية وصيييل بييني القاعديييية لالقييرتاع و مكتيييب فمييا ميكييين 
 .التصويت و اللجنة الوالئية، زيادة على ذلك الية من الية سالمة النتائج ام أي تزوير

                                       

قواعد عمل اللجنة ، املتضمن 1991فرباير  11، املوافق لي17ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد ،(91/11مرسوم  -1
، املوافق 17ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد  (91/91)االنتخابية املعدل و املتمم مبقتضى املرسوم التنفيذياالدارية 

مارس  11، املوافق لي11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد  (97/11)وكذلك املرسوم التنفيذي،1991افريل  11لي
.قواعد سري اللجنة االدارية االنتخابية، املتضمن ،1997   

.11/11من قانون  119و املادة  97/17من قانون  19و املادة  19/11من قانون  11انظر املادة  - 2  
 .11/11من قانون  111و املادة  97/17من قانون  11و املادة  19/11من قانون  17انظر املادة  -1
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فحياد اللجنة االنتخابية البلدية يبقى رهني السلطة االدارية املكلفة بيالتعيني و هيو اليوايل نتيجية لتخويليه 
رف القانون و منحه سلطة تعييني االعضياء مين بيني نياخيب البلديية كقييد وحييد لسيلطة التعييني، و من ط

 .1هذا قد ميثل نقص للحياد  و  قد ينعكس سلبا على نزاهة االنتخابات
 :اللجنة الوالئية-

 تشرتك كل النصوص القانونية يف مسألة تشكيل هذه اللجنة االنتخابية حيث نصت اهنا 
 .2ثالث قضاة يعينهم وزير العدلتتشكل من 
 :صالحيتها

فقيد اسييند هلييذه اللجنيية مهمية ايدارييية تتمثييل يف تييياطري العمليية االنتخابييية كميياض ملبييدأ احلييياد و 
النزاهة، إذ تقوم بتجميع و مراجعة إحصياء االصيوات حسيب احملاضير،فاملراجهة صيول للجنية تصيحيح 

ة  املتعلقيية بالعمليييات احلسييابية اليييت  قييد ترتكييب اثنيياء االخطيياء اليييت قييد تتغضييى عليهييا اللجنيية البلدييي
عملييية الفييرز واالحصيياء، و كييذلك املتعلقيية   باحصيياء االصييوات، امييا  املهميية الثانييية فتتمثييل يف توزيييع 

 .املقاعد و إعالن النتائج

ان تشييييكيل اللجييييان االنتخابييييية  الوالئييييية مثييييل حلقيييية حامسييييةيف اجلهيييياز االنتخييييايب و ان كانييييت  
مهامهييا يف البدايييةذات طييابع تنيييازعي اكثيير ميين كونييه اداري  االن ان التعيييديل الييذي شييهدته نييزع عنهيييا 

اليدور الدور التنازعي لتصبح ذات اختصاص اداري يف االشراف على العملية االنتخابيية  و انكيان هيذا 
ضئيال مقارنة مبكاتب التصويت اال اهنا تأخذ دور الدركي لضيمان سيالمة العمليية االنتخابيية ، و ذليك 
هبيدف حتقييق التيوازن يف التسييري لرتسييه االنتخابييات و متيزهيا باحليياد و االسيتقاللية مين جهية، وكسييب 

نتيجيية لغيييياب متثييييل  فضييمان حيييياد هييذه اللجنييية ،ثقيية النييياخبني و االحييزاب السياسيييية علييى حيييد سيييواء
 .3االدارة 

 :للمقيمين بالخارج اللجنة االنتخابية

هييي جلنيية انشييأت ميين اجييل الرعايييا املقيمييني بالييارج هلييا نفييس الشييروط اليييت اقيمييت هبييا للجييان 
سيياعة، يتمثييل دورهييا يف 71، اال اهنييا مؤقتيية تنتهييي أشييغاهلا خييالل (البلدييية -الوالئييية)االنتخابييية السييابق

ثنيني يتمتعينهميا مجع النتائج من دوائر القنصلية و الديبلوماسية تستعني اعضاء هذه اللجة من ميوظفني ا
                                       

 .11مرجع السابق، ص  عبد املومن عبد الوهاب، -1
 .11/11من قانون  111و املادة  97/17من قانون  11و املادة  19/11من قانون  71املادة انظر - 1
  .11مرجع السابق، ص  عبد املومن عبد الوهاب، -1
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بقييرار مشييرتك بييني الييوزير املكلييف بالداخليييةو الييوزير املكلييف بالشييؤون الارجييية، جتتمييع مبجلييس قضيياء 
 .1اجلزائر

 : المالحظون الدوليون
و قد قامت احلكومة . دولييين ليمتابيعية االنتخييابيات دعوة مالحظيين ت احلكومةقرر  كما

بتوجيه الدعوة لعدد من اليمنظمات الدولية، اليت ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة، إلرسال 
كييمييا تييم توجيه الدعوة لنفس الغرض إىل بعض اليمنظمات غري . مالحظييييها إلييى اجلزائيير

 .2"احلكومية

نتخابات و حرصيييا عليييى ادخيييار أي جهيييد السيييتجماع مجييييع الشيييروط الضيييرورية فتعزييييزا ملراقبيييةاال
الجراء االستشارة االنتخابية يف كنف النزاهية و الشيفافية و االنصياف قيررت السيلطة السياسيية اجلزائريية 

حضيور أكثيير  السيماح للميراقبني الييدوليني يشيهد هليم بالنزاهيية املوثوقية حبضييور جمرييات االقيرتاع، حيييث ا
مالحيييم أجنييييب ينتميييون املنظميييات األميييم املتحيييدة و اجلامعييية العربيييية و اإلحتييياد اإلفريقيييي و  111مييين 

كانيييت اجلزائييير قيييد وجهيييت هليييم اليييدعوة إليفييياد   يف االسيييتحقاق التشيييريعي االخيييري،و التعييياون اإلسيييالمي
 احيرتاملكين مبهيام حميددة و واضيحة ىف إطيار  االقيرتاعمالحظيهم ك جراء إضيايف لضيمان نزاهية وشيفافية 

 .قوانني البالد و السيادة الوطنية

الييدوليني هلييم احلرييية الكامليية يف مراقبيية الظييروف الييذي سيييجرى فيهييا  املالحظيينيحيييث أعليين الييرئيس ان 
 .االدالء بشهادهتم على صدق نتائجه ب مكاهنماالستحقاق و 

غيري هيا مين اليدول عيادة ميا  يف اجلزائر او الدوليني سواء نين من احملللني الذين يرون ان املالحظو ان كا
الء ان جتعيل مين السيلطة احلاكمية تيرفض هيؤ  يساندون احلزب احلاكم نظرا لوجود مصاحل متعددة االبعاد

ميكين القييول ان دور املالحظيني ليين لقيق اهلييدف و ال  مل تضيمن  مينهم مسييبقا موقفيا مؤيييد هليا، و هبييذا
 .3للوصول للحكم كآليتنيالتزوير   ينفع شيئا ما دامت السلطة مل تتحرر عن فكرة السيطرة و

                                       
11/11،القانون  119  املادة انظر - 1  
 املوقع الرمسي لوزارة الداخلية - 2

http://www.interieur.gov.dz12.02.2013/01.19 ا التصرف باملوقع التايل يوم   
 حياد االدارة كشر  لنزاهة العملية االنتخابيةسليماين السعيد،  -1

http://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf  11.11.1111/11.19  
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فدور اللجيان جياء لضيمان النزاهية ورد ثقية امليواطن مين جهية و تكيريس مبيدأ حيياد فما ميكن مالحظته 
االدارة ميين جهيية ثانييية ميين اجييل مراقبيية كييل التجيياوزات فكلمييا كانييت االدارة حمايييدة كلمييا توصيييلنا اىل 

 .نتائج نزيهة
و الييييت عرفييت عيييدة   1111اىل  1919ان العملييية االنتخابيييية اليييت شيييهدهتا اجلزائيير منييذ كمييا 

اصالحات على املستوى  القانوين  و املنظومة االنتخابية ككل تعزيزا ملبدأ احليياد باعتبياره شيرطا ضيروريا 
تعتييرب اهييم ركيييزة  لنزاهيية العملييية االنتخابييية باعتبييار االنتخيياب اهييم قنيياة لتجسيييد املشيياركة السياسييية اليييت

لبنياء الدميقراطيية،و التغيريات اليييت طيرأت كانيت نتيجيية لتغيري الظيروف اليييت تعيشيها اجلزائير إال ان هييذا ال 
 : يعين سالمتها من العيوب و الثغرات إال اهنا حققت  بعض االجيابيات 

 .حتقيق الشرعية للنظام السياسي و جتديد النخبة-
 (.و لو نسبيا)تكريس مبدأ التداول على السلطة-
 .انفتاح النظام اجلزائري على املعارضة-
 .املسامهة يف التحول الكبري يف الثقافة السياسية يف اجلزائر-
 .اشراكا لطرف االسالمي يف املؤسسات السامية كالربملان-
 .1حقيق التعايش بني القوى السياسية و االحزاب االخرى-
 

                                       
.11، مرجع السابق، ص الهندسة االنتخابية الفعالة مدخل حقيقي للتطوير البرلماني، كمال رابح لعروسي - 1  



252 
 

 الرأي العام و المشاركة السياسية: المبحث الثالث

يعتيرب الييرأي العييام ميين ابييرز املوضييوعات يف عليم السياسيية باعتبيياره يلعييب دورا اساسيييا يف عملييية 
التغيييري اجملتمعييي و غريهييا ميين املواضيييع االخييرى كيياحلرب و السييلم و الصييراعات االهلييية، و قييد لعبييت 

االعيالم و الثيورة التكنولوجيية دورا أساسييا يف تشيكيل اليرأي العيام اليذي اصيبح بيدوره مين اهيم وسائل 
املواضيع علم االجتماع السياسي، و بذلك سنتطرق اىل مفهوم الرأي العام و مبادئ تشكيله، عالقته 

 .انية يف اجلزائربالتنمية السياسية، ع االنتخابات و اخريا اجتاهات الرأي العام حنو االنتخابات الربمل

 :و عالقتل بالتنمية السياسية الرأي العام تعريف:اوال 

فمنذ البداية جيدر بنا االشارة اىل انه ال وجود لتعريف متفيق علييه مين طيرف علمياء السياسية و 
 .  علم النفس االجتماعي و ذلك راجع اىل اختالف املواقع السياسية و االنتماءات االيديولوجية

اليرأي العيام يشيري اىل اجتاهيات و افكيار النياس حيول  Leonard Dube ليونارد دوبيعرفيه 
و لعيل هيذا تعريفيا جياء ناقصيا نوعيا ميا كونيه مل يوضيح " موضوع ما يكونون أعضياء يف نفيس جملموعية

 .جمموعة الناس ما املقصود هبا جمموعهم ام غالبيتهم ام جمموعة منهم
تج عين عمليية تفاعييل االشيخاص يف اي شييكل مين اشييكال علييى انيه نييا  Al beige لبـيجأو يعرفيه 

 .اجلماعة حنو موضوع معني يكون حمل نقاش مجاعة ما
فيعرفيه عليى انيه احلكيم االجتمياعي اليذي يعيرب عين جمتميع  James Young جـيمك يـونجاميا 

واع بذاتييه وذلييك مبسييألة عاميية ذات امهييية حيييث يييتم الوصييول اىل هييذا احلكييم عيين طريييق  مناقشيية عاميية 
 .1ويتمتع هذا احلكم بقوة لتأثري  على السياسة العامةقائمة على اساس العقل و املنطق، 

معتقيدات و مواقيف االفيراد و اجلماعيات ازاء هيو حصييلة افكيار و  اسماعيل سعد و يعرفه
شييئن ميين الشييؤون متييس النسييق االجتميياعي كييأفراد و تنظيمييات و نظييم، و اليييت ميكيين ان تييؤثر يف 
تشييكيالهتا عمليييات االتصييال و قييد يكييون هييذا األثييري  جزئييي او كليييا يف جمريييات االمييور اجلماعيية 

 .2االنسانية على النطاق احمللي و الدولة
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الفكريييية السييائدة بييني اجلمهييور تييربطهم مصيياحل مشيييرتكة ازاء فيييمكن  القييول ان الييرأي العييام هييو 
 .غري ثابتة و ترتبط باحلدث و املكان و الزمانمواقف حمددة اذ انه ال يتصف بالثبات بل هو ظاهرة 

 :المبادئ العامة لسلوكيات الرأي العام- 
بالنسييبة للييرأي العييام عنييدما يغييزو بعييض النيياس مصييادر  comformityيتحقييق التطييابق او االتفيياق -

معيييارفهم و اجتاهييياهتم اىل االخيييرين، او عنيييدما يفيييرض بعيييض النييياس اجتاهييياهتم و معيييارفهم هيييي نفسيييها 
 .اجتاهات و معارف االخرين، او عندما يكون لدى الناس مجيعا نفس املعلومات املتشاهبة بصورة عامة

وفر لدييه القيوة الدافعية او  العواميل امليؤثرة او عنيدما يكيون التعبيري عين يعرب الرأي العام عن نفسيه مليا تتي-
 .السلبية االجتاه بأفعال ذات نتائج اجيابية اكثر من النتائج

 يف حاليية عييدميتمثييل الييرأي العييام الفعلييي يف التقليييل ميين خيبييات االمييل و التصييادم الييذي قييد لييدث  -
، او  ritionalizationيلجييأ الييرأي العييام اىل التربيييرالييتحكم يف الظييروف املؤدييية اىل التصييادم حبيييث 

 compensation.1، او التعويض  displacementاالبدال 
دور املكان الذي ينشأ فيه الرأي العيام و اليذي يعتيرب احلييز اليذي ينشيأ بيني اجملتميع امليدين و الدولية اذ -

 .2املكان الذي يصاغ فيه لرأي العامميثل املكان الذي جيتمع فيه مجهور املواطنني او بعبارة اخرى 

 :الرأي العام و التنمية السياسية-

يعييد الييرأي العييام احييدى لقييوى السياسييية الفاعليية و املييؤثرة داخييل الكيييان السياسييي، و ميين ع حتديييد 
طبيعة االوضاع اليت تربط احلاكم باحملكوم، فقد يسهم الرأي العيام ب جنياح خطيط التنميية الشياملة كميا 

عليييى احباطهيييا ان مل يييينجح النظيييام السياسيييي او الدولييية بصيييفة عامييية يف اقنييياع اليييرأي العيييام قيييد يعميييل 
بتوجهاهتيييييا، ييييييؤثر اليييييرأي العيييييام عليييييى قيييييرارات السياسيييييية  الييييييت تصيييييدر عييييين احلكومييييية و املشييييياركة يف 
االنتخابات حيث اصبح هناك نوع من االرتباط بني جناح فكرة او موقيف سياسيي و بيني اليرأي العيام 

 .مييل بدرجة شدة املوقفالذي  
فيدور اليرأي العيام يف التنميية  السياسيية باعتبياره االرضيية الييت متهيد اصيدار القيوانني، و هيو اليذي بييده 

 . قوة التنفيذ الفعلية هلا، فالقوانني هي انعكاس ملتطلبات الرأي  العام
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فيالرأي العييام الييدائم ميتياز بنييوع ميين الصييالبة كونيه منبثييق ميين  قاعيدة متينيية مسييتوحاة ميين االرث 
الثقيايف  و االجتميياعي والييديين لرميية حبيييث يكييون عصييا علييى التغيييري، و مييا دام ميتيياز بالديناميكييية و 

 . التغيري تعمل وسائل االعالم من جهة اخرى على تكوينه بالنسبة لقضية ما
 :العوامل  اليت  ادت اىل تنامي ظاهرة الرأي العام ما يلي و من بني

 .كثرة التعداد السكاين و قيام التجمعات السكانية-
 .انتشار النظم الربملانية و الدميقراطية و حرية ابداء االراء و االنتخاب و لتصويت-
وتوسيييع وسيييائل االتصيييال اجلمييياهريي و مييين ع اسيييتحواذها عليييى اهتميييام اجلمهيييور و خطيهيييا  تعيييدد-

 .احلدود املكانية والرقابة التنفيذية
 .ارتفاع نسبة الوعي و انتشار التكنولوجيا الرقمية-
 .التطور التكنولوجي و االصال و املواصالت و نشر املعلومات على الصعيد الدويل-

هييا ضيياعفت ميين ظيياهرة االتصييال السييكاين الييدويل و احمللييي و سييامهت فكييل هييذه العوامييل و غري 
 .1خبلق الرأي العام و بشكله املعاصر، الذي اصبح دوره فعاال يف  اجملتمع

 .لرأي العام و االنتخاباتا:ثانيا
 حتديييييد ماهييييية السييييلطة السياسييييية يف أي بلييييد ميييين بلييييدان يف اساسيييييا يعتييييرب الييييرأي  العييييام معيييييارا

طريق استقراء توجهاته ميكن احلكم على أي سلطة قائمية إذا ميا كانيت دميقراطيية تسيتجيب العامل،وعن 
لرغبيات الشييعب ومصيياحله العليييا أو اسييتبدادية تكييبح هييذه الرغبييات وتتقيياطع معهييا،والرأي العييام الييواعي 

مبا يتعيارض املستنري ميكن اعتباره واحدا   من أهم وأمضى القيود اليت حتول  دون ممارسة احلكام للسلطة 
وتوجهيات الشييعب وآماليه وطموحاتييه وميين خالليه ميكيين الوقييوف عليى درجيية قييرب أو بعيد السييلطة عيين 

 .التزامها بالقانون وانه احلكم العادل عما إذا كانت السلطة ممثال حقيقيا ألغلبية الشعب أم غري ذلك
د مجهييور راشييد، قييد يتكييون الييرأي العييام تلقائيييا ميين دون دعييوة موجهيية ميين السييلطة يف حاليية وجييو 

يتحرك الرأي العام إلظهار موقفه ولفت انتباه املسؤلني اليه،ملعاجلة االمر مبا يتفق و مصاحل اجلمهيور، و 
 2.يؤدي ذلك اىل اصدار  قرارات مناسبة اليت تليب مطالب اجلمهور

ميين بلييد آلخيير مبييا يتناسييب  تتبيياينوسييائل عييدة يعييرب الييرأي العييام عيين نفسييه بيف  الوقييت ذاتييه  و
ودرجة حضارة وتقدم  ذلك البليد واهليامش مين احلريية املمنيوح للشيعب ليعيرب عين ذاتيه،وبالوقت اليذي 
ميييارس الييرأي العييام هبييذه الوسييائل تييأثريا علييى السييلطة لتييأطري توجهاهتييا ضييمن مصيياحله وتطلعاتييه ،فييان 

 : الوسائل هذه الوسائل يف ذات الوقت تساهم يف تشكيل الرأي العام وبلورة توجهاته ومن اهم هذه
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وسائل االعالم املكتوبة واملقروءة مين صيحافة ونشيرات وكتيب وانرتنييت،وهي مين اخطير الوسيائل يف -
 . توجيههيف التعبري عن الرأي العام ويف الوقت ذاته للتأثري فيه و 

 .وسائل األعالم املسموعة واملرئية من راديو وتلفزيون وسينما-
واإلضيرابات  االعتصيام ات اجلماهرييية والطيب السياسيية والتجمعات السياسية واملظياهرات واملسيري -

 .عن العمل أو الطعام وغريها من الوسائل
اإلشاعات والنكات السياسية ومها من وسائل التعبري عن الرأي العام ذات الفعالية الشيديدة والتيأثري -

 .الكبري
 .لعام وتوجيههيف الرأي ا االنتخابات النيابية او البلدية وهي من وسائل التأثري-

ان هذه الوسائل وغريها إذا وجدت قبسا  من احلرية تتحرك يف ضوئه استطاعت ان تؤدي دورهيا  
املرسوم هلا مبا يضمن إيقاف السلطة احلاكمة عند احلدود الييت رمسهيا القيانون وإذا ميا أرادت السيلطة أن 

،ويصييبح اسييتقرار احلكييم أمييرا سييوف تؤلييب الييرأي العييام ضييدها ويتخييذ موقفييا معاديييا هلا فأهنيياتعييدوها، 
اسييتخدام وسييائل اإلكييراه والقمييع السييتقرار احلكييم وطييرد الييوف الييذي  إالمشييكوكا  بييه،ومل جتييد أمامهييا 

 ينتاهبيييا مييين الشيييعب وهيييذه الوسيييائل ال ميكييين الركيييون إليهيييا طيييويال لتحقييييق األمييين واالسيييتقرار اليييدائمني
 .1للنظام

تعبييريا عيين اليرأي العييام ازاء قضييايا حيوييية، ميين قبييل تعتيرب االنتخابييات و االسييتفتاءات يف جوهرهييا 
مجهييور  عييريض يتكييون ميين مجيييع املسييجلني يف جييداول االنتخابييات الييذين يشيياركون يف االنتخابييات او 

 .2االستفتاء ممارسني بذلك حقهم الدستوري
تسمح عمليات االنتخاب والتصويت و خاصة يف الدول الدميقراطية باختيار القيادات السياسية 
و بتشييكيل السياسيية القومييية يف شييكلها النهييائي، حيييث ميثييل الزعميياء السياسيييني نقييط يف اطييار احلييدود 

 .3اليت يرمسها الرأي العام و ميارسون  السلطة يف اطار احلدود اليت يرمسها و يتقبلها الرأي العام
و حيييييييىت ( ييييييييةالربملان،الوالية،البلد)و ان وجييييييود االنتخابيييييييات احليييييييرة الختييييييييار اجمليييييييالس النيابيييييييية

يشكل سياجا ثانيا لمي الشعب من حكامه إذا ما أرادوا االحنراف عن إراداتيه  االنتخابات الرئاسية،
تجعلهم حتيت رمحية إرادتيه يف جتدييد س سلطا على رقاهبم ألهنا حيث تشكل هذه االنتخابات سيفا م

انتخيياهبم او حجييب الثقيية عيين متثيييلهم لييه واسييتبداهلم بييآخرين شييريطة ان تكييون هييذه االنتخابييات حييرة 
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حقيقة يتمكن الشعب من خالهليا أن يفيرض عليى حكاميه التيزامهم بيالقوانني وإقيرار حقيه يف انتخياب  
 .1من يراه صاحلا لتمثيله ومعربا عن توجهاته

ليرأي العيام رد فعيل لعالقية امليواطن بالسيلطة مين حييث السيلوكها  او موقفهيا مين مشياكل  معينيية يعتيربا ا
حتدث يف مكيان و زميان حمددين،فالتصيويت هيو ممارسية فعليية يقيوم هبيا امليواطن للتعبيري عين وجهية نظير 
حميييددة خبصييييوص موضييييوع معييييني و ان كيييان هييييذا ال ينفييييي االرتبيييياط الوثييييق بييييني االنتخابييييات و الييييرأي 

كميا ميكننيا االشيارة  ،العام،التصيويت هيو اداة نظاميية هبيا لقيق امليواطن الوظيفية الدميقراطيية لليرأي العيام
 .2اىل ان الرأي العام قد يوجد دون ان يعرب عن نفسه بواسطة االنتخابات

و خاصيييية ان االنتخابييييات امتييييازت  بالروتينييييية و ان كييييان املكسييييب منهييييا هييييو اتاحيييية الفرصيييية و 
تعايش اليدميقراطي اميام كيل مين اجملتميع السياسيي و اجملتميع امليدين الليذان يعانييان الضيعف، االمكانية لل

باإلضييافة اىل انتظيييام و تكيييرار االنتخابييات ليييه مكسيييب أخيير ميثيييل يف مييينح املييواطن املهيييارة السياسيييية و 
فلعيل اليدور الييذي .3التعيوذ عليى املنافسية السياسيية و املشياركة، حيىت و ان كييان هنياك غيياب للمعارضية

جيسده الرأي العام هو وجهته اليت يتم تبنيهيا مين قبيل املرشيحني لالنتخابيات اليراغبني يف الفيوز، و ليذل 
ملعرفة اجتاهات الرأي العام مسبقا، حبيث تكون نتائجها مهمة لرسم جترى االستبيانات و االستفتاءات 

 .4و املشاريع مستقبل السياسات و الطط و الربامج
ني االبعيياد االساسييية يف تشييكيل الييرأي العييام حنييو االنتخابييات تتمثييل يف وسييائل التييأثري فميين بيي

االتصييييايل و الرسييييالة االنتخابييييية و اليييييت تتضييييمن بنييييية وسييييائل االعييييالم اجلماهريييييية، وسييييائل االتصييييال 
 :الشخصية، قادة الرأي و طبيعة الظاهرة اليت يتشكل من اجلها الرأي العام و تتعلق مبا يلي

                                       

 :ا التصرف باملوقع التايل، الرأي العام و االنتخابات البرلمانيةامحد العاين، - 1
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=156050 14.02.2013/09.55 

،مركييز الدراسيات اليدول النامييية بكليية االقتصياد والعلييوم دراسـة نظريــة فـي طبيعـة و طــرق اسـتطالع الــرأي العـامهشيام بشييري، - 2
 .11، ص 1991السياسية، 

مركيييز : ،بييريوت1.، ترمجيية حممييد شيييا،ط(انتخابــات دون ديمقراطيــة)الدمقرطــة العربيــة اعــادة التفكيــر فـــيالعييريب صييديقي،- 3
 .117-111ص .، ص1111دراسات الوحدة العربية،

يأخذ الرأي العام من حيث مشاركته السياسية و تأثريه يف السياسة العامة نوعني و يركز هذا التقسيم على افرتاض وجيود قطياع مين  *
قي وجهات نظر و ينساق ورائها و يسمى الرأي العام السليب، اما االجييايب فهيو يتمثيل يف وجيود قطياع أخير اجلمهور سليب يكتفي بتل

ميثلييه عييادة املثقفييون و قييادة الييرأي العييام ال يتييأثرن بوسييائل االعييالم بييل يييؤثرون عليهييا نتيجيية المييتالكهم خلفييية فكرييية يسييتطيعون ميين 
 .خالهلا فهم احلقائق

، 1111دار اجمليدالي للنشير و التوزييع، (:عميان)،االردن1.طاالسـاس فـي العلـوم السياسـية،احلميداين،قحطيان أمحيد سيليمان - 4
 .111ص 

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=156050
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حول الدميقراطيية بصيفة عامية *عي بأمهية البناء الدميقراطي حبيث ال بد من تكوين رأي عام اجيايبالو -
و االنتخابات بصفة خاصة و يكون متميز بالتواتر غري منقطع، حبيث يربط بني املواطنة و املشياركة و 

تخاب او اختييار مين بني بناء الدولة العصرية و دولة القانون بالتفاعل مع احد ركائزها و هي حق االن
 .يسري و يقود عجلة التنمية و توفري العيش الرغيد

مالمييح الييدور الييارجي و الييداخلي للعملييية االنتخابييية و اليييت تتمثييل يف تييدخل املنظمييات الدولييية و -
تأثرياهتا املتعددة، حبيث ميثل حضيورها احيد عواميل اطمئنيان و كسيب ثقية امليواطن، اميا داخلييا فتتمثيل 

 .يارات و مكونات الرأي العام و سطوها يف احلث االنتخايبيف كل الت
دور اخالقيييات العمييل االنتخييايب ميين شييفافية يف ادارة احلمييالت و مصييادر التمويييل، احييرتام القييانون -

 .االنتخايب، املنافسة املأسسة على االقناع بواسطة الربنامج االنتخايب و ليست املبنية على التضليل
الييييت تعيييد اهيييم الركيييائز يف تشيييكيل اليييرأي العيييام االنتخيييايب والييييت تكيييون مييين خيييالل  املراقبييية النزيهييية و-

 .1االدالء احلر و حيادية وسائل االعالم قبل و ثناء و بعد االنتخابات
ال يزدهيير الييرأي العييام إال يف ظييل وجييود نظييام دميقراطي،حيييث متثييل احلقييوق و احلريييات  حجيير 

بييني النظييام الييدميقراطي و الييرأي العييام باعتبيياره البيئيية اليييت  اسيياس الييرأي احلقيقييي، فهنيياك عالقيية تييأثري
 :يرتعرع فيها و ذلك من خالل

احلرص على تطيوير اليوعي السياسيي اجلمياهريي و تنميتيه وطنييا،اذ ييؤدي هيذا احليرص اىل تأيييد واع -
 .ملفهوم الكيان و الدولة، ويرسه الشرعية احلقيقية الواعية يف ممارسة أعمال السلطة

رص علييييى اسييييتعمال اجهييييزة وسييييائل االعييييالم كقنييييوات لالتصييييال بييييني النظييييام الييييواعي احليييياكم و احليييي-
 .الشعب،اذ يضمن حرية واعية و رقابة وطنية

كسييب ثقيية اجلمهييور بعييرض عليييه مجيييع احلقييائق فكلمييا كييان هنيياك حجييب لرخبييار عيين الشييعب -
 .ت املسمومةتعطش اليها و ازدادت احلاجة اىل استقبال االخبار مبا فيها الشائعا

السييماح بتعددييية االحييزاب و التنظيمييات السياسييية يعطييي الشييعب الفييرص الكافييية للتعبييري  وممارسيية -
 .حقوقه و من ع بناء رأيه و بعد  ذلك اصدار االحكام املالئمة

فميين خييالل هييذا العييرض املبسييط لطبيعيية العالقيية بييني النظييام الييدميقراطي و الييرأي العييام ميكيين القييول ان  
املناخ الدميقراطي السليم خيلق بالضرورة رأيا عاما سليما مميا ميثيل بالفعيل ركييزة  السيتقرار نظيام احلكيم و 

 .2االمن يف الوطن
                                       

دور االعـالم فـي تشـكيل الـرأي العـام االيجـابي نحـور المشـاركة االنتخابيـة فـي كامل حسيون القييم، عيادل خلييل مهيدي،  - 1
 .11-11ص .، ص1111، حيزان، ايلول،11-19لعدد ، كلية االعالم،العراق، ا(مجلة الباحث االعالمي)، العراق

   .91، ص 1111،(بدون دار النشر(:)لبنان)،بريوت1.طاالعالم و الرأي،علي عواد ، - 2
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 .1101ماي  01مانية ت البرلانتخاباالاتجاهات الرأي العام حول : ثالثا

انتخابييات تشييريعية تعييد الامسيية منييذ اقييرار التعددييية كمييا  1111ميياي  11عرفييت اجلزائيير  يف 
سبق و ان تطرقنا هلا سابقا بشرح مفصيل، إال اهنيا كانيت نوعيا ميا تتمييز عين سيابقتها كوهنيا جياءت يف 

قيييانون االنتخابيييات ظيييروف داخليييية و خارجيييية  تلفييية،  فقيييد اعلييين عييين اصيييالحات جدييييدة متثليييت يف 
وقانون االحزاب و اجلمعيات حماولني بيذلك اصيالح املنظومية، كميا سيبقها خطياب رئييس جلمهوريية و 
الذي دعيى فييه اىل تكثييف اجلهيود و حيث فييه عليى املشياركة القويية للميواطن، إال ان النتيائج عكسيت 

ميين خييالل هييذا العييرض  الواقييع و اليييت كانييت أضييعف ميين املتوقييع و بييذلك نييرى اجتاهييات الييرأي العييام
 .املبسط

التقشييريعية املقبليية تكتسييي أمهيقيية خاصيية و رأت الدوليية باعتبارهييا الكيييان السياسييي ان هييذه االنتخابييات 
 .الدقميقراطي، يدفع به حنو آفاٍق واعدة تعدق منعطفا حامسا و حتوقال سياسيا هامقا يف جمال تعميق املسار

 :العتبارات و احلقائقهذه األمهية الاصقة تربرها مجلة من ا 
تعدق االنتخابات التقشريعية أول تعبري انتخايب لإلصالحات السقياسية الييت قررهيا فخامية السييد رئييس -

 .   1111أفريل  11اجلمهورية  يف مضمون خطابه إىل األمقة يوم 
القييانون هيذا املوعيد االنتخيايب  ييأيت مباشيرة بعيد صيدور قيانون االنتخابيات اجلدييد  و قيد جياء هيذا -

الشقفافية الكاملة،  احلياد التامق ليإلدارة،  ومراقبية أكثير :   بالعديد من التحسينات النوعية  الغاية منها
صييرامة لعمليييات التقصييويت،  وذلييك ب حييداث ميكييانيزمني  أحييدمها للرقابيية القضييائية  والثيياين للرقابيية 

 .السياسية
ع عليييى عاتقيييه مهمييية النظييير يف مشيييروع يتعليييق األمييير كيييذلك بانتخييياب جمليييس شيييعيب وطيييين،  سيييتق-

 .  الدستور اجلديد
االنتخابييييات و  تعييييدق هييييذه االنتخابييييات فرصيييية متجييييدقدة لتغيييييري نييييوعي و عميييييق يف جمييييال املشيييياركة يف-

 .1االنفتاح السياسي

كما سبق وان ذكرنا ان النتائج كانيت ضيعيفة منيذ املعطييات االوليية الييت تعاميل معهيا الناخيب   
اجلزائري بنوع من الربودة و الالمبياالة اجتياه احلملية االنتخابيية و الييت متثيل عزوفيا اعميق مين العيزوف عين 

امتنيياعي عيين يف املشيياركة االنتخابييية، كمييا ان بعييض اجتاهييات الييرأي العييام اجلزائييري عييربت عيين موقييف 

                                       
 .املوقع الرمسي لوزارة الداخلية - 1

http://www.interieur.gov.dz 11.01.2013/11.49ا التصرف باملوقع التايل يوم 
 



259 
 

مقاطعة االنتخابات و اليت اعتربهتا اهنا لن تغري من االمر شيئا و امنا سيتكون سيند للنظيام او ميا يسيمى 
 .1بالشرعية االنتخابية للنظام القائم

فمينهم مين . اثار موضوع نسبة املشياركة يف االنتخابيات جيدال كبيريا حيول العيزوف عين املشياركة 
ة وهي يف مستوى املشاركات يف دول أخرى، ومنهم من رأى أن أكثير مين رأى أن نسبة املشاركة معقول

نصف اجلزائريني غري مبال وغيري مهيتم باالنتخابيات، ألهنيا شيكلية وجميرد عمليية تكتيكيية تسيمح للنظيام 
 .وجوده لالستمرار يف احلكم" شرعنة"بالتباهي بأنه دميقراطي و

لكييين السيييلطات ضيييخمتها وجعلتهيييا تصيييل إىل  ،%11وهنييياك مييين ييييرى أن نسيييبة املشييياركة مل تتعيييد اليييي
. ومن مفاجآت االنتخابات، الفشل الكبري للتكتيل اإلسيالمي يف احلصيول عليى مقاعيد معتيربة%. 11

فقيييادة التحيييالف مييين حيييزب محيييس والنهضييية واإلصيييالح، كيييانوا يراهنيييون عليييى اجتيييياح الربمليييان، وبعيييض 
يع العريب يف اجلزائر من خالل سييطرهتم عليى املالحظني كذلك كانوا يرون أن اإلسالميني سيدشنون الرب

يعمييل علييى صييياغة الييرأي اىل انييه مل يرتقييي اىل حتييالف " اجلزائيير الضييراء"و خاصيية بعييد حتييالف.2الربملييان
 .العام  بكل توجهاته

إن نسييبة املشيياركة احملققية يف هييذه االنتخابييات دحــو ولــد قابليـة فحسيب تصييريح ليوزير الداخلييية 
، إال أن 1117لتشييريعيات عييام  االنتخييايب االسييتحقاقهييي بالفعييل أحسيين ميين تلييك املسييجلة خييالل 

نسييبة االمتنيياع عيين التصييويت تبقييى قائميية ولييو أهنييا ال صتلييف يف الكثييري ميين حيييث حجمهييا عمييا يييتم 
، حييث اعتيربت اهنيا ى مبيا يف ذليك اليدول الغربييةل أخير تسجيله يف  تلف االستشيارات االنتخابيية ليدو 

هذه االنتخابات كانيت فعيال عرسيا متمييزا لربييع دميقراطيي جزائيري أصييل، عيزز دعيائم الوحيدة الوطنيية، 
هبيييذه املشييياركة ، وميين ناحيييية اخيييرى وسيييدفع وبيييال شيييك باإلصيييالحات السياسييية حنيييو اآلفييياق املنشيييودة

خييرى علييى الدرجية العالييية ميين احلييس املييدين والييوطين الييذي يتميييز املتمييزة، يييربهن الشييعب اجلزائييري مييرة أ
 .و بذلك تبقى اهلوة واضحة بني الدولة و الشعب .هبما

و لعل هذا المتناع ناتج عن عدم اهتمام الرأي العام بالربامج االحيزاب باعتبارهيا ال تثيري قضيايا جيادة 
  .جادة وفعالةسياسية و مل تعد تصدر من قوى 

                                       
املركييز العييريب االصــالحات السياســية  و نتائجهــا المحتملــة بعــد االنتخابــات التشــريعية فــي الجزائــر،عبييد العييايل عبييد القييادر،- 1

 .  11، ص 1111لرحباث و دراسة السياسيات،
 التصرف باملوقع التايل يوم ا .قراءة في نتائج االنتخابات البرلمانية الجزائريةحممد قرياط،- 2

http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-05-18-1.1651715 .11.11.1111/11.11  
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أن اإلدارة مل تصييبح فمين خييالل هيذا الفصييل اليذي عاجلنييا فييه املباحييث اليثالث توصييلنا اىل ان 
اليوم املتدخل الوحيد يف قيادة العمليات االنتخابية فمهام اهلياكل اإلدارية قد حددها القيانون بوضيوح 

لسييهر علييى و هييي تتمثييل أساسييا يف تييأطري و مرافقيية العمليييات االنتخابييية لضييمان سييريها احلسيين مييع ا
 .االحرتام الصارم للقوانني و النظم املعول هبا

االنتخييياب هييييو مشييياركة املييييواطنني بالرتشيييح لتقلييييد املناصيييب القيادييييية و املسيييؤوليات فاملشيييياركة 
بالتصويت من املؤشرات اليت تساعد على جناح عملية االنتخاب يف أي جمتمع و اليت تعيد مين املعيايري 
اليييت تييدل علييى جنيياح العملييية االنتخابييية، و لييذا يبقييى العمييل علييى نزاهيية العملييية االنتخابييية ميين اهييم 
االمييور اليييت ينبغييي علييى الدوليية ان تأخييذها بعييني االعتبييار، و لييذلك عملييت اجلزائيير علييى تطبيييق مبييدأ 

هيذا ال يكفيي وحيده  حياد االدارة باإلضافة اىل جلان املراقبية الييت سيبق ذكرهيا و ال بيد مين االشيارة ان
فالبد من منع االدارة من استعمال الضغط عليى النياخبني و الرتهييب و الرتغييب مثيل شيراء االصيوات 
من خالل املال السياسي، واملسألة الثانيية يف منيع عمليية التزويير بكافية طرقهيا و ذليك مين خيالل سيد  

و من هنا ميكين القيول  .سائل أكثركل الثغرات و هلذا ال بد ان يدقق قانون االنتخابات على هذه  امل
 . كلما ارتفع نسبت املشاركة كلما اصطبغت االنتخابات بالنزاهة واملصداقية

اما الرأي العام اجلزائري ميكن القول ان له صدى غري مسموع فالنظام السياسي يسعى اىل  
نوع من حالة عدم الرضا عليه وبالتايل كسب الشرعية و مواصلة النشاط حىت يف حالة وجود 

 .فالكلمة االوىل و االخرية له
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هيي العصيب احلييوي للممارسية الدميقراطيية و قوامهيا االساسيي، و  املشياركة السياسييةفما دامت 
الفيرد برغبية اليهيا  يلجيا و الييت التعبري العملي الصريح لسيادة قيم احلرية و العدالة و املساواة يف اجملتميع، 

،عليى (الرمسيي او غيري  الرمسيي)نظماملينظم او غيري املي يف طابعيهيا سيواءمنه و ليس جميرب او حتيت اي تيأثري 
متثيل اسيياس الدميقراطيية إال ان هييذا احليق حييىت و ان امتلكيه كييل االفيراد فييان درجيية  ذليك فهييياليرغم ميين 

 .املمارسة صتلف من فرد اىل اخر و من جمتمع اخر تبعا لعدة عوامل

هتييدف اىل ترسيييه فكييرة املواطنيية، و حتقيييق التكامييل و و ان كانييت التنمييية السياسييية يف جوهرهييا 
ل ربييوع اجملتمييع، و زيييادة معييدالت مشيياركة اجلميياهري يف احلييياة السياسييية، و تييدعيم قييدرة االسييتقرار داخيي

احلكوميية املركزييية علييى اعمييال قوانينهييا و سياسيياهتا علييى سييائر اقليييم الدوليية،و رفييع كفيياءة هييذه احلكوميية 
طة حبيييث فيمييا يتصييل بتوزيييع القيييم و املييوارد االقتصييادية املتاحيية، فضييال عيين اضييفاء الشييرعية علييى السييل

  .تستند اىل اساس قانوين حق فيما يتصل يف اعتالئها و ممارستها و مداوالهتا

فهما مل يأتيا من العدم و امنا يف اطار قوانني تنظمهيا تكفيل هليم احلقيوق وصيط هليم الواجبيات 
يف "  املشياركة السياسيية" فلحيديث عين  ترتاوح هذه النصوص بني دساتري الدول، و القيوانني العضيوية

اجلزائيير اسيييتوجب ضييرورة اإلشييارة إىل حتديييد الوضييعية القانونييية هلييا يف الدسيياتري اجلزائرييية املرتبطيية بفتيييرة 
  كمؤشيير مهييم لفهييم طبيعيية هييذه العالقيية و املبييادئ اليييت ( 0001-0050) الدراسيية، و مهييا دستيييوري  

املنظميية هلييا و تطيييورها يف (االنتخابييات، االحييزاب)هييم القييوانني تقيوم و تييتحكم فيهييا، مييع التطييرق إىل أ
 .ظل التحول الدميقراطي من منطلق املكانة القانونية للمشاركة السياسية 

السياسيية يف التنميية السياسيية  اىل اي مدى تؤثر املشياركة :فقد متحورت دراستنا على الطرح التايل
زاب السياسيية و منظميات اجملتميع امليدين يف حتقييق ؟ و ما مدى مسامهة كل مين االحييف  اجلزائر

 ؟1111اىل   1919عملية التنمية السياسية باجلزائر يف الفرتة املمتدة من 
فييان كانييت املشيياركة فاوسييع معانيهييا تعييين حييق املييواطن يف ان يييؤدي دورا يف عملييية صيينع القييرار و يف 

 .صدور القراراتاضيق معانيها حق املواطن يف املراقبة  و تقومي عقب 
 :فمن خالل دراستنا توصلنا اىل النتائج التالية

املشاركة  السياسية مؤشر مهم ال يكاد ينفصل عن معايري التنمية السياسية، حبيث ترتبط دورهيا يف - 
املسيييامهة يف عملياهتيييا األساسيييية و قيييدرهتا الوظيفيييية عليييى التييييأثري يف عملييييات التحيييول االجتمييياعي و 

 .ع، فهي عنصر فاعل يرتبط بنيويا ووظيفيا بالتنمية السياسية السياسي للمجتم
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يف ان املشيياركة تعمييل علييى النهييوض بيياجملتمع ميين خييالل   هييي عالقيية اسييتلزامية تتمثييل هميياالعالقيية بين- 
يف حتقيق دولية وطنيية قائمية عليى و ينعكس ذلك بالضرورة مسامهة كل االطراف لتحقيق تنمية سياسية 

 .ركياساس دميقراطي، تشا

اعتبار النشاط السياسيي عميل غيري جميد، و يعيود هيذا  وتزايد أعداد عدم املهتمني بالشأن السياسي،-
إىل شييعور الفييرد بعجييزه التييام عيين التييأثري يف جمييرى األحييداث السياسييية، ويييرى أن النتيجيية بالنسييبة لييه 

  .وهو األمر الذي جيعلهم خارج خارطة الناخبني املصوتني .حمسومة سلفا
مومسية املشاركة و شكليتها و عدم فاعليتهيا عيادة ميا تقتصير عليى التصيويت يف االنتخابيات الدوريية -

اليييت و ان كانييت مفتوحيية و يتعييدد فيهييا املرشييحون و حييىت هييي اصييبحت تتميييز بنييوع ميين العييزوف و 
الييالزم االسييتنكاف ميين قبييل املييواطنني ، مييع غييياب املعارضيية اليييت تفتقييد للمقومييات و الركييائز اليييت ميين 

 .توفرها للفوز
تزييييف املشييياركة بعيييدما اصيييبحت غيييري نابعييية مييين اهتميييام امليييواطن و ارادتيييه و رغبتيييه يف التيييأثري عليييى -

القييرارات العاميية و بالتييايل اصييبحت نييوع ميين التعبئيية تسييتعمل لييدعم شييرعية النظييام القييائم امييام الييرأي 
 .العام الداخلي و الارجي و اجملتمع الدويل 

عيين  واطنني يف العملييية االنتخابييية ال سيييما اثنيياء وجييود قطيعيية مرتفعيية  بغييض النظييرفعييدم مشيياركة امليي-
 .اسباب ذلك يعترب معوقا و مؤشرا سلبيا لقياس التنمية يف بعدها السياسي

حيق خيوليه الدسيتور للميواطن، ويضيمنه وليدد صييغته  هعلى اليرغم مين أنيلنتائج االنتخاب  فبعد دراستنا
و الييت ميثيل اهيم قنياة للمشياركة  وكيفية إجراءه، إال أننا جند تراجعا و امتناعا كبري يف استعمال هيذا احليق

وان   ،السياسية تبني ان املواطن اجلزائري يربط املشياركة بقنياة واحيدة ويعتربهيا هيي املشياركة يف  حيد ذاهتيا
الكامل للمشياركات شبه الاب يبالضعف يف املشاركة باإلضافة اىل الغ امتازت هي االخرىكانت تتميز 

االخيييرى، حبييييث تبقيييى املشيييياركة غييييري االنتخابيييية ضييييعيفة مقارنييية باملشيييياركة االنتخابييييية عنيييد الكثييييري ميييين 
 . املواطنني

ذا مييا اثبتتييه و هلييذا تبقييى املشيياركة السياسييية امييا حمفييزا لتحقيييق تنمييية سياسييية او معيقييا هلييا و هيي
التجربيية اجلزائرييية نتيجيية لتوقيييف املسييار االنتخييايب و مييا اجنيير عليييه ميين ازمييات و اليييت اعتييربت توقيفييا 
للمسيار اليدميقراطي و جير اليبالد اىل العنييف بيدال مين االسيتقرار و بيدال ميين الرضيا عليى النظيام القييائم 

ركة يف حتقييييق التنميييية السياسيييية، اىل فقيييدان الشيييرعية، و منيييه يتجسيييد لنيييا جلييييا اليييدور الفعيييال للمشيييا
ب ضييافة اىل ذلييك الييدور الييذي لعبتييه االحييزاب السياسييية يف حتقيييق التنمييية علييى الييرغم ميين العجييز اليييت 
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تعانييه و الييذي سيينذكره الحقييا ممييا انعكييس سييلبا علييى املشيياركة السياسييية بوجييه خيياص و علييى التنمييية 
 .بوجه عام باعتباره احد اهم القنوات

مالحظيية ضييعف و هشاشيية املؤسسييات و القييوى السياسييية و اليييت ظهييرت مباشييرة بعييد فتوصييلنا اىل -
اقرار التعددية اذ اخذت العدد الكبري من حيث الكيم و لكين غيياب كليي للفاعليية ، و نقصيد بيذلك 

املنتشرة يف اجلزائر، ال متلك القدرة عليى بنياء مشيروع حيزيب جزائيري متمييز، يقيدم  االحزاب السياسية،
واطنني بتفصييييل واف  تليييف األهيييداف الواجييب حتققهيييا يف  تليييف اجملييياالت، والييييت هتيييم  للشييعب واملييي

 .كافة الشرائح االجتماعية من أجل تلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والرتبوية والثقافية
احلزبيييية تزخييير بعنييياوين وأمسييياء ألحيييزاب متعيييددة املشيييارب واالنتمييياءات، مييين السياسيييية إن السييياحة  -

الر ييييية يف اليسيييار إىل اليميييني، ومييين اإلسييييالمي إىل العلمييياين، إال أن هيييذا التنيييوع مل ينييييتج عنيييه نوعيييية 
 .والفهم تعكس ذلك االنتماء الفكري املستنري املختلف

ملختلف فئيات اجملتميع ، حيول مشيروع هنضيوي من لعب الدور التعبوي  سياسيةاألحزاب ال ةاستقال -
كسيييب ثقييية ومصيييداقية النييياخبني نظيييرا البتعادهيييا عييين االهتميييام بالشيييؤون   يف تقيييدمي، وذليييك لفشيييلها

 .العامة، وتركيزها على حتقيق األهداف واملنافع الذاتية والاصة بقياداهتا

السياسييية احلركيية يف اسيتقطاب أصييحاب اليربات واملهيارات العلمييية، وإدمياجهم  يففشيل األحيزاب -
هيا  تليف فيإجياد احلليول للمشياكل املرتاكمية الييت تتخيبط  يف اجملتمعية من أجل االستفادة من خرباهتم

 .املصاحل واملرافق العمومية اليت تقدم خدماهتا للمواطنني

بتسمية كياناهتا بأهنا  دعيكل األحزاب ت  ،ل األحزاب احلاليةغياب املمارسة الدميقراطية داخل هياك-
اجملتميع  يفأحزاب دميقراطية، وبأن الدميقراطية هي النظام اجملتمعي والسياسي املالئكيي اليذي إن حتقيق 

 .سعدت األمة وتقدمت
السياسيية، وبالصيوص  تنفري األحزاب املتواجدة لشرلة واسعة وكبرية من اجملتمع مين املشياركة احليياة-

ميين خييالل االسييتقالة اجلماعييية للمييواطنني وعييدم االهتمييام بالسياسيية ممييا أدى إىل بييروز ظيياهرة العييزوف 
الكبيييري عيييين املشيييياركة يف االنتخابييييات املختلفيييية، وذلييييك راجيييع للشييييعور املتنييييامي لييييدى النيييياس باليييييأس 

بالغضييييب ميييين األداء واإلحبييياط ميييين وجيييود حييييزب حقيقيييي ميثييييل طموحيييات وانشييييغاالت امليييواطنني، و 
السيييابق لسييينوات طويليييية مييين املمارسيييات االنتهازييييية والفوضيييوية مييين طييييرف املنتخبيييني اليييذين مل يوفييييوا 

 . بالوعود املقطوعة جلموع الناخبني
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، فحيني لتيياج هيذا االخييري ضيعف االحيزاب السياسييية يف هيكلية اليرأي العييام يف العدييد ميين القضيايا-
من جهة، و تبلور ثقافة اجتاه املواقف االخيرى باعتبيار ان هنياك طره اىل قوى حزبية قوية يف مواقفها تؤ 

 .قضيا تبقى االحزاب السياسية فيها أخذة موقف الصمت
الييدور الييذي  جتسييده منظمييات اجملتمييع املييدين  باعتبارهييا الشييريك االساسييي يف حتقيييق التنمييية 

قييييادرة علييييى حتقييييييق  بصييييفة عاميييية و التنمييييية السياسيييييية بصييييفة خاصيييية بعيييييدما اصييييبحت الدوليييية غيييييري
االحتياجات االساسية للمواطن،حبيث كلما جنيح اجملتميع امليدين يف وضيع الييات فاعلية لعمليه وهيكليية 
واضييحة و أنظمييية اداريييية شييفافة و مرنييية بقيييدر مييا يصيييبح دوره اكيييرب و اكثيير فاعليييية و تيييأثري يف عمليييية 

صييدر غييين يييؤدي اىل التكامييل فتنييوع  اجملتمييع املييدين ميين حيييث الييربة و االختصيياص يشييكل م.التنمييية
وهلييذا فهييو لتيياج اىل التشييابك و التنسيييق و التعيياون بييني  تلييف مكونييات اجملتمييع املييدين بينهييا وبييني 

 . اجلهات الرمسية وحىت القطاع لاص

اجملتمييع املييدين يف اجلزائيير الييذي يضييم جمموعيية مؤسسييات مل تتصييف باملرونيية الالزميية لتييتمكن امييا 
  أي " اجلمييود املؤسسييي" عملييية التنمييية والتغيييري السياسييي، فهييي تتميييز بييي ميين أداء دورهييا كفاعييل يف

احنييالل األطيير التنظيمييية القائميية وقليية متايزهييا وتنوعهييا، وبالتييايل فهييي أقييل مرونيية يف مواجهيية مشيياكل 
نيهيا باإلضيافة اىل عيدم االسيتقاللية الييت يعا.التحديث وأزماته، ومل يعد ب مكاهنا أداء أدوارها يف التعبري

 .   واهلامش الضيق الذي ينشط فيه

فالعالقة بني اجملتمع املدين و الدميقراطية عالقية تيداخل و تيرابط، فاجملييتمع املييدين ينيتعش يف إطيار 
الدميقراطية، كما أنه يشكل يف الوقت نفسيه ركييزة لرتسييه الدميقراطيية و اسيتقرارها، و يف ضيوء ذليك و 

ضيييعف و هشيييياشة اجملتميييع امليييدين يف اجلزائيييير  فهيييو مل يسييياهم بشييييكل كبيييري يف دفيييع عمليييية  عليييىنييييظرا 
. التحيول الدميقراطي، يف ظل القييود اليت فرضت عليه بدرجات متيفاوتة و أشكال  تلفية 

اجلزائر عرفيييت تنميييية أحاديييية مثلتهيييا السيييلطة احلاكمييية دون مشييياركة اجملتميييع فيهيييا ليييذلك جييياءت فييي-
لبية ،وأدى الصيييراع السياسيييي فيهيييا بيييني السيييلطة احلاكمييية و اجملتميييع إىل العنيييف السياسيييي نتائجهيييا سييي

 .،الذي اثر على التنمية السياسية
ميين خييالل مييا سييبق و ميين خييالل نتييائج الدراسيية ميكننييا اجلييزم بييان حتقيييق تنمييية سياسييية  بصييفة 

مل يشيييارك امليييواطن و خاصييية و التنميييية بوجيييه عيييام ال ميكييين ان يتحقيييق يف اي حيييال مييين االحيييوال ميييا 
هدا و متفرجيا عليهييا،و مبيا ان التنميية هيي تظيافر اجلهيود احلكوميية مييع ايكيون طرفيا فياعال فيهيا،ال مشي

جهيود املييواطنني فييان هييذه التنمييية تسييتلزم وجيود مييواطنني يتمتعييون بييروح املواطنييه و التعيياون والتضييامن،  
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الشييك و الفييور اجتيياه مسييؤوليهم وقييياداهتم كمييا تسييتلزم مييواطنني مشييبعني بييروح الييوالء و الثقيية ال قيييم 
ألنه بغياب مشاركة سياسيية وفعالية مين جانيب امليواطنني سييؤدي اىل تنميية غيري متوازنية صليق مشياكل 

. على املدى القصري او الطويل اكثر مما تنهي التخلف الذي استهدفته و قامت عليه

االحيييزاب السياسيييية و مييين خيييالل ميييا تقيييدم و عميييال عليييى ضيييمان مسيييامهة ناجييييعة لكيييل مييين 
ملؤسسييات اجملتمييع امليييدين يف مثييل هييذه املسيياعي السياسييية التنموييية، مييييكن اقيييرتح  بعييض املسييائل اليييت 

قيد  -ال تقيل أمهيية  -من شأهنا انارة  الطريق للنهوض هبيا إىل جانيب ميكانيزميات و حتركيات أخيرى 
ردع املخييياطر الييييت تتهيييدده، و ذليييك  تسيييمح مبشيييياركة أكيييرب هليييذه املؤسسيييات يف البنيييياء اليييدميقراطي و

اعتبارا لإلمكانات و امليهارات اليت توفرها مثيل هيذه املنظميات و ميا تنطيوي علييه مين قيييم و مييبادئ،  
 :و ذلك عيلى النحو التيايل 

حتقيييق التنمييية السياسيييية يتطلييب جهييودا تضيييافرية و تعاونييية ميين مجييييع  القطاعييات و اجلماعيييات يف -
و هييذا يتطليب بالضيرورة وجييود .يتطليب مشيياركة متسياوية مين األطييراف الرئيسييني للتنمييةاجملتميع، كميا 

 .قدرة هلذه األطراف الرئيسية على التعاون فيما بينها و املشاركة يف مسؤولية حتقيق التنمية 

تتطلييييب التنمييييية السياسييييية يف اجلزائيييير إصييييالحا دسييييتوريا وتشييييريعيا يضييييمن الفصييييل بييييني السييييلطات  -
والتنفيذييية وجتديييد أشيييكال احلكييم،  و سيين تشييريعات تتماشيييى و الظييروف وتصييب يف حيييق  التشييريعية

 .للصاحل العام مبا يضمن تداول السلطة بشكل سلمي 

فييتح اجملييال امييام تشييكيل مؤسسييات اجملتمييع املييدين وتعيييديل القييوانني املقيييدة حلرييية تكييوين اجلمعييييات -
و اقتصييادي وضييمان حريتهييا يف التمويييل والعمييل مهمييا كييان طابعهييا سياسييي أو اجتيييماعي أو ثقييايف أ

.على متتعها باالستقاللية، و نفس الشيء بالنسبة لرحزاب السياسية 

فييتح اجملييال امييام احلريييات األساسييية يف إطييار الدسييتور والقييانون، كحرييية الييرأي و التعبييري، الصييحافة -
وإقيرار احلقوق واحلريات السيياسية واملدنيية  ووسائل اإلعالم، حرية التجمع، وحتريرها من اهليمنة الرمسية 

.كقاعدة جملتمع مدين حر 

 ،و العمييل علييىاالعييرتاف بالتعددييية السياسييية و احلزبييية يف اجملتمييع بكييل مييا يرتتييب عليهييا ميين نتييائج-
ترسيييه قييييم التعيييدد و التنييوع و التنيييافس ضيييمن هييذه املؤسسيييات حيييىت تكييون قاعيييدة لسييياحة سياسيييية 

.تعددية عقالنية 
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العمييل علييى اسييرتجاع الثقيية بييني احليياكم و احملكييوم و العمييل علييى حتقيييق نزاهيية االنتخابييات ضييرورة -
 .بتكثيف وسائل الرقابة من جهة، و الردع اجلزائي يف حالة االنتهاك من جهة اخرى

م تنمية العالقة بني املواطن و السيلطة الييت متثليه و مين ع ال بيد ان تكيون مبنيية عليى امليودة و االحيرتا-
و قائمييية علييييى مبييييدأ الثقيييية و روح التعيييياون، الن ذليييك ميييين شييييأنه ان يسيييياهم يف التنمييييية و يعجييييل يف  
حتقيقهيييا، و اذا كانيييت العالقييية كيييذلك فيييان مؤشيييرات قيييياس التنميييية يف بعيييدها السياسيييي يعتيييرب مؤشيييرا 

 .اجيابيا
 وإقاميييية العمييييل علييييى بنيييياء شييييبكة واسييييعة ميييين املنظمييييات اجلماهريييييية والتوسييييع يف تنظيييييم اجلميييياهري-

مؤسسييييييات اجملتمييييييع املييييييدين وصييييييياغة اسييييييرتاتيجية للعمييييييل املشييييييرتك فيمييييييا بينهييييييا، وترسيييييييه املمارسيييييية 
.الدميقراطية،تكون بذلك هي الناطق الرمسي و املرآة العاكسة و املعربة عن الرأي العام

، مبييا فيهييا  ضييرورة نشيير الييوعي بأمهييية دور مؤسسييات اجملتمييع املييدين يف التغييييري واالخنييراط يف نشيياطاهتا-
دور االحييزاب السياسييية يف التنشييئة و التعبئيية السياسييية، و ذلييك ميين اجييل جتنيييد املييواطنني و تييأطريهم 

واسيتعراض  للمسامهة بفعالية، و التعاون مع األجهزة احلكومية  بيوعي و مسيؤولية يف اليربامج التنمويية،
 .الربامج و اظهار تطبيقات ناجحة هلا، وعرض جتارهبا يف التنمية 

يفييرتض علييى الدوليية ضييمان حرييية اختيييار الشييعب ملمثليييه عيين طريييق ي القيييام بنظييام دميقراطييي حقيقييف-
انتخابييات نزيهيية و دورييية، جتييري علييى اسيياس اقييرتاع سييرري و علييى قييدم املسيياواة بييني اجلميييع، فهييذا ال 

حلييرص علييى مثييل جتسيييد مبييدأ حييياد االدارة و ا يتحقييق إال بقيييام الدوليية بوضييع اليييات الكفيليية لييذلك،
تطبيقييه، تكثييييف الرقابييية احملليييية و ان اسيييتدعى االمييير الدوليييية لضيييمان النزاهييية و الشيييفافية، حسييين تسيييري 
ووضييع دراسييات  صصيية للعملييية االنتخابييية، احييرتام مييا تصييدره الصييناديق و سييد كييل الثغييرات اليييت ميين 

 .ساعد على خرق ارادة االغلبيةشأهنا ان تؤدي اىل االخالل مببدأ الشفافية و اليت تفتح بابا للتزوير و ت

ان التطيور الييدميقراطي عليى املسييتوى الييوطين ال يتحقيق إال بييالتزام مؤسسييات اجملتميع املييدين بتحقيييق  -
مشيياركة سياسييية فعاليية هييذا ميين جهيية، و ميين جهيية اخييرى علييى احييرتام الدوليية لييرأي و اختيييار الفييرد و 

الغيرتاب، ويلجيأ اىل عيدم املبياالة و ييؤثر ذليك عدم تشجيعه على فقد الثقة باليت تولد لدييه نيوع مين ا
سيلبا عليى دوره وموقعيه يف الكيييان السياسيي حبييث يفقييد صيفة املواطنية، ففاقييد الشييء ال يعطيي، فييال 

و هلذا على الدولة العميل عليى اعيادة صيياغة . وجود لتنمية يف ظل غياب اهم عنصر فيها و هو الفرد
ستحداث اسيس و مرتكيزات جدييدة قائمية عليى مبيدأ املواطنية و العالقة اليت تربطها باجملتمع ككل و ا

 . سيادة دولة القانون، حتقيق العدالة االجتماعية
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.(الدور االول) 1991نسب املشاركة يف االنتخابات التشريعية يف اجلزائر  1.1: رقم امللحق  

 

املشاركة نسبة الوالية نسبة املشاركة  الوالية نسبة املشاركة الوالية 
 ادرار 11.91% سكيكدة 11.11% سوق هراس %11.11
 شلف 11.11% سيدي بلعباس 11.91% تيبازة %11.11
 االغواط 17.11% عنابة 11.71% ميلة %11.11
 ام البواقي  17.11% قاملة 11.19% عني الدفلة %11.17
 باتنة 11.11% قسنطينة 11.11% النعامة %17.11
  اية 11.19% املدية 11.11% عني متوشنت  %71.11
 بسكرة  17.11% مستغامن 11.91% غرداية %11.11
 بشار 71.11% مسيلة 11.11% غليزان %11.11

 بليدة 11.91% معسكر %11.11  
 البويرة 11.91% ورقلة %11.11  
 متنغارست 11.11% وهران %11.91  
 تبسة 11.11% البيض %11.71  
 تلمسان 11.71% اليزي %11.11  
 تيارت 17.11% برج بوعريريج %11.71  
 تيزي وزو 17.11% بومرداس %11.11  
 اجلزائر 11.11% الطارف %19.11  
 اجللفة 11.11% تندوف %11.11  
 جيجل 11.11% تسمسيلت %19.11  
 سطيف 19.11% الوادي %11.19  
 سعيدة 19.11% خنشلة %11.11  

 

1997يعطي صورة عن نسب املشاركة يف االنتخابات التشريعية  1.1: رقم امللحق  

 
نسبة املشاركة يف  عدد املقاعد

 االنتخابات
نسبة املشاركة يف  عدد املقاعد الوالية

 االنتخابات
 الوالية

 ادرار 67.33% 11 مسيلة %67.18 11
 شلف 54.89% 11 معسكر %69.85 19
 االغواط 73.28% 11 ورقلة %64.23 11
 ام البواقي 80.41% 11 وهران %65.99 11
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 باتنة 70.55% 11 البيض %77.11 11
  اية 50.59% 11 اليزي %71.31 11
بوعريريج.ب %70.38 17  بسكرة %71.30 11 
 بشار 80.53% 11 بومرداس %64.72 11
 بليدة 61.32% 11 الطارف %81.07 11
 البويرة 66.14% 11 تندوف %91.09 11
 متنغارست 63.90% 11 تسمسيلت %83.33 11
 تبسة 68.61% 11 الوادي %61.25 11
 تلمسان 74.43% 11 خنشلة %68.71 11
 تيارت 69.80% 19 سوق هراس %68.94 11
 تيزي وزو 34 .52% 11 تيبازة %70.19 11
 اجلزائر 42.58% 11 ميلة %68.69 11
 اجللفة 75.38% 11 عني الدفلة %70.40 11
 جيجل 65.01% 17 النعامة %70.02 11
 سطيف 72.19% 11 عني متوشنت %79.58 11
 سعيدة 72.15% 11 غرداية %67.20 11
 سكيكدة 71.73% 19 غليزان %84.85 19
سيدي  80.48% 17 فرنسا مشال %29.86 01

 بلعباس
 عنابة 69.98% 17 فرنسا جنوب %37.36 01
 قاملة 80.78% 11 باقي اوروبا %32.38 01
املغرب و  %38.05 01

 افريقيا
 قسنطينة %68.78 10

بقي العامل  %94.64 01
 العريب

 املدية %60.82 10

 مستغامن 84.73% 08 امريكا و اسيا %69.13 01
 

، املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس 1997جوان  11، املوافق لي11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد  :املصدر
ص.صالشعيب الوطين،   23-24. 

.1111ميثل  نسب املشاركة يف كل والية لالنتخابات التشريعية : 1.1رقم  امللحق  
نسبة املشاركة يف  عدد املقاعد

 االنتخابات
نسبة املشاركة يف  عدد املقاعد الوالية

 االنتخابات
 الوالية

 ادرار 11.17% 11 مسيلة %11.97 11
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 شلف 17.99% 11 معسكر %11.11 19
 االغواط 11.11% 11 ورقلة %11.91 11
 ام البواقي 19.71% 11 وهران %11.11 11
 باتنة 11.91% 11 البيض %19.11 11
  اية 1.11% 11 اليزي %11.11 11
بوعريريج.ب %11.17 17  بسكرة %11.11 17 
 بشار 11.11% 11 بومرداس %11.11 11
 بليدة 11.11% 11 الطارف %11.99 11
 البويرة 11.11% 11 تندوف %11.19 11
 متنغارست 19.11% 11 تسمسيلت %11.99 11
 تبسة 17.11% 17 الوادي %11.71 11
 تلمسان 17.17% 11 خنشلة %11.11 11
 تيارت 11.11% 19 سوق هراس %11.11 11
 تيزي وزو 1.17% 11 تيبازة %11.19 11
 اجلزائر 11.11% 11 ميلة %19.71 11
 اجللفة 11.11% 11 عني الدفلة %11.11 11
 جيجل 19.19% 17 النعامة %11.11 11
 سطيف 11.11% 11 عني متوشنت %11.11 11
 سعيدة 11.17% 11 غرداية %19.91 11
 سكيكدة 11.11% 11 غليزان %11.11 11
باريس -1م %11.91 01 سيدي  %11.19 17 

 بلعباس
مرسيليا -1م %11.17 01  عنابة %19.11 17 
بارلني -1م %11.19 01  قاملة %11.11 11 
تونس -1م %11.11 01  قسنطينة %11.17 10 
القاهرة-1م %11.19 01  املدية %11.11 10 
واشنطن-1م %11.11 01  مستغامن %11.11 08 

 
،املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس الشعيب 1117جوان  11، املوافق لي11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،العدد  :املصدر
.الوطين  

.1117يعطي صورة عن نسب املشاركة يف االنتخابات التشريعية يف اجلزائر  1.1رقم  امللحق  
 

نسبة املشاركة يف  عدد املقاعد املقاعدعدد  الوالية نسبة املشاركة يف    الوالية
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 االنتخابات االنتخابات
 ادرار 19.11% 11 مسيلة %11.11 11
 شلف 11.11% 11 معسكر %11.19 19
 االغواط 11.11% 11 ورقلة %11.11 11
 ام البواقي 17.11% 11 وهران %11.91 11
 باتنة 11.11% 11 البيض %17.77 11
  اية 17.11% 11 اليزي %11.71 11
بوعريريج.ب %11.91 17  بسكرة %11.11 17 
 بشار 11.11% 11 بومرداس %11.11 11
 بليدة 17.17% 11 الطارف %11.11 11
 البويرة 11.11% 11 تندوف %11.11 11
 متنغارست 19.11% 11 تسمسيلت %11.11 11
 تبسة 11.11% 17 الوادي %11.71 11
 تلمسان 19.19% 11 خنشلة %11.11 11
هراسسوق  %19.11 11  تيارت %19.11 19 
 تيزي وزو 11.17% 11 تيبازة %11.11 11
 اجلزائر 11.71% 11 ميلة %17.19 11
 اجللفة 11.91% 11 عني الدفلة %17.11 11
 جيجل 17.11% 17 النعامة %11.19 11
 سطيف 11.11% 11 عني متوشنت %19.11 11
 سعيدة 11.17% 11 غرداية %11.11 11
 سكيكدة 11.11% 11 غليزان %11.11 19
باريس -1م %11.19 01 سيدي  %11.99 17 

 بلعباس
مرسيليا -1م %11.11 01  عنابة %11.11 17 
بارلني -1م %11.11 01  قاملة %11.11 11 
تونس -1م %11.11 01  قسنطينة %11.11 10 
القاهرة-1م %11.71 01  املدية %11.11 10 
واشنطن-1م %19.11 01  مستغامن %11.71 08 

، املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس 1117جوان  11، املوافق لي11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد : املصدر
.17-1ص . الشعيب الوطين، ص  

 

.1111يعطي صورة عن نسب املشاركة يف االنتخابات التشريعية يف اجلزائر  1.1رقم  امللحق  
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نسبة املشاركة يف  عدد املقاعد
 االنتخابات

اليةالو  نسبة املشاركة يف  عدد املقاعد 
 االنتخابات

 الوالية

 ادرار 64,77 % 11 مسيلة 50,34 % 11
 شلف 41,07 % 11 معسكر 49,56 % 11
 االغواط 61,17 % 11 ورقلة 45,52 % 17
 ام البواقي 44,73 % 11 وهران 44,30 % 11
 باتنة 38,62 % 11 البيض 60,96 % 11
  اية 25,13 % 11 اليزي 59,63 % 11
 بسكرة 48,87 % 19 برج بوعريريج 51,49 % 11
 بشار 58,59 % 11 بومرداس 34,20 % 11
 بليدة 40,68 % 11 الطارف 60,22 % 11
 البويرة 34,08 % 19 تندوف 83,65 % 11
 متنغارست 59,02 % 11 تسمسيلت 50,43 % 11
 تبسة 51,08 % 11 الوادي 42,18 % 11
 تلمسان 48,45 % 11 خنشلة 56,02 % 11
 تيارت 54,00 % 11 سوق هراس 49,94 % 11
 تيزي وزو 19,96 % 11 تيبازة 49,96 % 17
 اجلزائر 30,94 % 17 ميلة 44,91 % 11
 اجللفة 41,61 % 11 عني الدفلة 42,50 % 11
 جيجل 43,42 % 11 النعامة 55,16 % 11
متوشنت.ع 57,95 % 11  سطيف 46,47 % 19 
 سعيدة 49,22 % 11 غرداية 51,38 % 11
 سكيكدة 48,77 % 11 غيليزان 44,78 % 11
سيدي  53,56 % 11 باريس 12,53 % 11

 بلعباس
 عنابة 50,40 % 11 مرسيليا 14,60 % 11
 قاملة 58,39 % 11 تونس 30,73 % 11
 قسنطينة 39,23 % 11 واشنطن 13,15 % 11

 املدية 45,62 % 11   
 مستغامن 47,54 % 19

 
، املتضمن نتائج انتخاب اعضاء اجمللس 1111ماي  11، املوافق لي11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد : املصدر

.19-1ص . الشعيب الوطين، ص  
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 قائـــــــــــــــــمة المراجــــــــع
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:و المؤلفـــــــــــــــات بــــــــــــــــالكت-0  
 .1991.دار الشروق للنشر و التوزيع :عمان.1.ط.علم االجتماع السياسي.ابرش ابراهيم-0
دار املعرفييية : االسييكندرية.دراســات فــي التغيــر و التنميــة فــي الــدول الناميــة.امحييد مصييطفى مييرمي-1

 ..1111.اجلامعية
 .1971 .مكتبة لبنان: بريوت .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية .امحد زكي بدوي-3
الكتييياب رقيييم  .سلسيييلة عيييامل املعرفييية.االحـــزاب السياســـية فـــي العـــالم الثالـــث.اسيييامة غيييزايل حيييرب-4

   .1917.اجمللس الوطين  للثقافة والفنون و اآلداب :الكويت .117
-عربــــــي)الموســــــوعة الميســـــرة للمصــــــطلحات السياســـــية.امساعييييييل عبيييييد الفتيييييياح عبيييييد الكيييييايف-0

 .1111مركز االسكندرية للكتاب،.(انجليزي
 دراســة فــي العالقــة بــين علــم السياســة  و  السياســة)مبــادئ علــم السياســة.امساعيييل علييي سييعد-2

 .1111.دار املعرفة اجلامعية:االسكندرية.(االجتماعية
 .1117 .دار املعرفة اجلامعية:االسكندرية .ةعلم السياسة و ديمقراطية الصفو .امساعيل سعد-0
ــة فــي اجتمــاع التنميــة)تغريــب العــالم الثالــث .كمييالالتييابعي  -9 دار املعييارف :القيياهرة .(دراســة نقذي
.1991. 
 .دار ملعييارف: ، القيياهرة1.ط .علــم اجتمــاع و قضــايا التنميــة فــي العــالم الثالــث .اجلييوهري حممييد-8

1971. 
الخلفيـات السياسـة االقتصـادية و االجتماعيـة و : االزمة الجزائريـة .الرياشي سليمان و اخرون-01

 .1999 .مركز دراسات الوحدة العربية:بريوت .1.ط.الثقافية
األبعــــاد المعرفيــــة -التنميــــة السياســــية دراســــة فــــي االجتمــــاع السياســــي .الزيييييات عبييييد احلليييييم-00

 .1111 .دار املعرفة اجلامعية: مصر .اجلزء االول-والمنهجية
اجليزء الثياين،  .البنيـة و االهـداف-التنمية السياسـية دراسـة فـي االجتمـاع السياسـييييييييييييييي، ييييييييييي، -01
 .1111 .دار املعرفة اجلامعية: مصر

 .اجليزء الثاليث .األدوات واآلليـات-التنمية السياسـية دراسـة فـي االجتمـاع السياسـييييييييييييي، يييييييييييي، -03
  .1111 .عرفة اجلامعيةدار امل: مصر

ــــل و قضــــاياه)علــــم االجتمــــاع السياســــي  .السييييويدي حممييييد-04 ديييييوان املطبوعييييات :اجلزائيييير .(ميدان
 .1991 .اجلامعية
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بيدون مكيان :)جامعية القياهرة.(وظائفهـا-نشأتها-اهميتها) االحزاب السياسية .الشقاوي سعاد-00
 .1111.(النشر

بييييدون دار ).(مجاعيييية تنميييية الدميقراطييييية).ونزيهـــةدليـــل عربــــي النتخابــــات حــــرة الصييياوي علييييي ،-02
 .1111.(النشر

دار اهليدى للطباعية و النشير و : بغداد.التخلف و التنمية في فكر مالك بن نبي .الطاهر سعود-00
 (.بدون سنة نشر)التوزيع

 .العليييم و اإلمييييان دار:القييياهرة، 1.ط .ســـيكولوجية التنشـــئة االجتماعيـــة .الطييياهر عليييي موهيييوب-09
1111. 

 .1111 .ديوان املطبوعات اجلامعية:اجلزائر .1.ط.النظام الدستوري الجزائري.العيفا أولي-08
كلييية االقتصيياد و .اجلامعيية االسييالمية:عييزة.دراســات فــي التنميــة السياســية.اميني حممييد علييي دبييور-11

 .1111-1111.العلوم السياسية
 .1.ج.(الســلطات الــثالث).الــوافي فــي شــرا القــانون الدســتوري الجزائــري.او صييديق فييوزي-10

 .ديوان املطبوعات اجلامعية:اجلزائر
دييوان املطبوعيات :اجلزائير .النظام الدستوري الجزائـري و وسـائل التعبيـر المؤسسـاتي .يييييييييييي، يييييييييييي -11

 .1111.اجلامعية 
ـــة للمـــادة  حـــق.بييياز دواود-13 مـــن الدســـتور  21المشـــاركة فـــي الحيـــاة السياســـية دراســـة تحليلي

 .1111.دار النهضة العربية:القاهرة.المصري مقارنة مع النظام في فرنسا
ديييييوان :اجلزائييير .1.، ط1.ج.القــــانون الدســــتوري و الـــنظم السياســــية المقارنــــة.بوشيييعري سيييعيد-14

 .1111 .املطبوعات اجلامعية
 .1991 .دار اهلدى للطباعة و النشر:اجلزائر.1.ط .النظام السياسي الجزائري .يييييييييييييييييييييييي،  -10
ـــوجيز فـــي القـــانون الدســـتوري و المؤسســـات السياســـية .بيييوكرا ادرييييس-12 دار الكتييياب :اجلزائييير.ال

 .1111 .احلديث
 .1117.دار الكتاب احلديث:اجلزائر .نظام انتخاب رئيك الجمهورية في الجزائر.يييييييييييي، يييييييييييي -10
ــــنظم السياســــية الحديثــــة و السياســــيات العامــــة.تييييامر كامييييل حممييييد الزرجييييي-19 ،عمييييان 1.ط .ال
 .1111 .(االردن)

مفهــــــوم االحـــــزاب الديمقراطيـــــة و واقــــــع االحـــــزاب فـــــي  البلــــــدان .بوحنيييييية قيييييوي و اخيييييرون-18
 .1111.مركز الدراسات الوحدة العربية:بريوت.1.طالعربية،
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عالقــــات التفاعــــل و ) .الدولــــة و القــــوة االجتماعيــــة فــــي الــــوطن العربــــي .ثنييياء فييييؤاد عبييييد ا -31
 .1111 .مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت .1.ط.(الصراع

دار االميية :اجلزائيير.(نقــا  علــى االحــرف)االزمــة السياســية فــي الجزائــر.جيياب ا  سييعد عبييد ا -30
.1111. 

 .1111 .دار االمة: اجلزائر.راء و مواقف للتاريخأ.جاب ا  سعد عبد ا -31
 .1991 .دار القصبة: اجلزائر .االنتخابات الدولة و المجتمع .جايب عبد الناصر-33
 .مطبعيية جامعييية بغيييداد .االنظمـــة السياســية و الدســـتورية المقارنـــة .حسييان حمميييد شييفيق العييياين-34

1911. 
ــة المشــاركة .خضيير صيياحل سييامية-30 ــة و منهجيــة حديثــة )السياســية و الديمقراطي اتجاهــات نظري

جامعييية عيييني   .رئييييس قسيييم االجتمييياع و الفلسييفة كليييية الرتبيييية.(تســاهم ففـــي فهـــم العـــالم مـــن حولنـــا
 .1111.الشمس

املؤسسييية احلديثييية (:لبنيييان)، طيييرابلس 1.ط .مفـــاهيم أساســـية فـــي علـــم السياســـةخضييير خضييير، -32
 .1111.للكتاب

 .منشيورات دار االفياق: بريوت .1.ط.يا التنمية و التحديث في الوطن العربيقضا.خريي عزيز-30
1911 

 .1111.دار بلقيس:اجلزائر.(التطور و التنظيم)االحزاب السياسية في الجزائر .ربوح ياسني-39
 .1.ط .دراســة فــي سوســيولوجيا العــالم الثالــث–القــوى السياســية والتنميــة  .زمييام نييور الييدين-38

 .1111 .الكتاب العريبدار : اجلزائر
دار الثقافييييية للنشييييير و التوزييييييع : القييييياهرة.الشـــــباب و المشـــــاركة السياســـــية.سيييييعد ابيييييراهيم مجعييييية-41

.1911. 
املعهيييد اليييدويل للحقيييوق  .دور منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي التنميـــة .سيييعيد ياسيييني موسيييى-40

 .1911 .الشعوب للثقافة الدميقراطية مؤسسة:االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
 .(دوره فــــي التفعيــــل االجتمــــاعي والثقــــافي)سوســــيولوجية المجتمــــع المــــدني.سييييعيدي حممييييد-41

 (.بدون سنة)فيالديفيا الثقافية:اجلزائر

دار أسييامة (:عمييان)االردن.1.ط.العــام العربــي و العــالمي االعــالم و الــرأي.سييناء حممييد اجلبييور-43
 . 1111.للنشر والتوزيع
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د )  .(المفاهيم،المنـاهج، االقترابـات، األدوات)المنهجية في التحليل السياسـي .شليب حمميد-44
 .1997: اجلزائر .( ، م ، ط 

ا الطبيييع : اجلزائييير.1.ط .الســـلطة التشـــريعية و مكانتهـــا فـــي النظـــام السياســـي.صييياحل بلحييياج-40
 .1111.مبؤسسة الطباعة الشعبية للجيش 

مؤسسة الطباعية :،اجلزائر1.ط.ابحاث و اراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر.يييييييييييييييييييييييي،  -42
 .1111 .الشعبية للجيش

ترمجيية حممييد  .(انتخابــات دون ديمقراطيــة)اعــادة التفكيــر فــي الدمقرطــة العربيــة.صييديقي العييريب-40
 .1111.مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت.1.ط.شيا
دييوان .(اشـكاليات قضـايا و)دراسات في التنمية السياسية فـي بلـدان الجنـوب.بومدينطامشة -49

 .املطبوعات اجلامعية
دار الغرييييب للطباعييية و : ســـيكولوجية المشـــاركة السياســـية،القاهرة .طيييارق حمميييد عبيييد الوهييياب-48

 .1111 .النشر و التوزيع 
 .دار الكتييب الوطنييية: ، ليبيييا 1.ط .التنميــة السياســية مــدخل للتغييــر .رعييد عبييد اجلليييل علييي-01

1111. 
 السياســية بــين النمذجــة و المحاكــاةعبييد العزيييز ابييراهيم عيسييى و حممييد حممييد جيياب ا  عمييارة،-00

 .1111.املكتب اجلامعي احلديث : ،االسكندرية1.ط.
اتنميـــة السياســية و بنـــاء )التطـــور السياســي و التحـــول الــديمقراطي.عبييد الغفييار رشييياد القصييي-01
 .1111.(بدون دار النشر:)،القاهرة1.،ط1.ج،(مةاال
ــة .عبييد الفتيياح بييدوي الييزبن-03 معهييد العلييوم :وهييران .مــدخل الــى مفهــوم العلمــي للتخلــف و التنمي

 .1911.االقتصادية 
 .1111.دار الفجر:،القاهرة1.ط.-الديمقراطية-اخر الدواء.عبد القادر رزيق املخادمي-04
و الفوضـــى "االصـــالا الـــديمقراطي ففـــي الـــوطن العربـــي بـــين القـــرار الـــوطني.،ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي، يييييييييييي -00

 .1117 .دار الفجر: القاهرة .1.ط."البناءة
دار (:عمييان)االردن.1.ط.قياســل الــرأي العــام عوامـل تكوينــل و طـرق.عبيد الكيرمي علييي الدبيسيي-02

 .1111.املسرية 
النشـأة التطوريـة و االتجاهـات الحديثـة و )علم االجتماع السياسـي .عبد ا  حممد عبد الرمحن-00

 .1111 .دار النهضة العربية: بريوت.(المعاصرة
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 .1911 .الناشر مكتبة هنضة الشرق: القاهرة.دراسة في التنمية السياسية .عبد املطلب غامن-09
ــــــي.عبييييييد النييييييور بيييييين عنييييييرت-08 ــــــوطن العرب الكتييييييييب و .اشــــــكالية االستعصــــــاء الــــــديمقراطي فــــــي ال

سلسيلة كتيب املسيتقبل العيريب ).1.ط .الديمقراطيـة و التنميـة الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي.اخيرون
 .مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت.(11عدد 

 .دار النضيال للطباعية و النشير و التوزييع:،بيريوت1.ط.مدخل الى علـم السياسـة.عصام سليمان-21
1979. 

دار االثيييراء للنشييير و :،االردن1.ط.ل فـــي االتصـــال الجمـــاهيريالمـــدخ.عصيييام سيييليمان موسيييى-20
 .1119.التوزيع

 ، الحكومـة الدولـة، اسـك التنظـيم السياسـي،).0.الـنظم السياسـية،ج.عصيام عليي اليدبس-21
 .1111 .دار الثقافة:عمان.1.ط . (الحريات العامة الحقوق،

 : بييريوت .قضـايا االســتمرار و التغيـر، الـنظم السياســية العربيـة نفييني مسيعد .عليي اليدين هيالل-23
 .1111 .مركز دراسات الوحدة العربية

دار الفجيير : القيياهرة.1.ط .تنميــة المجتمــع مــن التحــديث الــى العولمــة.علييي الغييريب و اخييرون-24
 .1111.التوزيعللنشر و 

 .1911.املؤسسة الوطنية للكتاب: اجلزائر. مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية .عوابدي عمار-20
 .1111.(بدون دار النشر(:)لبنان)بريوت.1.ط.االعالم و الرأي.عواد علي -22
السياســــة المقارنـــة، دراســـات فــــي الـــنظم السياســــية  .ج بنجهيييام بيييياول االبييين .غابريييييل املونيييد-20

 .1911.دار الطباعة القومية  .القاهرة.امحد عناين مجةتر  .العالمية
املؤسسييية :بيييريوت   ،1.ط.حمميييد عيييرب صاصييييال:ترمجييية.علـــم االجتمـــاع السياســـي.فلييييب بيييرو-29

 .1991 .اجلامعية
دار اجمليدالي (:عمان)،االردن1.ط.االساس في العلوم السياسية.قحطان أمحد سليمان احلمداين-28

 .1111 .للنشر و التوزيع
راسيات الوحيدة مركيز  د: بيريوت .1.ط.مستقبل الديمقراطية في الجزائـر.قرية امساعيل و اخرون-01

 .1111 .العربية 
 .1111.دار املسرية للنشر و التوزيع: ،عمان1.ط.مدخل الى الرأي العام.كمال خورشيد مراد-00
: اجلزائير.1.ط.المشـاركة السياسـية و تجربـة التعدديـة الحزبيـة فـي الجزائـر.لعروسي كمال رابح-01

 .1117 .دار القرطبة
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ــــة الدســــتورية فــــي  .لعشييييب حمفييييوص-03 ــــرالتجرب  .املطبعيييية احلديثيييية للفنييييون املطبعييييية: اجلزائيييير.الجزائ
1111. 

 .بريوت:اجمللد الثالث .دار لسان العرب .العالمة ابن منظور( احمليط)معجم لسان العرب-04
 .قـــراءات فـــي السياســـة المقارنـــة قضـــايا منهجيـــة و مـــداخل نظريـــة.حمميييد زاهيييي بشيييري املغيييرييب-00
 .1991 .منشورات قار يونس:بنغازي.1.ط

 (.بدون سنة).لبخاري للطباعةادار : القاهرة.الراديو و التنمية السياسية .حممد علي العويين-02
 1.ج.(السياسـية و المجتمـع فـي العـالم الثالـث)اصـول االجتمـاع السياسـي .حممد علي حممد-00

 .1911 .دار املعرفة اجلامعية: االسكندرية.السياسية التغير و التنمية
قضـايا حقـوق )الضمانات القانونية لنزاهة االنتخابات في الدول العربية.ا معوض جالل عبد -09

 .1997.املنظمة العربية حلقوق االنسان .القاهرة:(االنسان
رؤيــة سياســية معاصــرة )السياســية بــين االقلمــة و العولمــةالعلييوم  .حممييد حممييد جيياب ا  عمييارة-08

 .1111 .االسكندرية:املكتب اجلامعي احلديث .1.ط .(للقرن الواحد و العشرين
 .(بييدون بلييد النشيير()سلسييلة اداب وحبييوث اعالمييية).أساســيات الــرأي العــام.حممييد منييري حجيياب-91

 .1991.دار الفجر للنشر و التوزيع
مؤسسيية شييباب اجلامعيية :االسييكندرية .(االصــول و النظريــات)علــوم السياســية.حممييد نصيير مهنييا-90

.1119. 
ــــوم السياســــية .يييييييييييييييي، يييييييييييييييي -91 ــــات)عل مؤسسيييية شييييباب اجلامعيييية : االسييييكندرية .(االصــــول و النظري

.1119. 
دار (:عميان، االردن) .االحزاب و الحركات السياسية ي الـوطن العربـي .مهدي انيس جردات-93

 .1111.االسامة
 .1117.منشورات السابع من ابريل: ، ليبيا1.ط .علم االجتماع السياسي .مولود زايد الطبيب-94
دراســــــة اســــــتقرائية )تجليــــــات العولمــــــة علــــــى التنميــــــة  السياســــــية.نييييييداء  الصييييييادق الشييييييريفي-90

 .1117.دار اجلهينة:عمان.(استنباطية
دراسة نقديـة مقارنـة فـي ضـوء المنظـور )نظريات التنمية السياسية المعاصرة.نصر حممد عيارف-92

 .القارئ العريبدار :القاهرة .(الحضاري االسالمي
 .1111.املؤسسة اجلامعية للدراسة و النشر:بريوت. ابيستيمولوجية السياسة المقارنة .يييييييييييي، يييييييييييي -90
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 .حمميييد عبيييد احلمييييد .ترمجييية محيييدي عبيييد اليييرمحن .نظريـــة التنميـــة السياســـية .هيجيييوت ريتشيييارد-99
 .1111.املركز العلمي للدراسات السياسية : عمان .1.ط

دار : بييريوت  .الطبعية األوىل .حييدر حييب ا  مجييةتر  .المجتمــع الــديني و المـدني .واعظيي امحيد-98
 .1111 .اهلادي للطباعة و النشر و التوزيع

قسيييم العليييوم السياسيييية ،كليييية  .التخلـــف السياســـي و غايـــات التنميـــة السياســـية.وهبيييان امحيييد -81
 .جامعة االسكندرية:التجارة

80-Dmirti george lavroff. le droit constitutionnel de la v publique.3 
eme edition. dalloz :paris. 1999 
81-Jacques T. Godbout. la participation politique leçon de ernières 
décennies. Québec : institut de  la culture. 1991. 
83-Pierre L. van den Berghe. Political culture. International 
encyclopedia of the social science.2 nd Edition. . 
84-Sidney verba and Gabriel Almond. the civic culture (political 
socialization &politic culture).gvpt 100,september17.2007. 

-80 Vassilios kondylis.le principe de la neutralité dans la fonctions 
publique. L.G.D.J. parie. 1994. 

:المقاالت و الدراسات-1  
 مجلة جامعـة دمشـق للعلـوم.)اهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية.امحد ابراهيم مالوي -0

 .1111 .11العدد  .11اجمللد .(االقتصادية و القانونية
تنظيم الحمالت النتخابية مـن خـالل قـانون االنتخابـات الزاوي حممد الطيب،قندوز عبد القادر، -1

اجلزائر،عييدد خيياص أفريييل :قسييم العلييوم السياسييية،جامعة ورقليية(دفيياتر السياسييية و القييانون)،الجزائــري
1111. 

 مجلــــــة االجتهــــــاد)القــــــانون االنتخــــــابي الجزائــــــري بــــــين القــــــوة و الضــــــعف،اوقجيييييييل نبيليييييية،  -3
 .كلية احلقوق،جامعة حممح خيضر بسكرة،العدد  الرابع،بدون سنة(القضائي

مقاربـــــة فـــــي الحســـــبة : دور المجتمـــــع المـــــدني فـــــي ترقيـــــة الحكـــــم الراشـــــد " .برقييييوق احمنيييييد -4
دور المجتمــــع المــــدني فــــي تنميــــة : مقدميييية إىل امللتقييييى الييييدويل حييييول  حبثييييية ورقيييية . "الديمقراطيــــة

 .1111 نوفمرب 11-11أيام  .رجامعة أدرا: اجلزائر .الدولة
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جامعيية .قسيم العليوم السياسيية و االعيالم.مفـاهيم فـي السياسـة المقارنـة جديــدة .يييييييييييييييييييييييييييي،يييييييييييييييييييييييييييييي  -0
 .1111.اجلزائر:يوسف بن خدة

السياســـية و دفــاتر )0881-0899االصــالحات السياســية فـــي الجزائــر  .بلعييور مصييطفى   -2
جامعية قاصيدي مربياح ورقلية   .جملة دورية حمكمة تصدر عن كلية احلقوق و العلوم السياسيية .(القانون

 .1119جوان .العدد االول.
مجلـــة ).جبهـــة التحريـــر الـــوطني و مســـار االصـــالحات السياســـية فـــي الجزائـــر.يييييييييييييييييييييييييييي،يييييييييييييييييييييييييييييييي -0

 .1111. 11العدد  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة.كلية احلقوق و العلوم السياسية   .(الباحث
استمرارية ام حل  1110-0888االنتخابات الرئاسية و التشريعية في الجزائر.يييييييييييييييييييييييييييي،ييييييييييييييييييييييييييييي -9

 1111.عدد خاص افريل  .مرباح ورقلة جامعة قاصدي.(دفاتر السياسية و القانون).لالزمة
مبــــــدأحياد الموظــــــف العمــــــومي فــــــي العمليـــــــة .هبلييييييويل او الفضييييييل حممييييييد و فوغولييييييو احلبيييييييب -8

عييدد  .اجلزائيير:كلييية احلقييوق العلييوم السياسييية،جامعة معسييكر.(دفــاتر السياســة و القــانون).االنتخابيــة
 .2011.خاص افريل 

ــة فيظــل االصــالحات السياســية فــي االشــراف القضــائي علــى بنيييين حممييد ، -01 االنتخابــات النياب
، 11اجلزائر،العيدد :،كليية احلقيوق و العليوم السياسيية،جامعة باتنية(دفاتر السياسيية و القيانون)،الجزائر
 .1111جانفي 

 ، جملية(مجلة المغرب للموحد.)المجتمع المدني الوجل االخر للممارسة الحزبية.بوحنية قوي -00
 .تونس.1111جانفي .11العدد  .بشؤون املغرب العريب شهرية مستقلة تعين

جامعيية .جمليية العلييوم االنسييانية .اشــكالية المشــاركة السياســية و ثقافــة الســلم.جييال حممييد امييني -01
 .1117نوفمرب . 1العدد  حممد خيضر بسكرة،

ـــالم الثالـــث.مجيييال منصييير -03 ـــة السياســـية فـــي الع دفـــاتر ).دور االحـــزاب السياســـية فـــي التنمي
 .1111عدد خاص افريل  .جامعة باجي  طارعنابة.(السياسية و القانون

ــــــــة  و الثقافــــــــة السياســــــــية.حليلييييييييو نبيييييييييل - ــــــــة:التنمي ــــــــوم االنســــــــانية و  مجلــــــــة)؟أي عالق العل
 .1111.العدد الثامن.اجلزائر:جامعة قاصدي مرباح ورقلة.(االجتماعية

ارسـاء الديمقراطيـة المشـاركاتية فـي تفعيل العمل الجمعـوي لمكافحـة الفسـاد و .زياين صياحل -04
 .11العدد  .جامعة حممد خيضر بسكرة.جملة الفكر،كلية احلقوق والعلوم السياسية.الجزائر

ــة العالقــة مــع .سييناء كيياظم كيياطع -00 ــة  و جدلي ــة للحركــة االســالمية الجزائري المنطلقــات الفكري
 .1111. 11 العدد.جامعة بغداد (.مجلة الدراسات الدولية) .النظام السياسي
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 .11عيدد  .(مجلـة الباحـث) .1114-0821التجربة الحزبيـة فـي الجزائـر .سويقات امحد -02
 .1111.اجلزائر. جملة دورية تصدر عن جامعة ورقلة

، "(المراحـل التحضـيرية)دور االدارة المحلية في مراقبة العملية االنتخابيـة " شرون حسنة ،  -00
دور و مكانة اجلماعات احمللية يف الدول املغاربيية، : الامس حول ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل )

 .(1119ماي  11 – 11جامعة حممد خيضر بسكرة، : اجلزائر
جامعة ( حلقة حبث).الجزائر نموذجا"ازمة المشاركة السياسية في الدول النامية.صخر احملمد -09

 .1111-1111.السياسية مكلية العلو   .دمشق
 ورقيية مقدميية إىل .األحــزاب السياســية والتنميــة السياســية فــي الجزائــر .القييادر عبيد العييايل عبييد -08

، قسيييم العليييوم واقيييع وحتيييديات: التحيييوالت السياسيييية وإشيييكالية التنميييية السياسيييية حيييول امللتقيييى اليييوطين
 .1111ديسمرب  17-11.الشلف جامعة .السياسية

 .تحقيــق التنميــة الشـاملة فــي الجزائــردور المجتمـع المــدني فـي .قرزييزي حممييود، ليياوي مييرمي -11
 .(بدون سنة)جامعة بسكرة .املركز اجلامعي برج بوعريريج.بين الثبات والتغير

االزمــــة و  التنشــــئة السياســـية فــــي الجزائــــر فــــي ظـــل العولمــــة بعــــض اعــــراضقاسيييم حجيييياج، -10
 .1111. 11 العدد .جامعة ورقلة  .(مجلة الباحث) .مستلزمات االنفراج

جملية .حرية الصحافة  في ظل الصحافة فـي ظـل التعدديـة السياسـية فـي الجزائـر .قرياط حممد -11
 .1111.(1+1)العدد.19اجمللد  .جامعة دمشق

دور االعالم في تشكيل الرأي العام االيجابي نحور كامل حسون القيم، عادل خليل مهدي،   -13
، 11-19، كلية االعالم،العراق، العيدد (االعالميمجلة الباحث )، المشاركة االنتخابية في العراق

 .1111حيزان، ايلول،
ورقية حبيث قيدمت )" دور المجتمع المدني في التنمية السياسية بـالجزائر".كمال حممد االمني  -14

جامعييييية ابيييييو بكييييير بلقاييييييد :اجملتميييييع امليييييدين املغييييياريب واقيييييع وافييييياق، اجلزائييييير: اليييييدويل حيييييول  يف ملتقيييييى
 (.بدون سنة)تلمسان

دفاتر السياسـة و ).الهندسة االنتخابية الفعالة مدخل  حقيقي للتطور البرلماني.لعروسي رابح -10
 .1111جانفي .11العدد .اجلزائر .جامعة مولود معمري تيزي وزو.(القانون

ـــــــديمقراطي.ماشيييييييطي شيييييييريفة -12 مجلـــــــة الباحـــــــث .)المشـــــــاركة السياســـــــية اســـــــاس الفعـــــــل ال
 .1111،سبتمرب   11،عدد ،جامعة منثوري قسنطينة (االجتماعي



284 
 

ــــةامزييييياين فريييييدة ، -10 ــــة  االنتخابيــــة لرقاب ،كلييييية احلقييييوق و العلييييوم (مجلــــة المفكــــر)،علــــى العملي
 .السياسية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد الامس، بدون سنة

، العييدد (السياســة الدوليـة) .االسـالميون العنـف المســلج فـي الجزائـر. حمميد سيعد ابيو عييامود -19
 .1991جوان  .11
مجلــة جامعــة ) .وأثرهــا فــي التنميــة السياســية النخبــة السياســية.حممييد شييطب عيييدان اجملمعييي -18

 .11السنة .11العدد  .(للعلوم القانونية و السياسية تكريت
ـــــــــي الجزائـــــــــر.مرسيييييييييي مشيييييييييري -31 الواقـــــــــع :التحـــــــــوالت السياســـــــــية و اشـــــــــكالية التنميـــــــــة ف

 .كليية العليوم القانونيية و االداريية.(فـي اليـة تفعيلـل دراسـة:الجزائـرالمجتمع المدني فـي )والتحوالت
 .اجلزائر .1111اوت  11.جامعة شلف

مخبـــر اثـــر ) .البيئـــة الدســـتورية و القانونيـــة للنظـــام االنتخـــابي الجزائـــري.مفتيياح عبيييد اجللييييل -30
 .اجلزائر .بسكرة .1جامعة حممد خيضر،العدد : (االجتهاد القضائي حركة التشريع

ــــة و تأثيرهــــا علــــى العمليــــة االنتخابيــــة فــــي .منييييري مباركييييية -31 عالقــــة المجتمــــع المــــدني بالدول
 .1111جامعة عنابة، اجلزائر، عدد خاص افريل ،(دفاتر السياسية و القانون)الجزائر،

 .ديسيييمرب 11التواصييل العييدد .التمثيـــل السياســي فـــي البرلمــان الجزائـــري .نيياجي عبييد النييور -33
1117. 

ــــات "ازمــــة المشــــاركة السياســــية فــــي الجزائــــر  .يييييييييييييييييييييييييييي،ييييييييييييييييييييييييييييييييي  -34 دراســــة تحليليــــة  لالنتخاب
 .1117. عنابة .جامعة باجي  طار ."1110التشريعية 

ــــــي منظمــــــات المجتمــــــع دور .يييييييييييييييييييييييييييي،ييييييييييييييييييييييييييييييييييي  -30 ــــــق الحكــــــم الراشــــــد ف ــــــي تحقي المــــــدني ف
ــر ــة االحــزاب السياســية)الجزائ جامعيية حممييد  .كلييية العلييوم السياسييية.(مجلــة الفكــر.)(دراســة حال

 .11العدد  .خيضر بسكرة
جملية جامعية  ."مشـكالتها وآفاقهـا: التنمية السياسية في المجتمعات الناميـة" .هيثم سطالي -32

 .1997 .1العدد  .11 دمشق، اجمللد
 :الوثــــــــــائق و القـــــــــــــــــــوانين -3
، املتضييييييييمن تعييييييييديل 1919مييييييييارس  11، املييييييييؤرخ يف 19، العييييييييدد 1919ج ج د ش، دسييييييييتور -0

 .الدستور
، املتضييييييمن تعييييييديل 1991ديسييييييمرب  11، املييييييؤرخ يف 71، العييييييدد 1991ج ج د ش، دسييييييتور  -1

 .الدستور
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 .، املتضمن تعديل الدستور1111نوفمرب  11، املؤرخ يف 11 ج ج د ش، العدد -3
 .،يتضمن قانون االنتخابات1919اوت  17، املؤرخ يف 11-19ج ج د ش ،قانون رقم  -4
، املتضييييمن نتييييائج 1991نييييوفمرب سيييينة  11، املوافييييق لييييي71ج ج د ش، اجلريييييدة الرمسييييية، العييييدد  -0

 .انتخاب رئيس اجلمهورية
، املتضيمن نتيائج انتخياب 1999ابرييل سينة  11، املوافيق 19لرمسية، العيدد ج ج د ش، اجلريدة ا -2

 .رئيس اجلمهورية
، املتضيمن نتيائج انتخياب 1111ابرييل سينة  11، املوافيق 11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، العيدد  -0

 .رئيس اجلمهورية
، املتضيمن نتيائج انتخياب 1119ابرييل سينة  11، املوافيق 11الرمسية، العيدد  ج ج د ش، اجلريدة -9

 .رئيس اجلمهورية
، املتضيمن للنتييائج الرمسييية 1991جييانفي  11، املوافييق ل11ج ج د ش، اجلرييدة الرمسييية،  العيدد  -8

 .1991ديسمرب  11لالنتخابات التشريعية الدور االول 
، املتضيمن نتييائج انتخيياب 1997جييوان  11، املوافييق ليي11د ج ج د ش، اجلرييدة الرمسييية،  العيد -01

 .اعضاء اجمللس الشعيب الوطين
، املتضيمن نتييائج انتخيياب 2002جييوان  23، املوافييق ليي43ج ج د ش، اجلرييدة الرمسييية،  العيدد  -00

 .اعضاء اجمللس الشعيب الوطين
ملتضيييمن نتيييائج انتخييياب ،ا1117جيييوان  11، املوافيييق ليييي11ج ج د ش، اجلرييييدة الرمسية،العيييدد  -01

 .اعضاء اجمللس الشعيب الوطين
، املتضيمن نتيائج انتخياب 1111مياي  -261،املوافق ليي32ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، العدد  -03

 .اعضاء اجمللس الشعيب الوطين
 نتيييائج اسيييتفتاءاملتضيييمن  ،1999سيييبتمرب  19املوافيييق  ،11ج ج د ش، اجلرييييدة الرمسية،العيييدد  -04
 .1999سبتمرب  11
 نتييييائج اسييييتفتاءاملتضييييمن  ،1111اكتيييوبر  11املوافييييق  ،17ج ج د ش، اجلرييييدة الرمسية،العييييدد  -00
 .1111سبتمرب  19
القانون العضوي املتضمن  ،1111يناير  11املوافق  ،11العدد  ج ج د ش، اجلريدة الرمسية، -02
 .املتعلق باالنتخابات 11-11رقم 
ارضييييية انشيييياء املتضييييمن  ،1997مييييارس  11املوافييييق  ،11العييييدد  ج ج د ش، اجلريييييدة الرمسييييية،-00

 .اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعي
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ينييييياير  11امليييييؤرخ يف  99/11اجلرييييييدة الرمسيييييية العيييييدد االول،املرسيييييوم الرئاسيييييي رقيييييم .ج ج د ش -09
 .، يتعلق باللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات الرئاسية1999

 11املييييييييؤرخ يف  11/119،املرسييييييييوم الرئاسييييييييي رقييييييييم 11اجلريييييييييدة الرمسييييييييية العييييييييدد .ج ج د ش -08
 .، يتعلق باللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات التشريعية1111أفريل

، يتعلق باللجنة الوطنية السياسية 1111فرباير  17املؤرخ يف  11/11املرسوم الرئاسي رقم  -11
 .اسيةملراقبة االنتخابات الرئ

 17املييييييييؤرخ يف  17/111،املرسييييييييوم الرئاسييييييييي رقييييييييم 11اجلريييييييييدة الرمسييييييييية العييييييييدد .ج ج د ش -10
 .، يتعلق باللجنة الوطنية السياسية ملراقبة االنتخابات التشريعية1117أفريل

، 1991فربايييييير  11، املوافيييييق ليييييي17ج ج د ش، اجلرييييييدة الرمسيييييية،  العيييييدد ،(91/11مرسيييييوم  -11
ج  (91/91)اللجنة االدارية االنتخابية املعدل و املتمم مبقتضى املرسيوم التنفييذيقواعد عمل املتضمن 

 (97/11)وكذلك املرسوم التنفيذي،1991افريل  11، املوافق لي17ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد 
قواعييد سييري اللجنييية ، املتضييمن 1997مييارس  11، املوافييق لييي11ج ج د ش، اجلريييدة الرمسييية،  العييدد 

 .رية االنتخابيةاالدا
 :اريرــــــــــالتق -4
،مكتيب تطيوير سياسيات (مؤسسات إلدارة الحكم)اجهزة ادارة االنتخابات بنتور،-رفاييل برتيز -0

 .برنامج االمم املتحدة االمنائي
االصـالحات السياسـية  و نتائجهـا المحتملـة بعـد االنتخابـات التشـريعية عبد العايل عبد القادر،-1

 .1111،املركز العريب لرحباث و دراسة السياسيات،الجزائر في
ــرأي العــام العربــي الجزائــرفييارس بريييزات، -3 ــائج )اســتطالع  مقيــاس ال تقريــر وصــفي مختصــر للنت

 .1111،مركز الدراسات االسرتاتيجية،اجلامعة االردنية، مارس (االولية
االصالا السياسـي ام تقييـد ، تقرير حول تحليل نقذي مارثا مسبلثي،نسيما فرفيشي، رمزي لركيم-4

 .1111الشبكة االورومتوسطية حلقوق االنسان،اضافي للمجتمع وللمجال السياسي في الجزائر،
ــــات التشــــريعية لســــنة  -0 ــــر النهــــائي حــــول تتبــــع االنتخاب اململكيييية املغربييييية اجمللييييس  ،1110التقري

 .1111االستشاري حلقوق  االنسان، 
ميثـــاق االمـــم المتحـــدة و النظـــام االساســـي ة الشيييعبية وزارة العيييدل،اجلمهورييية اجلزائريييية الدميقراطيييي -2

 .1991: ، الديوان الوطين لرشغال الرتبويةالدولية لمحكمة العدل
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، دراسييية نشيييرت يف جملييية املغربيييية المرتكـــزات القانونيـــة و السياســـية إلنجـــاا العمليـــة االنتخابيـــة -0
 .1111، 11 لإلدارة احمللية و التنمية العدد

مركز االهرام للدراسات السياسية و :،القاهرة(1111-1111)التقرير االستراتيجي العربي -9
 .1111االسرتاتيجية، 

-9  Majid ben chikh, comité de justice pour l’Algérie(organisation 
de système politique)dossier N 13,Algérie: mai 2004. 
International cris group, élection présidentielle en Algérie(les enjeux 
et les perspectives), Algérie rapport N4,13 avril 1999 
-8 Democrecy reporting international, Evaluation du carde pour 

l’organisation des des élection,(élection présidentielle, législative, 
référendums, élection départementales et 
municipales) :l’Algérie,2007. 

 :ات غير المنشورةــــــــالدراس-0
-0899مســــألة التنميــــة السياســـية والتجربــــة الديمقراطيـــة فــــي الجزائــــر " بوميييدين طامشييية ،  -0

ماجسييتري، جامعيية اجلزائيير، كلييية االعييالم و العلييوم السياسييية، قسييم العلييوم السياسييية،  ، رسييالة"0881
 .1111-1111، (منشورة غري)
اســــــتراتيجية التنميـــــة السياســـــية دراســــــة تحليليـــــة لمتغيــــــر البيروقراطيـــــة فــــــي .بوميييييدين طامشييييية-1

جامعيييييية  .(غييييييري منشييييييورة)اطروحيييييية دكتييييييوراه، قسييييييم العلييييييوم السياسييييييية و العالقييييييات الدولييييييية.الجزائــــــر
 .1117.اجلزائر

دفـــاتر ).تحقـــق البنـــاء الـــديمقراطيالمعاييرالدوليـــة للنزاهةاالنتخابيـــة و مـــدى .بييين داود ابيييراهيم -3
عييدد خيياص .اجلزائيير:جامعيية زيييان عاشييور اجللفيية.كلييية احلقييوق و العلييوم السياسييية(السياســية والقــانون

 .1111افريل
اشـــكالية تطبيــق الديمقراطيــة داخــل االحـــزاب الجزائريــة خــالل تجربـــة  .بيين  عمييري مجييال الييدين-4

 .1111-1111.(منشورة غري)جامعة اجلزائر:سياسية علوم مذكرة ماجستري .التعددية المعاصر
ميييذكرة .(المســـتقبل-الممارســـة-المكانـــة-التـــاريخ)الظـــاهرة الحزبيـــة فــي الجزائـــر.تييوازي خاليييد -0

 .1111-1111.(غري منشورة).علوم سياسية و عالقات دولية،جامعة اجلزائر.ماجستري
مييذكرة ماجسييتري علييوم سياسييية و  .التنميــة السياســية فــي الــوطن العربــي و أفاقهــا.حسيين كييادي -2

 .1111.جامعة باتنة(: غري منشورة)عالقات دولية
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عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر و اشكالية النظام الدوالتي المشكالت و زريق نفيسة، -0
غييييري )اجلزائيييير:،مييييذكرة ماجسييييتري علييييوم سياسييييية و  عالقييييات دولية،جامعيييية احليييياج لضيييير باتنييييةاالفــــاق
 .1119-1111،(منشورة

كليية   .رسيالة ماجسيتري.فـي الجزائـر االسـتثنائيةالحريـات العامـة فـي ظـل الظـروف .سحنني أمحد -9
 .1111-1111 .(غري منشورة:)اجلزائر .جامعة اجلزائر .احلقوق

ـــة االنتخابـــات انطالقـــا مـــن  .سيييكفايل رمي -8 و مبـــدأ حيـــاد  0880دور اللجـــان الوطنيـــة لمراقب
 .1111-1111 .(غري منشورة).اجلزائر: جامعة اجلزائر .احلقوقكلية .مذكرة ماجستري.االدارة

دور المشاركة السياسـية فـي ترقيـة حقـوق االنسـان السياسـية .شايف بن علي شايف جار ا  -01
 .جامعة اجلزائر.(غري منشورة)مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية و العالقات الدولية .في اليمن

-0888المشاركة السياسـية فـي ترقيـة الحكـم الصـالج فـي الجزائـر مـا بـين  دور.ضبع عامر-00
 .1111-1117.(غري منشورة)جامعة اجلزائر: ماجستري علوم سياسية و العالقات الدولية.1114

ماجستري علوم سياسية و .0884-0899ازمة التحول الديمقراطي في الجزائر .طعيبة امحد -01
 .1991-1997.جامعة اجلزائر:عالقات دولية

مقاربـــة حـــول )النظـــام االنتخـــابي فـــي التجربـــة الدســـتورية الجزائريـــة.عبيييد امليييومن عبيييد الوهييياب -03
كلييييييية .رسييييييالة ماجسييييييتري.(و المنافســــــة السياســــــية فــــــي النظــــــام السياســــــي الجزائــــــري المشــــــاركة

 .1117-1111.(غري منشورة)اجلزائر:احلقوق،جامعة االخوة منتوري قسنطينة
-0881)معوقـــــات الممارســـــة السياســـــية فـــــي ظـــــل التعدديـــــة فـــــي الجزائـــــر.عييييروس ميليييييود -04

-1119.(غيييري مشيييورة).جامعييية باتنييية.عليييوم سياسيييية و عالقيييات دوليييية .ميييذكرة ماجسيييتري.(1112
1111. 

تقــديرات الــذات و عالقتــل بالمشــاركة السياســية لــدى طلبــة  جامعــة .عطييا امحييد علييي الشييفقة -00
غييييييييري )رسييييييييالة مقدميييييييية للحصييييييييول علييييييييى درجيييييييية ماجسييييييييتري يف الرتبييييييييية .المفتوحــــــــة بغــــــــزة القــــــــدس
 .1111.القاهرة.(منشورة

دور منظمـات المجتمـع المـدني فـي تعزيـز المشـاركة السياسـية .ناصر حممود رشييد شييه عليى -02
اطروحييية اسيييتكماال ملتطلبيييات درجييية املاجسيييتري يف التخطييييط و التنميييية السياسيييية بكليييية .فـــي فلســـطين
 .1111.فلسطني :  جامعة النجاح الوطنية يف نابلسيف الدراسات العليا
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ــــالجزائر  .هشييييام عبييييد الكييييرمي -00 -0898المجتمــــع المــــدني و دوره فــــي التنميــــة السياســــية ب
جامعيييية اجلزائيييير، مييييارس .(غييييري منشييييورة).لييييوم سياسييييية و عالقييييات دوليييييةعمييييذكرة ماجسييييتري  .0888
1111. 

 :رنيتـــــــــــــــــمواقع االنت-2
 .الرمسي لوزارة الداخلية املوقع-0

http://www.interieur.gov.dz 16.01.2013/11.49ا التصرف باملوقع التايل يوم 
 .املوقع الرمسي للمجلس الشعيب الوطين-1

http://www.apn-dz.org 31.12.2012 / 19.10h :ا التصرف من املوقع التايل يوم   
 .الرمسي جمللس االمةاملوقع -3

http://www.majliselouma.dz31.12.12 / 15.00hا التصرف من املوقع التايل يوم 
 .املوقع الرمسي حلزب التجمع الوطين الدميقراطي -4

http://www.rnd-dz.com 31.12.2012/ 9.26h. :ا التصرف باملوقع التايل يوم  
 .املوقع  الرمسي حلزب احلرية و العادلة-0

http://www.plj-dz.com03.01.2013 07.30 :ا التصرف باملوقع التايل يوم                       
 املوقع الرمسي حلركة جمتمع السلم-2

http://www.hmsalgeria.net 30.12.12 / 08.50hا التصرف من املوقع التايل يوم 
 وقع الرمسي حلركة النهضةامل-0

http://nahda-dz.org 29.12.2012 / 11.13h :ا التصرف من املوقع التايل يوم   
 .املوقع الرمسي جلبهة العدالة و التنمية-9

http://www.eladala.net   02.01.2013 / 08.35hا التصرف من املوقع التايل يوم 
 .املوقع الرمسي جلبهة العدالة و احلرية-8

http://www.eladala.net 02.01.2013 / 08.35hا التصرف من املوقع التايل يوم 
 املوقع الرمسي حلزب التجمع من اجل الثقافة و الدميقراطية-01

http://www.rcd-algerie.org 01.01.2012 / 15.51hا التصرف من املوقع التايل يوم 
 .املوقع الرمسي حلزب العمال-00

http://www.pt-dz.com 03.01.2013./ 22.00hا التصرف من املوقع التايل يوم 
  .11املوقع الرمسي حلزب عهد -01

http://ahd54.com 05.01.2013/12.00h :ا التصرف من املوقع التايل يوم   
 

 :ا التصرف باملوقع التايلالرأي العام و االنتخابات البرلمانية، امحد العاين، -03

http://www.apn-dz.org/
http://www.majliselouma.dz/
http://www.rnd-dz.com/
http://www.plj-dz.com/
http://www.hmsalgeria.net/
http://nahda-dz.org/
http://www.eladala.net/
http://www.eladala.net/
http://www.rcd-algerie.org/
http://www.pt-dz.com/
http://ahd54.com/
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http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=
156050 14.02.2013/09.55 

،ترمجة املادة االجنبية نشوى عبد احلميد اخراج فين الشباب و المشاركة السياسيةالدين،  امحد سعيد تاج-04
 :ا التصرف باملوقع التايلأشرف ابو النيل امحد سيد، 

http://youthdo.org/ar/images/stories/youth/16.pd  15.04.2012 a21.50h. 
 التصرف من املوقع  التايل يوم ا، التنمية السياسية من منظور اسالمياحلمد الرتكي،  -00

http://www.jadalonline.net/vb/showthread.php?t=56317.10.2012/21.55 
 احلقوق و احلريات يف القانون االساسي الفلسطيين و اثارها على التنمية السياسية يف فلسطني،-02

http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-
paper/rights-and-freedoms-basic-palestinian-law-its-impacts-political-
development-palestine.pdf23.11.2012/6.47 

 0881التعددية السياسية في الجزائر العياشي عنصر، -00
http://faculty.qu.edu.qa/lanser/files/Political%20Pluralism%20in%20Alger
ia%20.pdf10/12/2012 20.00 

 تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصادية-09
http://www.univ-
chlef.dz:801/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008
_8.pdf 26.10.2012/19.56 

 :التصرف من املوقع التايل يوم ،رياض محدوش-08
http://www.almethaq.info/news/article1696.htm 28.11.2012/20.41.ا 

 :من املوقع التايل ا التصرفمفهوم التنمية من منظور اسالمي،حسن بن إبراهيم اهلنداوي،-11
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=99.
14.11.2012.23.10h 

 النظرية التنموية في فكر ابن خلدون و مالك بن نبيسامر مظهر القنطقجي، -10
11.10.2012/18.20h.   
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/IbnKhaldoun.pdf 

 :التصرف باملوقع التايل يوم ا،حياد االدارة كشر  لنزاهة العملية االنتخابيةسليماين السعيد، -11
http://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf  11.11.1111/11.19  

 ،السياسية نظرة في المفاهيم و النظرياتصاحل بلحاج، التنمية -13

http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=156050
http://www.aljaredah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=156050
http://youthdo.org/ar/images/stories/youth/16.pd%20%2015.04.2012
http://www.jadalonline.net/vb/showthread.php?t=56317.10.2012/21.55hتم
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/rights-and-freedoms-basic-palestinian-law-its-impacts-political-development-palestine.pdf23.11.2012/6.47h
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/rights-and-freedoms-basic-palestinian-law-its-impacts-political-development-palestine.pdf23.11.2012/6.47h
http://scholar.najah.edu/sites/scholar.najah.edu/files/conference-paper/rights-and-freedoms-basic-palestinian-law-its-impacts-political-development-palestine.pdf23.11.2012/6.47h
http://faculty.qu.edu.qa/lanser/files/Political%20Pluralism%20in%20Algeria%20.pdf
http://faculty.qu.edu.qa/lanser/files/Political%20Pluralism%20in%20Algeria%20.pdf
http://www.univ-chlef.dz:801/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_8.pdf%2026.10.2012/19.56
http://www.univ-chlef.dz:801/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_8.pdf%2026.10.2012/19.56
http://www.univ-chlef.dz:801/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_8.pdf%2026.10.2012/19.56
http://www.almethaq.info/news/article1696.htm%2028.11.2012/20.41.تم
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=99.14.11.2012.23.10h
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=99.14.11.2012.23.10h
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Economics/IbnKhaldoun.pdf
http://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdfتم
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http://www.univ-
chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf1
0.11.2012/16.25h 

 :ا التصرف يوم ،التنمية السياسية في الوطن العربي الضرورات و الصعوباتعز الدين دياب، -14
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/22-23/2tanmiya.pdf 
04.05.2012/17.30h  

 :ا التصرف من املوقع التايل يوم  .يجب ان يستمر البحث عن طريق المصالحة الوطنيةعبد احلميد مهري،-10
http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_ar/mehri_referendum.pdf 

19.11.1111 a 12.22 
 :التايلا التصرف باملوقع  ،المشاركة السياسية و قانون االنتخاباتغالب الفرجيات،-12

http://www.ayamm.org/arabic/war05y4cj.htm 11.02.213/14.53 
 :ا التصرف من املوقع التايل يوم قراءة يف نتائج االنتخابات التشريعية -10

http://www.aljazeera.net/programs/pages/fc7f9144-4e43-49ee-8b70-
8e1ada7e23ed 11.10.2013/17.08h 

 (موجز لدراسة العلوم السياسية... مدخل)مبادئ علم السياسية -19
http://www.ao-
academy.org/docs/mabadia_3ilm_alsiyasah_2503009.pdf12.07.2012/08.1
41. 

 : التصرف باملوقع التايل يوما .دراسة في السلوك االنتخابيجمذوب عبد املؤمن، بارة مسري، ليمام ساملى،-18
http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49 28/01/2013 
00.58 

 التصرف باملوقع التايل يوم ا .قراءة في نتائج االنتخابات البرلمانية الجزائريةحممد قرياط،-31
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-05-18-

1.1651715.11.11.1111/11.11 
 ، ا التصرف باملوقع يومالجماعات المحلية و التنمية السياسيةمصطفى الصويف، -30

http://www.safipress.com/index.php?op=suite&art=96.  11.19.1111 /22.30  
:                      ، منقول عن مصطفى الصويف،ا التصرف املوقع التايل مفهوم التنمية السياسية-31

http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=1&t=2817414.10.201
2/22.15 

 ا التصرف من املوقع التايل يوم التنمية مصطلحات و مفاهيمنصر حممد عارف، -33
www.abegs.org/site/Upload/DocLib3/93931.8.04.2012/19.20  .  

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf10.11.2012/16.25h
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf10.11.2012/16.25h
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_28.pdf10.11.2012/16.25h
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/22-23/2tanmiya.pdf
http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_ar/mehri_referendum.pdf%2019.01.2013%20a%2012.22hتم
http://www.algeria-watch.org/pdf/pdf_ar/mehri_referendum.pdf%2019.01.2013%20a%2012.22hتم
http://www.ayamm.org/arabic/war05y4cj.htm%2011.02.213/14.53
http://www.aljazeera.net/programs/pages/fc7f9144-4e43-49ee-8b70-8e1ada7e23ed
http://www.aljazeera.net/programs/pages/fc7f9144-4e43-49ee-8b70-8e1ada7e23ed
http://www.ao-academy.org/docs/mabadia_3ilm_alsiyasah_2503009.pdf12.07.2012/08.141.
http://www.ao-academy.org/docs/mabadia_3ilm_alsiyasah_2503009.pdf12.07.2012/08.141.
http://www.ao-academy.org/docs/mabadia_3ilm_alsiyasah_2503009.pdf12.07.2012/08.141.
http://www.bouhania.com/news.php?action=view&id=49
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-05-18-1.1651715تم
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-05-18-1.1651715تم
http://www.safipress.com/index.php?op=suite&art=96
http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=1&t=2817414.10.2012/22.15
http://ahmedwahban.com/aforum/viewtopic.php?f=1&t=2817414.10.2012/22.15
http://www.abegs.org/site/Upload/DocLib3/93930.8.04.2012/19.20h
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 :ا التصرف من املوقع التايل.وكالة االنباء اجلزائرية -34
http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=42150  04.01.2013 

/08.26h.     
http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/onePage 09.02.2013/2030 30- ا
:التصرف باملوقع التايل يوم  

 :اريرــــــــــالتق -
،مكتيب تطيوير سياسيات (مؤسسات إلدارة الحكم)اجهزة ادارة االنتخابات بنتور،-رفاييل برتيز -0

 .برنامج االمم املتحدة االمنائي
المحتملـة بعـد االنتخابـات التشـريعية االصـالحات السياسـية  و نتائجهـا عبد العايل عبد القادر،-1

 .1111،املركز العريب لرحباث و دراسة السياسيات،الجزائر في
ــرأي العــام العربــي الجزائــرفييارس بريييزات، -3 ــائج )اســتطالع  مقيــاس ال تقريــر وصــفي مختصــر للنت

 .1111،مركز الدراسات االسرتاتيجية،اجلامعة االردنية، مارس (االولية
، تقريـر حـول تحليـل نقـذي االصـالا السياسـي ام سمبلثي،نسيما فرفيشـي، رمـزي لـركيممارثا -4

ـــــد اضـــــافي للمجتمـــــع وللمجـــــال السياســـــي فـــــي الجزائر، الشـــــبكة االورومتوســـــطية لحقـــــوق تقيي
 .1101االنسان،

ــــات التشــــريعية لســــنة  -0 ــــر النهــــائي حــــول تتبــــع االنتخاب اململكيييية املغربييييية اجمللييييس  ،1110التقري
 .1111قوق  االنسان، االستشاري حل

ميثـــاق االمـــم المتحـــدة و النظـــام االساســـي اجلمهورييية اجلزائريييية الدميقراطيييية الشيييعبية وزارة العيييدل، -2
 .1991: ، الديوان الوطين لرشغال الرتبويةالدولية لمحكمة العدل

املغربيييية ، دراسييية نشيييرت يف جملييية المرتكـــزات القانونيـــة و السياســـية إلنجـــاا العمليـــة االنتخابيـــة -0
 .1111، 11 لإلدارة احمللية و التنمية العدد

مركز االهرام للدراسات السياسية و :،القاهرة(1111-1111)التقرير االستراتيجي العربي -9
 .1111االسرتاتيجية، 

:القوانيـــــــــــــــــــــــــــــــــن-  
، املتضييييييييمن تعييييييييديل 1919مييييييييارس  11، املييييييييؤرخ يف 19، العييييييييدد 1919 ج ج د ش، دسييييييييتور-0

 .الدستور
 .،يتضمن قانون االنتخابات1919اوت  17، املؤرخ يف 11-19ج ج د ش ،قانون رقم  -1

http://www.aps.dz/spip.php?page=article&id_article=42150
http://aceproject.org/ace-ar/topics/ei/onePage%2009.02.2013/2030
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، املتضيمن 1991فرباير  11، املوافق لي17ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد ،(91/11)مرسوم -3
 .(91/91)االنتخابية املعدل و املتمم مبقتضى املرسوم التنفيذيقواعد عمل اللجنة االدارية 

املرسيييييييييييييوم  ،1991افرييييييييييييييل  11، املوافيييييييييييييق ليييييييييييييي17ج ج د ش، اجلرييييييييييييييدة الرمسيييييييييييييية،  العيييييييييييييدد  -4
 .(97/11)التنفيذي

، املتضييييمن نتييييائج 1991نييييوفمرب سيييينة  11، املوافييييق لييييي71ج ج د ش، اجلريييييدة الرمسييييية، العييييدد  -0
 .انتخاب رئيس اجلمهورية

، املتضييييييمن تعييييييديل 1991ديسييييييمرب  11، املييييييؤرخ يف 71، العييييييدد 1991ج ج د ش، دسييييييتور  -2
 .الدستور

ارضيية انشياء اللجنية املتضيمن  ،1997مارس  11املوافق  ،11العدد  ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،-0
 .الوطنية ملراقبة االنتخابات التشريعي

قواعيد سيري اللجنية ، املتضيمن 1997مارس  11، املوافق لي11ج ج د ش، اجلريدة الرمسية،  العدد -9
 .االدارية االنتخابية

، املتضييمن نتييائج انتخيياب 1997جييوان  11، املوافييق لييي11ج ج د ش، اجلريييدة الرمسييية،  العييدد  -8
 .اعضاء اجمللس الشعيب الوطين

 ينييييياير 11امليييييؤرخ يف  99/11اجلرييييييدة الرمسيييييية العيييييدد االول،املرسيييييوم الرئاسيييييي رقيييييم .ج ج د ش -01
 .، يتعلق باللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات الرئاسية1999

، املتضيييييمن نتيييييائج 1999ابرييييييل سييييينة  11، املوافيييييق 19ج ج د ش، اجلرييييييدة الرمسيييييية، العيييييدد  -00
 .انتخاب رئيس اجلمهورية

 نتيييائج اسيييتفتاءاملتضيييمن  ،1999سيييبتمرب  19املوافيييق  ،11ج ج د ش، اجلرييييدة الرمسية،العيييدد  -01
 .1999سبتمرب  11
 11املييييييييؤرخ يف  11/119،املرسييييييييوم الرئاسييييييييي رقييييييييم 11اجلريييييييييدة الرمسييييييييية العييييييييدد .ج ج د ش -03

 .، يتعلق باللجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات التشريعية1111أفريل
، املتضيمن نتييائج انتخيياب 2002جييوان  23، املوافييق ليي43ج ج د ش، اجلرييدة الرمسييية،  العيدد  -04

 .اجمللس الشعيب الوطين اعضاء
، يتعلق باللجنة الوطنية السياسية 1111فرباير  17املؤرخ يف  11/11املرسوم الرئاسي رقم  -00

 .ملراقبة االنتخابات الرئاسية
، املتضيييييمن نتيييييائج 1111ابرييييييل سييييينة  11، املوافيييييق 11ج ج د ش، اجلرييييييدة الرمسيييييية، العيييييدد  -02

 .انتخاب رئيس اجلمهورية
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 نتييييائج اسييييتفتاءاملتضييييمن  ،1111اكتيييوبر  11املوافييييق  ،17اجلرييييدة الرمسية،العييييدد ج ج د ش،  -00
 .1111سبتمرب  19
 17املييييييييؤرخ يف  17/111،املرسييييييييوم الرئاسييييييييي رقييييييييم 11اجلريييييييييدة الرمسييييييييية العييييييييدد .ج ج د ش -09

 .، يتعلق باللجنة الوطنية السياسية ملراقبة االنتخابات التشريعية1117أفريل
،املتضيييمن نتيييائج انتخييياب 1117جيييوان  11، املوافيييق ليييي11ج ج د ش، اجلرييييدة الرمسية،العيييدد  -08
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Résumé : 
Notre étude porte sur la nature de la relation entre le processus du 
développement politique et la participation politique, que nous considérons 
comme le socle de la démocratie en Algérie. 
Dans cette perspective, notre problématique a été centré sur l’importance de 
la participation politique dans le processus du développement politique, ainsi 
que sur le rôle que les acteurs; soit les partis, les associations, la société 
civique, jouent pour atteindre le dit but en Algérie. 
L’hypothèse de notre recherche consiste en la considération de la 
participation politique comme un outil, et en même temps, un des indices du 
développement politique ; dont la réalisation est conditionnée par la mesure 
de la participation et l’action de l’individu dans la vie politique et les choix 
pluralistes. 
Parmi les crises qui empêchent le développement politique de l’Etat et de la 
société, la baisse participation politique ; ou, autrement dit ; l’aversion 
politique, constitue une situation de l’insatisfaction du gouverné vis-à-vis le 
gouvernant. 
Par conséquent, la participation politique demeure un indice important pour 
l’existence du développement politique ; du fait que la forte participation en 
la vie politique garantit le développement et l’actualisation de la société et de 
l’Etat, et la baisse participation, ou l’absence de celle-ci justifie le faible 
développement dans la société. 
Etant aussi importante pour le développement politique, la participation 
politique peut passivement affecter le processus démocratique, voir 
l’appréhendé, en cas d’annulation des résultats de la participation politique ; 
ce qui provoque une situation d’instabilité au lieu de la stabilité. 
Le développement politique vise la concrétisation de la stabilité dans la 
société et l’établissement de l’idée de citoyenneté et de respect des droits de 
l’homme, cependant, la participation politique s’est détournée passivement 
de son parcours positif, en empêchant considérablement la réalisation du 
développement, et cela est du à : 

- La fragilité et la vulnérabilité des établissements et des forces politiques 
qui apparaissaient directement après la décision du pluralisme ; étant 
nombreux sans efficacité. Cela s’applique sur les partis politiques en 
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Algérie qui s’est multipliés sans pouvoir construire un projet partisan 
distinct qui puisse présenter au peuple algérien et aux citoyens un détail 
complet des buts visés dans les divers domaines qui intéressent toutes les 
catégories sociales, en vu de répondre aux besoins économiques, 
sociales, éducatifs et culturels ; le fait qui incite, chez les citoyens, le 
vouloir de participation, en se reflétant, positivement, sur la 
participation et le développement politique ou la démocratie en 
général. 

- Les problèmes répands dans las partis politiques, tel que les scissions et 
les démissions des membres, et l’incompétence, ce qui affecte son rôle 
tactique. 

- Absence semi-total du rôle des organisations de la société civique 
algérienne, qui constituent un partenaire principal pour la réalisation du 
processus du développement politique ; étant, la société civique, une 
source riche d’expérience et de spécialisation, pouvant aider à atteindre 
l’intégration, ce qui nécessite une collaboration et une coordination 
entre les différent éléments de la société civique, et entre les organismes 
officiels, et même le secteur privé. 

La vulnérabilité de la société civique en Algérie, qui constitue le socle de 
l’établissement et la stabilité de la démocratie, a entrainé un retard  dans le 
processus de la transformation démocratique, en la présence des restrictions 
qui s’y ont imposées sous différentes formes et grades. 
Notre étude a abouti à des conclusions qui doivent être prises en 
considération ; soit la concertation et la collaboration de tous les secteurs et 
les collectivités dans la société, ainsi que la participation égale des parties 
principales du développement, ce qui requiert l’existence d’une capacité de 
collaboration entre les parties principales, et la participation en la réalisation 
du développement. 

- La réforme constitutionnelle et législative qui garantit la séparation 
entre les autorités législatives et exécutives, la rénovation des formes de 
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pouvoir, et la promulgation des législations qui correspondent aux 
conditions et préservent les intérêts publics, en assurant le transfert du 
pouvoir pacifiquement, et d’autre part, permettre la constitution des 
établissements de la société civique, et la révision des lois restreignant la 
liberté de formation des associations de tout type. 

- Respecter le vouloir du citoyen algérien, quelque soit, tenter de 
restituer la confiance entre le gouverné et le gouvernant, assurer 
l’intégrité des élections via l’intensification des moyens d’observation 
d’une part, et la dissuasion pénale, en cas de violation, d’autre part. 

Régner un système démocratique réel qui impose à l’Etat l’assurance de la 
liberté du choix des représentants par le peuple, à travers des élections 
intègres et périodiques, dont la base est le scrutin confidentiel et l’égalité, ce 
qui ne peut être garanti que par l’établissement, par l’Etat, des mécanismes ; 
tel que la concrétisation et l’application du principe de neutralité de 
l’administration, l’intensification du contrôle local, et internationale, le cas 
échéant, pour garantir l’intégrité et la transparence, la bonne mise et le bon 
déroulement des études relatives aux élections, le respect des résultats des 
urnes et l’opposition à tout manquement au principe de transparence, 
pouvant entrainer des fraudes électorales et l’écrasement du choix de la 
majorité. 
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