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أفتوني في أمري  ایا أیھا الملؤ قالت﴿:  إلىقال تع

﴾أمرا حتى تشھدون ةما كنت قاطع  
 

 
)32(القرآن الكریم، سورة النمل، اآلیة   



  اإلھـــــــداء

  
التي رسمت بحنانها طریقي  وال تزال، والتي كللت بدعائها سماء رحالتي وال  إلى

التي كلما فكرت في حق تعبها، أحس أنني أنكسر ببطئ أمام مستحیالت  إلىتزال، 
  ذلك...والدتي أطال اهللا في عمرها.

ّ و لحیاة األولى، االذي علمني حروف  إلى   عطائه...و كبریاءه بحنوه  فاض علي
  اهللا في عمره.والدي أطال 
كل و  ن،خیر معیـو وتي وزوج أختي وابنیهما الذین كانوا لي سندا ـجمیع اخ إلى

  انجاز رسالتي.و الذین ضحوا من أجلي لبلوغ هدفي و أقاربي 
  

رفقاء درب العلم... أحلى الدروب... من أیام الصبى ولوحة السورة و أساتذتي  إلى
  عة مولود معمري تیزي وزو.مدرجات جام إلىالقرآنیة الخشبیة بمسجد أزفون 

  
من و األخوات الذین جمعني بهم القدر في جامعة مولود معمري، و كل االخوان  إلى

  من بعید.و جانبي من قریب أ إلىالذین وقفوا و  ،یعرفني
  

 لكم جمیعا أهدي عملي هذا.

 
 
 
 
 
 

 



 
  
  

انجاز ھذا العمل المتواضع فلھ  لي سھلوالحمد  الذي ھدانا للعلم 
السالم على والصالة وال تحصى، والثناء على النعمة التي ال تقدر والشكر 

  المرسلین.وسید األنبیاء 
حفظ وفان عملي في موضوع ھذه الرسالة قد أوجب علي العرفان 

في ھذا المقام أتقدم بالشكر و الشكر لكل من جعل كل عسر یسرا،والجمیل 
نایت عبد الرحمن عبد ضل الدكتور االفو أستاذي القدیر إلىالعرفان ودیر التقو

حرصھ في أن تخرج والدور األكبر لتعاونھ والذي كان لھ الفضل و، الكریم
في سبیل ذلك وبالصورة التي ھي علیھا اآلن، وحیز الوجود  إلىھذه الرسالة 

 إلىارشادي والنصح وتقدیم المالحظات والتوجیھ ولم یبخل علي بالمعلومة 
أشكره أیضا على تواضعھ والمراجع القیمة التي أفادتني في موضوع بحثي، 

  سعة صدره.و
جمیع األساتذة األجالء من قسم العلوم  إلىالتقدیر وأتقدم بالشكر 

كان لھم الفضل في  ند معمري، والذیالعالقات الدولیة بجامعة مولووالسیاسیة 
بلوغي ھذا المستوي من العلم، كما أتقدم بالشكر ألعضاء لجنة وتعلیمي 

  االشراف على الرسالة.
أشكر أیضا كل من كان لھ العون في الحصول على المراجع العلمیة و

مكتبة قسم العلوم ومكتبة كلیة الحقوق وأخص منھم المكتبة المركزیة و
كذا المكتبة الوطنیة، والعالقات الدولیة بجامعة مولود معمري، والسیاسیة 

الذین والعالقات الدولیة بجامعة الجزائر، وأیضا مكتبة العلوم السیاسیة و
   .المراجعوالوثائق في تمكیني من الحصول على  واساھم

 إلى كل طاقم، زاھیةوزھرة كما أتقدم بالشكر أیضا لألختین 
« Chronosoft » في كتابة ھذا البحث كبیراجھدا  وابذل ذینالل.  
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يحقق لها األمن               وبلوغ ما يوفر  إلى ،المجتمعات منذ األزلوتسعى الشعوب 

النظر في بعض استطاعت المجتمعات البشرية في تطورها أن تعيد حيث ، االستقرارو
أين تعتبر سلطة الملك المطلقة كإحدى دعام  ،المسلمات الموروثة عن القرون السابقة

احدى المسلمات التي أعيد النظر فيها مع بداية والنظام الغربي في القرون الوسطى، 
االقتصادية المرافقة لتلك المرحلة في والنهضة األوروبية حيث ساهمت األوضاع الفكرية 

كان لها األثر البارز في   -سياسية ـ روجها مفكرون في مجاالت مختلفة  بعض أفكار
كان أهمها و،المجتمعيةوعميقة في الحياة السياسية وتحوالت كبيرة وإحداث تغيرات 

  نمط سياسي جديد يكون فيه للبرلمان الدور األساسي. إلىالتحوالت 

تمثلت في إعادة توزيع  ،يعتبر تجسيد البرلمان السيد بداية لحياة سياسية جديدةو
بتوسيع نمط ،بإدراج فئات جديدة في الحياة السياسية ،األوراق على مستوى قاعدي

تسيرالحياة ،لقد ساهم دخول هذه الفئات الجديدة في ظهور آليات جديدةو ،االقتراع
يرجع و ،حيث شكلت اللجان المكلفة بهيكلة أصوات الناخبين أولى هذه اآلليات السياسية،

الدور الذي قامت به المجموعات البرلمانية لتوطيد نفوذها على  إلىظهور هذه اللجان 
ساهم التنسيق بين هذه اآلليات تدريجيا في ظهور األحزاب السياسية و ،الحياة السياسية

  عهد الديمقراطية التمثلية.و التي يعبر ظهورها عن بداية عهد جديد ه

 تشكل ركنا أساسيا من أركان النظم الديمقراطيةلقد صارت األحزاب السياسية و
على التطور الديموقراطى وفأداء األحزاب ينعكس سلبا أو ايجابا على الحياة السياسية 

للنظام الحزبي السائد في  االذي يعتبر انعكاس ،فاعلية النظام السياسيوالتحديث السياسي و
يضفي أهمية ،لنظم السياسية الحديثةاوهذا االرتباط القوي بين الظاهرة الحزبية  ،الدولة

تأثيرها في النظم السياسية السائدة في بلدان وموقعها و ةـيالحزب يةالتعدد خاصة على
  .ةعملية الديمقراطيو اسيوالساعية لإلصالح السي ،العالم العربيوالعالم الثالث 

 على لسياسية التي تؤثر بشكل مباشرمن أهم التنظيمات ا ةاألحزاب السياسيتعتبرو
فهي تؤدي دورا مهما في تنشيط  الحياة  ،ضمان استمرارهوحركة النظام السياسي وسير 

ضمان االنتقال السلمي و ،السياسية وذلك من خالل مساعدة الناخبين في تكوين أرائهم
  الرقابة علي أعضاء الحكومة .وللسلطة  

لكن في السنوات األخيرة شهد العالم عددا من المتغيرات األساسية طالت مختلف و      
لقد ،مستويات تقدمهاوالحياة المعاصرة في كافة دول العالم على اختالف تكويناتها جوانب 

االقتصادية ونسق العالقات االجتماعية وأثرت تلك المتغيرات على أسلوب الحياة 
لحد الذي يبرر القول بأننا نعيش عالما جديدا يختلف كل ا إلىالسياسية لدى سائراألمم و

 الحزبية ذروتهوتعددية السياسية الوالديموقراطية وأين بلغ االنفتاح  ،االختالف عن سابقه
تصنيف  حيث أصبح هذا المبدأ أساس،التحول الديمقراطي خاصةومن خالل العولمة عامة 

ومكانة أية  »نظم حكم ديمقراطيةودول و ديكتاتورية، نظم شمولية أ دولة«تقدمها و الدول



 مقدمة
 

5 
 

بمكانتها يكون على أساس واعتراف الدول األخرى بها ودولة في مستوى الساحة الدولية 
األحزاب في هذه  مكانةوالحزبية وددية السياسية مدى اعترافها بالتعوديمقراطية هذه الدول 

د تشكل األحزاب الدولة.فأصبحنا بفعل هذه المعطيات نعيش واقعا بسمات عصر جدي
البناء الحضاري في مختلف مجاالت وتمثل رافدا أساسيا من روافد التقدم وركيزة أساسية 

  الحياة.

ة ـهدف الوصول إلي السلطو األحزاب السياسية انتقلت من عامل أ لكن اليوم و      
عامل محرك و استراتجي إلي هدف أومحوري ومبدأ أساسي والمشاركة فيها كمرجع و

فأصبحت تشكل أهم  ،حل مختلف مشاكلهمومطالب األفراد وبلورة حاجات ويقود التنمية 
حيث تؤثر في الكثير من  ،برنامج تسعى لتنفيذهوهيئات المشاركة في الشؤون العامة 

القرارات الحكومية الهامة التي من شأنها اإلجابة علي الكثير من األسئلة الكبرى التي 
المشاركة السياسية في معظم النظم الديمقراطية النيابية. فاألحزاب تطرحها نظرية 

السياسية هي هيئات لمشاركة األفراد في الشؤون العامة بما تسيره األفراد العاديين من 
من توظيف إمكانياتهم وجهودهم في قوة سياسية ذات  مفعالة، تمكنهووسائل مؤثرة  

فاألفراد يتحدون ألنهم  ،لحاكمة في الدولةقوي على السلطات اوتأثير كبير وية ـفعال
تثير اهتمامها بصورة أيسر من و ،يدركون أن الموافق الجماعية تلفت نظر الحكومة

ورها ـتطونموها و ةتحديد اتجاهات األحزاب السياسي يهذا كله يؤثر فوالموافق الفردية. 
  تتنافس من أجل امتالك المستقبل. ولهذا غدت تتصارع و

أدركت البلدان المتقدمة هذه المسالة مبكرا وأخذت تتعامل مع  دالصدبهذا و      
أداة وألية وأصبحت تشكل لديها عامل و ،الجديةواألحزاب بدرجة كبيرة من األهمية 

كما رسخت  ،حاجاتهموالتعرف على مطالبهم وحل مشاكل األفراد  إلىوسيلة للصول و
تحديد واستخدامها كشرط في عمليات رسم السياسات ولديها ثوابت في اعتماد األحزاب 

الدولية.عكس والمحلية  تاألزماوالتعامل مع القضايا واتخاذ القرارات واتجاهات  التطور 
حيث فهمت  ،العربية عموما التي لم تدرك أهمية هذا الموضوع إال مؤخراوالدول النامية 

ى دور األحزاب السياسية من نجاعة السياسات العامة يتوقف علوواعترفت أن فعالية 
التي تعتبر بمثابة محددات يسترشد بها القادة والمعلومات التي تقدمها وخالل الوظائف 

النهوض بعملية التنمية  خاصة فيما يخص، السياسيون عند صنعهم للسياسات العامة
إدخال إصالحات  إلى في مجرى التطبيق العملي لهذا التوجيه سعت الجزائرو ،التحديثو

آليات مشاركتها في وطرق وتنظيم األحزاب السياسية وهيكلية فيما يخص إنشاء 
مطالب األفراد في المجتمع في تحديد ومشاكل وكذا مدى اعتمادها على حاجات و،الحكم

  البرامج.ووضع الخطط واتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة والمشكالت 

إدراكا و مقتضيات الحياة الديمقراطية في الجزائروالتنموية  انطالقا من المتطلباتو        
كذا إعادة و ،تاما بضرورة االهتمام الجدي باألحزاب في عملية السير نحو الديمقراطية

تكوين وعي  إلىهذا أدى هل ف ،وطني على مسار التطور الديمقراطيوضع خطط البناء ال
ترسخ في إطار هذا هل و ؟مستدامةوأهميتها في تحقيق تنمية شاملة وتجاه األحزاب جديد 

ا في ذلك ممارسة حرية بم ،الفكريةوق السياسية ىالنهج الديمقراطي ممارسة كافة الحق
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تعدد األحزاب من خالل إيديولوجيتها اذا كان ف؟ التقييموالدراسة والبحث والنقد و الرأي
يسمح لكل فرد  ،البرامجوالخطط واألهداف واتجاهاتها في ظل عالنية السياسات و

االستفادة منها كجزء مكمل للعمل وتداولها ودراستها والحقائق والحصول على المعلومات 
انعكس هذا المسعى في  ، فهلضرورة حيوية لممارستها بدراسة تامةو الديمقراطي

القوى السياسية ومجموعة من القرارات تخص وضع قوانين لألحزاب  ذالجزائر باتخا
عامة على مختلف المستويات لترشيد ما تبذله الدولة من جهد لبناء قاعدة حزبية قوية 

     ؟رفع مستوى فعالية وكفاءة السياسات العامةوفعالية لحل المشكالت و

بعد اجراء  المسار االنتخابيوالدستورية الشرعية  إلىالعودة وهل أدى إذن        
االنتخابات  اجراءو 1996اقرار دستور و 1995تعددية سنة الرئاسية النتخابات اال

اتخاذ القرار وتفعيل دور األحزاب في رسم السياسات العامة  إلى 1997التشريعية لسنة 
 شهدت خاللها بداية الحوارمرحلة انتقالية في هذه الفترة عاشت الجزائر مع العلم أن 

تحوالت كبيرة على كله هذا الوضع صاحب و ،تحسنا ملحوظا في وضعها األمني عرفتو
  مستوى النظام السياسي.

  سباب اختياره:أوأهمية الموضوع  -أوال
ه الدراسة من خالل أهمية توافر عالقات تعاون بين األحزاب السياسية ذتبرز أهمية ه -1
دراسة دور األحزاب سواء في وسيتم التركيز على بحث  كلذل ،صانعي السياسات العامةو

  تقييمها.وصنع السياسات العامة والسلطة أو المعارضة في المشاركة في بلورة 

دراسة دور األحزاب السياسية في وتكمن أهمية هده الدراسة في كونها تحاول بحث  -2
  ).2007-1997( في الفترة رسم السياسات العامة في ظل التحوالت التي عرفتها الجزائر

أي بعد –ما يميز هده الدراسة عن الدراسات السابقة هي تجاوزها للمرحلة االنتقالية و -3
مع التركيز على دور األحزاب في المشاركة في رسم  -السياسيةوإقرار التعددية الحزبية 

  السياسات العامة.

  الموضوعية تتمثل فيما يلي: وأما فيما يخص أسباب اختيار الموضوع الذاتية          

مزيد من  إلىتكمن رغبتي الشخصية في دراسة هدا الموضوع األسباب الذاتية :  -1
ذلك لمزيد من إثراء والتطبيقية والتعرف على طبيعة الموضوع من الناحيتين النظرية 

  معارفي في حقل التخصص.

 تتمثل في:وعية: واألسباب الموض -2
بالتحديد الجزائرية)    ولو نسبيا من زاوية األحزاب السياسية ( وإثراء الحقل السياسي  -1
  دورها كفواعل أساسية تساعد بلورة السياسات العامة الوطنية.و

األبحاث في هذا المجال    ومحدودية الدراسات وحداثة الموضوع  إلىباإلضافة أيضا  -2
الباحثين في حقل وفكرين التي تلقى في السنوات األخيرة اهتماما من طرف العديد من المو

 منها الجزائر.وخاصة تلك المرتبطة بواقع معين كالدول النامية  ،السياسات العامة



 مقدمة
 

7 
 

ذلك لما  ،الجزائرية خاصةودور األحزاب السياسية عامة وإن اختيار دراسة واقع  -3
تأثير هذه األحزاب وصناع السياسة العامة  إلىمعلومات وإحصائيات وتقدمه من بيانات 

هذا يشكل أهم سمات النهج الديمقراطي يمكن من خالل و ،رسم السياسات العامة على
مدى كشفها و ،دراسة معرفة دور األحزاب في بلورة السياسات العامة الوطنية من جهة

الرقابة التي تمارسها األحزاب ولالنحرافات في السياسات المنتهجة انطالقا من المعارضة 
كذلك وراسمي السياسات العامة خصوصا. والحكومة و ،على السلطة التنفيذية عموما

االستشارية كأحد مقومات النظام الديمقراطي ومعرفة مدى التزام الدولة بالوظيفة الرقابية 
 الذي تلتزم به أمام مواطنيها.

دورها في رسم وتمثل هذه الدراسة تحليال علميا لألحزاب السياسية الجزائرية و -4
مدى وتحليل النظام السياسي وكمدخل لفهم  ،توجيههاوها تنفيذوالسياسات العامة 

 ديمقراطيته.
إن األحزاب السياسية الجزائرية ساهمت في احداث نوع من التغيير على مستوى  -5

أيضا فترة و ،األحداث التي انجرت عنهاوخاصة بعد إقرار مبدأ التعددية  ،الساحة السياسية
الحات التي قامت بها الدولة في مختلف ما بعدها أي في إطار مختلف اإلصو  1997

تحسن الوضع األمني عما والمصالحة الوطنية والمجاالت وكدا  تبني قانون الوئام المدني 
في اتخاذ القرار ودور األحزاب السياسية في المشاركة في هده اإلصالحات و ،كان عليه

  رسم السياسات العامة.و

  :إشكالية الدراسة -ثانيا
توجيه السياسات وأهمية األحزاب السياسية في وضع وفي سبيل التعرف على دور  

في الجزائر من خالل  تمطالب األفراد في اتخاذ القراراوالعامة وكذا مدى تلبية حاجات 
 ةـالمعارضة على بلورة السياسات العامة الوطنيودور األحزاب الموجودة  في السلطة 

  هو:ول رئيسي أدى  في هذه الدراسة  طرح تساؤ

  

و السلطة أ إلى توصل التيسواء تلك  ،أي مدى ساهمت األحزاب السياسية إلى -
تنفيذ وتقييم السياسة العامة في الجزائر من والموجودة في المعارضة في صنع 

  ؟2007 إلى 1997

مطالبهم، فان وتلبية حاجاتهم واذا كانت السياسة العامة هي حل مشاكل األفراد 
الوسيلة التي من خاللها واألحزاب السياسية تلعب دورا كبيرا في هذه المعادلة، فهي األداة 

كذا التعبير عن أرائهم واتخاذ القرارات ويشارك المواطنون في رسم السياسات العامة 
ير ها التعبهي أيضا األداة التي نقيس من خاللها درجة دمقرطة النظام كما أنّورغباتهم، و

مجموعة  إلى البحثتتفرع اشكالية على هذا األساس والفعلي للممارسة السياسية العادية، 
  من األسئلة الفرعية:

السياسة العامة، وما هو دور األحزاب السياسية في رسم  الحزب السياسي،وما ه -1
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  السياسة العامة؟

وما ما هو دور األحزاب السياسية في بناء المؤسسات السياسية في الجزائر،  -2
 دورها في المعارضة؟

هل تغيرت طبيعة العالقة بين النظام السياسي واألحزاب السياسية في رسم  -3
  أم بقيت كما كانت عليه قبل ذلك؟  1997السياسة العامة بهد 

         

:الفرضيات -  

التسؤالت الفرعية المطروحة يستوجب وضع ولالجابة على االشكالية المركزية و   
 إلىمجموعة من الفرضيات الفرعية، التي نسعى في اطار هذه الدراسة وفرضية رئيسية، 
  تأكيدها أو نفيها.

:الفرضية الرئيسية -        

 -االجتماعيةوالثقافية   ،السياسية ،القانونية ،عدم توفر العوامل البيئية المناسبة
  محدودة فعالية األحزاب السياسية الجزائرية في رسم السياسة العامة. إلىأدى 

  

  هي كما يلي:واالعتماد على فرضيات فرعية  كما يمكن أيضا

مقيما للسياسة العامة من خالل ومنفذا وصانعا وتعتبر األحزاب السياسية مشاركا  -1
  التنفيذية أو بقائها في المعارضة خارج النظام.وتواجدها في السلطة التشريعية 

دون مشاركة األحزاب السياسية احتكار دوائر في السلطة رسم السياسات العامة حال  -2
  بشكل فعال.

يؤثر الوضع الحالي للسياسات الداخلية على دور األحزاب السياسية سلبا بينما تساهم  -3
المتغيرات الدولية في تشجيع نشاط األحزاب خاصة فيما يخص تلبية هذه األخيرة لمطالب   

  حاجات األفراد.  و

  :اقترابات الدراسةومناهج  - ثالثا
                       طبيعة الموضوع فرضت علينا إتباع المناهج التالية:إن   

  :1المنهج التاريخي

األحداث الماضية، فدراسة دور  إلىعلى اعتبار أن الموضوع يتطلب الرجوع   
األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة يكون ناقصا اذا لم تتم الدراسة في اطارها 

  . 2007سنة  إلى 1997سيرورتها التاريخية أي منذ سنة والزمني 

دور األحزاب السياسية  باستيعاوكان لغرض فهم  يلمنهج الوصفا عن استخدامو  

                                                
، االسكندرية: دار 1، طالعلوم السياسيةوتطبيقاتها في االعالم ومناهج البحث العلمي حميد الطائي، أبو بكر خير ميالد،  -  1

 .199، ص 2007النشر، والوفاء لدنيا الطباعة 
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ا ذوك التطرق لمفهوم األحزاب السياسية في المشاركة في رسم السياسات العامة  البد من
وأيضا من خالل  ،العامة من ثم إبراز العالقة بينها وبين السياساتوالسياسات العامة 

دورها في و 2007-1997وصف الظاهرة الحزبية في الجزائر في الفترة  إلىالتطرق 
ذلك  ير على صانعيها ومن ثم مدى انعكاسالتأثوالمشاركة في صنعها وبلورة السياسات 

  مطالبهم.    وعلى  تلبية حاجات األفراد 
  

  :1المنهج المقارن

االختالف بين والوقوف على أوجه التشابه  إلىالمقارنة األصل فيها هو السعي 
ال والظاهرة التي هي محل الدراسة، فليس هناك مقارنة بين ظواهر تامة االختالف، 

- 2002و 2002-1997ظواهر تامة التشابه، بالتالي فالدراسة المقارنة بين الفترتين 
ختالف فيما يخص دور األحزاب السياسية في رسم االوكفيلة بابراز أوجه التشابه  2007

، سواء على مستوى التركيبة البرلمانية، األداء البرلماني، الحكومات ةالسياسية العام
حصيلة  سياساتها العامة المنتهجة)،وبرامجها  المتعاقبة (التشكيلة الحزبية لهذه الحكومات،

دورها في وكذا طبيعة المعارضة السياسية واألعمال المنجزة من طرف هذه الحكومات، 
  هتين الفترتين. 

  :2اقتراب دراسة الحالة -2

نابعة منه ارتأيت ربطها بواقع السياسة وأكثر صلة بالواقع  ةدراساللغرض جعل 
ذلك و ،دورها في رسم هذه السياساتومن زاوية األحزاب السياسية والعامة في الجزائر 

ذلك بمعرفة ما مرت بها التجربة وبجمع البيانات العلمية المتعلقة بالوحدة محل الدراسة 
التحوالت وبهدف التعرف على أثر العوامل  2007-1997الحزبية في الجزائر في الفترة 

 دورها في صناعة السياسة العامة. والتي شهدتها الجزائر على واقع األحزاب السياسية 
االقترابات واستخدم بشكل محدود بعض المناهج تم المناهج  السابقة  إلىباالضافة و

  اقتراب صنع القرار.وكالمنهج االحصائي، منهج تحليل المضمون، االقتراب النسقي 

 يلي:    المكاني للدراسة فقد تمثل فيماووعن اإلطار الزمني          
اإلطارالزمني للدراسة:  

ألنها الفترة التي عرفت  2007-1997ز على الفترة التركيتم في هذه الدراسة           
ظهور أحزاب التحالف وفيها الجزائر نوعا من التحسن خاصة على المستوى األمني 

من ثم وهذه الفترة أيضا عرفت استمرارية عهدات رئيس جمهورية واحد والرئاسي 
المتخذة في هذه الفترة من قبل رئيس والتمكن أكثر من تقييم السياسة العامة المنتهجة 

كذا وتقييمها وتنفيذها ودور األحزاب السياسية في المشاركة في رسمها والجمهورية 
  صنعه.وفي اتخاذ القرار  هادور

                                                
، 2005التوزيع، و، القاهرة: دار الفاروق للنشر 3؟، (ترجمة: الفاروق بدار)، طكيف تعد مشروع بحثك العلميبل جوديث،  - 1

  .119ص
   .129، ص2004، القاهرة: مكتبة اآلداب، 1، طمناهج البحث في علم السياسةرشاد القصبي عبد الغفار،  -2
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:اإلطار المكاني للدراسة  

تحليل واقع ودراسة وه الدراسة من حيث اإلطار المكاني في بحث ذشارك في هن        
  خص دور األحزاب السياسية في رسم السياسات العامة.الجزائر فيما ي

  

   أدبيات الدراسة: -رابعا
على مجموعة من الدراسات السابقة  ناه الدراسة جاء بعد اطالعذله ناإن اختياري

وعن أدبيات الدراسة التي تتعلق بالجانب  السياسات العامة.وتتعلق باألحزاب السياسية 
  مراجعة ما يلي: نااستطعاألكاديمي والعلمي والمفاهيمي 

الذي و 1التحليلومنظور كلي في البنية  :السياسة العامة ،"فهمي خليفة الفهداوي" -1
أنماط  إلىالنظريات. باإلضافة و مقدم فيه تحليال حول السياسة العامة على صعيد المفاهي

تحليل السياسة العامة كأسلوب علمي  إلىكما أشار  ،تركيزاتها البنيويةوالسياسة العامة 
المعرفة العلمية وكذا توظيف العلم و، إطارمنهجي للتعامل مع القضايا السياسيةو
األهم في هذا المؤلف هو تشخيص أهم القوى الفاعلة في و ،تطويعهما لخدمة السياسةو

كل المتغيرات البيئية التي تدخل في توجيه و ،غير الرسميةوصنع السياسة العامة الرسمية 
في  نافي حين تنحصر دراست ،ثقافية...الخوظروف اجتماعية والفاعلين من ثقافة سياسة 

غير الرسمية والدور الذي تلعبه هده القوى الفاعلة الرسمية وإظهار العالقة وإبراز 
تقييم السياسات و تنفيذوالمتمثلة في األحزاب السياسية (في إطار دراستي) في صنع و

 األحزاب في صنع القرار ىكدا إظهار المتغيرات البيئية المختلفة التي تؤثر علوالعامة 
  رسم السياسات العامة.و

حيث يعد الكتاب من ابرز   ،2صنع السياسة العامة :في مؤلفه "جيمس أندرسون" -2
  السياسات العامة.تفصيل من النشاط عملية صنع واألدبيات التي تناولت بأكثر تخصص 

إنما محصلة لمجموعة و ،يبين كذلك أن السياسة العامة لم تعد مجرد خطة إرشادية آنيةو
هذا عبر جميع و ،من القوى الفاعلة في النظام السياسي سواء كانت رسمية أو غير رسمية

وضع السياسات حيز  إلىمراحل السياسة العامة التي طرحها أندرسون من تحديد المشكل 
في نفس اإلطار الذي تطرق إليه  ناتصب دراستو،معرفة أثارها من خالل التقييم إلىفيذ التن
أنها محصلة والعامة  ةلك بإبراز أهمية السياسذوؤلف للسياسة العامة في مؤلفه الم

تتمثل في األحزاب  نا هذهلمجموعة من القوى الفاعلة في النظام السياسي وفي إطار دراست
دورها في تفعيل السياسة العامة في و 2007-1997 ةفي الفتروالسياسية في الجزائر 

  جميع مراحلها.

 العشرين"وتحليل السياسة العامة في القرن الحادي كتاب سلوى الشعراوي جمعة، " -3
                                                

الطباعة، والتوزيع و، عمان : دار المسيرة للنشر 1، طالتحليلوالسياسة العامة منظور كلي في البنية الفهداوي،  فهمي خليفة - 1
2001.  

.1999، عمان: دار المسيرة، 1طصنع السياسات العامة، جيمس أندرسون، (ترجمة: عامر الكبيسي)،  - 2  
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 1آخرونوعلي الدين هالل من إعداد  ،: تحليل السياسة العامة في الوطن العربي في
الذي تعدت والدور الذي يلعبه محلل السياسات وتناول هذا الكتاب تحليل السياسة العامة 

تنظيم الخطاب الرسمي حول  إلىالمعلومات ووظيفته في اآلونة األخيرة جمع الحقائق 
 ناأيضا دراسة بعض الوقائع العلمية في الوطن العربي تقوم دراستوالسياسات المطروحة 

من  دراسة حالة الجزائر -ي رسم السياسات العامةفحزاب السياسية دور األ إلىبالتطرق 
تحليل السياسات العامة في الجزائر في إطار ما جاء  إلى نابالتالي تطرقو 2007_1997
  حالة الجزائر. إلىتطرق وا الكتاب الذي تناول ذفي ه

التعددية  إلىالنظام السياسي الجزائري من األحادية  :" بعنوانعبد النور ناجيكتاب" -4
 إلى. يعالج من خالله إشكالية انتقال النظام السياسي الجزائري من األحادية 2السياسية

 يذكر تأثير كل من الحزبو ،طبيعة النظام السياسي إلىالتعددية السياسية فيتعرض 
تسليط الضوء على العوامل  إلىلينتقل  ،الرئاسة على النظام السياسي الجزائري ،الجيش

المرحلة  إلىأسباب هذا التحول كما تطرق أيضا وأهم مظاهر و ،في عملية التحولالمؤثرة 
تأثير التعددية الحزبية على المؤسسات والشرعية الدستورية  إلىالعودة واالنتقالية 
بالتحديد األحزاب ونقوم بإظهار كيفية تأثير التعددية الحزبية  نافي دراستو ،السياسية

المتمثلة أساسا في السلطة وعلى المؤسسات السياسية  2007-1997السياسية في الفترة 
 رسم السياسات العامةوزاب المعارضة في صنع القرار ـا أحذكو، التنفيذيةة، التشريعي

  لك في نفس الفترة.العوامل المؤثرة في ذو

  على ما يلي: نافقد تطلع -منشورةرسائل غير -الدراسات الجامعية ووعن األبحاث   

دور المعلومات في رسم السياسة العامة في  :بعنوان ،مذكرة ماجستير ألحمد طيلب -7
الذي تناول فيها دور و .3االجتماعيودراسة حالة المجلس الوطني االقتصادي  ،الجزائر

كذا دور المصادر وفي تشخيص المشكالت والمعلومات في رسم السياسات العامة 
 إلىأيضا تطرق و ،توجيه السياسات العامةوغير الرسمية للمعلومات في صنع والرسمية 

تفاعل متبادل بين منتج وعملية توظيف صناعة القرار السياسي في الواقع كعملية تكاملية 
دراسة حالة الجزائر من خالل دور  إلىكما تطرق  ،صناع السياسة العامةوالمعلومة 

قرار ترشيد الواالجتماعي لمعرفة دور المعلومات في بلورة والمجلس الوطني االقتصادي 
عامة ه نقوم بإظهار كيفية توظيف األحزاب للمعلومات نحن في دراستنا هذو ،السياسي

خالل من االجتماعي خاصة (والمعلومات المقدمة من طرف المجلس الوطني االقتصادي و
طرق توظيفها وخاصة كيفية والوسائل المستعملة للحصول عليها و )نتائج المتوصل اليها

  رسم السياسات العامة.والمشاركة في صنع القرار وللتأثير 

 التاريخ ،الظاهرة الحزبية في الجزائر :بعنوان ،مذكرة ماجستير لخالد توازي -8

                                                
تحليل آخرون...)، وفي: على الدين هالل  ( العشرين"،وتحليل السياسة العامة في القرن الحادي الشعراوي جمعة ، " سلوى -1

  .2004استشارات االدارة العامة، و، القاهرة: مركز دراسات السياسات العامة في الوطن العربي
  .2006معة قالمة، ا، قالمة: مديرية النشر لجالنظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسيةعبد النور ناجي،  -2
- دراسة حالة المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي–عامة في الجزائر دور المعلومات في رسم السياسات الأحمد طيلب،  -3

   . 2007العالقات الدولية، جامعة الجزائر، و(مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير منشورة)، قسم العلوم السياسية 
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تطورها في وب السياسية نشأة األحزا الذي تناول فيهاو 1المستقبل ،الممارسة ،المكانة
التطور السياسي  إلىأيضا تطرق وعالقاتها بالديمقراطية والعربية وربية الدول الغ

ل أيضا بنوع من التحليل الوضع حيث تناو ،رالتاريخي لظاهرة األحزاب في الجزائ
أن  إلىحيث توصل  المستقبلية لظاهرة األحزاب في الجزائروالرهانات الحالية وزموي األ

لك درجة عالية من الوعي ال تم أحزاب سياسية إلىالجزائر تستند  الحياة السياسية في
عي المجتمع الجزائري وهذا تماشيا مع ون فرض نفسها سياسيا، ـتمكنها مالسياسي 

عالقات  إلىالجهوية، باالضافة والعروشية والثقافات السائدة فيه، كالقبلية وا، ـعموم
فعاليتها في وة في الجزائر ـعوقات تقف أمام تطور األحزاب السياسيكل هذه موالقرابة، 

فيما يخص وموضوعية، وقدرتها على صياغة برامج سياسية علمية وة ـالحياة السياسي
ه ال يمكن الحديث عن معارضة فعلية في الحياة أنّ إلىالمعارضة السياسية فقد توصل 

المعارضة في الجزائر تتعرض لالحتواء السياسية الجزائرية ألن النخب التي تشكل 
على هذا و، امتيازات سياسيةو التدريجي من طرف السلطة مقابل امتيازات مادية أ

تصب تقريبا  نادراستواألساس تصبح وظيفة المعارضة التي يرتكز عليها الحزب مهددة، 
ي ظاهرة األحزاب في الجزائر ف يدرس ناالخالف يكمن في أن بحث نفس الموضوع، في

تأثيرها على ومن خالل دورها في رسم السياسات العامة  2007-1997 فترة
  الديمقراطية.

إشكالية تطبيق الديمقراطية داخل  :بعنوان ،مذكرة ماجستير لجمال الدين بن عمير -9
الذي تناول فيها تطور النظام و ،2األحزاب الجزائرية خالل تجربة التعددية المعاصرة

نظام الحزب  إلىالحزبي في الجزائر منذ عهد الحركة الوطنية قبل االستقالل وصوال 
إقرار التعددية الحزبية مع تركيزه بالبحث و 1988أحداث أكتوبر  إلىثم تطرق  ،واحدال
تجربة السياسة الجزائرية خالل األحزاب الدراسة على آليات تطبيق الديمقراطية داخل و

ثر تطور النظام الحزبي في الجزائر على دور األحزاب قوم بإظهار أنس حنأنو التعددية
بالتالي اثر هده األخيرة على و 2007-1997في رسم السياسات العامة في الفترة

  مدى استجابتها لمطالب األفراد في الجزائر في هده الفترة.والديمقراطية 

نما إوالسياسة العامة خاصة واألحزاب السياسية بدراسات أخرى لم تهتم ب اكما استعن
كذا االدارة العامة. هذه وأشارت اليها من خالل نظرتها لتطور النظام السياسي الجزائري 

" دور ناعلى بلورة موضوع دراست اساعدتنوصورة عامة  نابعض األدبيات التي كونت ل
 1997ة حالة الجزائر من دراس«-األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في الجزائر

حيث تشكل السياسة العامة من زاوية األحزاب السياسة أحد المواضيع  -"2007 إلى
بدائل الفاعلين في السياسة وحيث خيارات  ،الحديثة التي تطلب تحليال علميا دقيقا

المتغيرات البيئية...الخ ما هي إال فواعل وخيرات النخبة من صناع السياسة وتصورات و

                                                
، (مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير المستقبل-الممارسة-المكانة-الظاهرة الحزبية في الجزائر: التاريخخالد توازي،  - 1

  .2006العالقات الدولية، جامعة الجزائر، ومنشورة)، قسم العلوم السياسية 
، (مذكرة لنيل اشكالية تطبيق الديموقراطية داخل األحزاب الجزائرية خالل تجربة التعددية المعاصرة جمال الدين بن عمير، -2

  . 2006لوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، شهادة الماجستير، غير منشورة)، قسم الع
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  على بلورة السياسات العامة. تساعد

 تقسيم الدراسة: -خامسا
  لخصها فيما يلي:نبحث بعض الخطوات التي يمكن أن هذا الفي  نالقد اتبع       

المفاهيمي لألحزاب واألول لإلطار النظري  نافصول: فخصص 3 إلىالبحث  ناقسم
الدور الذي تلعبه األحزاب في رسم السياسة العامة من خالل والسياسة العامة والسياسية 

كذا وسائل األحزاب و ،وظيفة ،أهداف ،أنواع إلىكذلك رجعنا وتعريف األحزاب السياسة 
خصائصها  ،مفهومها إلىماهية السياسة العامة بالتطرق  إلى نامن ثم تطرقو ،السياسية

األحزاب السياسية في رسم السياسة  دور إلىبالتطرق  نافي األخير قمومراحل صنعها. و
تنفيذ  ،حزاب السياسية في صنعالعامة في إطار مراحل صنع السياسة العامة أي دور األ

  يم السياسة العامة.تقيو

ه لتبيان مدى فعالية دور األحزاب السياسية في رسم ناأما الفصل الثاني: فلقد خصص
دور األحزاب  إلىذلك بالنظر و. 2007 إلى 1997السياسة العامة في الجزائر من سنة 

السلطات السياسية وتقييم السياسة العامة من خالل المؤسسات وتنفيذ والسياسية في صنع 
التقييم من خالل والسلطة التنفيذية والمؤسسة ،السلطة التشريعيةوللدولة أي المؤسسة 

  المعارضة).والحكومة  ،المعارضة(البرلمان

لتبيان العوامل التي تؤثر في وييم أداء األحزاب السياسية الفصل الثالث لتق ناخصصو
إليه دراسة مستقبلية كنظرة استشرافية لدور األحزاب في  ناأضفو ،محدودية فعالية دورها

 المتوسط في إطار األوضاعورسم السياسة العامة في الجزائر في المستقبل القريب 
  التحوالت الراهنة.و

ذلك من خالل ولبحث التي حاولنا أن تكون عامة خاتمة ل نافي األخير استخلصو
من صدق الفرضية  ناالتي هي جوهر البحث كما تحققواإلجابة على اإلشكالية المطروحة 

 كذا الفرضيات الفرعية.والرئيسية المطروحة في المقدمة 
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أصبحت الحكومات أكثر وازدهرت الديمقراطية كأساس للحكم وبعد أن تطورت 
أصبح لها ووسائط للمشاركة الشعبية باالضافة لذلك أصبحت األحزاب السياسية وكفاءة، 

اتخاذ وياسات العامة في التعبير عن ارادة الشعوب من خالل المشاركة في صنع الس دور
أن تعبير الشعب عن ارادته بصفة عامة لم تعد ممكنة بصفة  مباشرة، بل  القرارات. كما

ة ـة الشعبيـتنظيمات تمكن من تحقيق المشاركوال بد من المرور عبر قنوات أو هياكل 
التنظيمات و نواتجدواها، لهذا الغرض وجدت مثل هذه القوا ـظيمها بما يحقق فعاليتهتنو

هي بصفة أساسية األحزاب السياسية، كما ومستقلة، ودائمة والتي تشكل وسائط مهيكلة 
هي معروفة في عصرنا فلها دورا مهما في العملية السياسية في أي بلد من بلدان العالم 

ل تربط بين األفراد مهما كانت طبيعة النظام السياسي، فاألحزاب هي التي تعتبر حلقة وص
  السلطة.و (المجتمع)

تباين أنظمتها السياسية و لحكومات على اختالفاوالدول  على هذا األساس أدركتو
ما تقوم به من وشعوبها لما تتخذه من قرارات ومساندة مواطنيها ودعم  إلىأنها بحاجة 

يتحقق لها ذلك، فإنها أخذت تسعى ولكي يتمكن واألوقات، وأعمال في جميع الظروف 
ة ـة من خالل مجموعاالستجابة لمطالبهم المتنوعوحل مشاكلهم (المواطنين)  إلىجاهدة 

 ةالرفاهوتحقيق األمن  إلىالبرامج يطلق عليها السياسات العامة الهادفة والخطط  من
حيث تشمل نتائج هذه السياسات العامة شرائح واسعة من المجتمع  ،ألفراد المجتمع

  المجتمع كله.وأ

التعقيد وتتميز بالصعوبة والمقام األول،  السياسة العامة هي عملية سياسية فيو
 يأخرى تبعا للنظام السياس إلىطرق صنعها من دولة وراءات ـإجوتختلف طبيعة و
وعة من العناصر ـجانب مجم إلىغير الحكومية في كل منها، ودور األجهزة الحكومية و

المتمثلة في دستور الحكم، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، األحزاب 
  الموارد المتوفرةوالرأي العام، اإلمكانيات و الصحافة ات الضغط،اسية، جماعـالسي

  طبيعة الظروف العامة للدولة.و

بالتالي تعتبر األحزاب السياسية احدى الهيئات الفعالة في المشاركة في رسم و
أساسي خاصة في وقتنا الحالي أين يستوجب وعامة، حيث يعتبر دورها محوري السياسة ال

تنظيمات لتسهيل مشاركتهم في رسم السياسة وعلى األفراد بتنظيم أنفسهم في جماعات 
حيث ال  ،ذلك لتلبية مطالبهموصانعي السياسات  إلىحاجاتهم وإيصال مطالبهم والعامة 

سية في هذه العملية تقييم السياسة العامة دون اشتراك األحزاب السياوتنفيذ و يمكن صنع أ
حيث سأتناول في هذا الفصل ، تعني المجتمع بأكملهوالمعقدة التي تخص  والحساسة 
إبراز الدور الذي تلعبه األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة من خالل وبدراسة 

ايراز الدور وبعدها اظهار وماهية االحزاب السياسية ثم السياسة العامة  إلىالتطرق اوال 
  ذي تلعبه االحزاب السياسية في المشاركة في رسم السياسة العامة.ال

  حاول االجابة على التساؤالت التالية:نلكن قبل معالجة العناصر السابقة سو

 ما هي األحزاب السياسية؟  
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  أهدافها؟ كيف  إلىالوسائل المستعملة للوصول وما هي أنواعها، أهدافها
 تتم صياغة السياسة العامة؟ ما هي خصائصها؟

   ما هو الدور الذي تلعبه األحزاب السياسية في المشاركة في رسم
  السياسة العامة؟

فإن هدف هذا الفصل هو اإلجابة عن التساؤالت السابقة من خالل ثالثة  ،عليهو
  مباحث هي: 

 :ماهية األحزاب السياسية. المبحث األول  

 ماهية السياسة العامة. ث الثاني:المبح  

 :دور األحزاب السياسية في المشاركة في رسم السياسة  المبحث الثالث

  .العامة
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تمثل األحزاب السياسية حجر األساس في المبادئ الديمقراطية الليبرالية، فكانت 
حرية وحرية التنقل والديمقراطية في الفكر السياسي الغربي تعني حرية التعبير 

من ثم أصبحت حرية تعدد األحزاب السياسية هي وحرية تكوين الجمعيات ومراسالت ال
ث أن هذه األخيرة تقوم أساسا وفق مبدأ تعدد المظهر الجوهري لهذه الديمقراطية، حي

الفكر و حرية التعبيروهر األخرى كتكوين الجمعيات جانب المظا إلىاألحزاب السياسية 
 إلىردها و كشف أخطائهاوكما تنجز األحزاب السياسية دور أساسي في تقييم السلطة 

  بحقوقه وواجباته.تبصيره وتنويره وأيضا تعد مدارس حقيقية لتثقيف الشعب والصواب، 

المبدأ الذي يسمح للشعب وأصبحت األساس وهكذا ظهرت الديمقراطية التمثيلية و
الغربية وممارسة السيادة الشعبية عن طريق برلمانات تمثيلية. فالتجربة البرلمانية عموما 

التي سمحت ببروز برلمان مستقل  منتخب من طرف وخصوصا، شهدت تحوالت عميقة 
اد من توسيع نمط االقتراع ليصبح ذا دور أساسي في الحياة السياسية الشعب الذي استف

ظهور األحزاب السياسية كتنظيمات سياسية تقوم وهذا يشكل المرحلة النهائية لبروز و
لعلوم المفكرين في حقل اون ـة بالنسبة للعديد من الباحثيـاة السياسيـتنظيم الحيـب

بة الدور األساسي في أن تصبح صاح أليات سمحت لهاو ذلك وفق طرقوالسياسية، 
كذا إحدى عوامل استقرار النظام السياسي وفاعل من فواعل الحياة السياسية، و المجتمع

التأثير و رسم السياسات العامة وذلك انطالقا من مشاركته في اتخاذ القرارات واستمراره و
  في الرأي العام.

عدد من المحاور لكوننا بحاجة  إلىبالتالي فان دراسة األحزاب السياسية يتشعب و
وسائلها وكذلك طبيعة وظائفها و–خاصة صعوبة االتفاق على مفهومها  –تعريفها  إلى
تطرق اليه ضمن هذا المبحث نذلك ما سوف ونشأتها...الخ، وتطورها و مبادئهاوأنواعها و

  من خالل المطالب التالية: 

 :نشأة األحزاب السياسيةومفهوم  المطلب األول  

 :أنواع األحزاب السياسية المطلب الثاني  

 :أهداف ووظيفة األحزاب السياسية المطلب الثالث  

 :وسائل األحزاب السياسية المطلب الرابع  
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  المطلب األول: 

  نشأة األحزاب السياسيةومفهوم 
  

كل نظام في أصبحت ضرورة البد منها وتطورت األحزاب السياسية حاليا 
(تقريبا)، لم يكن  1850في عام  1نصفوديمقراطي فإن األمر لم يكن كذلك منذ قرن 

هناك بلد باستثناء الواليات المتحدة األمريكية، تعرف ظاهرة األحزاب بالصورة التي 
لم يكن هناك شخص يتوقع أن يقوم أحد األحزاب بتشكيل الحكومة، على ونعرفها اليوم 

  .2عيا في وقتنا الحاضرما نراه أمرا طبيو نح

الفكرية )، كانت هناك تجمعات مختلفة كالمنتديات 1850في الماضي البعيد( قبل و 
بعض الجماعات الضاغطة السياسية التي تعكس حينذاك فكرة التنازع على والسياسية و

دائمة و لكن هذه الجماعات، لم تكن تعمل بصورة منظمةوالتناحر من حولها، والسلطة 
  .3إحدى العائالت القوميةو م من حول أحد األشخاص العامة أكانت تنظو

سبب نشأتها أساسا في االقتراع العام بواسطة وتجد األحزاب السياسية مصدر و 
المجموعات البرلمانية ذات اإليديولوجيات المختلفة المشكلة للبرلمان، أو اللجان االنتخابية 

  أو بواسطة الجمعيات الفكرية       ها، التي كانت تشكل للتعريف بالمرشحين التابعين ل
  . 4على رأسهما النقاباتوالنوادي الشعبية و

الي فالبرلمان كآلية قديمة في التاريخ األوروبي، لم يلعب دوره التمثيلي الفعلي ـبالت 
هذا ما جعل المجتمعات الغربية ولم يتمتع بالسيادة التي ينبغي أن يمتلكها في الواقع، و
انتظرت هذه المجتمعات فترة الثورات ومجسدة للحكم المطلق، وبرلماناتها بين خاضعة و

الشعبية لتشهد تحوالت عميقة، أعادت النظر في المسلمات الموروثة عن القرون الوسطى 
بمرور الزمن أرست وساهمت في بعث الممارسة الديمقراطية، فكرة البرلمان السيد، و

 م تتوقف عن التطور بهدف تجسيد السيادة الشعبية.قواعد ديمقراطية تمثيلية، ل
ما يجب التنويه إليه في تطور الديمقراطية، هو إتباع مسار تقدمي بدمج فئات و 

هذا ما سمح للديمقراطية التمثيلية أن تكون وسيلة للسلم واجتماعية معينة في كل مرحلة، 
اب السياسية مرتبط بانتشار لهذا يكون ظهور األحزولتطور األنظمة السياسية واالجتماعي 

التاريخية التي عاشتها المجتمعات وباألوضاع السياسية والمفاهيم الديمقراطية من جهة 
 Seymour Martinفي هذا اإلطار يقدم "سيمور مارتن ليبست"والغربية من جهة أخرى، 

Lipest ستاين لوكان وStein Rokkain  نشأتها وطرح حول تطور األنظمة الحزبية
 ت بالتنمية الوطنيةفاألنظمة الحزبية حسبهما، نتاج الظروف التاريخية التي أحاط

                                                
1-Carl Freidrich, la démocratie constitutionnelle la bible la science politique, PUF, Paris, P441. 

  .8، ص1982النشر، و، القاهرة: دار الفكر العربي للطبع االحزاب السياسية في العالم المعاصرنبيلة عبد الحليم كامل،  -2
  17-16، ص صهالمرجع نفس -3
، 2003: ديوان المطبوعات الجامعية،  ، الجزائر5، ط1، جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوشعير،  -4

  .122ص
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كذا االنقسامات السياسية المعاصرة التي تعكس عواقب ثورتين واالقتصادية االجتماعية و
الثورة الصناعية) في عصرنة المجتمعات الغربية، في حين ومتتاليتين (الثورة الوطنية 
في  ةملية البناء الوطني التي غيرت معالم الخريطة األوروبييقصد بالثورة الوطنية ع

التاسع عشر، إذ تسبب ظهور الدول الوطنية في صراعات حول ور القرنين الثامن عش
األهم من ذلك أنها أفرزت صراعات حول القيم وحول مجاالت سيطرة الحكومة والحدود 

  .1الهويات الثقافيةو

 إلىفي حين تسببت الثورة الصناعية في صراعات اجتماعية جديدة، فالهجرة      
سكان والقطاع الزراعي نتج عنه صراع بين سكان المدن  إلىحاجة الصناعة و، ـدنالم

شكل هذا االنقسام األساس وأرباب العمل، والريف، في وقت ظهر صراع أخر بين العمال 
نتج عن هذه الصراعات أنماط وطنية متعددة وطبقي، الذي بني عليه الصراع الماركسي ال

أنماط مختلفة من التحالفات بين قادة العديد  إلىأدت ظروف كل بلد ومن النزاع السياسي 
  .2من الفئات االجتماعية

يؤكد الباحثان أن تنامي الفئات االجتماعية أعطاها إمكانية االستحواذ على الحياة و
بمنح حق االقتراع العام للعديد من و تراع، حيثاالقالسياسية قبل توسيع دائرة حق 

تم تعبئة وقد أخذت مكانها،   األوروبيين في نهاية القرن التاسع عشر، كانت البنية السياسية
انخرط مقترعون وفئات لدعم الجماعات الحزبية التي كانت ممثلة في الساحة السياسية، 

هذا عكس ما حدث في و مسبقة يةهم يتمتعون بوالءات حزبوجدد في هذه العملية 
  .3الواليات المتحدة األمريكية، أين لم يلعب االقتراع العام دورا في بروز االنقسامات

ظهور و بهذا تكون االنقسامات الطبقية عامل من عوامل تبلور األحزاب السياسية،و
تمثيل من ثم ظهرت إمكانية والمواقف، وعددة، تماشيا مع تعدد اآلراء توجهات سياسية مت

هذا هو جوهر الطرح المقدم من طرف والحساسيات في العملية االنتخابية، و كل الفئات أ
إن كان يقدم لنا بشكل والمالحظ عن هذا الطرح هو حتى و"روكان"، و الباحثان "ليبست"

دور الظروف التاريخية في بلورة ومن األشكال صورة فعلية لما حدث في الغرب 
لكنه لم يقدم لنا الصورة الدقيقة لظهور األحزاب السياسية ونقسامات ثم األحزاب، اإل
  تطورها.و

العلوم السياسية والفقهاء في القانون الدستوري  ولهذا يميل الكثير من المفكرين و  
ربط ظهور األحزاب السياسية بتوسع نمط االقتراع كعامل أساسي لظهور برلمان  إلى
رجيه" حول نشأة األحزاب السياسية من ينطلق الطرح الذي قدمه "موريس دوفود، ـسي

ة ـاعتبار وجود شكلين لألحزاب السياسي إلىهذه النقطة بالذات، إذ يذهب من خالله 
زاب ذات أصل غير انتخابي  أحوأحزاب ذات أصل برلماني انتخابي (الداخلية النشأة)، 

 .4(الخارجية النشأة) برلماني
                                                

1- Bertrand Badie, Le developpement politique, 5ème édition, Paris : édition économica, 1994, p170-
171. 
2- André Akoun et autres, Le robert dictionnaire de sociologie, Paris : édition du seuil, 1999, p384. 
3- Bertrand Badie, Op-cit, p2-3. 
4-Maurice Duverger, Les partis politiques, Paris : édition Armand colin, 1952, p2-3. 
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  النمطين الحزبيين:يلي لمحة مختصرة عن الشكلين أو  فيماو
 

  األحزاب ذات األصل البرلماني االنتخابي (الداخلية النشأة): -1

نتخابي، تلك األحزاب التي تكونت يقصد باألحزاب، ذات األصل البرلماني اال 
هذا التطور وتطورت نتيجة لتطور "المجموعات البرلمانية" أو "اللجان االنتخابية"، و

لمجموعات البرلمانية ثم تشكيل اللجان االنتخابية ثم واضح المعالم، يتلخص في ظهور ا
  إقامة عالقة دائمة بين هذه التنظيمات.

كان ظهور المجموعات البرلمانية سابقا على تشكيل اللجان االنتخابية فهذه و 
المجموعات تكونت بفعل "الزوايا السياسية" أو اإليديولوجية الواحدة التي كانت بمثابة 

على تكوين هذه المجموعات، غير أن األمر لم يكن بهذا الوضوح منذ المحرك الذي ساعد 
البداية فكثيرا ما كانت اعتبارات الجوار الجغرافي، أو الرغبة في الدفاع عن المصالح 

على مر األيام تتبلور الرؤية وتكوين الجماعة البرلمانية،  إلىالمهنية، هي التي دعت 
مجموعات مصنفة  إلىالسياسية لكل مجموعة، بحيث تتحول المجموعات البرلمانية 

  .1إيديولوجيا

حيث ال يمكن تجاهل أن ظهور اللجان االنتخابية المحلية ارتبط ارتباطا مباشرا  
خبين، كما ضرورة تكثيف عدد النا إلىانتشار االقتراع الشعبي، الذي أدى وبعملية تطور 

خاصة في  ةكان أسلوب االقتراع العام ذاته سببا جوهريا في انتشار األحزاب االشتراكي
  .2بداية القرن العشرين

حسب "موريس دوفرجي" التطور الذي عرفته المملكات في أوربا كان سببا لظهور و 
ا لطبيعة األحزاب السياسية، فبعد أن كانت مطلقة أصبحت تتقاسم السلطة مع البرلمان ووفق

لهذا فإن عدد ضئيل و *الحياة السياسية أنذاك، كان الناخب ينتخب بواسطة االقتراع الضيق
لى هذا أن الترشح من الناس كان يحق لهم اختيار ممثليهم في البرلمانات األوروبية، زد ع

في هذه الحالة وبعض الشروط كالمستوى االجتماعي أو الطبقي، نفسه كان يخضع ل
  المنتخب ليس ممثال لكل الفئات االجتماعية بل لفئة صغيرة منها.فالبرلمان 

القول أن البرلمانات كانت تشمل مجموعات برلمانية  إلىيذهب "موريس دوفرجي" و 
التي تعتبر المحرك األساسي ومتوافقة في الوجهة أو اإليديولوجية السياسية كما سبق ذكره 

رغم هذا ظهرت بعض المجموعات البرلمانية على أساس ولظهور المجموعات البرلمانية، 
شكلت النوادي السياسية ومجموعات إيديولوجية،  إلىالتقارب الجغرافي ثم تحولت 

مناقشة األفكار واجتماعاتها قصد تبادل اآلراء والفكرية مركزا لنمو هذه المجموعات و
تحولت مع مرور الزمن وبرزت النوادي في الحياة السياسية، في فرنسا عشية الثورة، و

                                                
  .19ص، بقامرجع سنبيلة عبد الحليم كامل،  -1
، مصر: دار المعرفة السياسة االجتماعيةومبادئ علم السياسة: دراسة في العالقة بين علم السياسة اسماعيل علي سعد،  -2

  .208-207، ص ص2004الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 
اع، وتتمثل هذه الفئة في الطبقة االقتراع الضيق: بمعنى أنه انتخاب محدود أين يحق لفئة قليلة من المجتمع االنتخاب أو االقتر - *

  البرجوازية الغنية، والطبقة الحاكمة والمثقفة.
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  ناديو أبرز هذه األندية نادي "الكوردولية"وشبه أحزاب في الجمعية الوطنية الفرنسية  إلى

  

 كانت هذه النوادي عبارةو *Les Girondins"ننادي "الجيروندييو" Les Jacobins"اليعاقبة" "
  . 1الهدفوالتفكير وعن مراكز الجتماع أشخاص تربطهم وحدة المصالح 

" عن اللجان االنتخابية في Moesi Ostrogorskiيقول "مويزي أوستروقورسكي" " و 
األحزاب السياسية": إن اللجان االنتخابية في بدايتها استطاعت أن وكتابة "الديمقراطية 

تجمع وراءها الجماهير، لكنها لم تتمكن من خلق وعي سياسي عند الناخب لالهتمام 
للجان تدريجيا لتصبح آلية في يد بعض الوزراء لشراء تحولت هذه اوالسياسية بالحياة 

 .2أصوات الناخبين مقابل أموال
اللجان ويرى "موريس دوفرجي" أن االقتراب بين المجموعات البرلمانية و 

التنسيق الناجم عن ذلك كان اللبنة األولى لظهور األحزاب السياسية الحديثة واالنتخابية 
ناتجا لتفاعل المجموعات داخل وبهذا تكون األحزاب نتيجة لتطور النظام االنتخابي، و

هذا ما يسميه والبرلمانات األوروبية، األمر الذي أفرز تعددية حزبية عاكسة للمجتمع، 
االنتخابي لألحزاب الذي يعتبر الشكل األول لظهور األحزاب ودوفرجي باألصل البرلماني 

  حسب طرحه.

تخابي، طرح "موريس دوفرجي" نمط جانب األحزاب ذات األصل البرلماني االن إلى      
  يتمثل هذا النمط فيمل يلي: وخر لتشكيل األحزاب السياسية، آ

  األحزاب ذات األصل غير االنتخابي البرلماني (الخارجية النشأة): -2

، نظرا يطلق اسم أحزاب ذات األصل غير االنتخابي البرلماني (الخارجية النشأة) 
أغلب هيئاته تكونت بمعرفة هيئة قائمة تمارس نشاطها بعيدا عن و لكون الحزب أ

  .3البرلمان، ففي هذه الحالة يكون العنصر الخارجي واضحا للعيانواالنتخابات 

                                                
ولمزيد من المعلومات حول نشأة المجموعات البرلمانية يمكن القول: نشأت المجموعات البرلمانية في ظل الجمعية التأسيسية  -  *

األقاليم الذين يمثلون الشعب الفرنسي في الجمعية ، ففي أفريل من هذا العام  وصل الى فرساي مندوبو 1789الفرنسية عام 
التنسيق فيما بينهم للدفاع عن مصالحهم ومندوبو كل اقليم الى التجمع معا، بقصد تجاوز الشعور بالعزلة  المذكورة، وقد عمد

باستئجار احدى القاعات  " هم السابقون الى تكوين مجموعاتهم البرلمانية، وقامواBretagneالمشتركة، وقد كان مندوبو منطقة الـ"
في مقهى من مقاهي فرساي بقصد تنظيم لقاءاتهم واجتماعاتهم، وبعد فترة، الحظ أعضاء المجموعة أن اجتماعاتهم ال تصب على 
مناقشة المسائل االقليمية المتعلقة بهم فحسب، بل امتدت مناقشاتهم  الى المسائل السياسية العامة والمشكالت الوطنية، لذلك سعى 

عضاء المجموعة في ضم غيرهم  من المندوبين، الذين وان لم يجمع بينهم  الرابط االقليمي، فانهم يتفقون معهم في الرؤية أ
. وندما Club Bretagneأو النادي البريتاني  Bretagneالسياسية، وبذلك تكونت أول مجموعة برلمانية عرفت باسم مجموعة 

ى باريس، ظلت هذه المجموعة تبحث عن مقر لها، الى أن استقرت في مطعم دير ال يانتقلت الجمعية التأسيسية من فرسا
وعلى غرارها وبنفس  Les Jacobins"اليعقوبيين" واشتهرت المجموعة بهذا االسم وعرفت من ثم باسم "مجموعة اليعقوبيين" 

نشأة هاتين المجموعتين على ، وتدل Les Girondinsاألسلوب تكونت مجموعة أخرى عرفت باسم "مجموعة حصن الكنيسة"  
األصل االقليمي لنشأة المجموعات البرلمانية، وعلى تحول تلك المجموعات بعد فترة الى مجموعات سياسية. راجع  نبيلة عبد 

  وما بعدها. 9ص، قابمرجع سالحليم كامل، 
ار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت: د )،1458-1448أروبا في بعض األزمنة الحديثة والمعاصرة (عبد المجيد نعنعي، -1

   .255، ص1983
2 - Moesi Ostrogorski,  La démocratie et les partis politiques, Paris : édition du seuil, 1979, p52 

  .29، صبقامرجع سنبيلة عبد الحليم كامل،  - 3
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قد الحظ "موريس دوفرجي" من خالل دراسته لألحزاب ذات األصل البرلماني و 
االنتخابي وجود عوامل خارجية تساهم في نشأة األحزاب السياسية مؤكدا في نفس الوقت 
أننا نكون أمام أحزاب ذات أصل خارجي عند ما يتم إنشاء الحزب بصورة أساسية بفضل 

  .1ث يكون العنصر الخارجي واضح للجميعمؤسسة ذات نشاط مستقل عن البرلمان بحي

من بين التنظيمات التي لعبت دورا كبيرا في نشأة األحزاب يبرز دور النقابات و
التي كانت بمثابة الهيئة الممثلة للنقابة في والتي نتج عنها العديد من األحزاب االشتراكية 

ارسه النقابات في خلق يشبه التأثير الذي تمو، 2االنتخاباتومجال النشاطات البرلمانية 
يتجلى ذلك و الفالحيةوالتكتالت المهنية واألحزاب السياسية، دور التعاونيات الزراعية، 

بعض بلدان أوربا الوسطى كما تدخل في هذا وأستراليا و ةبوضوح في البلدان االسكندينافي
بعض ر في نشأة ـدر كبيـالثقافية التي ساهمت بقو اإلطار أيضا الجمعيات الفكرية

أكبر مثال على ذلك حزب العمال البريطاني الذي ظهر تحت دفع و األحزاب السياسية،
دور بعض التنظيمات  إلىكما تجدر اإلشارة   " Fabian Societyالجمعية الفكرية الغابية "

  قدماء المحاربين في ظهور أحزاب سياسية ذات أصل خارجي.والطالبية والدينية، 

كانت ذات أصل أو  1900األحزاب التي ظهرت قبل  توضح الدراسات أن أغلبو 
منشأ برلماني انتخابي في حين أن غالبية األحزاب التي ظهرت بعد ذلك كانت ذات أصل 

انضباطا من األحزاب ذات وما يميز هذا الشكل من األحزاب أنها أكثر مركزية وخارجي 
  المنشأ البرلماني االنتخابي.

إجماع لدى أغلبية رجي" قد أحدث من جهة "موريس دوف إن الطرح الذي قدمه 
التي تمحورت في وهذا نتيجة لالنسجام الواضح في المعلومات والباحثين في هذا المجال 

من جهة أخرى يبقى وكون الديموقراطية التمثيلية هي نتاج التطور السياسي الغربي، 
رت في كون بالنسبة للبعض قاصر، هذا ما جعله عرضة لمجموعة من االنتقادات، انحص

الواقع أن هذه الهيئة لم تكن موجودة في ونموذج دوفرجي مبني على المؤسسة البرلمانية، 
عليه فهو يقصي وطبيعة الظاهرة االستعمارية، و بلدان، فوجود برلمان سيد يتنافىكل ال

التي عرفت الظاهرة الحزبية بشكل أخر، في وجميع البلدان التي كانت خاضعة لالستعمار 
" في دراسة قام بها حول األحزاب Kenethe Joudaالسياق يقول "كنت جوندا" "نفس 

ا ـحزبا إفريقي 72حزبا منها  277ـالمقدرة بواألسيوية والسياسية في البلدان اإلفريقية 
في حين  ةمن األحزاب األسيوي 1/3حزبا أسيويا، أن نموذج دوفرجي ينطبق على  205و

 .3ب اإلفريقيةفيما يخص األحزا 13نجد حالة من 
أن األحزاب السياسية في وقتنا الحاضر أصبحت احدى  إلىتجدر االشارة و 

ي تباينها من نظام سياسوالعوامل المحركة للحياة السياسية، بصرف النظر عن توجهاتها 
ذلك ما واالجتماعي، ومع المحيط السياسي تغيير دائم و اخر وهي في حالة تفاعل إلى

  وجهات نظر معينة.وبحث األحزاب السياسية من رؤى وجعل دراسة 

                                                
1-Jean Charlot, Les partis politiques,2ème édition, Paris : Armond colin, 1971, p31. 
2- Jean Charlot, Opcit, p31. 
3-Ibid, p35  
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         سوف نحاول تعريف األحزاب السياسية لتأكيد ما ذكرناه سابقا من تباين و     
 اختالف. و

 :تعريف األحزاب السياسية  

درجة أنه  إلىالباحثون بخصوص تعريف األحزاب السياسية واختلف الفقهاء  
يصعب إحصاء التعاريف التي وجدت حول األحزاب فهي تختلف باختالف الزوايا التي 

لتوضيح ذلك سوف نقدم جملة من هذه و .1الحزب السياسي إلىينظر من خاللها 
  التعريف اللغوي. إلىلكن في البداية سنتطرق أوال والتعاريف، 

الجمع و" عة من الناسجماالحزب لغة عن لسان العرب (ابن منظور) الحزب " 
في معجم قواميس اللغة الحزب هو واألحزاب الطوائف والحزب (الطائفة) وأحزاب 

  .2" جماعة من الناس"تجميع الشيء

السياسة لغة تفيد القيام بشؤون الرعية و: مأخوذة من كلمة سياسية كلمة سياسي
سياسة تعني في  الهداية، غير أن كلمةواستخدم العرب لفظ السياسة، بمعنى اإلرشاد و

  الوقت الحاضر، كل ما يتعلق بالسلطة.

بالتالي و ا،نظام الحكم فيهو يقانونها السياسوتشمل دراسة السياسة نظام الدولة و 
السلطة  إلىالوصول والجماعة ه توصف الجماعة بأنها سياسة عندما يكون هدف هذه

  .3البقاء فيها، أو االشتراك فيهاو

جماعة من الناس ه "إعطاء نفس التعريف للحزب على أنّ إلىتميل المعاجم الغربية و 
  .4"تسعى نحو هدفوتعتنق وجهة نظر، 

  :الحزب السياسي كحامل لمشروع أو فكرة-1

بناء مجتمع  إلىالميل وترتكز هذه التعاريف على الجانب االديولوجي في الحزب  
 طوباوي أو مثالي.

هيئة من " أنه الحزب من هذا المنطق على Edmund Burkبورك"   يعرف "إيدموندو 
العمل على ما فيه المصلحة القومية وفقا  إلىأفراد متحدين يسعون من خالل جهودهم المشتركة 

  .5"لمبدأ معين يتفقون عليه جميعا

العلوم ويلتقي مع "ايدموند بورك" العديد من الباحثين في القانون الدستوري و 
كل تجمع من الذي قال عن الحزب أنه " George Burdeauالسياسية أمثال "جورج بيردو"

ذلك بجمع أكبر عدد وتحقيقها ويعملون على انتصارها واألشخاص يؤمنون ببعض األفكار السياسية 
على األقل التأثير في قرارات السلطة وبحثا عن امتالك السلطة أوممكن من المواطنين حولها، 

                                                
  .305، ص2005، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، االنظمة السياسيةعبد الوهاب محمد رفعت،  -1
، 2004التوزيع، و، عمان: دار الحامد للنشر 1، طالمقاربة السياسيةوالديموقراطية بين التأصيل الفكري فايزا الربيع،  -2

  .67ص
  .27-26ص ،مرجع سابقعبد النور ناجي،  -3

4-Le petit Larousse Illustré 2004, Paris France : édition Larousse, 2003, p751 
  .533، ص1987، القاهرة:  منشأة المعارف، الحريات العامة في االنظمة السياسية المعاصرةيوسف أحمد كشاكش،  -5
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  .1الحاكمة"

  المبادئ التالية:ويمكن استخالص العناصر  من خالل التعاريف السابقة 

  تتشكل األحزاب من جماعات من الناس تجمعهم قواسم مشتركة في
 أفكار الحزب.وة ـنظري

  (الحكم) أو  السلطة إلىتسعى األحزاب السياسية باستمرار للوصول
 (التأثير) فيها. المشاركة

  

  تعريف الحزب على أساس الوظائف التي يقوم بها:-2

هذا االتجاه دراسة الحزب من خالل الوظائف التي يقوم بها في الحياة حاول   
" تعريف عن الحزب: Raymond Aron" ريمون أرونفي هذا السياق يقدم "و السياسية.

هو تجمع دائم أو مستمر لمجموعة من األفراد يعملون معا من أجل ممارسة السلطة أي محاولة "
  .2"الوصول إليها أو االحتفاظ بها

بأنه أهم وظيفة للحزب هي الحزب السياسي " David Apterبينما يعرف "دافيد أبتر"  
نقلها أي االحتياجات أهــم وظيفـة وتلمس احتياجات الناس وتوجيه الرأي العام، وقيامه بتنظيم 

األجهـزة  إلىنقلها وتلمس احتياجات الناس وتوجيه الرأي العام، وللحزب هي قيامه بتنظيم 
 .3المحكومين"وبهـذا الشكل يحدث تقارب بيـن الحكام  والمسؤولة 

هو " تعريف عن الحزب: "Raymond Aron" ريمون أرونفي هذا السياق يقدم "و
تجمع دائم أو مستمر لمجموعة من األفراد يعملون معا من أجل ممارسة السلطة أي محاولة الوصول 

  .4إليها أو االحتفاظ بها"

  ما يلي:  إلىنخلص  انطالقا من هاذين التعريفينو

 االحتفاظ والسلطة  إلىمجموعة من األفراد يسعون الوصول و الحزب ه
 بها.

  كذا نقل احتياجات وتوجيه الرأي العام، وتتمثل وظيفة األحزاب في تنظيم
 الحكام. إلىاألفراد 

، يوجد اتجاه اخر يسعى السياسيةي درست األحزاب التعاريف السابقة الت إلىاضافة    
  تعريف الحزب على أساس تنظيمي. إلى

  الحزب على أساس تنظيمي:-3

برز التعاريف في هذا المجال أويرتكز هذا االتجاه على التنظيم ليحدد مفهوم الحزب 

                                                
، 1998، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسسات السياسية المقارنةوالوجيز في القانون الدستوري االمين شريط،  -1

  .242ص
  .78، صبقامرجع سنبیلة عبد الحلیم كامل،  - 2
  .79، صهنفس المرجع - 3
  .78ص ،هنفس المرجع - 4
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ما عدد إنّوليس مجموعة فحسب موريس دوفرجي" الذي قال عن الحزب السياسي أنه: "هو "
يرة منتشرة على مستوى البلد (فروع، لجان، جمعيات ـمن المجموعات، أي تجمع مجموعات صغ

  .1"مرتبطة بمؤسسات تنسيقيةومحلية) 

األحزاب السياسية عبارة عن تنظيمات دائمة  :"أنفي نفس السياق قال "أندريه هوريو" و 
 إلىمحلي، من أجل الحصول على الدعم الشعبي، بهدف الوصول وتتحرك على مستوى وطني 

  .2ممارسة السلطة، بغية تحقيق سياسة معينة"

الحزب وحدة معقدة، فهو اعتبار " إلىفي نفس اإلطار يذهب " فوزي أبو ذياب" و 
بيئات  إلىهيئة موظفين دائمين، كما لها أنصار عديدين ينتمون ومنظمة إجتماعية لها جهاز إداري 

زاب ـاالنتماء لألح إلىهو الذي يدفعهم  هذا التبيان بين أفراد الشعبولهم عادات مختلفة، وفئات و
  .3"الن الحزب هو أداة يستعملها الشعب للتعبير عن أمنياته

عبارة عن ثورة في الحياة  19بهذا تكون نشأة األحزاب السياسية مع بداية القرن و 
طريقة وتضارب علمي حول طبيعة هذه األحزاب  إلىالسياسية، قادت في العصر الحالي 

نشأتها، حيث قدم "موريس دوفرجي" نمطين لتشكيل األحزاب السياسية (الداخلية النشأة           
ذكرنا، بالتالي فالحزب والخارجية النشأة)، كما تعددت التعاريف المقدمة لها كما سبق و

 ةالسياسي هو مجموعة من األفراد يجتمعون حول مجموعة من األفكار أو اديولوجي
التأثير فيه، إذا فالحزب السياسي له مذهب عقائدي واحد والحكم  إلىوصول يسعون للو

  .4منهج  يلتزم به لتحقيق أهدافهويدعو إليه، 

حاجات األفراد، ظهرت هناك عدة معايير لتصنيف ومطالب ونظرا لتعدد مكاسب و 
  حاول دراسته فيما يلي:نذلك ما سوأنواع األحزاب السياسية 

  

  المطلب الثاني:

  أنواع األحزاب السياسية 
  

إن تصنيف األحزاب السياسية تواجهها إشكالية معايير التصنيف، فليس من السهل  
اختالفات في طبيعة  إلىهذا راجع وإيجاد تصنيفات موحدة لتقسيم األحزاب السياسية، 

اختالفات في األنظمة السياسية المتنوعة.  إلىأهدافه، أو يرجع ذلك وتنظيمه والحزب 
صنفوها و وع أنواع األحزاب، إذ قسموهاك اختلف الباحثون اختالفا كبيرا حول موضلذل

  تصنيفات عديدة بسبب اختالف المعايير التي ينطلقون منها.

يالحظ أن أغلب الباحثين في حقل العلوم السياسية يصنف األحزاب بناءا على و 
                                                

1-Jean Charlot, op.cit, p46. 
، لبنان: األهلیة للنشر  2، ط2،(ترجمة: علي مقلد (وآخرون...)،  جوالمؤسسات السیاسیةالقانون الدستوري أندرینه هوریو،  -2

  .242، ص1988والتوزیع، 
  .86، ص1986النشر، و، بيروت: دار الطبعة للطباعة قضايا علم السياسة العاممحمد فايز عياد سعيد ،  - 3
  .170، ص1989دار الدعوة، ، تركيا: 2، طالمعجم الوسيطآخرون...)، وبراهيم مصطفى ( - 4
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  ثالث معايير:

  معيار مشاركة األعضاء في حياة الحزب -

 نظيممعيار الت -
 .1معيار القاعدة االجتماعية للحزب -

  أوال_ معيار المشاركة:

هياكله الداخلية ومناضلي الحزب في نشاطه والمقصود بذلك مدى مشاركة أعضاء  
ليس وااليديولوجية المتبعة وطبيعة هذه المشاركة أي من حيث الفكرة ومن حيث نوعية 

 التصنيفات التالية: إلىأدى هذا المعيار ومن حيث كثافتها(القاعدة االجتماعية)، 
 :ةاألحزاب اإليديولوجيوأحزاب الرأي  -1
له مذهب سياسي أو إيديولوجي معين حزب الرأي هو حزب ليس  أحزاب الرأي:- أ

خاص به، أي يوضع من طرف الحزب ثم يعرض على األعضاء، بل وثابت وواضح 
هو وتنسيقها ثم استخدامها في نضاله، ويتمثل مذهبه في مجرد جمع أراء أعضائه المختلفة 

األشخاص من كافة الطبقات، حيث أن أفكارهم متقاربة وحزب مفتوح لمختلف اآلراء 
 .2يناضلون من أجلهولذلك يدافعون عنها 

إن أهم خصائص هذه األحزاب هو تصميمها على تطوير :ب _أحزاب اإلیدیولوجیة
تميز عن غير ذا النوع من األحزاب يـهوالحياة السياسية من ناحية إيديولوجية جامدة 

محددة، كما أنها تصر دائما على أن من أهم شروط استمرار وبتمسكه ببرامج مميزة 
ليس من السهل تعاون أحزاب والعضوية هو تمسك العضو بمبادئ الحزب تمسكا فعاال، 

ع غير قابلة لالئتالف ماإليديولوجيات بعضها مع البعض، إذ كل منها يؤمن بمبادئ 
أعضاؤها مطيوعون و هذه األحزاب غالبا ما تكون على درجة عالية من التنظيم و غيرها،

 .3ألوامرها
 حزاب المتخصصة:األواألحزاب الشمولية  -2
 بكونه حزب مقدسومغلق ومنسجم ويتميز بكونه متجانس و الحزب الشمولي:- أ  

تكوين  إلىو متجانس بحيث ال يكتفي بالنشاط السياسي بل يسعى ـغاية في حد ذاته فهو
مصيره من كافة الجوانب وينة تتناول اإلنسان ـعلى إيديولوجية متواإلنسان على مذهب 

بعد وبعد تقديم ملف (يتم بصفة انتقائية وهو حزب مغلق، بحيث أن دخوله صعب و
 على زرع روح تقدسيهك يعمل الحزب جانب ذل إلىالمرور على مرحلة تجريبية) 

  .4معاملة  كفاية في حد ذاتهو

هي األحزاب التي ال يتجاوز في نشاطها الجوانب  األحزاب المتخصصة: -ب
                                                

  .35، صبقأمرجع س عبد النور ناجي، - 1
259 -260، ص بقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةمين شريط، األ - 2  

  .166، ص 1971، بيروت: دار النهضة العربية، الحياة السياسةوالمفاهيم الحديثة لألنظمة فوزي أبو دياب،  -3
  .261، 260، صبقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةاألمين شريط،  -4
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هي قليلة التنظيم وهي متوحة على عدة تيارات سياسية داخلها والسياسية لحياة المجتمع 
 .1يتمتع أعضاؤها بحرية كبيرة داخلهاواالنضباط  و

  االحتكارية:األحزاب  -3

 إلىهي األحزاب التي ال تقبل التداول على السلطة مع األحزاب األخرى، بل تسعى  
هي قليلة التنظيم وهي مفتوحة على عدة تيارات سياسية داخلها، والسلطة  إلىالوصول 

  .2يتمتع أعضاؤها بحرية كبيرةواالنضباط، و

 األحزاب الخاصة:وأحزاب األشخاص وأحزاب البرامج  -4
ليس لها ارتباط بعقيدة محددة وبرامج عامة وهي أحزاب مواقف  أحزاب البرامج:- أ

أخرى تماشيا مع الظروف المتغيرة حيث  إلىسياستها العامة من فترة وها ـتتغير مواقفو
اتجاهات وتتميز بقدرتها على التكيف مع الظروف المحيطة بها، كما أنها تتأثر بنوعية 

 .3ال تتمسك بعقيدة جامدةوتترأسها، فهي تتسم بالمرونة وا ــالقيادات التي تقوده
إن العنصر األساسي الذي يميز أحزاب األشخاص هو الوالء  أحزاب األشخاص:-ب

يوجه ويضع برامجه ولشخصية الزعيم، الن الزعامة أو الزعيم هو الذي ينشئ الحزب 
أن يخشى عدم والء أسلوبه دون ونشاطه، لذلك يستطيع الزعيم أن يغير في برامج الحزب 

نشاطه ونظرا العتماد هذه األحزاب على قوة شخصية الزعيم وأعضاء حزبه، وأتباعه 
  .4حتى اختفائهوانشقاق الحزب  إلىبالتالي فاختفاء الزعيم يؤدي وحيويته، و

صفات أحزاب وهي أحزاب تجمع بين خصائص  :األحزاب الخاصة أو المختلطة - ج
  .5موضوعيةوهذه األحزاب أكثر انفتاحا وأحزاب األشخاص، و البرامج

توجد أحزاب المصالح بصفة خاصة في نظام تعدد األحزاب   أحزاب المصالح: -د  
هي تمثل مصالح محددة لجماعة كبيرة وقد توجد كأحزاب صغيرة في نظام الحزبين، و

خدمة مصالحهم من خالل و ى تحقيق أهدافهممنظمة من األفراد الذين يصرون عل
  .6المباشرة في الحكومة المشاركة

  ثانيا_ معيار التنظيم:

برامجه و عدد أعضاء الحزب أو مذهبهوحجم  إلىيعني معيار التنظيم عدم النظر  
في إطار ومن خالل  هذا المعيار وأساليب تنظيمه بالدرجة األولى،  إلىلكن يتم النظر و

األحزاب السياسية هذا المجال تشكل الدراسة التي جاء بها "موريس دوفرجي" حول 
هذا ألنه يقدم وية، ـاألساس الذي تعتمد عليه مختلف األبحاث في مجال األحزاب السياس

وضع تصنيف  إلىينتهي وا ـدراسة تركز على البنى الداخلية لها كأساس للتعريف بينه

                                                
. 261ص ،بقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةاألمين شريط،  1  

  .262، صهنفس المرجع -2
  .37، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -3
   167، ص بقامرجع سفوزي أبو دياب،  -4
  .262، ص بقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةمين شريط، األ-5
  .37، ص بقامرجع سعبد النور ناجي،  -6
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  هي التي سيتم توضيحها فيما يلي:و 1أحزاب الجماهيرويميز بين أحزاب األطر 

 :حزاب الجماهيرأوأحزاب األطر  -1
هي األقدم تكوينا حسب وتعتبر هذه األحزاب "أحزاب أعيان"  أحزاب األطر:- أ

لهذا النمط من األحزاب والتنظيمات التي اخترعت األحزاب السياسية  إلىدوفرجي بالنظر 
 خصائص تنفرد بها:

هذا األمر ال يمثل بشكل من وإنها أحزاب ال تبحث عن زيادة عدد المناضلين،  -        
األشكال عنصر ضعف فيها ألن نمط الحياة السياسية القائم على االنتخابات يعطي أهمية 

التأثير وانتساب األشخاص ذوي النفوذ  إلىعليه تسعى أحزاب األطر وأكبر للناخبين، 
 درجة عالية من إلىمن ثم تصل وهذا ما يؤمن لها التأثير في اختيارات اآلخرين، و

  المواطنين. إلىالفعالية كما لو كانت قد توجهت مباشرة 

تتجسد هذه السلطة في قدرة عضو وألحزاب األطر هيمنة القمة على القاعدة،  -
البرلمان على العمل في دائرته االنتخابية بصفته السيد الحقيقي للمستويات األدنى للحزب 

سلطة رئيس وية ـية انتخابليس كمندوب ألعضاء يتولى سلطة القيادة، من خالل عملو
يخول له اتخاذ القرارات بشرط أن ال تكون هذه القرارات والحزب غير خاضعة للنقاش، 
 منافسة أو مخلة بالنظام العام. 

  

تضم في صفوفها و طر، هو أنها أحزاب الطليعةخالصة القول حول أحزاب األو
 واسعة ةجماهيريال تضم قاعدة ومؤثرة، وشخصيات مرموقة والبرجوازية ات الفئ
 ذات بنى ضعيفة.وعالقتها الداخلية مرنة و

هي أحزاب ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر حسب و أحزاب الجماھیر: -ب
تتميز هذه األحزاب بصفتين أساسيتين ومع بروز األحزاب االشتراكية  2"موريس دوفرجي"

تجعلها مناقضة ألحزاب األطر فهي تقوم على انخراط أكبر عدد من المناضلين، إضافة 
  قوة تنظيمها. إلى

تباين المناضلين، بهدف إعطاء تأثير سياسي  إلىتتميز أحزاب الجماهير بسعيها 
 إلى، آو وصوال بالعامة البروليتارية، سعيا منها إليقاض الحس المدنيو لعامة الناس أ

درجة من الوعي السياسي، فهي تقوم بدور تربوي، حيث تمكن للمناضل داخل الحزب من 
كما  ،بهذا يتراجع دور األعيان في التأثير عليهومن رفع مستوى وعيه السياسي، والتعليم 

يستجيب انضمام عدد كبير من المناضلين لضرورة عملية، فأحزاب األطر تستطيع أن 
  ل نفسها بفضل ثروة أعضائها.تمو

، القضاء ةالرقاب يدة تشبه إدارة الدولة كالتربية،أدوارعدبفالحزب الجماهيري مناط 
القيام بهذه األنشطة، يستعين الحزب الجماهيري بفئة من الموظفين السياسيين التي تتميز و

                                                
1-Jean Baubouen,  Introduction à la science politique,  3ème édition,  Paris : Dalloz, 1992, P75-76. 
2- Ibid, p77-78. 
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بيروقراطية حزبية بهذا تتكون وتنظيم الحياة الداخلية للحزب، وبتأطيرها للمنخرطين، 
ن تلك الفئة تكرس نفسنها للقيام بالمهام ى في غالب األحيان جهاز الحزب، ألتسم

بهذا يحاول الحزب ومقابل ذلك تتقاضى أجرا كامال من الحزب، وة إليها، ـالموكل
 سلطة تشريعية.واستنساخ البنية الحكومية في الدول الديمقراطية، فهو يتمتع بسلطة تنفيذية 

ة القول يمكن القول أن أحزاب الجماهير بتنظيمها المركزي الذي تشكل كخالصو 
الخلية عنصره األساسي، كذلك يمثل استقطاب عدد كبير من األعضاء بالنسبة إليها رهانا 

أنه على المنتخبين مبدئيا وأساسيا سواء على الصعيد السياسي أم على الصعيد المالي، 
الناخبين، خصوصا لدى األحزاب  إلىسبة تقديم مصلحة الحزب على مصالحه بالن

 الشيوعية.وة ـاالشتراكي
حول تصنيف األحزاب السياسية  "دوفرجي"موريس من خالل التحليل الذي قدمه  

اقتصادية خاصة، غير أن ما يعاب ويمكن القول أنه يعبر عن مرحلة تاريخية، سياسية 
العالم  إلىاية من كونه ينظر عنه أنه تجاهل معطيات كثيرة حسب الكثير من الباحثين بد

بمنظار واحد، إذ تؤكد الدراسات في مجال تصنيف األحزاب السياسية أن التحوالت 
االجتماعية التي رافقت مرحلة الحرب العالمية الثانية مهدت الطريق لظهور و السياسية

أحزاب الجماهير يقدم "أوتو وجانب أحزاب األطر  إلىأنماط جديدة من األحزاب ف
 Catch"1يسميها األحزاب التي تلتقط كل شيء "وكيدشهايمر" نوعا أخر لألحزاب السياسية 

all parties  يتميز هذا النوع من األحزاب بأنه يحاول أن يغطي النقص الذي تركه و
هي نوع من األحزاب التي ليست بأحزاب التمثيل الفردي ونموذج "موريس دوفرجي"، 

ذات طابع وال هي أحزاب عدة طبقات، ضعيفة البعد اإليديولوجي وثل أحزاب األطر م
  حتى الوسط.واليسار وتوجد هذه األحزاب في اليمين  تقدمي كما

في دراسته لتصنيف  ""Jean Charlot 2يأتي التحليل الذي جاء به "جون شارلو"و 
ثالثة أشكال لألحزاب األحزاب السياسية في نفس السياق حيث خرج بتصنيف ميز فيه 

  السياسية:

  أحزاب الناخبين:وأحزاب المناضلين وأحزاب األعيان  -2

هي شكل من أشكال أحزاب األطر حسب تحليل "موريس و :أحزاب األعیان -أ 
اقتصادية تتمتع بثروة تؤهلها ودوفرجي" تضم شخصيات بارزة ذات مكانة اجتماعية 

  ب.لتمويل المعركة االنتخابية لمرشحي الحز

لها اهتمام أكبر وهي صورة مطابقة ألحزاب الجماهير، و أحزاب المناضلین: -ب
يبذلون نشاطا لمصلحة الحزب، هؤالء والذين يدفعون اشتراكا وللمناضلين في صفوفها، 

 اتخاذ قراراته.والمناضلين يمارسون تأثيرا كبيرا في نجاح الحزب 
تشكل هذه األحزاب صورة لما سماه "اوتو كير شهايمر"  أحزاب الناخبین: - ج

حسب طرح جون شارلو أحزاب الناخبين ليست لها وباألحزاب التي تلتقط كل شيئ، 
                                                

1-Michel Offerlé, Les partis politiques, Paris : presses universitaires de France,1987, p12. 
2-Jean Charlot, Opcit, p120 
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  إيديولوجية واضحة مثل أحزاب األعيان لكن هدفها االنتخابي يجعلها تخلق شبه آلة
ن شارلو) أن مثل أحزاب الجماهير، حيث يؤكد (جو على نفس شكل بنية قويةوإنتخابية 

هذه األشكال من األحزاب قائمة في المجتمعات المتقدمة، في حين يرى "أوتوكير شهايمر" 
  .1أن األحزاب التي تلتقط كل شيء هي أحزاب المناسبات االنتخابية

  معيار القاعدة االجتماعية: - ثالثا

 نوعين: إلىهذا المعيار يقسم األحزاب 
  أحزاب التجمع: -1

طبقاتهم وهو نوع من األحزاب التي تجمع جميع المواطنين مهما كانت انتماءاتهم  
لها مذهب سياسي مرن جدا، يوفق بين جميع األعضاء وميولهم اإليديولوجي، واالجتماعية 

 تكوين طالئع إلىالتكوين العقائدي  أو  إلىهو ال يهدف وينبذ اإليديولوجيات الصارمة، و
مباشرة وواقعية، هذا النوع من األحزاب منتشر وت سطحية جديدة، بل يكتفي بنشاطا
 .2بكثرة في مختلف البلدان

  الحزب األفقي: -2

هو و هو نوع من األحزاب يجمع بين الطبقات، ضعيف المحتوى اإليديولوجي، 
طرح  يرتكز على تصنيف األحزاب السياسية وفق أساس إيديولوجي أي أحزاب اليمين أو 

هذه التقسيمات أثناء الثورة الفرنسية أين التزمت طائفة من ظهرت وأحزاب اليسار، 
) في حين اختارت مجموعة أخرى يسار نالبرلمانيين يمين القاعة البرلمانية (الجيرونديي

 3موقف محايد * القاعة (اليعاقبة)، بينما اختارت مجموعة أخرى وسط القاعة (الكوردولية)
  اإليديولوجيات المختلفة.  أصبح هذا التصنيف متداوال للتمييز بين و

  :تصنيفات أخرى - رابعا

جانب التصنيفات المذكورة سابقا ألنواع األحزاب وجدت تصنيفات أخرى على  إلى 
  :4أساس معايير مختلفة  منها

 :من حيث العقيدة-1
تتميز والواليات المتحدة األمريكية، وظهرت في أوروبا  :األحزاب المحافظة - أ

ليس بعدد المنتمين، سواء بانتماءاتهم العائلية أو بثروتهم لسد نفقات و باهتمامها بالنوعية
ة، كما أنها ال تعتمد على الجماهير التي يتمتع أعضاؤها من امتيازات ـالحمالت االنتخابي

الهبات، أما وزانيتها على المنح ـقيام ميوخاصة، فضال عن افتقارها إليديولوجية واضحة 
ى اللجان المحلية المشكلة من أعضاء معينين أو مرشحين هيكلتها القاعدية فتعتمد عل

التنظيم المحكم لطريقة االنتخابات  أن تتمتع باستقاللية  كبيرة عن الهيئات المركزية، إالّو
                                                

1-André Akoun et autre, Opcit, p384. 
   255، صبقامرجع سلمجيد نعنعي، عبد ا -2
   للتطرق الى مفهوم  الجيرونديين، اليعاقبة، الكردولية.  من هذا الفصل 21لى هامش في الصفحة إعد  - *
   .255، صبقامرجع سعبد المجيد نعنعي،  -3
  . 264 - 263، صمرجع سبق ذكرهاالمين شريط،  -4
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  .1قد أثر على هذه االستقاللية

تغيير الوضع القائم أو البحث عن  إلىهي التي تسعى و األحزاب اللیبرالیة:-ب
  قسمين: إلىهي أيضا تنقسم والجديد،  

  :البنى وهي التي تريد إحداث تغيير جذري في بنية المجتمع واألحزاب الثورية
 تسمى أيضا التقدمية.والفوقية عبر الوسائل الثورية والتحتية 

 إحداث تغيير جزئي في المجتمع من  إلىهي التي ال تسعى و: األحزاب اإلصالحية
  .2الساميوخالل اإلصالح التدريجي 

 تطورتوناء الحكم البرجوازي لقد ظهرت هذه األحزاب أث األحزاب االشتراكیة: - ج
نتيجة مساوئ النظام الرأسمالي، غير أنها انقسمت على نفسها، فظهرت  اتسع نطاقهاو

  أنواع جديدة من األحزاب تستمد بعض مبادئها من االشتراكية.

  .3أحزاب طالئعيةو ةأحزاب جماهيري إلىتنقسم األحزاب االشتراكية و 

  من حيث العضوية: -2

هي األحزاب التي لها تنظيم حزبي يقبل بإنظمام األفراد إليها : األحزاب المباشرة - أ
  .4مباشرة كأعضاء، بذلك فهي أحزب مباشر يقبل العضوية الفردية

من دون أن تعتمد أساسا على وحيث أن األحزاب  :األحزاب غیر المباشرة  - ب
مباشرة، تضع بشكل جماعي مندوبي تنظيمات أو جمعيات انتساب األعضاء 

مختلفة هي غالبا وراء تشكلها (النقابات، التعاونيات، الجمعيات القطاعية المستندة 
   .5على طبقة اجتماعية...)

  من حيث الجغرافية: -3

سلوكها ضمن إطار الوطن الواحد وأهدافها وتكون اهتماماتها و :األحزاب القطریة - أ
ليس لها امتدادات خارج الوطن، كالحزب الوطني الديمقراطي في مصر والتي هي فيه، 

  الحزب الدستوري االشتراكي التونسي.و

تكون أهدافها إقليمية كالحزب القومي االجتماعي السوري و: األحزاب اإلقلیمیة -ب
يب (العراق، سوريا، لبنان، األردن الذي يقتصر هدفه في توحيد بلدان الهالل الخص

  فلسطين)

اإلقليم، أي البعد و كون أهدافها أبعد من الوطنهي التي تو :األحزاب الدولیة - ج
منها األحزاب االشتراكية الدولية التي تضم األحزاب االشتراكية المعتدلة أو والدولي 

                                                
  . 123، صبقامرجع سسعيد بوشعير،  -1
  .16-15، ص1991 ،ردنعمان: منشورات لجنة تاريخ األ ،التجربة الحزبية في االردنعبد اهللا النقرش،  -2
  123، صمرجع سبق ذكرهسعيد بوشعير،  -3
   .322، ص2004التوزيع، و، عمان: دار مجدالوي للنشر 1، طاالساس في العلوم السياسيةأقطحان أحمد سليمان  الحمداني، -4
   .14، صمرجع سبق ذكرهاللمع،  المؤسسات السياسية، في هرمينه، ترجمة هيثموقاموس علم السياسة  -5
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  األسيوية.واإلفريقية واألحزاب االشتراكية األوروبية  االديمقراطية، السيم

  من حيث الدين: -4

تشمل األحزاب الدينية التي تحقق الوحدة الدينية للمؤمنين في و :األحزاب الدینیة - أ
  األحزاب المسيحية في أوروبا.وكل مكان، كحركة اإلخوان المسلمين 

تسعى  لالهتمام و ي تؤمن بفصل الدين عن الدولة،هي التو :األحزاب العلمانیة -ب
سبب المساواة دون التمييز بين األفراد بو العدالةوصرة كالحرية الحياتية المعابالقضايا 
ة ـأحزاب علماني معظم األحزاب األوروبيةوائدهم، عقو أصولهموأديانهم وألوانهم 

  .1كالحزب االشتراكي الفرنسي

المختصين في وتصنيفات األحزاب السياسية إال أن الباحثين وفرغم تعدد تقسيمات  
تعدد وهذا رغم اختالف وعلوم السياسية يتفقون على أن األحزاب عدة أنواع، مجال ال
بالتالي تعدد أنواع األحزاب يعني بالضرورة تعدد نظمها و المطروحةوالمقدمة  تالتصنيفا

حد بعيد لمعالم الحقل  إلىمن ثم يكون النظام الحزبي محدد وفي الديمقراطيات المعاصرة، 
النسق الناجم عن "  عليه يمكن تعريف النظام الحزبي على أنه: والنشاط الحزبي، والسياسي 

العالقات المستقرة بين األحزاب البرلمانية الممثلة داخل الغرفة البرلمانية في حالة التعددية، أما في 
 2"ةـحالة األحادية فهو النسق الشامل الناجم عن الحزب الحاكم وحده أو على رأس جبهة شعبي

مدى قدرتها وم الحزبي محددا بعدد األحزاب السياسية في البلد الواحد، وبهذا يكون النظا
 طريقة قيامها بوظائفها.وعلى التأثير في عمل المؤسسات الدستورية 

العلوم السياسية بين صنفين من النظم ويميز الباحثون في مجال القانون الدستوري و 
نظم حزبية غير والحزبية، نظم حزبية تنافسية قائمة على معيار التناوب على السلطة 

  مقيدة فعال.وتعددية حزبية محققة قانونا وهي قسمين تعددية حزبية مقيدة وتنافسية 

  النظم الحزبية التنافسية:  -1

  أشكال: 05يمكن التمييز بين و 

 هي النسق المستقر الناجم عن تواجد حزبين رئيسيين متقاربين و" :الحزبیةالثنائیة  - أ
، يوجد هذا النوع من 3متداولين على السلطة"وحائزين على معظم المقاعد البرلمانية، و

كل خاص في الواليات المتحدة األمريكية ـبشوام في البلدان االنجلوساكسونية، ـالنظ
  بريطانيا.و

الناجم عن تواجد كتلتين، كل كتلة تظم  رهي النسق المستقو" :الثنائیة القطبیة -ب
متداولتين على السلطة". نجد هذه األنظمة في وحزب أو أكثر، هاتين الكتلتين متماسكتين 

فرنسا أين تتحالف أحزاب اليسار لتشكيل كتلة ضد اليمين، كما توجد في الدول 

                                                
  .320-318، صبقامرجع سقطحان أحمد سليمان الحمداني،  -1

2-Guy Hermet et autres, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, Paris : 
Armand colin, 1994, p194. 

، (ترجمة: هشام عبد اهللا،  السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالميةجبرائيل إيه ألموند، جي بنجهام، باويل االبن، -3
   .137، ص1998سمير عصار)، لبنان: االهلية للنشر والتوزيع، 
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 .1"ةاالسكندينافي
النسق المستقر الناجم عن تواجد حزبين رئيسيين  هيو :النصفوالثنائیة الحزبیة  - ج

متداولين على السلطة، لكن بمساهمة حزب ثالث في كل مرة لتشكيل األغلبية ومتقاربين 
مثل هذا النظام عرفته ألمانيا في تاريخ غير بعيد، أين يتحالف أحد الحزبين  2البرلمانية

 الرئيسيين مع حزب صغير لتحقيق األغلبية.
هو النسق المستقر الناجم عن تواجد حزب محوري و" الحزب المسیطر:نظام  -د

مشكل لألغلبية البرلمانية في كل مرة، وحده بصفة مطلقة أو ضمن تحالف أحزاب "مثل 
  .3لكن هذا التداول يكون في صالح حزب واحد لهذا النظام يحقق التداو

عن األغلبية البرلمانية "وهي النسق المستقر الناجم  التعددیة الحزبیة المطلقة: - ـھ
  .4هولندا"والمشكلة من أحزاب عديدة متميزة عند االقتضاء" توجد هذه الحالة في إيطاليا 

  النظم الحزبية الغير تنافسية: -2

تعددية حزبية محققة و"يمكن التمييز بين شكلين: تعددية حزبية مقيدة قانونا  
 .5مقيدة فعال"و قانونا
فيها يضع المشرع قانونا يمنع ظهور تعددية و :قانوناالتعددیة الحزبیة المقیدة  - أ

  يمكن اإلشارة إليها فيما يلي:وهذا يرجع ألسباب تتعلق بطبيعة النظام السياسي وحزبية، 

 بحكم إيديولوجية سياسية محافظة تعارض القوى التقدمية.  

 بحكم إيديولوجية دينية غير ديمقراطية ال تقبل التعددية. 

  المخول للحزب قانونا حالة سوريا مثال.بحكم الدور القيادي 
هذا ما يتعلق باألسباب التي تحول دون ظهور األحزاب السياسة في األنظمة  

  المسيطرة (التسلطية).

في هذه الحالة األحزاب السياسية  المقيدة فعال:والتعددية الحزبية المحققة قانونا -ب
هي وتحصل على اعتماد لممارسة نشاطها السياسي لكن في أرض الواقع شيء أخر 

  حاالت:

  الهيمنة الدائمة للحزب الحاكم: هيمنة حزب واحد بواسطة قنوات قد تكون هذه
القنوات عبارة عن عالقات بأوساط معينة "كالزبائنية" أو بواسطة وسائل 

  اإلعالم.

  في هذه الحالة تقدم األغلبية مساندة وفعال: وم هيمنة السلطة الرئاسة قانونا بحك

                                                
1 - Guy Hermet et autres, Opcit, p196. 
2-Jean Baudouin, Opcit, p72. 
3-Guy Hermet et autres, Opcit,p197. 
4- Ibid,p 197. 

  .147-145، صبقامرجع سجي بنهجام، باويل االبن،  إيه ألموند،جبرائيل -5
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 للنظام حالة المغرب أين يتمتع الملك بصالحيات واسعة.

  دورها في تنفيذ التعددية.وبحكم هيمنة المؤسسة العسكرية 
هكذا تكون النظم الحزبية داخل الحقل السياسي ذات أهمية كبيرة ألنها تسمح لنا من و

من قبل هذا  ةعلى السياسات العامة المنتهجوالتعرف على طبيعة النظام السياسي القائم 
يمكن اإلشارة هنا أن الحزب السياسي موجود في جميع األنظمة عدا السعودية والنظام، 

ا ـتوجهاتهو، األحزاب موجودة على اختالف نظمها نخارج هذين االستثنائييو، 1ليبياو
معظم وتؤكد مختلف و القيام بأدوار داخل الحقل السياسي،هذا الوجود يخول لها و

التخلي عنها في الديمقراطيات وآليات ال يمكن االستغتاء والدراسات أن األحزاب أدوات 
المجتمعية ومتعددة تهم الحياة السياسية وتقوم بوظائف مختلفة والحديثة، نظرا ألهدافها 

  هذا ما سنتطرق له في المطلب التالي.و
 

 ب الثالث: المطل
  أهداف ووظائف األحزاب السياسية

  

الجميع يتفق أن  أن رغم االختالف القائم في مجال تصنيف األحزاب السياسية، إالّ 
لكن هدف وتباين طرح عن أخر وهذا رغم تباين صنف عن أخر ولألحزاب عدة أنواع، 

ووظيفة األحزاب تبقى تقريبا نفسها لدى جميع األحزاب، حيث تسعى هذه األخيرة انطالقا 
المشاركة فيه بطريقة أو و الحكم أ إلىاجتماعي معين الوصول ومن برنامج سياسي 

السلطة تقوم  إلىفي سبيل الوصول واألسمى لديها، و يالذي يعتبر الهدف السياسوبأخرى 
جانب أهداف أخرى سوف نقوم  إلىتحقيق هذا الهدف  إلىرمي أساسا األحزاب بأعمال ت

التي تتحدد وفقا ولكنها تحقق في الوقت نفسه خدمات للمجتمع و بذكرها في هذا المطلب.
على ذلك يمكن القول وللمبادئ التي تتحكم في طبيعة العمل السياسي في الدول المختلفة، 

لكن الوظائف تختلف من دولة وتقريبا نفسها  أن األهداف التي تسعى إليها األحزاب هي
  أخرى وفقا للنظام السياسي الذي تأخذ به الدولة. إلى

 ليهاهداف التي تسعى األحزاب الوصول إسنتناول في هذا المطلب مختلف األو
 تقوم بها عند تسلمها مقاليد الحكموكذا مختلف الوظائف التي تؤديها وتحقيقها، و
  أيضا عند وجودها خارج هذه األخيرة.  وممارستها السلطة، و

سنقوم بذكر أهم وأهداف األحزاب السياسية،  إلىلكن في البداية سنتطرق أوال و
  كذا في إطار المجتمع.واألهداف التي تسعى لتحقيقها في إطار الحقل السياسي 

  
  

                                                
العالقات الدولية، السنة الثالثة فرع التنظيم و، معهد العلوم السياسية الحزبية واالنتخابات ممحاضرات ملتقى النظيسعد والي،  -1

  ، جامعة الجزائر.1998السياسي واإلداري، 
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  األهداف-1

السلطة  إلىالوصول  إلىإن معظم األحزاب في العالم تهدف  األھداف الرئیسیة:- أ
عبر وبرامجها العامة، وفقا للتنافس الديمقراطي ومبادئها وفي بلدانها من أجل تنفيذ أهدافها 

صناديق االقتراع فإذا لم تتمكن من ذلك، فسوف تحاول المشاركة في السلطة مع أحزاب 
السعي وأخرى ذات أهداف قريبة من أهدافها، أو أنها تمارس المعارضة للسلطة الحاكمة، 

السلطة  إلىقد تحاول  بعض األحزاب الوصول وتأثير عليها لتحقيق تلك األهداف، لل
لكن والثورة الشعبية أو االحتالل األجنبي وبصورة غير شرعية، فاالنقالب العسكري 

السماح وعليها أن تميز تلك الحالة، شرعية ديمقراطية عبر إجراء انتخابات حرة، 
في الدول النامية أين  اأن ذلك حالة نادرة، السيم لألحزاب األخرى بالتنافس معها، رغم

  .1تكثر االنقالبات العسكرية

برنامجه ال يتحقق بشكل كامل، إال عند وجوده في وإن تطبيق أهداف الحزب  
السلطة أو مشاركته فيها، أما في حالة كونه في المعارضة، فإن جزءا من أهدافه يمكن أن 

 ةـلكن األهداف الرئيسيواكتساب قاعدة شعبية، وق على الصعيد الجماهيري يتحق
البرامج العامة سوف تبقى نظرية بانتظار استالم السلطة أو المشاركة فيها، فإذا تحقق و

إجراء وذلك فسوف يكون الحزب أمام التجربة لمعرفة صحة أهدافه أو بعدها عن الواقع 
  .2تثبيتاوالمراجعة لها تعديال 

هي بدورها تتشكل وهي األهداف التي ينظمها دستور الحزب و األھداف العامة:-ب
تنظيمه ومن أهداف وطنية أو قومية أو دينية أو إقليمية أو دولية وفقا لتشكيلة الحزب 

يمكن وطبيعة أهدافه، إذا كانت مطلقة أو نسبية، عامة أو خاصة و انتمائه السياسيو
  إجمالها بما يلي:

 حماية البالد من العدوان الخارجي  

  الوئام داخل البالدوتحقيق السالم  

  سبل العيش الكريم في الجوانب وتحقيق الرفاهية االجتماعية لهم، وخدمة األفراد
  الصحة عبر عدة برامج.و التعليميةوالثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

  أوجه الصواب و بيان أوجه الخطأ لمعالجتها،ومؤسساتها، ومراقبة الحكومة
  .لتأييدها

  ،مكافحة وأفراد الشعب كفتح األبواب التعليمية وتقديم الخدمات ألعضاء الحزب
  .رعاية الفقراءو  تشكيل اللجان الصحية، إعانةواألمية، 

 المؤتمراتو الشعب عبر الندواتوفوف الحزب في ص ينشر الوعي السياس 
التظاهرات ومذكرات االحتجاج و إصدار البيانات،واللقاءات والحزبية  المطبوعاتو

                                                
  .303، صقبامرجع سقطحان أحمد سليمان الحمداني،  -1
   .303، ص هنفس المرجع -2
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  .1أهدافهوجميع وسائل اإلعالم التي تساهم في نشر فكر الحزب والشعبية 

  إلىعرفية) واستبدالها من سلطة تقليدية (دينية، عائلية وترشيد السلطة وتحديث 
مشاركة وتنمية مؤسساتها و ة قائمة على وظائف سياسية جديدةسلطة سياسية موحد

  .   2واسعة فيها

  النيابية لتمثيله في والمحلية الصلح من أعضاء الحزب لالنتخابات وترشيح األفضل
  النيابية.والمجالس المحلية 

 3منظمةو معتقداته بصورة فعالةوادته تمكين الشعب من التعبير عن إر    .  

  إذا كانت البالد محتلة، وصيانة السياسة االستقاللية من  لاالستقالوتحقيق الحرية
  التدخالت األجنبية.

 ةـاالجتماعيوالرياضية وكالنشاطات الترفيهية  ممارسة نشاطات غير سياسية 
  . 4ةالثقافيو

  إذا كان الحزب قوميا فإن أهدافه تتلخص فيما يلي: :األھداف القومیة -ج  

  أمة واحدة كاألمة العربية، أو إذا  إلىتحقيق الوحدة القومية، سواء بين دول تنتمي
  كانت األمة مجزأة بين دول تحتل أراضيها.

 عن دول محتلة. لالكفاح السلمي أو المسلح لتحقيق هدف الوحدة، أو االنفصا 

 نشر الوعي القومي بين جماهير األمة.  

  :األھداف الدینیة -د
 إقامة مجتمع ديني تطبق فيه الشعائر الدينية.  

  دين واحد إلىإقامة دولة دينية من الدول المنتمية. 

 نشر الوعي الديني بين أبناء الدين الواحد.  

  األھداف الدولیة: - ھـ
  نبذ الحروب.والسلم الدولي وتحقيق األمن  

 .التعاون بين الدول على أسس المصلحة المتبادلة  

  النزاعات بالطرق السلمية.وحل الخالفات  

 وفقا إليديولوجية الحزب. إقامة مجتمع إنساني واحد  

                                                
  .513، ص1988، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، السياسة العامة وأداء النظام السياسيكمال المنوفي،  -1
   .305-304، صبقامرجع سقطحان أحمد سليمان الحمداني،  -2
  .269-230، ص1967القاهرة، ، القاهرة: مطابع المدخل في علم السياسةغالي بطرس بطرس، حمود خيري عيسى،  -3
  .524-401، ص1985، في موسوعة العلوم السياسية"، االيديولوجياتواالحزاب السياسية، الوظائف غانم عبد المطلب، "-4
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 1التعاون مع األحزاب األخرى في العالم، السيما إذا كانت أهدافها متقاربة.  

السلطة  إلىأهمها الوصول ومتنوعة وفاألحزاب السياسية لها أهداف كثيرة  يبالتال
كذا تطبيق ومطالب األفراد وتلبية حاجيات والهدف من هذا هو تحقيق ويها، أو المشاركة ف

  سياساتها العامة.وبرامجها 

في هذا اإلطار فاألحزاب تخول لها القيام بأدوار داخل الحقل السياسي، حيث تؤكد و
آليات ال غنى عنها في الديمقراطيات الحديثة، ألنها تقوم والدراسات أن األحزاب أدوات 

  فيما يلي: يمكن ذكر أهم هذه الوظائفوالمجتمعية وبوظائف تهم الحياة السياسية 

  وظائف األحزاب السياسية:-2

يقوم الحزب في الحقل  ):وظیفة التعبیر عن رغبات الجماھیر (اإلرادة الشعبیة- أ
توطيد نفوذه، إما  إلىعند قيامه لهذه العملية يسعى وتكوينه، والسياسي بتوجيه الرأي العام 

إما بالضغط على الحكومة في حالة وبكسب ثقة المواطنين في حالة ممارسته للسلطة 
على هذا النحو يصبح و ذلك يصبح هو المعبر عن الرأي إلىعند وصوله والمعارضة 

 Fonction »بقيامه بهذا الدور فهو يقوم بوظيفة منبرية والرأي العام، ووسيط بين السلطة 
Tributienne» "إلىإيصال مطالب المواطنين  إلىألنه يسعى  2حسب "جورج الفو 

هذا ما يؤكده التحليل النسقي "لدافيد إيستون" عبر والهيئة الحاكمة، والسلطات العليا 
فالفرد لوحده ال يمكن أن يؤثر في النظام -التي تعالج داخل العلبة السوداء،  مطالبال

هكذا يصبح الحزب قوة تعبر عن المصلحة العامة من خالل و - السياسي بصفة فعالة
الجماعات المختلفة وهيكل األفراد ونظم  يكون الحزب قد من ثموصة للفرد. المصلحة الخا

 إلىللوصول و حاجاتها بصفة منظمة وفعالةو رغباتهاو سمح لها  بالتعبير عن مطالبهاو
أكبر درجة من الفعالية يقوم الحزب بتجمع  مختلف المطالب التي يهيكلها في قالب سياسي 

بهذا يكون أحد عوامل استقرار النظام ومعبر عن األفكار المشتركة لهؤالء األفراد، 
لهذا الغرض تقوم ون ـالسياسي، ففي الواقع فإن أهداف الحزب تتماشى مع أهداف المواط

  مطالبه.ورأي العام لالقتراب من المواطن األحزاب باستطالع ال

هي من بين الوظائف المحورية في و ھیكلة االقتراع:ووظیفة تكوین الرأي العام  -ب
من خاللها يقوم بتوجيه المواطن المحورية في حياة الحزب وحياة الحزب السياسي 

إشعاره بعدم وإيقاظ روح المسؤولية لديه، و من خاللها يقوم بتوجيه المواطن والسياسي 
تنافي المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، فهذه العملية التحسيسية التي يقوم بها الحزب 

 لديه بالمسؤولية، فاألحزاب تقوم بدورها المتمثل إنماء الشعوروتوجيه المواطن  إلىتسعى 
ا إعداده سياسيا، خاصة بما يتماشى بتوجهها العام من القضايو أساسا في توعية المواطن

من خالل عمل سياسي مطابق للواقع وسياسة محددة وج ـالمطروحة من خالل برنام
ذلك عن طريق قنوات معينة تجعل الحزب شبه منظمة إعالمية  لتقوم األحزاب بإيصاو

كذا تزين وأثناء هذه العملية يقوم الحزب بإخفاء وتقدم للجماهير مختلف المعلومات، 

                                                
  .306-305، صبقامرجع سقطحان أحمد سليمان الحمداني، -1

2-Jean Baudouin, Opcit,  p74  
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شرط أن ال يتجاوز الحد األدنى أين تصبح فيه المعلومات بما يتوافق مع مصالحة ب
 من ثموالمعلومات خاطئة أو كاذبة األمر الذي قد يفقد الحزب مصداقيته أمام المواطنين 

 .تتمثل أهمية تكوين الرأي العام في كونها تلزم الفرد على األقلوفقدان دوره كوسيط، 
  . 1عند ممارسة حقه االنتخابي بتحديد مكانه من الجماعة

الكوادر و إختیار القیاداتو(تكوین  2اختیار النخبة السیاسیةوة تكوین ـوظیف- ج  
ممارسة السلطة من خالله وكرسي الحكم  إلىيتفق الجميع أن األحزاب تسعى  ):السیاسیة

غالبا ما ال وأو المشاركة فيها، فإنها تعتبر أيضا مدارس تلقى فيها مبادئ ممارسة السلطة 
على أولئك الذين يقع اختيار الحزب عليهم لتمثيله في المعارك تتعرف الجماهير إال 

الساحة السياسية ليتعرف عليهم  إلى، بمعنى يدفع الحزب بأنجب مناضليه 3االنتخابية
نبدأ و يرافق هذه الوظيفة التكوينية عملية انتقاء المرشحين أو اإلطارات السياسيةوالناخب، 

ناسب لتلقين األفراد الذين ملى اعتبار أنه المكان الهذه العملية االنتقائية داخل الحزب ع
 تجربة للتأكيد من كفاءاتهميحدث ذلك بوضعهم محل الوستوكل لهم مسؤوليات سياسة 

في نهاية كل تجربة يدفع بمن هو أنسب أو أكفأ لتولي مهام سياسية أمام ومهاراتهم، و
الحزب عبارة وداخل الحزب تدرج المسؤوليات  إلىيخضع هذا االنتقاء والهيئة الناخبة 

في أغلب األحيان يقوم الحزب بدفع وعن جهاز يساعد المواطن على اختيار ممثليه 
من له مكانة تجعله يفرض نفسه في الحياة السياسية والمتمرسين في صفوف الحزب 

كما أن هناك  4استمرارهو فعملية التأهيل السياسي التي يقوم بها الحزب ضرورية لنجاحه
ب غير هؤالء الذين يقدمهم لهيئة الناخبين الذين يقوم الحزب بتلقينهم قواعد الحكم في الحز

أن أغلب الحكام الذين حققوا نجاحا في حياتهم السياسية هم وأساليب ممارسة السلطة و
الذين استطاعوا، بعد أن صاروا حكاما أن وأولئك الذين تدربوا في صفوف الحزب 

  .  5الحزبية المحضةلو نسبيا من الرؤية ويتحرروا 

تحقيقها  إلىرأينا سابقا أن من بين األهداف التي تسعى  وظیفة تنظیم المعارضة: -د
السلطة أو محاولة التأثير على قرارات السلطة الحاكمة أو  إلىالحزب هي الوصول 

 ذلك بواسطة تنظيم المعارضة.والقائمة 
المعارضة في النظم الديمقراطية لها أهمية كبرى، حيث تمكن الجميع من إبداء و       

يتم ذلك في إطار قانوني منظم يجعل من المعارضة جزء ال والرأي المساند أو المخالف، 
يلعب الرأي العام دورا كبيرا في تنمية المعارضة، فهو ويتجزأ من الديمقراطية التعددية، 

لهذا ينبغي تنظيم المعارضة باالعتراف بها على كونها برامج والمبادر برغبة التغيير، 
على هذه األغلبية أن تتقبل النقد الموجب لها، إذا كان وبديلة عن برامج األغلبية الحاكمة، 

برنامج المعارضة يستجيب لمطالب الرأي العام في التغيير على أن يتم هذا التغيير، وفقا 

                                                
1-Pierre Brechon, Les partis politiques, France ; édition Montchrestien,1999, p75-76 .  
2-Jean Baudouin, Opcit, p72-73. 

، 2004، عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةرجي، زامر كامل محمد الخث -3
  .213ص

4-Jean Baudouin, Opcit, p72-73.  
  .215، صبقامرجع سامر كامل محمد الخزرجي، ث -5
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، فوظيفة تنظيم 1مى باستمرارية المؤسسات الدستوريةهذا ما يسوللشرعية المعمول بها، 
الحكومة على أن ال  إلىالمعارضة وظيفة محددة األبعاد، تقتضي من الحزب أن يقدم النقد 

إنما يرفق بحلول بديلة في برنامج متكامل يمكن ترجمته قرارات ويكون هذا النقد مجرد، 
ال يمكن لهذه الوظيفة أن تكون ما لم والسلطة،  إلىالتطبيق في حالة وصوله وقابلة للتنفيذ 

حق البرلمان في مسألة وحرية التجمعات، ويوجد حد أدنى من احترام الحريات العامة 
هذه األمور تغيب بغياب حكم ديمقراطي، كما أن المعارضة مرتبطة بطبيعة والحكومة، 

لمعارضة وصورها. الحزبي، فالنظام الحزبي له تأثير على أبعاد اوالنظام السياسي 
شائع و تتسم باالعتدال خالفا لما هوفالمعارضة تأخذ طابع شبه رسمي في الثنائية الحزبية 

  . 2في نظام تعدد األحزاب
    

من المعلوم أن كل نظام سياسي يعمل قدر جهده من  :وظیفة التوفیق االجتماعي - ھـ
القضاء عليه واالستمرار، من امتيازات هذا النظام، تسعى بدورها تدمير وأجل البقاء 

تنسيق جهود مثل هذه و تنظيمون الحزب عن طريق تأطير تغييره لصالحها، لهذا فإو
مطالبها بشكل سلمي يفرغ و ن طريق التعبير عن طموحاتهاعوالجماعات أو الفئات، 

ة الصراع االجتماعي داخل المجتمع بالتالي يعمل على تهدئوشحنة العنف من المجتمع 
الحفاظ وبالتالي يحقق التداول السلمي على السلطة وتنافسيا ديموقراطيا، وجعله صراعا و

الشرائح ومن ثم يحقق الوفاق االجتماعي بين مختلف الفئات وعلى النظام السياسي نفسه 
  .3االجتماعية

قد  مراقبة تنفیذھا:والسیاسات العامة ووظیفة المشاركة في صنع القرارات -و
يمارس الحزب الواحد أو الحزب المسيطر في عديد من الحاالت دورا بهذا ومارس 

رى، إال أن ـأخ إلىرغم تفاوت هذا الدور في أهميته ووزنه من حالة والخصوص، 
 أحد أدواتها للتعبئة ومرجعه هو طبيعة الحزب باعتباره يمثل امتدادا ألجهزة الدولة 

السيطرة في بعض الحاالت، أو باعتباره المسيطر على أجهزة و الضبطوـيه التوجو
 .4الدولة في حاالت أخرى

إن دراسة األحزاب داخل الحقل السياسي يوضح لنا بشكل من األشكال البيئة التي  
يخول له و تنظيمه الذي يمنحه شكال مميزاو حزب السياسي من خالل وظائفهينشط فيها ال

حد كبير بمدى قدرة الحزب على كسب  إلىاالستمرار، لكن هذه االستمرارية، مقرونة 
في هذا السياق كثيرا ما تطرح تساؤالت عن أصل الموارد المالية التي وموارد مالية، 

  من ثم الحفاظ على وجودها السياسي.ونشاطها، وتحصل عليها األحزاب لتسيير نفسها 

بتمويل األحزاب السياسية، تعبر عن تناقضات في األنظمة  هذه المسألة المتعلقة
الديمقراطية، بينما ال تطرح أي إشكال بالنسبة لنظام الحزب الواحد أين التداخل بين 

                                                
  .85، صبقامرجع سنبيلة عبد الحليم كامل،  -1
  . 86ص ،هنفس المرجع -2
  .256، صبقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةاألمين شريط، -3
االحزاب دراسة "، دراسة: حسين توفيق، إتجاهات حديثة في علم السيلسةالدين هالل دسوقي، محمد إسماعيل محمد،  يعل-4

  .184، ص1999"، اللجنة العلمية للعلوم السياسية واالدارة العامة، السياسية في العالم الثالث
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الدولة يمنح للحزب إمكانيات كبيرة تمكنه من أداء وظائفه ففي الدول الديمقراطية والحزب 
نتخابية، حتى ال يهيمن حزب على أخر بفضل هناك قوانين تحدد اإلنفاق في المناسبات اال

تتحدد هذه الموارد المالية في أشكال مختلفة هي الهيئات مساعدات من وإمكانيته المالية، 
  .1النظام أو السلطة، اشتراكات المنخرطين، جرائد،......إلخ

المواطن عبر  إلىتمكينه من الوصول وتساهم هذه الموارد في تطوير الحزب   
بهذا تكون الحياة السياسية اليوم معبرة بشكل من األشكال على والية متطورة، قنوات اتص

مدى قدرة األحزاب على تسيير ميزانية محددة تماشيا مع القوانين السارية خاصة عندما 
  يتعلق األمر بتمويالت مشبوه فيها تخدم أطراف خارجية أو داخلية.

اسي هو مدى قيامه بتحقيق كخالصة القول، فإنه من أسس تقييم الحزب السي  
هي والمتعارف عليها في أدبيات النظم السياسية، والوظائف العامة المنوط باألحزاب، 

ن ـتتضمن أساسا وظيفة التعبير عن اإلدارة الشعبية، التعبير عن رغبات الجماهير، تكوي
التوفيق الكوادر السياسية (النخبة السياسية)، تنظيم المعارضة و اختيار القياداتو

المعروف أن هذه الوظائف و السياسات العامة،وارات االجتماعي، المشاركة في صنع القر
التي يعبر من خاللها عن جملة من ويقوم بها الحزب في ظل البيئة التي ينشأ فيها 

تمثيل تلك المصالح في البيئة  إلىهو في هذا الشأن يسعى والمصالح في المجتمع، 
التعبير عن ويعرف في أدبيات النظم السياسية بتجميع المصالح الخارجية، األمر الذي 

 المصالح.
تلجأ وذكرناها  تستعين وللقيام بالوظائف التي سبق ولكي تحقق األحزاب أهدافها و 

متنوعة  يصعب وهذه األخيرة كثيرة جدا والوسائل ون اآلليات ـة مـمجموع إلى
  مها:لكن سنحاول فيما يلي ذكر أهوتحديدها، وا ـحصره

  

 المطلب الرابع: 
  وسائل األحزاب السياسية

  

يعتبر الحزب اليوم أداة تسمح للمواطن بالمشاركة في الحياة السياسية، كما يعتبر  
اجتماعي و تستعمله لتنفيذ برنامج سياسيوحوله  لتنظيما دائما لجماعة من الناس تتكام

في سبيل الحصول على السلطة أو المشاركة والحكم  إلىن طريق الوصول ـن عـمعي
لكنها تحقق في الوقت وتحقيق هذا الهدف،  إلىفيها، يقوم الحزب بأعمال ترمي أساسا 

التي سبق و ذلك من خالل الوظائف التي تقوم بها هذه األحزابونفسه خدمات للمجتمع، 
 إلىتلجأ و نالقيام بوظائفها تستعيوفي سبيل تحقيق األحزاب ألهدافها وذكرناها، و

قد وأبعد الحدود  إلىمتنوعة وهذه األخيرة كثيرة جدا والوسائل و مجموعة من اآلليات
  كنماذج عن األنماط المختلفة لهذه الوسائل نذكر ما يلي:ويصعب حصرها، 

  

                                                
1 - Philip Braud, Manuel de sociologie politique, 2ème édition, France : L.G.J.D, 1995, p189 



  الفصل األول:                                                   اإلطار النظري والمفاھیمي للدراسة
 

41 
 

  الوسائل السياسية: - أوال

  من أهمها:وهي بدورها متعددة   

  التمثيل النيابي: -1

التواجد في مختلف المجالس المنتجة سواء  إلىهي أهم وسيلة، حيث يسعى الحزب  
بقدر ما ينجح الحزب في إيصال أكبر عدد ممكن وخاصة البرلمان والمحلية أو الوطنية، 

     نشر مبادئه ومثل هذه المناصب بقدر ما يعمل على تثبيت  إلىمن أعضائه األكفاء 
 لسلطة أو الوصول إليها.تحقيق مشاركته في اوبرنامجه، و

  اإلقناع:والمناقشة -2

تماسك وحدة الحزب الداخلية والحوار من الوسائل الضرورية لتحقيق والمناقشة 
مواقفه  حيث يوفق من جهة بين وجهات نظر أعضائه المتباعدة أو المتضاربة، كما يطور

  .1المختلفة داخلهالمعلومات التي تشرح عنها المناقشات و برنامجه بفضل اآلراءو

أخالقي، حيث يحاول أحد األطراف المعنية (من وفاإلقناع أسلوب واعي، عقالني   
كاره ذلك بتفهم أفويجذب اليه طرفا أو أطرافا أخرى واألحزاب السياسية)، في أن يكسب 

دعمها باآلراء واقناعهم بها، من خالل عرضه الشيق للقضية و القبول بهاوبرامجه و
هنا يسعى الطرف األول أو أحد األحزاب لجعل األطراف و يم الخالصة،القوالحكيمة 

تقبل الشروط التي تم االقتناع ويطرحه و اب األخرى تقبل بما يعرضهاألخرى أو األحز
الحقيقية كانت و بها، حيث أن هذا األخير تأسس على مجموعة من المعلومات الواقعية

 حقق بعد زوال الغموض عنها، كقيامغائبة عن األذهان، أو على مصالح يمكن أن تت
يشرع في اقناعهم به ورئيس الحكومة أو الدولة بعرض برنامجه على أعضاء البرلمان 

تعتبر االنتخابات الفرصة السانحة للعمل باألسلوب االقناعي وحثهم على تأييد برنامجه، و
توليده عند الناخبين وكل مرشح يسعى لكسب االقناع وأفكاره، وفكل حزب يطرح برنامجه 

أن اإلدارات الحكومية بعرضها لبرامجها على الجماهير، فهي والمستمعين له، كما و
  .   2تحاول إقناعهم بجدواها

يقضي على الخالفات وجانب ذلك فإن اإلقناع يحقق أيضا التماسك الداخلي  إلى 
الحصول وصفه  لىإالمحتملة، كما أن الحزب يستعمله تجاه المواطنين اآلخرين  لكسبهم 

 .  3على أصواتهم في االنتخابات
 :التوفيقوالمساومة - 3  
الجماعات التأثير على السلطة الحاكمة وال يمكن للكثير من األفراد وال يقدر    

التي على رأسها األحزاب السياسة، حيث وة، إال من خالل تنظيمات على السياسة العامو
 إلىتحاول بعضها  بالدخول في مساومة مع أحزاب سياسة معينة من أجل التوصل 

                                                
   .257، صبقامرجع س، الدستورية المقارنةالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات مين شريط، األ -1
التوزيع والطباعة، و، عمان: دار المسيرة للنشر 1، طالتحليلوالسياسة العامة منظور كلي في البنية فهمي خليفة الفهداوي،  -2

  .261ص ،2001
   . 257، صبقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةاألمين شريط،  -3
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فالمساومة هي "تحقق لهما مصلحة أو مصالح مشتركة.بالتالي وا، ـهميمبادالت مفيدة لكل
أخرى تملك ترغب في الحصول عليه جهة وة، بين جهة تملك شيئا تحتاج إليه ـعملية تفاوضي

خذ أي أن المساومة تقوم على مبدأ " 1"بدورها شيئا، يمكن مبادلته إزاء ذلك الشيء الذي تحتاجه
السلطة و األحزاب السياسية أو بين األحزاب السياسيةو" فقد تتم بين المواطنين أعطو

واألحزاب  الحاكمة أو العكس أو بين األحزاب السياسة المختلفة، أو بين المواطنين
السلطة الحاكمة، أو بين الدول أو بين أعضاء البرلمان أنفسهم، بالتالي والسياسية 

هناك نوعان والحياة السياسية وفالمساومات تحدث بين األطراف المختلفة في العملية 
  :     2شائعان للمساومة هما

 .Long Rolling مساومة االتفاق على الملف الكامل -
 . Compromiseيقيمساومة االتفاق التوف -

التوفيق فالهدف و نظم الديمقراطية على المساومةتستند العملية السياسية في الو 
تحقيق التوازن أو استعادة هذا التوازن "األساسي من السياسات التي تطرحها هذه النظم هو  

نفس  يفسره فيويرتبط بهذا و، 3"الثوريةوإذا تعرض ألي اختالل مع استبعاد الحلول المتطرقة 
الوقت، استناد الظاهرة الحزبية في النظم الديمقراطية على النموذج الذي طرحه دافيد 

  ، المخرجات، التغذية العكسية........).تإيستون في تحليل النظم (المداخال

هي و بالتالي فالمساومة تعني كل طرف يتحمل جزءا من النفقة أو التكلفة كمقابل،و 
وفقا للمفهوم الليبيرلي والمساومة بهذا المعنى و عمل شيء، إلىل بالحاجة إدراك متباد

قل من شيء أ إلىى أساس أن كل طرف ينتهي حل وسط عل إلىالغربي يرتبط بالتوصل 
  .4الذي يرغب فيه، فيتحمل كل طرف جزء من النفقة أو التكلفة كمقابل

تفضيالت ونيات أيضا إمكاوفآليات المساومة تتطلب أن يعرف المساوم إمكانياته        
في أي جو ينبغي عليه أن يعمل فضال عن ضرورة معرفته بتكتيكات ومتى واآلخرين 

 .5المساومة الفعالة
التوفيق باعتبارهما أساس العمل وتولي األدبيات الغربية قيمة كبيرة للمساومة و 

 زودجوهر العملية السياسية في الديمقراطية الغربة، حيث يراها البعض أداة توالسياسي 
ات صنع ـحسابوتقلل من نفقة الفعل السياسي والطمأنينة والمواطن بأسس الراحة 

                                                
   .258-257، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -1
  .258ص ،سهنف المرجع  -2
- لملف الكامل امساومة االتفاق علىLong Rolling: نتتضمن هذه المساومة المنفعة المتبادلة بين األطراف إزاء قضيتيو 

، فيسعون إلى ممختلفتين في السياسة العامة: مثل االتفاق الذي يحصل بين عدد من البرلمانيين يهدفون مصلحة ناخبيهم أو منطلقا ته
تأييده للقضية التي يسعى إليها زمالئهم وإلى جانبهم مقابل تصويتهم وليصوتوا معهم  مساومة عدد أخر من زمالئهم البرلمانيين

  نفعة متبادلة.وبالشكل الذي يحقق م
تتضمن هذه المساومة أسلوبا صريحا وواضحا إزاء قضية منفردة واحدة في إطار و: Compromiseمساومة االتفاق التوفيقي -

الحل الوسط المرضي للطرفين، عمال بالمقولة الشائعة (بعض الشيء خير من ال شيء)، ولمزيد من المعلومات راجع: فهمي خليفة 
  ما بعدها.و 258ص، بقامرجع سالفهداوي، 

  .145-144، ص1989، عمان (ب.د.ن)، أداء النظام السياسيوالسياسة العامة كمال المنوفي،  -3
.145صالمرجع نفسه،  - 4  
. 258، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  - 5  
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االقتصادية ووارد اإلنسانية ـات على المـماعالجوتوفير رقابة المواطنين ورار، ـالق
  .1هي أداة قادرة على تحقيق التحوالت السلميةو

  Coalition Formationتشكيل التحالف-4

ال تستطيع األحزاب تحقيق مصالحها على المدى البعيد، من خالل منظورها   
التحالف كخيار تكتيكي أكثر فاعلية في التأثير على السلطة  إلىاالستراتيجي، حيث تلجأ 

السياسة العامة، فبناء التحالف يعني اشتراك حزبين أو أكثر نحو نفس الهدف والحاكمة 
إزاء أهداف أو قضايا أخرى، فتتحد ألجل تحقيق ذلك  على الرغم من اختالفها وتناقضها

  .2الهدف

أو جماعات أو أحزاب قد تكون متضادة  اذا فالتحالف غالبا ما يتشكل من قبل فرق       
 إلىهذا ما يؤدي والذي يوحدها، هو هذا الهدف المتحالف من أجله بينهما. وفيما بينها، 

حل الصراع، حينما ال يمكن  إلىطة مدعاة حسم الصراع أحيانا، حيث يمكن أن تكون السل
بناء التحالفات وذلك الن السلطة ترتكز دائما على محاولة تشكيل وحله بوسائل أخرى، 

صعبة، حيث تعتبر عملية إقامة التحالفات وخاصة حينما تكون األهداف العامة غامضة 
للجهات صنع السياسة العامة، لكي يتسنى و ة ضرورية في المشاركة في الحكمخطو

منطلقا والمختصة عدم الدخول في التفاصيل الدقيقة التي قد تثير تصادم وجهات النظر 
  .3للصراع الذي يمكن تجاوزه من خالل التحالف

  اون:ــالتع -5

يتم التعاون بين األحزاب السياسية عندما تكون لهذه األخيرة أهداف معينة تسعى   
االمتيازات التي يوريدونها يدفعهم نحو و وقعون أن حصولهم على المكاسبلتحقيقها، فيت

  أن هذا هو األنسب لبلوغ هذه األهداف.واالتفاق على قرارات السلطة والتعاون 

مثال على ذلك وجود اقتراح في البرلمان يقضي بزيادة أعداد موظفي الوزارات و  
ن في كان الرأي العام مع أو ضد الفكرة، فإن جميع أعضاء البرلمان بامكانهم التعاوو
إستراتيجية وجعله تشريعا من منطق أن التعاون يمثل قاعدة عملية ورير هذا المقترح ـتم

جعل المصلحة تعود للجميع، مثل زيادة منافع الضمان االجتماعي أو وجيدة لخلق الوفاق 
معاشات التقاعد عن العمل، يجب أن ال تشكل تهديدات ألية حزب سياسي، بحيث تفقد 

  . 4حقيق األهداف المرجوةطريقة التعاون في ت

  قد:ــالن-6

أخطاء  األحزاب األخرى و عيوبوإبراز نقائص ونقد  إلىيلجأ الحزب بصفة دائمة   
مبادئه عن برنامج تلك وهذا ليبين أفضلية برنامجه وخاصة الحزب أو األحزاب الحاكمة، 

األحزاب ليكسب أعضاء جدد من وجدارته بالحكم منهم واألحزاب، ما يبين بذلك أهميته 

                                                
   . 145ص بق،امرجع س وفي،نكمال الم -1
   .259، ص بقامرجع س فهمي خليفة الفهداوي، -2
   .259ص ،هنفس المرجع -3
   .261، صبقامرجع س فهمي خليفة الفهداوي، -4
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  .    1رىـاألخ

أساليب الهجوم على األحزاب األخرى سواء كان محقا في ذلك أو  إلىكما تلجأ   
توحيد صفوف الحزب، عبر اعتقادهم و من أجل زيادة تماسك أعضائه كان على باطل،
  .   2األكثر تمثيال لمصلحة الشعبو ألفضلبأن حزبهم هو ا

  الوطنية:إدماج المصالح الخاصة في المصلحة  -7

      المصلحة الوطنية ويق بين مصالحها الخاصة تعمل كل األحزاب على التوف  
الشعارات الوطنية حتى تظهر أنها ال والقيم وذلك عن طريق التمسك بالمبادئ والعامة و

 يدـتلقى التأي اليـبالتوتحقيقها، وتتنافس مع المصلحة الوطنية بل تعمل على خدمتها 
عن و ور حتى تبين أنها مدافعة عنهبعض األحزاب تربط نفسها بالدستو الدعم الشعبي،و

المدافع عن القيم اإلنسانية والمصلحة الوطنية، كما تظهر األحزاب أيضا بمظهر المتمسك 
  .        3الكرم،....الخوالفضيلة و قيم الشرفوحقوق اإلنسان، مثل 

  ممثلي األحزاب السياسية و المناقشات مع ممثلي السلطاتوالمشاركة في المداوالت
  لبيان وجهة نظر الحزب في كل قضية ووضع الحلول لها.

  تقديم المذكرات تأكيدا لوجهة نظر واالحتجاجات وتنظيم التظاهرات السياسية
 . 4األحزاب

ن الوسائل السابقة الذكر (الوسائل السياسية) ليست وحدها المستعملة من طرف إ
ا السياسية التي لها أهمية في حياتهواألحزاب السياسية بل هناك وسائل أخرى متعددة 

  المتمثلة فيما يلي:و لممارسة وظائفهاو

  وسائل االتصال: - ثانيا

مرئية و إذاعة مسموعةوصحف الوسائل اإلعالمية المختلفة من  إلىتلجأ األحزاب   
هذه وتحقيق مختلف أهدافها والبيانات لإلقناع ببرامجها والمجالت وحيث تصدر الجرائد 

أن تكون له عدة وسائل  إلىدرجة أن كل حزب يسعى  إلىالوسائل ذات فعالية كبيرة 
  . 5إعالمية تحت تصرفه

  الوسائل المادية األخرى: - ثالثا

 تظاهرات حزبية مختلفة، سوءا فكرية كالمحاضراتتقوم األحزاب بتنظيم   
كذلك إنشاء مدارس خاصة تقدم و نشر الكتب،وألفالم الوثائقية إنتاج اوالمهرجانات و

أوسمة ور شعارات الحزب في شكل معلقات ـنشوكذلك طبع ودوارات تكوينية لألعضاء 
  .6غير ذلكو

                                                
  . 257ص ،بقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنة االمين شريط، -1
   .313، صبقامرجع سقطحان أحمد سليمان الحمداني،  -2
   .258- 257، صبقامرجع س، الدستورية المقارنةالوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات االمين شريط،  -3
  .56، ص1963، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، النظم السياسية المقارنةمحمد خيري عيسى،  -4
   .258، صبقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةاالمين شريط،  -5
  . 258، صهنفس المرجع - 6
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  الوسائل االقتصادية:  - رابعا

  المساعدات التي تساعد الحزب لتغطية نفقاته من خالل والحصول على األموال
راك المالي ألعضائه أو تقديم التبرعات المادية أو العينية في ـتنظيم االشت

 أعضائه.وتقوية العالقة بين الحزب  إلىهذا يؤدي والحمالت  االنتخابية، 

  طلين تشغيل العا إلىاجتماعية، تؤدي واستثمار أموال الحزب في مشاريع إنتاجية
رعاية ومساعدة أعضائه و دة من األرباح لدعم الحزب ماليااالستفاوعن العمل، 

  أنصاره.

  1المادية لفقراء الحزب، وزيادة ارتباط المواطنين بهوتقديم المساعدات المالية. 
  :الوسائل االجتماعية  -خامسا

  الشعب وتنظيم ندوات اجتماعية من أجل زيادة ربط العالقة بين أعضاء الحزب
تشجيع التعاون واألطفال ورعاية األمهات وكاشتراك المرآة في العمل الحزبي، 

  .    2إيجاد حلول للقضايا االجتماعيةواالرتباط األسري، واالجتماعي 

  فالمؤتمرات االجتماعية لألحزاب مركز تطوير مواقووتعتبر هذه الندوات 
  السياسية لها (األحزاب).ذلك من خالل صياغتها ووضعها للبرامج و األحزاب،

  العرقيةو نبذ االختالفات الدينيةو ماعي أالسالم االجتوالتأكيد على الوئام 
 والعشائرية، إال إذا كان الحزب يشكل طائفة معينة من المجتمع.

  بين الجماهير.وبينهم وتنظيم زيارات بين أعضاء الحزب 

  اللتزام بالقواعد او التضحية في سبيل الحزبومن التضاوتشجيع روح العمل
 الفضيلة.والكرامة و العدالةويد على مبادئ الشرف التأكواألخالقية 

  الوحدة بين ودالالت من أجل بث روح الحماس وارتداء مالبس معينة ذات رموز
إظهار القوة كي تهاب الحزب غيرها من وأنصار الحزب، خاصة الشباب، 

 األحزاب.

 الفنية والرياضية و لنوادي الترفيهيةاومعيات تقديم خدمات اجتماعية عبر الج
  .  3(خاصة في السويد)

  الوسائل القهرية:  -سادسا

ذلك  بموجب الدستور  و العنف،وتمنع وسائل القهر وم الدول ترفض ـن معظإ  
ريخ التا إلىالتداول السلمي على السلطة، لكن بالعودة ونفسه، كونها تتنافى مع الديمقراطية 

 النازيةواألحزاب الفاشية  خاصة في ظل الحزب الواحد (مثلو األحزابنجد أن كثيرا من 

                                                
   .259، صبقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةاالمين شريط،  -1
   .259ص  ،هنفس المرجع -2
  .314-313، ص بقامرجع سقطحان أحمد سليمان الحمداني،  -3



  الفصل األول:                                                   اإلطار النظري والمفاھیمي للدراسة
 

46 
 

اإلرهاب السياسي و العنف في شكله العنيف المتمثل في االعتقاالت إلىالشيوعية) لجأت و
العنف  إلىالبوليس السري، كما لجأت أيضا و المخابرات إلىاللجوء وخويف، التوالتهديد و

امتيازات والحرمان من حقوق و اعياالجتموادي هو الضغط االقتصوفي شكله المستمر 
  .    1اجتماعية معينة

  الوسائل العسكرية:  - سابعا

تملك بعض األحزاب قوات خاصة تسمى "الميليشيات الشعبية" يستخدما الحزب   
هذه القوات المسلحة قد تكون علنية تعمل وتخويف خصومه، ولزيادة قوته، أو ترهيب 

  .2لكنها موجودة يمارسها الحزب بشكل أو بأخروبموافقة السلطات، أو ال تكون علنية، 

  الوسائل الدينية:  -ثامنا

  احتراما لكل األديان و دينية تأكيدا لتوجيهات الحزبالمناسبات الواالحتفال باألعياد  
  المذاهب دون تمييز.والطوائف و

  قد تكون هذه الوسائل مجرد  وممارسة الطقوس الدينية، والتأكيد على قيم اإليمان
  .   3شعارات دينية لغرض الكسب

لقد رأينا فيما سبق أن األحزاب السياسية هي مجموعة من األفراد تجمعهم أفكار أو   
السلطة أو المشاركة فيها، بالتالي فهي تقوم  إلىتسعى للوصول واديولوجية واحدة، 

الحكم أو تشارك في رسمها اذا  إلىرسم السياسات العامة فور وصولها وبتطبيق برنامجها 
لم تتمكن من ذلك، بالتالي فالسياسات العامة هو ما تقوم به هذه األحزاب في اطار 

ذا فالسياسة إغباتهم رو تلبية حاجاتهموكل األفراد برامج لحل مشاوالحكومة من خطط 
االدارة العامة، فهي تعتبر أحد المفاهيم المستحدثة في دراسات والعامة مرتبطة بالحكومة 

التعريفات المقدمة لها (السياسة العامة) من وأعقدها، حيث تعددت المفاهيم وهذه األخيرة 
 اتالمختصين في هذا المجال، فهي تتكون من مجموعة من المكونوطرف الباحثين 

الخصائص المتفاعلة فيما بينها،كما أنها تقوم على مجموعة من المراحل المترابطة التي و
تنتهي بحل المشكلة العامة أو القضية العامة  بالتالي فالسياسة العامة هي مجال معرفي 

  هذا ما سنراه في المبحث الموالي.ومعقد وواسع 

  

  

  

  

  

                                                
  1   ..259، صبقامرجع س، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية المقارنةاالمين شريط،  -

  . 316 -314، صبقامرجع سقطحان أحمد سليمان الحمداني،  -2
  .316ص  ،هنفس المرجع -3
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السياسية وأحد الموضوعات الهامة في الدراسات االدارية  تشكل السياسة العامة 
تداوال وأعقدها، حيث لقيت اهتماما بالغا وصبحت اليوم أحد أخصب المواضيع التي أو

هم كثيرون و علماء السياسة،والمتخصصين في علم اإلدارة العامة و واسعا لدى الباحثين
  تصميمها أيضا.ود مجاالتها ـتحديويلها تحلوالذين أسهموا في دراستها 

المصالح وإذا فالسياسة العامة تجلب الكثير من المعاني كالحكومة، اإلدارة العامة 
 ذلك الممر الحلزوني المؤطـرالوطنية،....إلخ، فهي بهذا المعنى وصفها البعض بأنها:"

 مستفيدينو المرور منه، صناعاد المارون منه أنفسهم مجبرين على ـانا الذي يجـالالمؤطر أحيو
  .1منقدين"و

فطبيعتها (التعقيد، العمومية،...) جعلت منها حقال دراسيا علميا، يتناول السياسة 
 أثارهاوتوضيح أسبابها وتحليل ومراحل وم ـمن مفاهي العامة بمختلف جوانبها

العمليات و المتنوعةكذا المؤسسات ومدى تأثير العوامل البيئية عليها أيضا، ومحتوياتها، و
تحليلها، فعلى السياسة العامة أن تضع معالم والسلوك السياسي في صنعها والسياسية 

الهيئات الحكومية لمواجهة تحديات البيئة الداخلية والطريق التي تسلكه مختلف المنظمات 
داء توجد التوازن بين األوالخارجية، فهي التي تستطيع التوفيق بين العناصر المختلفة، و

 التكاملوتراتيجيات التنسيق هي التي تتولى أيضا إسواألهداف المنتظرة، والوظيفي 
  التكيف.و

مداخل لدراسة السياسة و لماء السياسة عدة نماذجطور عوفي هذا الصدد قدم و
انطالقا من هذه وتقديم المرتكزات األساسية التي تقوم عليها، والعامة ألغراض تحليلها 

كذا ونشأة السياسة العامة ومفهوم   إلىالخلفيات، سوف نتطرق في هذا المبحث والنقاط 
  مراحل رسمها.و امكونات خصائصه

  النقاط التالية: إلىطرق نتانطالقا مما سبق سوف و

 :تطور السياسة العامة.ومفهوم  المطلب األول  

 :خصائص السياسة العامة.ومكونات  المطلب الثاني  

 :إعداد السياسة العامة.ونع مراحل ص المطلب الثالث 
  

  
                                                

- دراسة حالة المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي–دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر أحمد طيلب، - 1
   .01، ص2007جامعة الجزائر،  والعالقات الدولية،(مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير منشورة)، قسم العلوم السياسية 
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  المطلب األول:  

  تطور السياسة العامةومفهوم 
  

تنفيذ السياسات العامة، ذلك وفقا ومهما لرسم ولقد أعطت الدولة دورا رئيسيا 
لفت هذه األهمية من نظام سياسي ـاختوللمفاهيم التي سادت خالل القرنين السابقين، 

ذلك وفقا وى االختالف في مستوى تدخل الدولة تجلو من نظام دستوري ألخر،ور، خآل
فالسياسات العامة ترتبط بشكل أو بأخر  ،القيم التي يتبناهاولطبيعة النظام السياسي السائد 

تطبيقا لها في ون هذه السياسة انعكاسا باإليديولوجية التي يتبناها النظام وعادة ما تكو
  .   1مختلف المجاالت

قة بالسياسة العامة هي دراسة لما يفعله النظام السياسي إذا دراسة المفاهيم المتعل
عاما من  50لإلجابة على السؤال الكبير الذي طرحه "هارولد السويل" منذ أكثر من 

كيف؟ أو هي  التوزيع أو التخصيص السلطوي للقيم على حد و"يحصل على ماذا، متى 
قدراته  حسب "رفاعة وياسي هي أيضا دراسة لوظائف النظام السو، 2تعبير "دافيد إيستون"

إدارة شؤونهم، أي دراسة األداء الحكومي والطهطاوي" من دراسة لقضاء مصالح االفراد 
، هذه هي المحاور التي يمكن من خاللها حصر أبعاد هذا 3السياسيوبمضمونه اإلداري 

مفهوم السياسة العامة البد من التعرف أوال على بعض  إلىالمفهوم، لكن قبل التطرق 
  محصلة هذا المفهوم المعقد.والمفاهيم التي تدخل في تركيب 

ة" لح "السياسـة العامة فأول مفهوم يلفت االهتمام هو مصطـتشريح السياسوعند تفكيك و
  اذا ما هي "السياسة"؟ 

  تعريف السياسة: -1

 إلىاختالف هذه التعريفات يرجع ومتباينة لكلمة "سياسة"، وهناك تعاريف متعددة 
     ن ـالمفكريوالمنطلقات الفكرية لعلماء السياسة والمصطلح  إلىاختالف زوايا النظر 

  كذا المداخيل المستخدمة لدراسة هذا المفهوم.والباحثين أيضا، و

هي والممارسات، و"برنامج معد للقيم المستهدفة  ا:ـبأنه)  Policy(ة فقد عرفت السياس
التوقعات فيما يخص مستقبل عالقات الذات مع الغير" والمطالب و تطبيق التحدياتوصياغة ووضع 

قد أكد البعض على عنصر االكراه، فوضعت السياسة بأنها "اإلكراه المخطط عمدا، أو أقوال تحدد و
  .4موضوع أشياء ممارسة اإلكراه داخل سياق عالقة القوة في المنظمات"ووسائل وغرض 

"أسلوب أو طريقة للتصرف " السياسة بأنها: Presthusهو "ويعرف أحد علماء السياسة و
ن البدائل في ـالمنظمات الجماعية أو األفراد من بين العديد مو م اختياره بواسطة الحكومةالذي يت

                                                
   .12ص ،2007، بيروت: دار المنهل اللبناني، 1، طالسياسات  العامة في الدول الناميةحسين خليل،  -1
  .15، صبقامرجع سوفي، نكمال الم -2
تحليل آخرون...)، و، في: على الدين هالل ( العشرين"وتحليل السياسة العامة في القرن الحادي سلوى الشعراوي جمعة، " -3

  .23ص ،2004استشارات االدارة العامة، والقاهرة: مركز دراسات  السياسات العامة في الوطن العربي،
   451، ص1993، الكويت: (د.د.ن) ، 1،جموسوعة العلوم السياسيةأخرون...)، ومحمد محمود ربيع، عبد اهللا الغنيم ( -4
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  .1المستقبلة"و ةتحدد القرارات الحاليوضوء ظروف معينة لكي ترشد 

"مرشد  :هايصفها بأنّ ية محددة كعملية تحكم صنع القرارهناك من عرف السياسة من زاوو
تنصف إجراء عملية اتخاذ القرار في ضوء أو من خالل إطار محدد وفي اتخاذ القرار، فهي تحكم 

  .2توجه عملية اتخاذ القرارات"ومجموعة من القواعد التي تحكم و هذا اإلطار هو

) لما قد يشير Policyهذا عن مفهوم السياسة لكن ال يجب أن نلحق مفهوم السياسة (
  ها:التي تعرف على أنّو) Politicsإليه مفهوم السياسات (

توجه القرارات نحو تنفيذ الغايات و ي تشكل إطار للتفكير في المواقف،"....تلك التوصيات العامة الت
أال تكون ومنطقية، و ةـم بالثبات النسبي، واقعيـتكون واضحة، محددة، مفهومة، تتسوودة، ـالمنش

  .3"متعارضة مع األهداف

المبادئ التي يلتزم بها المخططون ومجموعة القواعد في تعريف أخر تمثل السياسات:"و
المنفذون في كل مراحل العمل، فهي تعبير عن االتجاهات الرسمية في التنظيم نحو أنماط السلوك و

  .4تعبير أيضا عن الوسائل التي يمكن إتباعها لتحقيق األهداف"والمسموح به، 

فالسياسة العامة باختصار هي صياغة األهداف، هي اتجاه يوضح أسلوب التفكير 
ها القرارات ألنّوالمرشد لألفعال وعند اتخاذ القرارات الصالحة لمشروع، كما أنها الموجه 

عالقة جوهرية وهناك ارتباط وثيق والذي يربط تلك األفعال باألهداف،  توضح األساس
تختلف من حيث تعاريفها حسب الزوايا المراد تحديدها ووت السياسات تتفاوبين المبادئ 

مؤسسات الحكم أما آخرون و فهناك من ينظر اليها من زاوية السلوك المرتبط باألشخاص
األهداف  إلىفيصفونها على أنها جوهر العمليات المتعلقة بالتعامل مع المشكالت وصوال 

وة ـالقوأن السياسة هي تفاعالت انسانية محملة بالتهديد أ إلىكما تشير التعريفات أيضا 
أقلية والتي يراها البعض أنها لب السياسة، على اعتبار أن السياسة هي جماعة من األفراد 

االكراه المشروع على أغلبية من المؤسسين الذين يسمون بذلك من ويمارسون السلطة 
  تحت سلطة األمر.وتلقاء أنفسهم 

الفرق بين مفهوم و مفهوم السياسة، إلىمختصرة  لو بصورةوا فبعد أن تطرقن
المفاهيم والسياسات، سوف نقف عند مفهوم السياسة العامة كأحد المواضيع والسياسة 

السياسات" وعلى خلفية المفهومين"السياسة واالدارة العامة، واسة المستحدثة في علم السي
تحديد مصطلح و االجتماع في وصفوة ة العاماالداروأسهم العديد من علماء السياسة 

المداخل المنتهجة في دراسة هذا المفهوم حيث و"السياسة العامة" حسب منطلقاتهم الفكرية 
تتمثل بالحاجات  مجاالتها، التيو بقضايا الشؤون المجتمعية العامةربطوا هذا األخير 

جهات النظر تباين في ووالمشكالت على الرغم من وجود تفاوت والقضايا والمطالب و
ون منها عند بيان موقفهم أو تعريفهم للسياسة العامة فضال عن قحول األسس التي ينطل

األمريكي "جان ديوي"  اختالف آرائهم حول تعريف المجال العام الذي راى فيه الفيلسوف
                                                

 1 - Presthus.R, public administration, The ronalc press,  N.Y, 1975, p15 .    
  . 13، ص1987دار المعارف،  ، القاهرة:نظرية اإلدارة العامةأحمد رشيد،  -2
  . 308، ص2003، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديد، االدارة العامة مصطفى أبو زيد فهمي، حسين عثمان، -3
، 1993، عمان، (ب.د.ن)،3،طالوظائفوالمفاهيم الحديثة في اإلدارة: النظريات محمد قاسم القريوتي، مهدي حسين زويلف، -4

  .124ص
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"J.Dewey" األنشطة تصبح عامة، حين تتولد عنها نتائج يتعدى تأثيرها نطاق األفراد " بأن
  .1الجماعات المرتبطين فيها بصورة مباشرة"و

  

  مايلي: إلىإمعان النظر في أهم التعاريف الواردة يمكن أن نقسمها ومن خالل االطالع و

 :اسة العامة من منظور ممارسة السلطةمفهوم السي -1 
"قدرة التي تعبر بصفة عامة عن ومعنى القوة  إلىفي البداية ال بد من اإلشارة         
أو مجموعة أو حكومة ما على القيام بعمل يؤثر في شخص أو مجموعة من األحداث تغير شخص 

أو  تكون القوة نتيجة امتالك مصدرو"، في السلوك المحتمل القيام به إزاء عمل مستقبلي محدد
عليه ومثل اإلكراه، المال، الخبرة، المنصب الشخصي،.....إلخ  قوة، المعروفةـمصادر ال

التجاه يرون أن نتائج أي مجتمع سياسي ما هو إال تعبير عن البيئة التي فإن أصحاب هذا ا
تعيش فيها هذا المجتمع من محصلة أنماط النفوذ، أو أن التركيز األكبر على عملية القوة 

  الوسائل التي بها تم ذلك.وكيفية ممارسة النفوذ لتحقيق السياسات العامة والسياسية 

خرين حيث يعرف "ماكس فيبر على اآلفها البعض من باب التأثير وعر
M.WEEBER عية بتنفيذ رغباته رغم مقاومة :" إحتمال قيام شخص ما في عالقة إجتماالقوة بأنها

من بين التعريفات التي سارت و" ساس الذي يقوم عليه هذا االحتمالاآلخرين بغض النظر عن األ
رة على جعل شخص أخر يقوم القد" بحيث يقول: DEHLعلى مدى هذا التعريف ما قدمه "دال 

  .2بعمل لم يكن يقوم به بغير ذلك"

هناك تعريف للقوة من زاوية القدرة على التأثير في صنع القرار في المجتمع حيث و
اتجاها أخر   A.KAPLAN "ابرهام كابالن"و H.LASWELاتجه كل من "هارولد السويل" 
بدائل بعد دراسة الموقف من أجل تحقيق هو االختيار الواعي بين ال"في تعريف القوة بصفة عامة 

هدف معين، هذا التعريف يؤكد على أنه من الصعب تحديد المراكز الفعالة أو مواطن القوة في اتخاذ 
  .3"القرار

فهذه تعاريف متنوعة للقوة من عدة زوايا كالتحكم أو التأثير أو صنع القرار، فالقوة 
النفوذ، نقف على مفهوم السياسة وعملية ذات وجهين هما السلطة وذات طبيعة نسبية 

  العامة من منظور القوة.

 " السياسة العامة H.LASWELL" انطالقا من مفهوم القوة عرف "هارولد السويلو
المزايا والقيم وق بتوزيع الموارد كيف؟ من خالل نشاطات تتعلومتى؟ و "من يحوز على ماذا؟ :هابأنّ
التأثير بين أفراد المجتمع من والنفوذ، و المكانة االجتماعية، بفعل ممارسة القوة أوتقاسم الوظائف و

  .4قبل المستحوذين على مصادر القوة"

                                                
)، 1، عدد (2، الرياض: مجلة العلوم اإلدارية، متحديد الظاهرة السياسيةوتطور مفاهيم علم السياسة  عثمان ياسين الرواف، -1

  .191ص
، 2002التوزيع، والنشر و، االسكندرية: مركز الدالتا للطباعة المعاصرةوالعلوم السياسية بين االصالة محمد نصر مهنا،  -2

  .121-120ص
   .125-123، صهنفس المرجع -3
  .32، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -4
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  M.LINDENBING  كما توسع في بسط هذا المنطق كل من "مارك ليند تبريك
 ي عمليت" حين عرفا السياسة العامة من منطق برغما B.CROSBYبنيامين كروسبيو

عملية نظامية تحضى بميزات التوفيق من أنها: "والمساومة والجذب و خذع لعمليات األـيخض
كيف؟ عن ماذا ومتى؟ وير عمن يحوز على ماذا؟ ـللتغيوالمساومة، وديناميكية متحركة للمبادلة 

  .1"كيف يمكن أن أحصل عليه؟ومن يملكه؟ وأريد؟ 

  

العامة  Valuesفي حصولها على القيم  Eliteالصفوة  ةإن منظور القوة يعكس إمكاني
أن السياسة العامة يمكن لها أن وعلى قوة اآلخرين في المجتمع  Influenceعبر التأثير

القوة، الذين يسيطرون على محاور وتكون انعكاسات لوجهة نظر أو إرادة أصحاب النفوذ 
  .2نشاطات مؤسساته المختلفةوالتنظيم السياسي 

المنظور لقي انتقادات لدى الكثير من المفكرين الذين ال يؤمنون بأن غير أن هذا 
النشاطات التي تدور في فلك و التفاعالتوتفسير كل العالقات  القوة وحدها قادرة على

غير السياسة والسياسة العامة ضمن إطار المجتمع فضال عن تداخل المضامين السياسة 
  .3ع السياسات العامةللقوة دون التمييز بينها، عند التعامل م

فلهذا النقد تأثير في بروز تيار أخر يعرف السياسة العامة من منطق أخر يختلف 
  هو أداء النظام السياسي.وتماما 

  مفهوم السياسة العامة من منظور أداء النظام: -2

لقد وصف العديد من علماء السياسة النظام أنه وحدة كلية تتكون من مجموعة 
شكل فيما بينها نسقا من العالقات المتبادلة في اطار تلك الوحدة وحدات أو نظم فرعية ت

في هذا االتجاه فكان يرى أن النظام يتألف  D.EASTON الكلية، حيث ذهب "دافيد إيستون"
من مجموعة متغيرات تتأثر فيما بينها، بالتالي اهتم بالسياسة العامة من وجهة تحليل 

من منطق تفاعلها الصحيح مع البيئة الشاملة  محصلة في حياة المجتمعوالنظام كنتيجة 
العالقات أصوال لظاهرة السياسية والسلوكيات والمرتكزات و التي تشكل فيها المؤسسات

توزيع القيم (الحاجات المادية التي يتعامل معها النظام السياسي، وعليه فهو يعرفها:" 
نشطة االلزامية الموزعة لتلك األونوية) في المجتمع بطريقة سلطوية آمرة، من خالل القرارات المعو

التغذية و Outputsالمخرجات و Inputsة تفاعلية بين المدخالت ـم في إطار عمليـالقي
فهذا التعريف يعطينا صورة عن بيئة السياسة العامة أي عالقتها  * 4Feedbackالعكسية

توفقات ومساومات وصراعات وعالقات وكل ما قد يحدث من تفاعالت وبالنظام السياسي 
  كما ينظر للسياسة كنسق يتفاعل مع باقي األنساق األخرى أخذا أو عطاء.

"محصلة عملية امة هي: بأن السياسة الع  G.Almendكما يرى أيضا:"جبرائيل ألموند" 
                                                

  .32ص ،بقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -1
   .328، ص1977ن)، دار غريب للطباعة، .ب.(ب الرأي العام،هاري هولوواي، جون جورج،(ترجمة: أمين سالمة، الفجالة)،  -2
  .179، صمرجع سبق ذكرهعثمان ياسين  الرواف، -3

4-David Eastton, Analyse de système politique, Paris : traduction de P.R.Armand Colin, 1979, p125.  
فالمدخالت تمثل مطالب االفراد والمخرجات تمثل (القرارات واالنشطة واالنظمة الملزمة لالفراد) التغذية العكسية تمثل ردود  - *

  .أفعال االفراد حيال المخرجات)
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وسياسات....) للتعبير عن أداء  راراتـمنتظمة من تفاعل المدخالت (مطالب+دعم مع المخرجات (ق
النظام السياسي في قدرته 'االستخراجية، التنظيمية التوزيعية الرمزية،.......) من خالل القرارات 

  .    1"السياسات المتخذةو

إقرارها من قبل و:" تعبيرات عن النوايا يتم سنها كما يراها من زاوية إجرائية بأنها 
تحديد الجهات المسؤولة والسلطة التشريعية التي تقوم أيضا بتخصيص الموارد والسلطة التنفيذية 

  .2إنجاز هذه االهداف"وعن تطبيق 

أين تعرف السياسة العامة   B.Melennanذهبت في نفس االتجاه "بربارة مكلينان" و
التوجهات الناجمة عن العمليات الحكومية، استجابة للمطالب الموجهة من قبل و"النشاطات بأنها: 

  .3النظام السياسي" إلىالنظام االجتماعي 

تفاعل نظمها، بالشكل و لبيئةشاملة، لحركة اوإن هذا المنظور قدم نظرة كلية واسعة 
شؤون المصلحة العامة ويلية مترابطة ترتكز على قضايا الذي يسهم في إقامة وحدة تحل

دوره في بناء والجانب االيكولوجي  إلىهذا يلزمنا اإلشارة وكإستجابة للنظام السياسي، 
أي مدى يلعب النظام السياسي دورا في  إلىوالسياسات العامة، فما هي هذه العالقة؟، 

الت يتطلب دراسة متخصصة للجانب توجيه السياسة العامة؟ إن االجابة على هذه التساؤ
لو بإيجاز عن الدور الذي يلعبه والبيئي في اإلدارة العامة لكن سنحاول أن نعطي نظرة 

النظام السياسي في تحديد معالم السياسات العامة، أو الفضاء الذي تتحرك فيه الحكومات 
  مجال تغطيتها.و

لذا يرى أصحاب هذا المدخل االيكولوجي أو البيئي أن نجاح أي تنظيم في أداء و
مهامه بنجاح في المجتمع، ال يعني نجاحه بنفس القدر في بيئة مغايرة لبيئة المجتمع الذي 

عليه فالتنظيم ال بد أن ينبثق من البيئة التي ينتمي إليها بعواملها وينتمي إليه التنظيم، 
ن االهتمام باألثر البيئي على اإلدارة قديما حيث تقول المصادر التاريخية المختلفة، لقد كا

األثر البيئي حيث قال:  إلىهو أحد فالسفة الصين القدماء أول من نبه وأن " كونفوشيش" 
أن يرعوا العوامل  عليهمو"إن على الحكام أن يفهموا األحوال السائدة في بلد ما حتى يحكموه، 

  .4االجتماعية عند حماية مسؤولياتهم"حوال األوالطبيعية 

وهذا يؤكد أن البيئة تؤثر في توجيه المسؤولين عند بناء أي سياسة في شتى 
المجاالت، ففي العصر الحديث نجد "جون قاوس" من األوائل الذين اهتموا بإبراز الجانب 

ب في التركيز على الجوان Freedrikerأيضا دراسات "فريدريجر" وأهميته، والبيئي 
ضرورة  إلىهناك عدة دراسات أخرى تشير والمتغير الثقافي، واالجتماعية واالقتصادية 

 إلىالتي تؤدي و التكيف مع المتغيرات البيئية من قبل صانعي السياسات العامةوالتأقلم 
  .5ردود أفعال التي تؤثر على كل  جوانب العمل داخل النظام السياسي

                                                
  .101-100، االسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، (د.ت)، صة والسياسة المقارنةيالنظرية السياسمحمد نصر مهنا،  -1
 ،1ط ، (ترجمة: محمد زاهي بشير المغيري)،، السياسة المقارنة إطار نظريروبرت مندت جبرائيل ألموند، بنجهام بويل، -2

  .273-272، ص1996إبنغازي، منشورات جامعة قاريونس، 
   .33، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -3
  .143ص ،2003، اإلسكندرية: الدار الجامعية: التطبيقواإلدارة العامة المبادئ محمد سعيد عبد الفتاح، محمد فريد الصحن، -4

. 146، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، (ب.ت)، صاإلدارة في اإلسالممحمد العلي مهنا،  - 5  
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فالسياسة العامة انطالقا من هذا المنظور تتأثر بعوامل عديدة قائمة في المجتمع 
االجتماعي  الضمانوالتعليم، والتربية وفتحتاج المجتمعات لمزيد من الخدمات الصحية، 

األمن ....إلخ، فهذه متغيرات تأتي من البيئة االجتماعية، فينبغي للسياسة العامة والدخل 
جية هي التي تشكيل القضايا الخاروالحتياجات، فالبيئة الداخلية أن تتوافق مع هذه ا

عليه والمشكالت السياسية في الدولة مثل، البطالة، التضخم، اآلفات االجتماعية،....إلخ و
ط بها فالسياسة العامة ال تكون ذات كفاءة وفعالية ما لم تراعي الظروف البيئية التي تحي

دور البيئة في  إلىالنظام السياسي عبر قنواته، إضافة  إلىتنتقل وفهي تولد في بيئتها 
المحددات على متخذي القرارات، كما أن خصائص النظام السياسي من ووضع القيود 

أساليب وغالء المعيشة وغيرها من التغيرات المتعلقة بعدد السكان ونوع المواد وحجم 
ت، فتعرف السياسة العامة الثقافة...الخ تعتبر خصائص بيئية مهمة لدى راسمي السياسا
  .1من وجهة نظر النظام أبعد في الواقع لما عليه في نظرية القوة

  مفهوم السياسة العامة من المنظور المؤسسي: -3

تنظيم وتوصف الحكومة بأنها سلطة تمارس السيادة في الدولة ألجل حفظ النظام 
تقوم بوضع القواعد  مؤسساتوهي بنية تنظيمية تشمل أجهزة وخارجيا،والشؤون داخليا 

رسم السياسات وجانب كونها تمثل مركز عملية اتخاذ القرار  إلىتنفيذها، والقانونية 
العامة، أي العلبة السوداء كما وصفها "دافيد إيستون" التي تحدد كيفية ربط العالقة بين 

السياسة  إلى. حسب هذه المعطيات يمكن النظر 2القضاءوالتنفيذي والنشاط التشريعي 
رسم السياسات داخل والعامة من خالل كونها ممارسة تمثل عملية اتخاذ القرارات 

ممارسة أعمالها ألجل حفظ واألجهزة الحكومية من أجل الحفاظ على بنيتها التنظيمية 
من هذا المنظور المركب لطبيعة الحكومة من وخارجيا، واآلمن لمجتمعها داخليا والنظام 

خصائص وردت عدة تعاريف تدل على أن السياسة العامة وحيث ما تحمله من صفات 
عالقتها مع البيئة ومن حيث كونها عملية تنظيمية تقتضيها الطبيعة المؤسساتية للحكومة 

  الخارجية بكل محتوياتها.

"تلك : هاالسياسة العامة بأنّ  H.Teuneانطالقا من هذا المبدأ عرف "هنري توني" و
الحكومة في سبيل احداث تغييرات معينة داخل النظام االجتماعي الوسائل المعتمدة من خالل 

. لقد أوضح هذا التعريف الجوانب الفنية للسياسة العامة بوصفها عملية ديناميكية 3للدولة"
صياغة السياسة  إلىآلية، أي تلك األساليب المستخدمة من قبل الحكومة هي التي أدت 

  داخل البيئة.توجيهها بنمط معين الحداث صدى والعامة 

" فهي بيئتهاو العالقة بين الوحدة الحكوميـةها:"عرفها (توماس داي) بأنّ شكل شاملبو 
، أي 4هي تقرير أو إختيار حكومي للفعل أو عدم الفعل"تعبير عن كل شئ تقوم به الحكومة، أو "

ما ال تفعله ضمن مجال معين، فهذا توضيح لماهية نشاط وأنها إختيار الحكومات لما تفعله 
أعضاء التنظيم من سلوك وبيروقراطيات وعملية ضبط الصراع بين المجتمع والحكومة 

                                                
9، صبقامرجع سأحمد طيلب،  - 1  
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  غير ذلك.وتوزيع المنافع والتنظيم 

ريفه للسياسة العامة حيث االتجاه في تعوفي نفس السياق  Muller ذهب "مولر"و
، يرى أن 1محدد تضعه السلطات الحكومية"وشكل برنامج خاص  السياسات العامة تأخذ" عرفها:

برامج لحل المشاكل وما تضعه من خطط وما تقوم به الحكومة و السياسة العامة ه
دور الحكومة في رسم و يبين مكانةوتلبية حاجات األفراد، فهو بذلك يؤكد والمجتمعية 

  السياسات العامة.    

ما تفعله فعال، "فتماس داي" وهذه التعاريف تتناول االختالف بين ما تقرره الحكومة 
األعمال التي ال تدخل ضمن السياسة العامة كتعيين شخصي  إلىينصرف في تعريفه 

الخفي في السياسة أي بمعنى السكوت حول قضية ما، أو وكذلك يوضح الجانب الضمني و
جر لشريحة معينة ا كإضراب أو طلب الزيادة في األعدم إبداء أي رد فعل حول مشكلة م

حتى في حالة وعودها فهذا يعبر عن عدم ورغم أن هذا األمر من مهمتها وهذا الصمت 
  .2الفعل الذي يعبر عن سياسة عامة للحكومة

"برنامج في تعريف أكثر شمولية يرى "جيمس أندرسون" أن السياسة العامة هي: و
 دفأو حكومة في نطاق بيئة محددة لتوضيح الغرض المسته رح لشخص أو جماعةـعمل مقت

أو هي  األهداف، أو لتحقيق غرض مقصود..." إلىمحددات المراد تجاوزها سعيا للوصول ـالو
 3""برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو قضية ما أو موضوع ما

يستوجب أو يراد فيه تمييزا للسياسة من  فالتعريف يركز على ما يتم فعله في إطار ما
القرار الذي هو مجرد خيار من بين البدائل، بمعنى أن السياسة العامة هي خطة أو 
برنامج تضعه الحكومة أو فرد أو جماعة من األفراد لمواجه قضية أو مشكلة ما  ألجل 

المتمثلة في وتحقيق األغراض المقصودة واألهداف المرجوة  إلىبالتالي الوصول وحلها، 
  ذلك في اطار البيئة المحيطة بالحكومة.  وحل المشكلة 

معظمها تندرج في إطار ما قلناه من وثمة تعريفات عديدة في اطار هذا المنظور و
 البرامج الحكومية التي تشكل قرارات وحيث كون السياسة العامة مجموعة القواعد 

هي توضع لمواجهة قضية أو مشكلة ما ومخرجات النظام السياسي بصدد مجال معين، و
البرامج الموجهة لحل المشكالت وأي أنها مجموعة الخطط  العمل على حلهاوفي المجتمع 
تلبية حاجيات األفراد، فهي أيضا القرار أو الفعل الذي تقوم به الحكومة أو والمجتمعية 

ة تم التعبير عن السياسيوذلك في اطار بيئة النظام السياسي، والذي ال تقوم به(عدم الفعل) 
االحكام والقرارات اإلدارية وح اللوائوأشكال منها القوانين وة من خالل عدة صور ـالعام

  القضائية.

تحقيق أهدافها  يتوقف على فعالية وأن جدوى السياسات العامة  إلىأخيرا نخلص و
نتائج واقعية، فالمواطن ال يهمه إن  إلىالبناء المؤسسي االداري الذي يحول السياسات 

                                                
1-Jean Claud Thoeenig, Politique publique, dans : Laure Boussaguet, Sophie Jacquet, Pauline 
Ravinet, Dictionnaire des politiques publiques,  2ème édition,  Paris : presses de sciences Po, 2006, 
p331. 

.15، صبقامرجع سجيمس أندرسون،  - 2  
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 كان البرلمان يتكون من غرفة أو غرفتين، أو يوحد عدة مؤسسات إدارية عامة، أو وجود
حزب أو أكثر ما لم ير ما يفعله النظام السياسي على حياته في أرض الواقع بشكل مباشر 

  .من تعليم، صحة، إسكان، مواصالت، أمن،....إلخ

   دة دالالت ـقول أن مفهوم السياسة العامة مفهوم متباين له عفي النهاية يمكن الو
مختلف تعريفاتها يتضح لنا أن الحكومة هي الممثلة  إلىإذا رجعنا وعلى عدة مستويات، و

هي بدورها تساهم وجهاز تنفيذي للسياسة العامة ، وللسلطة السياسية في الدولة، فهي أداة 
الالمركزي سلطة تقدير في و االداري المركزي لجهازهاوبلورة عدة سياسات، وفي صنع 

هي القوة النظامية المكلفة بتوزيع الموارد وتدابير حسب طبيعة الموقف، واتخاذ اجراءات 
هي موجودة في واالحتكار، وهي السلطة التي تتسم بالقوة المنظمة والقيم داخل المجتمع، و

يجب عليها أن تستجيب لمطالبه حتى يتسنى لها وتتأثر به، وبيئة نظام سياسي معين تؤثر 
  .1البقاءوالنجاح 

مفهوم مستحدث في حقل العلوم السياسية ولقد رأينا أن السياسة العامة موضوع 
هذا المفهوم في القديم من خالل تنظيم شؤون  إلىاالجتماعية ، لكن تم التطرق واالدارية و

تطور وهذا ما سنراه في نشأة وسياسية، الواألفراد وحل مشاكلهم االجتماعية والمجتمع 
  مفهوم السياسة العامة.  

  تطور مفهوم السياسة العامة:ونشأة  

    دارية اإل تحدث في حقل العلوم السياسية،مفهوم مسوإن السياسة العامة موضوع 
اإلنساني القديم، فمنذ أن واالجتماعية، لكننا نجد لها إرهاصات في التراث الحضاري و

وجد اإلنسان وزادت اهتماماته بالظواهر المختلفة المحيط به، عرف أشكاال من التنظيم 
السياسية التي تخص وكل ما يرتبط بمشاكلهم االجتماعية والذي يخص شؤون أفراده 

  مرحلتين: إلىبالتالي يمكن أن نقسم مراحل هذا التطور والمجتمع وشؤون الحكم 

ساهم اإلنسان على مر الحضارات ولقد تولى  :التقلیدي للسیاسة العامة المنظور  -  أ
القيادة وفنون الحكم واالدارة  ورأم خاصة فيوفي تنظيم شؤون المجتمع بأشكال مختلفة، 

من غيرها، مع العلم هنا أن  الظواهر اإلدارية كانت أولى إهتماما ور ـالتدبيوالرئاسة و
خيرة كانت تنحصر في أيدي الطبقات الحاكمة فقط، ن هذه األالظاهرة السياسية، أل

التي تقتضيها ضرورة  فاالدارة العامة كانت من أقدم ممارسات الظاهرة االجتماعية
مة، لكن يعتبر حقل السياسات العامة أيضا حقال قديم الممارسة األ القيام بشؤونواالجتماع 

هي محاور علم السياسات  يأتي هذا القدم من االرتباط بالمشكالت المجتمعية التيو
السياسية التي عرفها وإال كيف نفسر كل الممارسات االجتماعية ومحاور تحليالته، و

  .    2االنسان منذ فجر التاريخ

كفاءة في النظر وتنظيم حكومي  بصورة منسقة وفالفراعنة مثال شهدوا تطور إداري 
كذلك كل ما يتعلق بشؤون والشوارع،.....إلخ، و "األراضي في الشؤون العامة من خالل
                                                

38، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  - 1  
تحليل السياسات العامة أخرون...)، وفي: علي الدين هالل (تحليل السياسات العامة، نظرة في الممارسة"،  فاطمة الربابعة،" -2
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في و، السلطة، أما عن الحضارة الصينية قد بلغت تقدما كبيرا في التنظيم السياسيوم الحك
تعتبر الحضارة الصينية القديمة أول من إشترط للتعيين في هذا الصدد يقول "على الشريف": "

، كما نصح 1...."المؤهالت العلمية.والوظائف الحكومية الذي يراعي فيه التجارب العلمية 
سلوب اع األنصح رجل السياسة بإتبوبضرورة توفي المعرفة القيادية،  *"كونفوشيوس"

خذ األوسلوك التابعين و القدوة الحسنة في االدراك الواعي لعاداتوالقائم على الحكمة 
خذ إدارة المشاكل االجتماعية مع األوبأرائهم، فهذا يعد تعبيرا صادقا عن السياسة العامة 

من وهذه هي السياسة، والسياسية، و عتبار الظروف البيئية من التنشئة االجتماعيةبعين اإل
جهة أخرى عرف االغريق أشكاال مختلفة للسياسات، فدرجة الممارسة لشؤون الحكم 

"أن جعلت علماء وفقهاء اليونان يولون إهتماما بالغا لهذا الجانب، حيث يقول "أفالطون": 
"، كما عبر أيضا في ال يترك أمره للظروفوليم هو الذي يعتمد على التفكير، الس يالنظام السياس

تنظيم و:"....وظيفة الدولة في هذا النظام هو إيجاد أوفق الطرق الشباع الحاجات قوله
  .2"الخدمات....

دا أن السياسة العامة ـأفالطون أكومن خالل ما ذكره كونفوشيوس وذا مما سبق إ
تحقيق المصلحة ولو من زاوية محددة هي التفكير في مواجهة المشكالت االجتماعية و

العامة، فيعبر عن السياسة أنها نتيجة أو مخرج أي نظام سياسي موجه لخدمة الصالح 
كذلك التقسيم الجغرافي ولعل الطابع القانوني الذي إتسمت به الحضارة الرومانية والعام، 

عالقتها باالمبراطور هو نموذج عن الممارسة والحكم بها، كيفية صياغة وألقاليمها 
  .3تنظيم الرعايا بهاوممتلكاتهم و ذلك لحماية المواطنينوة آنذاك، الواقعية للسياسة العام

فالممارسات السياسية لمواجهة المشكالت المجتمعية ظلت مرتبطة ارتباطا جوهريا 
الجديدة،  فتعقد   التعامل مع المعطيات بحياة المجتمعات كما قطعت أشواطا كبيرة في سبيل

ي ـالسياسية، بعد أن كانت الكنائس في العصور الوسطى هي التي تملوالحياة االجتماعية 
الملوك في تدبير شؤون المجتمعات، جاء اإلسالم من جهة أخرى وتعطي تعاليم للحكام و

الحكم وفق ولسياسة ما يخص اواهتماما جديا بقضايا المجتمع البشري وليعطي نهجا قويا 
الدعامات التي وم ـالخالفة، حيث جاء بالقيوة ـالحكوموالسنة في الدولة وكتاب ما أقر ال

التي و السياسية اليوم،والباحثون في العلوم االجتماعية، االدارية وينادي بها المفكرون 
ضع الرجل والمساواة، وثلة في الديموقراطية، العدل ة الممـتقوم عليها السياسة العام

اإلسهامات التي جاء بها اإلسالم وغيرها من القيم والمناسب في المكان المناسب...إلخ، 
 ورىإرساء العديد من القواعد العامة كالشوالسياسي وفي مجال تطوير الفكر االداري 

إقامة والسياسة العامة لم تكن أنذاك إال مجرد تدبير لشؤون األمة والسلطة، والقيادة و
  .4ما يصلحهأمورها ب

                                                
146، صبقامرجع سمحمد العلي مهنا،  - 1  

مراعاة المؤهالت والتجارب العلمية كشرط للتعيين وكونفوشيوس: هو أحد أباطرة الصين القديمة وهو أول من اهتم باالدارة  - *
   في الوظائف الحكومية.
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إن بداية تشكل معالم الدولة في  معالم بروز السیاسة العامة بالمنظور الحدیث:-ب
بداية عصر النهضة كان له األثر البالغ في تطور مفهوم السياسة العامة، حيث بدأ االهتمام 
بالمؤسسات السياسية التي أصبحت فيما بعد تأخذ معالم السياسة العامة، حيث أجمع علماء 

االنساني ضمن  السياسة أن نشأة الدولة أسس شعورا إنسانيا يحتم نوعا من التعاون
بدأ أيضا من وأعبائها، وممارساتها و أن ظهرت الدولة الحديثة بمقوماتها إلىالجماعة، 

بذلك انتقل وأصبح فرعا من فروع العلوم االجتماعية، وجهة أخرى علم السياسة يتبلور 
  .1الميدانيةو التجربة العلمية إلىمن الممارسة الفكر السياسي 

أصبح يلقى اهتماما واسعا ولقد عرف مفهوم السياسة العامة تطورا مرحليا هاما، و
تدخالتها لحماية و ذلك بفعل زيادة أعباء الدولةوعلماء السياسة، ومن قبل العديد من فقهاء 

المصلحة العامة الذي شهدته المرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فعلى عكس ما كان 
ي الجهد الجماع إلىالتقليدي، الذي كان يشير  ماهتماوليل سطحي عليها سابقا من تح

فلم تكن فيه إشارة واضحة للسياسة العامة سوى بعض  المنظم لتحقيق األهداف العامة،
ما والرئاسة.....إلخ كمجرد وصف لسلوك الحكام و التدبيروالسلطة، وفي الحكم المفاهيم 

     .  2يصدر عنهم من أمور تخص شؤون مجتمعاتهم

العامة، حيث جرى   مع مطلع العصر الحديث تعاظم االهتمام بموضوع السياسةو
أساليب ومضامين وتحقيق أهدافها وكيفية بلورتها والتركيز على مفهوم السياسة العامة 

بفعل تنامي واإلمكانيات المتوفرة، وتنفيذها ضمن إطار تحليلي بحسب األولويات 
توجيه الموارد لسد واألصوات المنادية بضرورة تدخل الدولة كمحرك للنشاط االقتصادي 

ضرورة وألجل إستعاب النمو المتزايد في الخدمات المطلوبة وحاجيات المواطنين 
إقامة المشروعات....إلخ، كل هذا والمواصالت والصحة وتحقيقها، كالتعليم وا ـتوفيره
جهزة التي توكل لها مهمة وضع السياسات رات الفلسفية لأللى التبريالتركيز ع إلىأدى 

العامة بما جاء جاء هذا التحول في دراسة السياسة والقوى التي تسهم في بلورتها، والعامة 
  .3به بعض علماء السياسة مثل "هارولد السويل"

 العامةفمفهوم السياسة العامة مفهوم حديث نسبيا حيث هذا المصطلح "السياسة 
« Public policy » العلمي المعروف به في وقتنا  الحالي لم يظهر وكاديمي معنى األبال

مريكية بتخصص متحدة األ، حين إعترفت جامعة "هارفارد" في الواليات ال1937قبل عام 
جعلت من السياسات العامة إحدى مقرراتها وأنشأت لها مدرسة متخصصة، و االدارة،

 ةعلماء السياسة وقتها يركزون إهتمامهم على دراسة النظم السياسي الدراسية، بينما كان
سلطتها، أما و االختالف في دساتيرهاوأوجه الشبه وعلى نظريات نشأتها وللدول، 

على ووانين تقتصر على تشريع الق العمليات السياسية التي حظيت باهتمامهم فكانت
  . 4الحكموحزاب السياسية في تقاسم السلطة دور األواالنتخابات 

                                                
   .54، ص2000 ، عمان: الدار الجامعية للنشر التوزيع،1، طمبادئ االدارة العامةوأصول  عبد العزيز بن حبتور، -1
  . 19، ص بقامرجع سأحمد طيلب،  -2
، القاهرة: إصدارات المنظمة العربية التنمية اإلدارية، السياسات العامة مدخل لتطوير أداء الحكوماتعامر خضير الكبيسي،  -3

  .49، ص2008
.49ص، هنفس المرجع - 4  
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حتى حين كانوا يستخدمون لفظة السياسات فإنهم كانوا يقصدون بها السياسات و
حقوق االنسان غير وتلك المتعلقة بالحريات المدنية و الخارجية المنظمة للعالقات الدولية، أ

دى رب العالمية الثانية أالدمار الذي خلفته الحوالضحايا والخسائر وزمات األوألحداث أن ا
ضرورة إعادة النظر في  إلىكادميين في مختلف االختصاصات األوببعض السياسيين 

على رأسها إعادة النظر في والتشريعات التي كانت سائدة والخطط والكثير  من البرامج 
ضرار األوطرق صرفها لمواجهة تلك اآلثار وردها تحديد مواوالميزانية العامة السنوية، 

  . 1البحث عن البرامج أو إستحداث االدارة الجديدة التي تنهض بهاو

 هتمام بمفهوم السياسة العامة كممارسة على مر العصوربالتالي تم اإلو 
تقوية أصول الحكم فيها ور شؤون أمنها ـتدبي الحضارات، فلم تقم أي حضارة دونو

لتي تتجلى فيها بوضوح ليأخذ بعدها صورا عدة  في ظل النظم الحديثة الديموقراطية ا
الحكام بل أصبحت مفهوما شامال ومعالم السياسات العامة، فلم تعد حكرا على الزعماء 

 تقوم عليها االتجاهات الحديثة بوصف السياسة العامة كمصلحة لتفاعالت عدة رسمية
ها أيضا تملك مجموعة من ، كما أن2ّالمحليوغير رسمية على المستويين الدولي و

  الخصائص التي سنراها فيما يلي:والمكونات 
   

 المطلب الثاني: 
  خصائص السياسة العامةومكونات 

  

بيننا من خالل التعاريف السابقة، بأن مفهوم السياسة العامة، غالبا ما يعبر عن تحرك 
ما قد وجل تحديد أبعاد المشكلة المجتمعية، لها المباشر أو غير المباشر، من أعن تدخوالحكومة 

ثم إصدار القانون أو  انعكاسات، ثم بلورة السياسة العامة لحل تلك المشكلة،و ثارمن آينجم عنها 
الوسائل المستعملة وهداف المرجوة جراء النظامي الالزم للكشف عن األالمرسوم أو اال

المباشر على جميع واالشراف الحكومي الفعلي والمتابعة  إلىساليب المتخذة للتنفيذ، إضافة األو
المستجدات الحاصلة إزاء وحاجات التطوير إعادة صياغة للسياسة العامة وفق ومراحل التنفيذ، 

  .3هذه العملية الهامة التي تشكل جوهر السياسة العامة

تتشكل من مجموعة من العناصر تمثل وإنطالقا من هذا فإن السياسة العامة ترتبط و
مكوناتها و مضامينها إلىبالتالي فالتطرق والمتفاعلة، ومحصلة من المفاهيم المترابطة 

  المتمثلة فيما يلي:وأهم عناصرها األساسية  إلىالتطرق ويكون من خالل التعرف 

  االحتياجات:والمطالب األساسية  -1

الخاصة الحصول عليها أو إنجازها و هي اإلجراءات التي تطالب الجهات العامة أو
ما يطرح على وي الدولة بخصوص قضية أو مشكلة معينة، من قبل الموظفين الرسميين ف

اطنين بصرف النظر عن المووطاولة السياسة في الحكومة التي تأتي من قبل األفراد 
                                                

.50، صسابق مرجع ،عامر خضير الكبيسي - 1  
.20، صبقامرجع س أحمد طيلب، - 2  

  . 49، ص1992، 51، مسقط: مجلة اإلداري، عدد، "أهداف السياسات العامة ودورها في ترشيد مشروعات التنمية"حسين أبشر الطيب -3
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المتنوعة و التي تمثل االحتياجات االجتماعية المختلفةوانتمائهم، وأجناسهم وهويتهم 
رغبة المواطنين أو  المشرعين بأن تقوم  تها، فقد تكونتختلف هذه المطالب في طبيعو

السياسي كالجمعيات  ، كما تعمل التنظيمات الموجودة في النظام1الحكومة بعمل شيئ معين
قادة الرأي ووسائل االعالم على تنظيم وجماعات الضغط والنقابات وحزاب األوالمحلية 

  .2الحكومة إلىالتي تقدم صورة معينة وتعبئة هذه المطالب، و

التحرك لكي تكون  إلىالقضايا العامة المعروفة بالحكومة وتدفع المشكالت حيث 
االستجابة لها ويشد إنتباهها لدراستها وسببا مباشرا يثير قلق الحكومة المطالب المقدمة م

  بالفعل أو عدم الفعل.

المواطنين تثير انتباه راسمي السياسات وفراد فالمطالب المطروحة من طرف األ
  .  3بالتالي تعد نقطة البدء في دراسة عملية صنعهاوالعامة 

  قرارات سياسية:-2

محتويات والتي تكون بمثابة توجيهات وهي التي تتخذها الجماعات الرسمية 
القوانين ووامر رسميا من األوه المخولون قانونا الجراءات السياسة العامة، أي ما يصدر

و سلبي لها المقدمة، كرد فعل إيجابي أتعبيرا عن إرادة الحكومة المستجيبة للمطالب 
إصدار األوامر ألغراض و ، أ4طر التشريعية المتخذة صيغة القوانيناألوتشمل القرارات و

القواعد التنظيمية الموجهة ألعمال والتطبيق المباشر، أو وضع اللوائح اإلدارية والتنفيذ 
  القضائية حيال تطبيق القوانين.المنظمات، أو تقديم التفسيرات االجرائية للعلمية واإلدارة 

  إعالن محتويات السياسة (تصريحات السياسة):-3

التصريحات الحكومية العامة و الرسمية أو التفسيرات االعالناتو"تمثل الخطابات و
ما تنوي و التي تعبر عن إتجاهات الحكومةو. 5للمعنيين"وللرأي العام وهة للمجتمع الموج

ذا الموقف الحكومي الواضح إزاء المشاكل المطروحة كوترغب القيام به لتحقيقها و
  قضايا الطاقة،.....إلخ.والبطالة وتبييض األموال ويد تبدوالجريمة وكالتلوث 

  مخرجات السياسة  العامة: -4  

التي تمثل والمؤشرات الملموسة الناتجة عن السياسات العامة، و"تتمثل في البيانات و
تعني ما تنجزه الحكومة و، 6البيانات الوضعية"وما تم إنجازه نتيجة القرارات المتخذة 

تحوله عملية التنفيذ وبالمقارنة بما تدعي القيام بإنجازه مستقبال، أي ما يمكن أن تترجمه 
فعال الواجب القيام بها األولقرارات يضا تمثل اأوميدانيا، والتحقق منه عمليا  امكانيةو
عيان ألظاهرة لو  الملزمة التي تمثل ردود أفعال الحكومة المزمع تنفيذها بشكل فعليو

                                                
  .233، ص2002، عمان: دار المناهج، ، إدارة األعمال الحكوميةمحمد موفق حديد -1
  .195، ص1997، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، المنهجية في التحليل السياسيمحمد شبلي،  -2
  .17، صبقامرجع سجيمس أندرسون،  -3
  .21، صبقامرجع سأحمد طيلب،  -4
  41، صبقامرجع سفهمي خايفة الفهداوي،  -5
   .168، صبقامرجع س، المعاصرةوالعلوم السياسية بين االصالة  محمد نصر مهنا، -6
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بذلك تكون السياسة العامة الحقيقية للحكومة، هي تلك و. 1تقويمهاومتابعتها ويمكن قياسها و
لة بين المشرعين بيانات متداوو السياسات العامة كما تم تنفيذها، بأكثر من كونها قرارات أ

  المنفذين السياسيين.و

  ثار السياسة العامة:آ -5

"هي النتائج التي يتلقاها المجتمع من تطبيق السياسات العامة سواء كانت مقصودة  
، أو تمثل صدى السياسة 2االمتناع عن الفعل"والتي تنجم عن الفعل وأو غير مقصودة 

 التنديد والقبول أو بالرفض وما تحققه من عوائد سواء بالرضى والعامة في المجتمع 
إيجابية فإنها وتكون مقصودة أو غير مقصودة، فلكل سياسة أثار معينة، فإذا كانت ناجحة و

نتجت عنها وأدت ورضى الشعب، أما إذا كانت أثارها سلبية وحققت المصلحة العامة 
  .3اعادة العملية من جديدويدة مضاعفات سلبية حينها ال بد من سياسة أخرى جد

تحسين المنتوج، قد و مواد إستصالح التربةواالالت فمثال سياسة دعم المزارعين ب
 يةلمرجوة، لكن ينجم عنها أثار السلتحقق نسبة معينة من األهداف االيجابية اوتبلغ 

في المواد الكيمياوية وتلك اآلالت  ببيعوالمتمثلة مثال في تخلي المزارع عن عمله و
ثار السياسة العامة مؤشرا بهذا تكون آو، 4الكسب السريعوسواق التجارية حبا بالربح األ

تحليل السياسة العامة من أجل التأكيد من كون هذه السياسة قد وتقويم وهاما في تقييم 
خدمت أغراضها التي شرعت من أجلها، وبالتالي يمكن تقييم أثار السياسات العامة 

  .قدرات السياسة العامة وأنواعهاومن مخرجات  إنطالقا

إقامة التفاعالت بين مكونات وإن مفهوم السياسة العامة يقوم على بلورة العالقات 

                                                
  .168ص ،بقامرجع س، المعاصرةوالعلوم السياسية بين االصالة  محمد نصر مهنا، -1
  18ص بق،امرجع سجمس أندرسون،  -2

3 -Thomas.R.Day, Opcit, p45 
  42ص  بقا، مرجع سفهمي خليفة الفهداوي - 4
-  "لعامة في عدة اأخرون "فهمي خليفة الفهداوي" و"جبرائيل ألموند" السياسة وأنواع السياسات العامة: يضع "جمس أندرسون

  أنواع نذكر أهمها:
فالنظام السياسي لكي يقوم بوظائفه المعروفة يلزمه عدة مواد تختلف            : Extractiveالسياسة العامة االستخراجية )1

منها، وفي هذا الصدد يلزم الحكومة وضع            يجاد موارد للنظام خاصة المالية إحسب المجتمعات، فال بد من 
سياسة عامة توصف باالستراتيجية وتعبر عن تعبئة الموارد المالية والبشرية مثل: رصد وجمع االموال، السلع، 

  االشخاص، الخدمات،....إلخ)
وشرائح المجتمع واالفراد  تتناول توزيع الخدمات والمنافع والقيم لفئات :Distributiveالسياسات العامة التوزيعية  )2

 الجماعات.ووالتعاونيات 
وتمثل تلك السياسات العامة التي تقضي بإعادة النظر في توزيع  : Redistributiveالسياسات العامة العادة التوزيع )3

ها المحدود، كما تمثل خيارا تفضيليا تتبناه الحكومة عبر سياستو الدخل وجعله لصالح فئات من ذوي الدخل المنخفض أ
العامة، في سبيل تحقيقق بعض االمتيازات المادية لجماعة معينة في المجتمع على حساب جماعة او جماعات أخرى 

 موجودة فيه.
يكون تأثيرها معنويا فهي تخص بإهتمام واسع لدى الحكومات تمثل ما يحدث من  :Symbolicالسياسة العامة الرمزية  )4

جاد ومفاخر االمة تكون بمثابة الدافع البناء االمة من أجل الدفاع والرفع أموخالل عرض التاريخ السياسي من بطوالت 
 من روحهم الوطنية، كذلك يخلق االلتزام العاطفي والوجداني نحو الوالء للوطن.

يصفها "جيمس أندرسون" بالضابطة التي تفرض قيودا أو محددات على سلوك االفراد  السياساات العامة التنظيمية: )5
والجماعات أي أنها تحد من حرية تصرف الجهات الخاضعة للسيطرة والضبط، فالسياسة التوزيعية تقيد أما التنظيمية 

، ص بقامرجع سي خليفة الفهداوي، فتزيد عليها بالنسبة للمتأثرين أو المتعاملين معها.لمزيد من المعلومات عد الى فهم
  وما بعدها. 42
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الممارسات المتجسدة عن والسياسي ككل بما في ذلك العالقات والنظام االجتماعي 
 سلوكيات المؤسسة الرسمية، مما يدفع القول بأن مضمون السياسة العامة، يتجلى في

ساسية على مداوالتها األوتعرف على معالمها الوخصائصها أو سماتها، التي يمكن وصفها 
  النحو التالي:

 إن السياسة العامة هي فعل للمؤسسة الحكومية: -1
المستمرة و نشاطاتها الرسمية المتطورةو"أي أن السياسة العامة تمثل الخيارات الحكومية 

تصدر بشأنها قانونا و ة،ـة أو قضية مجتمعيـإزاء مشكلعامة معينة  فالحكومة تقوم بتبني سياسة
هداف، التي ستكون من األواالنشطة ودد المسارات ارات تحأو مرسوما أو تعليمات نظامية أو قر

سياسات العامة تشمل بالتالي فالو، 1"مهام المؤسسة الحكومية المعنية بتلك المشكلة، أو القضية
ليست القرارات المنفصلة وعمال المنسقة التي تصدر عن القادة الحكوميين األوالبرامج 

كذا القرارات المنفذة وها تشمل مثال المراسيم الصادرة بتشريع القوانين المتقطعة، فإنّو
مج إجتماعية لرعاية إقامة براوالقضاء على البطالة، و مثل مواجهة الفقر 2لهذه القوانين

مساعدة المؤسسات والجمروكية للمستوردين، مساندة  لرسومتخفيض ا الشيوخ،و طفالاأل
  الصغيرة والمتوسطة....الخ.

أوسع نطاقا من التخطيط الذي يتم وصنع السياسة العامة نشاط حكومي شامل و
عقالني رشيد يعتمد أساسا وعادة في إطار سياسة معينة، كما أن التخطيط جهد فكري 

هذا على  إلىعلى إتباع أسلوب علمي، في حين أن رسم السياسة العامة يقوم باالظافة 
أراء مستشاريهم، كما يتطلب صنع وخبراتهم والحكم الشخصي للمسؤولين الحكوميين 

درجة إشتراك المؤسسات وورسم السياسة العامة إشتراك مؤسسات حكومية مختلفة، 
أخرى داخل  إلىمن حقبة وخر آ إلىسة العامة، تتباين من نظام رسم السيا السياسية في
  .3نفس النظام

 إن السياسة العامة ذات سلطة شرعية: -2
حيث  الشرعية،و أبعاد االلتزامات القانونية تشكل السياسة العامة بعدا مهما من

إصدار قانون أو مرسوم أو نظام يمنع أو وإقرار سياسة عامة يتم وضع وبمجرد إصدار 
تطبيق و ترتبط هذه الخاصية بعملية تنفيذ السياسة العامةويجيز تصرف أو سلوك معين، 

على ذلك إصدار قوانين لحماية األنهار من  مثالوممارسة فعلية ومقرراتها كنشاط عملي 
  المخلفات الملوثة فيها.ووساخ التلوث بمنع رمي األ

  يلي: ما إلىكن التوصل في ضوء ذلك يمو

  إن السياسة العامة تمثل التزامات قانونية، تتطلب الوالء من قبل المواطنين
هذه االلتزامات القانونية، هي التي تميز السياسات العامة الحكومية عن و اتجاهها،

                                                
  .49، صبقامرجع سحسين أبشر الطيب،  -1
  .16، صبقامرجع سجيمس أندرسون،  -2
  .161، ص بقامرجع س كامل محمد الخزرجي،ر امث -3
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  .1السياسات األخرى غير العامة

  التي والتي تتسم بالشرعية وإن السياسة العامة ترتبط بالمؤسسات العامة الحكومية
بالدستور في أداء المهام التي تنوي الحكومة القيام وترتبط بدورها بالسلطة الرسمية 

  بها في المجتمع.

  ،بالتالي يتعرض المواطن لعقوبات لعدم وان السياسة العامة ترتكز على القانون
ع بأكمله السجن...، كون السياسة العامة تحكم المجمتوالتزامه لها كالغرامات 

  .2ويجب عليه العمل في إطارها

  مقصود:والسياسة العامة نشاط هادف  -3

ال تشمل و ان السياسة العامة تشمل األعمال الموجهة نحو أهداف مقصودة 
لين، فالسياسات العامة في العفوية التي تصدر عن بعض المسؤووالتصرفات العشوائية 

  .3نظمة السياسية ال تتضمن أشياء تحدث تواضوء األ

تطبيق فعلي للسياسة العامة، من خالل كونها نشاطا هادفا  إلىجل التوصل ألو
ادة الخدمات ـودا، فمثال على السياسة العامة أن تكون فيما تقرره حول زيـمقص

توسيع خدمات االسعاف  إلىتوفير اللقاحات الدورية في أوانها، إضافة والصحية، 
جانب تفعيل النوعية  إلىالمعدات المطلوبة والوسائل والتخصصات الطبية ووري، ـالف

  .4الصحية المستمرة، بما يكفل التنفيذ الفعلي لمتطلبات السياسة العامة المتخذة

  نتيجة فعلية:والسياسة العامة إستجابة واقعية  -4

مطالب ملموسة والسياسة العامة تعبر عن أمور ومسائل واقعية التي تشكل إحتياجات 
ال يجب ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع، ويجب عليها أن تكون نتائج ومحسوسة، و

غير قابلة للتطبيق، كإدعاء الحكومة عن نيتها للقيام بجهد في وأن تعبر عن أمور غامضة 
لك الفعلي، ذويبين المباشرة بالعمل  الحقيقي و المستقبل، دون أن يكون هناك ما يشير أ

هود) أو (قول +عمل)، كونها أيضا تقوم ببلورة ن السياسة العامة هي (وعود+ جأل
ذلك يستوجب وية قائمة، فراد بطريقة منظمة حيال مشكلة أو قضحاجات األومطالب 

  .5الهدف المطلوب إلىتوحيد االتجاهات لتحقيق ما ينبغي القيام به، وصوال و اقـاالتف

  السياسة العامة في خدمة المجتمع: -5

إن الحكومات الحديثة تمارس أنواعا متعددة من السياسات العامة في سبيل حماية 
بالتالي تنقسم السياسات والمصلحة العامة، التي تمثل المصالح المختلفة لفئات المجتمع، 

  مجموعتين أساسيتين: إلىالعامة 

                                                
  .50، ص بقامرجع سحسين أبشر الطيب،  -1
  .46، ص بقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -2
  .16ص  بق،امرجع سيمس أندرسون،  -3
  .47، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -4
   .48-47ص ،نفسهمرجع ال -5
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 :ق عليها أموال من خالل اإلنفا إلىالتي تحتاج  السیاسة العامة ذات الطبیعة المادیة
معالجة المشكالت  العائدات المندرجة في إطارها)، لغرضومن مصادر األموال العامة (

  الملحة وفقا للعملية التشريعية المعتمدة في هذا الشأن.و القائمة

 :أعمالها التي والتي تمثل توجهات الحكومة  السیاسات العامة ذات الطبیعة الرمزیة
 الفخر الوطني.واالعتبار  إلىعو ينجم عنها التزام عاطفي أو وطني يد

الفئات وفكلتا المجموعتين تتصفان بالشمولية لعموم المجتمع، كما أن جميع الشرائح 
  .1المشاركة في برامج السياسات العامة لكلتا المجموعتينواالجتماعية يجب عليها التفاعل 

  الجماعات المصلحية:والسياسة العامة توازن بين الفئات -6

الضغط التي وتتأثر السياسة العامة بعدة قوى فاعلة والمتمثلة في مجموعات المصالح 
هذا ما يسمى بتحالفات المثلثات الجديدة (بين وتشكل تحالفات للحفاظ على مصالحها، وتقيم 

األجهزة اإلدارية والوكاالت واللجان التشريعية للسياسات العامة ومجموعات المصالح 
تعتبر هذه المثلثات نتيجة طبيعية لسياسات أقطاب المصالح، التي تعمل المنفذة لها)، حيث 

  .2فعاليتها السياسيةو اهدة في سبيل تطوير حجمهاج

  السياسة العامة قد تكون غير معلنة أو غير مؤطرة بقانون أو نظام:-7
ذلك من خالل وراسمي السياسات العامة وضع سياسة عامة معينة وصانعي بامكان 

هذا ما رٍآه "داي" حينما عرف السياسة ويؤدون شيئا وكأنهم يقومون وعدم فعل أي شيئ 
، فالسياسة العامة قد 3ما ال تفعله ضمن مجال معين"و"إختيار الحكومات لما تفعله العامة بأنها 

مرغوبة أو قد وتأمر بتصرف معين كما قد تنهى عن القيام بتصرفات أخرى غير مقبولة 
ل أو قضايا م هذه األخيرة بالتصرف ازاء مشاكيكون عدم رسم سياسات أو عدم التزا

 أو رفع اليد Laisser faireمعينة بمثابة توجه للحكومة قد تتبنى مثال سياسة عدم التدخل 
Hands off ،في هذه األحوال فهي و في ميدان أو قطاع ما أو إزاء مشكلة أو قضية ما

ذلك برغم من و 4ف على السكان أو على المعنيين بهذه األمورتؤثر من خالل هذه المواق
  .5لها تأثيراتها على المعنيين بهاوكون طبيعة السياسة العامة، سلبية أم إيجابية، 

انطالقا مما سبق يترتب على السياسة العامة التي تنتجها الحكومة في إطار هذه و
  الخاصية أن تأخذ أحد الحاالت التالية:

 تلجأ الحكومة التخاذ موقف الحياد التام إزاء المشكلة أو القضية االجتماعية  إما
  .6المطالبة بتدخلهاو للضغط المثار حولها النقاش، دون أن تستج

                                                
  .49-48، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -1
، (ترجمة: محمود الخطيب)، عمان: دار االدارة المتكيفةواالدارة العامة: التغيير االجتماعني  جوزيف كاير، لويس ويسلر، -2

  .38، ص1996النشر، والبشير للطباعة 
  .49، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -3
  .16، صبقامرجع سجيمس أندرسون،  -4
  .50، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،  -5
  .49ص بق،امرجع سحسين أبشر الطيب،  -6
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 ةالمعطيات الخاصوالبيانات وإما أن تلجأ الحكومة من خالل المعلومات و 
العامة الختيار الحل بالمشكلة أو القضية بإرسالها للبيئة أو المجتمع أو المؤسسات 

  .1األفضل لها، إزاء القضية أو المشكلة محل االهتمام

   السياسة العامة تعكس الجدوى السياسية: -8

ثار المتوقعة للسياسة العامة المتخذة قبل المباشرة عكس هذه الخاصية تقييما قبليا لآلت
هذا ما وبتنفيذها، حيث تشكل الجدوى مؤشرا هاما من مؤشرات نجاح السياسة العامة، 

فائدة المجال الذي تغطيه السياسة  إلى" الذي أشار Mathew cannذهب اليه "ماتيو كن" 
المؤشر التقويمي لجدوى السياسة نتائجها، بالتركيز على معطيات والعامة من حيث تنفيذها 

أي مدى تسفر أو سوف تسفر هذه  إلىالعامة، الذي يقوم على االجابة عن التساؤل التالي: 
  .2االهداف المرجوة منها؟والسياسة العامة، عن تحقيق النتائج 

محددات القضية أو المشكلة التي تسعى وهذا االتجاه يوضح قدرة السياسة العامة و
مع و االقتصادية....إلخ)والتعامل مع تلك المحددات (السياسية، االجتماعية كيفية ولحلها 

تعرقل عمل صانعي السياسات العامة من ومحدودية الموارد التي تقيد وإختالف أنواعها 
جانب التعامل مع محدودية توزيع  إلىكذا تفضيالتهم، وخالل إتخاذ القرارات الالزمة 

  تقتضيها السياسة المرشحة للتنفيذ.النفقات التي والمكاسب والقيم 

 إعداد القرارو مة على عمليات التخطيطتشمل عملية صنع السياسة العا -9
 ات متفاوتة من السلطةرمجة، تشارك في وضعها عناصر كثيرة تتمتع بدرجـالبو
الصالحية داخل النظام السياسي، ففي أي نظام سياسي، تتولى الوحدة القرارية مهمة و

مسارات ويات وولاألود األهداف العليا القرارات المركزية أو الحاسمة بمعنى تحديإتخاذ 
المستشارين مع راسمي السياسات في وضع وحيث يشترك الخبراء ، العمل الحكومي

صانعي  إلىاعطاء آرائهم على شكل بدائل مدروسة والبرامج، باستشارتهم والخطط 
  .3ضيه السياسةالقرار الذين يختارون أحدها وفقا لما تقت

    لكنه من الصعب وعادة ما تأتي أية سياسة عامة من جهة أو مسؤول معين، و
في أغلب األحيان من الناحية العملية تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن سياسة معينة و

و طرف معين (شخص، جماعة فئة ـلكنها توجه عامة نحوأو قرار ما بشكل قاطع، 
لو كان جوهر السياسة هو تجاهل المشكلة ويئة، موضوع، دولة أجنبية،...الخ) حتى ـه

  أو القضية محل االهتمام.

عملية صنع السياسة العامة هي عملية ديناميكية، فهي مخرج أو نتاج تفاعل بين و
اورات ـالمتمثلة في مشوعوامل خارجية ومؤسسات حكومية وأفراد أو جماعات مصالح 

  وطات تمارسها األطراف المعنية.ضغواتصاالت و

                                                
، 1993عمان: مؤسسة زهران:  تطبيقاتها في اإلدارة،وإدارة المؤسسات العامة، االسس النظرية نائل عبد الحافظ العواملة،  -1

  .94ص
  .112-111، ص1997، القاهرة: مركز البحوث االجتماعية صنع السياسات البيئية في مصرسلوى شعراوي جمعة،  -2
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  ة ـلو إتبع فيه أساليب علميوأن صنع السياسة العامة نشاط سياسي مطلق حتى و
هو ليس بالضرورة نشاط واالدارة العامة، وإشترك فيه رئيس أجهزة السلطة التنفيذية و

يف السياسة على تعر حزاب لنظام الحزبي، إذ أحيانا تتفق األحزبي حتى في الدول ذات ا
عالجها، حيث أن صنع السياسة العامة ال يرتبط وأسلوب مواجهتها و موحد للمشكلة

  .1ليس له نطاق زمني محدد أي أنه يجتاز مراحل مختلفةوبقضية أو مجال معين 

السياسات العامة تأخذ في غالب األحيان  أن إلىإنطالقا من هذه الخصائص نخلص و
برامج عمل تتوالها السلطة الرسمية العامة أو الحكومة بمختلف مراكزها وشكل خطط 

المحددة و المضامين الواضحةومن التدابير  بالتالي تتصف السياسة العامة بمجموعةو
كذا توجيه السلوك من وساس بعناصر إتخاذ القرارات الملزمة قانونيا، ة باألالمرتبطو

بالشكل الذي يجعل من السياسة العامة تشير في خالل القوانين الممثلة لتلك القرارات 
الكبيرة التي تجذب إهتمام السياسة و القضايا الصغيرةوختلف المشاكل م إلىإطارها العام 

هي بذلك والعامة، حيث أنها ترسم الجل تحقيق هدف أو تأسيس قيم أو إشباع حاجات 
يقات محددة في سبيل العمل بتطبوتحقيق قيم مطلوبة  إلىتمثل برنامجا مقصودا يسعى 

تحركها و  التصوراتوالرمزية وذلك،  فقد ينعكس الفعل الحكومي على القيم المادية 
هذا يرتبط بطبيعة النتائج أو اآلثار وسواءا بالتعزيز أو التأييد أو الرفض أو القبول، 

تستوجب االتيان بسياسة والمقصودة أو غير المقصودة في السياسة العامة التي تستدعي 
  .2أخرى في مجال وقضايا أخرى

 المطلب الثالث: 
 إعداد السياسة العامةومراحل صنع 

 
يرشد الفاعلين و ى أنها برنامج عمل هادف يوجهلقد عرفت السياسة العامة عل

إقرار  المتعاملين مع مشكلة أو قضية ما في زمن محدد، فالتفكير في إيجاد حلول لها يعد
بالتالي ال بد وثار المترتبة عنها، معرفة اآلوسياسة بشأنها ووضع هذه األخيرة حيز التنفيذ 

إتفاق في المواضيع المختلفة عليها بين مختلف  إلىالمرحلية للوصول ومن التدرجية 
بما أن السياسة العامة و، 3للتقليل من بؤر التوتر التي قد تصيب  السياساتوالجماعات، 

ودة ـالمقصوتحقق األهداف المرجوة وامج أو خطة توضع حيز التنفيذ كي تصل هي برن
 ةمن ثم معرفة اآلثار المترتبة عنها فهي اذا تمر بعدة مراحل بدايتا من تحديد المشكلو
جوهر نجاح والتي تعتبر(المراحل) أساس وتقييمها وتنفيذ السياسة  إلىصياغتها وصوال و

هذه  إلىبالتالي سنتطرق في هذا المطلب وباعها بدقة، أية السياسة العامة في حال ات
  المتمثلة فيما يلي:وستة مراحل  إلىالتي قسمناها والمراحل 
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 يتطلب صنع  تعريف المشكلة (صياغة المشكلة):وولى: تحديد المرحلة األ
دقيقين لطبيعة وتعريف واضحين وحكومية لعالج مشكلة أو قضية عامة تحديد سياسة 

تعريف المشكلة ويعد تحديد و يسعى إليجاد حل لها،والمجتمع   يعاني منها المشكلة التي
  .1العامة من أهم خطوات رسم السياسة العامة

فالمشكالت العامة هي إذا جوهر بناء أي سياسة عامة التي تبدأ من حيث توجد 
أثارها كمحفز للتحرك الحكومي نحو اتخاذ والمشكالت، التي تتطلب تحليال البعادها 

عدم الرضا لدى األفراد وظرف أو موقف يثير الحاجات ها: "تعرف بأنّوالبدائل المناسبة إزاءها 
هذا يحصل عادة من جانب الذين والمساعدة لمواجهة ما يعانون منه، وربما يجعلهم يطلبون العون و

  .2الممثلين أو المتعاطفين معهم" موقف أو المتأثرين به أو من جانبيهمهم ال

هي أيضا: و بين ما يجب أن يكون"،و"إنحراف أو عدم توازن بين ما هو كائن  :أو هي
تغيير هذا الواقع و على تنظيم الجهد الهادف لفهموكري يساعد على وصف واقع معين  ـار فـإط"

  .3"حال إلىمن حال 

ثمة أربعة مصطلحات تستعمل كثيرا في مناقشة موضوعات تتعلق بالسياسة العامة و
هذه الواقع أن وقضية"، "قضية عامة" " ، "مشكلة عامة"،مشكلة""هي وكأنها مترادفات، و

على، فالمشكلة تنشأ عن حدث طبيعي أو تصرف بشري المصطلحات تمثل تدرجا نحو األ
رغبات لم يتم اشباعها، أما إذا ومطالب وت باعتبار شخص أو أشخاص أن لهم  حاجا

بلغ مداه حدودا ال يمكن لغير والمستوى العام أو مستوى المجتمع  إلىإتسع نطاق المشكلة 
  مستوى مشكلة عامة. إلىالحكومة حلها، تنتقل المشكلة في هذه الحالة 

يمكن أن تكون المشكلة العامة معقدة بحيث يثور حولها جدل طويل يتعلق بصفة و
صعوبة االتفاق على تعريف المشكلة العامة وإختيار أفضل بدائل لعالجها، وخاصة 

إذا تكونت المشكلة العامة من مجموعات من المشاكل و ،إختيار أفضل بدائل لعالجهاو
ا في االعتبار عند البحث عن حل في هذه الحالة العامة المترابطة التي يلزم أخذها جميع

أخيرا تكون والمسؤولين الحكوميين، وقضية تشغل الرأي العام  إلىتتحول المشكلة العامة 
القضية العامة من مجموعات من القضايا المترابطة يثير كل منها جدال موضوعيا حادا 

من المشاكل العامة  مستوياتوفالقضية العامة عبارة عن مدرج يتكون من مجموعات 
تتطلب معالجة القضية العامة ويرتبط به، والمتداخلة المعقدة كل منها يعتمد على أخر 

  .4أهمياتوترتيبها وفق أولويات وإعداد قوائم بالمشاكل المتداخلة فيما بينها 

لكن ما يجب التنويه إليه هنا هو ما الذي يجعل الحكومة تتحرك بإتجاه مشكلة دون و
مة يمكن القول أن القضايا العاوما الذي يجعل المشكلة عامة أو القضية عامة؟ أخرى؟ أو 

الفعل مثل الفقر وتدفعها للتحرك وتثير إنتباه الحكومة وي تلك المشاكل التي تلفت ـه
                                                

  .163، صبقامرجع سثامر كامل محمد الخزرجي،  -1
  .458، ص1976القاهرة: مكتبة عين الشمس، ، االدارة االصول واالسس العلميةسيد الهواري،  -2
  .163، صبقامرجع سثامر كامل محمد الخزرجي،  -3
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مية، التلوث، إنخفاض الدخل، إنخفاض القدرة الشرائية، التضخم، االصالح البطالة، األ
التنمية،......إلخ، كل هذه المشاكل مثال تشكل موجة من القلق وعدم والتغيير االداري، 
المتعاطفين والمتأثرين وطراف كما قد تشكل مجاال لتحرك بعض األ االرتياح الحكومي،

ة أو التأثير على الحكومات وتوجيه نظرها لهذه المشكلة دون أخرى، فال بد للمشكلو نح
إال ال يكون لها صدى ووقع لدى صانعي وا صوات بشأنهاأل إلىالقضية العامة أن تتع

  السياسات العامة.

فعلى الحكومة أن تجد طرقا لتشخيص المشكالت كأول خطوة في عملية صنع  
 االعتماد على خبرة المسؤولينو ء كان ذلك بتشكيل لجان خاصةالسياسة العامة، سوا

تقديم والت الموظفين الحكوميين أو باالعتماد على مؤسسات خاصة بتحليل المشكو
صاحب نظرية  P.Drackerالمعلومات الالزمة حولها، وفي هذا الصدد يحدد "بيتر دراكر" 

والتعرف  اسية لكيفية التعامل مع المشكلة العامةهداف" ثالث إجراءات أس"االدارة باأل
عليها ودراسة أبعادها وتحريرها (تصنيف المشلكة، تحديد الجوانب على المشكلة، تحديد 

  1.*)حلهامعايير 

تعد هذه النقاط أساس التشخيص الدقيق للقضايا والمشكالت التي تعالجها السياسات 
العامة، فهذه هي صلب عملية صنع السياسة العامة، وذلك إنطالقا من التعبير القائل بأن 

  تشخيص المشكالت هو نصف حلها. 

بالضرورة  وساط الحكومية ال يتمم وقعها في األلكن القضايا محل االهتمام ورغ
إتخاذ إجراءات بشأنها لحلها جزئيا أو كليا (نهائيا)، بل يمكن أن تكون إستجابة ضمنية 

موال التي ا واألللحكومة لها، وعلى الرغم أيضا من الدراسات والبحوث المتخصصة له
تصرف في سبيل معرفة أبعادها، إال أن هذا ال يبرر الفعل الحكومي حيالها لما قد تثيره 

ثنية عدم تدخل الحكومات في المشاكل االوحساسيات أخرى، ومثال على ذلك  من مشاكل
وتسوية  دة التدخل المباشر للحكومة لحلهاوالعرقية، فهذه المشاكل العامة تستدعي عا

الخالف، لكن بعض الحكومات تفضل تجاهل هذه المشكالت وعدم االدالء بأي والنزاع 
ساس يتم ترتيب المشاكل في جدول المشكلة منحى أخر، وعلى هذا األ شيئ لكي تأخذ
  .1أعمال الحكومة

  

                                                
: هل هي عامة أو متكررة يمكن حلها بطرق محددة أم أنها إستثنائية تتطلب تطوير برنامج أو نطاق جديد المشكلة تصنيف - *

طبقل لدرجة تأثيرها والصدى الذي  ولمشكالت إلى إيجاد ترتيب لها في السلم الحكومي حسب االولوية الحلها، كذلك يساعد تصنيف 
  عدم االرتياح الذي تثيره.ودرجة القلق وتوقعه 

: أي تحديدها ومنحها تفسيرات مناسبة معبرة عن جميع الحقائق التي تدور حولها وذلك باالجابة تحديد الجوانب على المشكلة -
حدث بالضبط؟ وما الذي له عالقة فعلية بما يحدث؟ وما هو جوهر أو مفتاح المشكلة؟ هذه االسئلة التالية: ما الذي يعلى 

التساؤرالت تساعد وتقود محلل السياسة العامة تركيب تصورات متباينة حول أبعاد المشكلة والتي ةتقدم لصناع السياسة كمفاتيح 
 لقرارات.إتخاذ اوتساعدهم على بناء السياسات 

أو اقرار أن ينجزه؟ وما هو الهدف  ة: أي تحديد المعايير الواضحة والخاصة بما يجب على االجراءات المتنخذمعايير حلهاتحديد -
الذي يجب على هذا القرار أن يصل إليه؟ ما هي الظروف الجدية للمشكلة؟ وما هي الشروط المحددة المتوجبة على القرار أو 

  .100ص ،بقامرجع سلى: فهي خليفة الفهداوي، إلمزيد من التفاصيل عد االجراء أن يلبيها؟ 
  .26-25، صبقامرجع سأحمد طيلب،  - 1 
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  ال يمكن ألي دولة أو  جندة):في جدول مهام السياسة العامة (األالمشكلة
من تلبية المطالب التي مواردها االقتصادية والبشرية و كانت إمكانيتها الماديةحكومة مهما 

، إنما يتطلب ذلك العمل بنظام مواطنوها، أو معالجة جميع مشاكلهم مرة واحدة يتقدم بها
ا، وفقا لجدول والقضايقديم األهم على المهم من المشاكل سبقيات واألولويات، أي تاأل
ب، وحل المشكالت الواحدة بعد سبقيات السياسية، الذي يعد بهدف تلبية هذه المطالاأل
ها أو ة إلحاحها، أو قوة الفئة أو المجموعة التي تتأثر بخرى، بحسب أهميتها أو درجاأل

المطالب التي تترك على جنب (تهمل ووعلى العموم، فإن هناك مئات المشاكل  بنتائجها،
المفاضلة ووال تدخل جدول األسبقيات)، مقارنة بالقليل منها التي يجري العمل على تبنيها 

السياسية" أو ما  تغيرها في "جدول األولويابينها، وتحديد أولوية وأسبقية كل منها على 
  .Gouvernement Policy Agenda"1 يسمى "بأجندة سياسة الحكومة

رة تقتضيها يخطوة أساسية كبوجندة، يمثل مرحلة حاسمة ية تنظيم األعمل فإن ،وعليه
اتخاذ سياسة عامة تمثل  إلىكل قضية في السياسة العامة، على اعتبار أن عملية التوصل 

  تشتمل على:  وبدورها خطوات مترابطة فيما بينها 

 .البيئةوالتعرف على المشكلة التي أصبحت قضية في المجتمع  -
 العمل على إيجاد مكان لهذه القضية ضمن أجندة الحكومة. -

تقع مسؤولية إنتقاء المشكالت على فئة معينة من الموظفين الحكوميين يطلق عليهم و
أوقاتهم و الذين يمنحون جهدهم Political Entrepreneurs "2إسم المنظمون السياسيون"

أيضا تحليلها، فالمشكلة عندما تحضى بمركز وحجمها وخبرتهم للتعرف على المشكالت و
لكن لكل نظام سياسي واالستخبار وفي "جدول أعمال الحكومة" تكون في مرحلة البحث 

  تكون فيه القضايا العامة متباينة من حيث درجة تأثيرها.أكثر من جدول أعمال واحد 

لكن ال بد من التأكيد بأن جدول أعمال السياسة ال يكون منتظما أو معرفا بالتفصيل 
الذي يهمنا وجدل سواء كان نظاميا أو مؤسسيا وتبقى موضوعاته محل نقاش والوضوح و

في أجندة الحكومة حتى يتم هنا هو أن التعرف على المشكالت يكون بايجاد موقع لها 
البحث عن الخيارات تأمن للمسؤولين الحكوميين حرية والتحرك بشأنها لحصر أبعادها 

  التحرك وابداء الرأي ازائها.

قيام و المجتمع بمشكلة معينةوهتمام الحكومة نجاح األحزاب السياسة في إثارة إ نإو
هو ما يعني ومعالجة المشكلة، الحكومة بادراجها في جدول األعمال، يعد مرحلة هامة ل

ي ـمستوى العمل الحكومي الرسم إلىنقل المشكلة من المستوى الشعبي غير الرسمي 

                                                
  . 26ص ،بقامرجع سأحمد طيلب،  -1

"قائمة تتضمن الموضوعات والمشكالت  الموجودة أمام موظفي الحكومة ها: بأنّ Jhon Kingdonيعرفها  أجندة الحكومة:
خارج الحكومة للموظفين الرسميين فيها: وفي إعطائها قدرا من االهتمام والعناية خالل أية فترة من والتي يشارك الناس من 

  ."الوقت
  ."االمناقشة من أجل التوصل إلى حلول عامة لهوقائمة الموضوعات التي توضع للبحث ها: "بأنّ  ROSSويعرفها 

التعامل مع  لالرسميين في تطوير بدائال سياسية في سبيعملية صناع السياسة " أنها: "DAYكما يعرفها أيضا "داي 
 حمد طيلبأ :لىإلمزيد من التفاصيل عد  ."القضايا المجتمعة وإستنباط قرار السياسة العامة من خالل تلك العمليةوالمشكالت 

  .26، صبقامرجع س
   .236، صبقامرجع سفهمي خليفة الفهداوي،   -2
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هي بذلك خطوة ضرورية الشراك الحكومة في الجدول حول ماهية المشكلة (طبيعتها و
العامة هو ما يمهد العداد مقترحات السياسة وكذا الحلول الممكنة لمعالجتها، وآثارها،...) 

  .1لمواجهة المشكلة

  إن  المعلومات حول مشكالت السياسة العامة:والمرحلة الثانية: تجميع البيانات
نقاط الضعف و الكشف عن المشكالت إلىالدقيقة سيؤدي وزمة التوفر المعلومات ال

دراسة و من تحليل ناتجةالمعلومات الأيضا في أي نظام سياسي، كما تعطي الخلل و
متخذي و التوجهات التي تدور في أذهان صانعي السياسات والمشكالت بعض التصورات 

بطريقة علمية لمشكالت ا ةتكون بدائل في المرحلة القادمة، فدراسسالتي و القرارات
الخبراء في والمختصين  طرفمن ها االحاطة التامة بها من مختلف جوانبوتصنيفها و

المعاهد و الهيئات االستشاريةوالبحوث و الدراساتوومات المعلمختلف مراكز والحكومة 
  .2بيانات وافية لصنع السياسة العامةو تعطي معلومات المتخصصة التي

االحصائيات وحيث أن هذه المرحلة تعمل على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات  
ات المتوفرة من جهة أخرى، كما يجب أن تكون يباالمكانوالمتعلقة بالمشكالت من جهة 

معبرة عن الواقع الفعلي، لكي يمكن االعتماد عليها في وحديثة والمعلومات دقيقة والبيانات 
ة يالدولولة بينها، كما يتم تحديد المصادر الوطنية ضالمفاوالمرحلة الموالية لوضع البدائل 

  .3فيها التي لها عالقة بالمشكلة التي يمكن لها التدخل

سس يمكن الحصول على أكبر قدر من المعلومات حول المشكلة محل هذه األمن و
السياسات، فكلما كانت  األساس الذي تبنى عليهاالهتمام، حيث تعتبر هذه المعلومات 

االختيار للبدائل واضحا ول يالتحلومتكاملة كلما كان االستنتاج واضحة المعلومات دقيقة و
تتوقف المعلومات أيضا على عملية  كما، 4ترشدهاوتحرك السياسات  هي التي ومفهوما، و

مشاركة كل الفواعل و بأسرع سرعة ممكنةومعلومات أدق الوفتوفير أحسن ، تاالتصاال
في كل االتجاهات تكون في اطار عملية اتصالية ذات مستوى وعلى جميع األصعدة و

راء التي تدور كل اآلوة المتعلقة بالمشكلجمع كل الحقائق و ، بمعنى جلبعالي من الكفاءة
ذلك من خالل تقديم معلومات والبيئية عموما واالجتماعية ووساط السياسية حولها في األ

  .5فعال التي قد تنتج عن تلك المشكلةمراكز التخزين الحكومية من كل ردود األ إلى

المعرفة لمواجهة وإستنخدام العلم  إلىمدى الحاجة وأهمية  إلىبالتالي نخلص  و
الكيفية من خالل وكذا إستخدام األساليب العلمية الكمية والمشكالت بمختلف أنواعها، 

إثراء الحوار وإستعاب القضايا والخبراء من أجل فهم و المتخصصينوتفعيل دور المحللين 
إجراء تعديالت لمواجهة  إلىافة ضالسياسي بأراء مفيدة تعكس منطلقات السياسة العامة، إ

التحديات البيئية بااللتزام إتجاه المجتمع، أما المعلومات التي يقدمها رجال السياسة ال 

                                                
   .166، صبقاسع مرج ثامر كامل محمد الخزرجي، -1
في: علي الدين هالل (وأخرون...)، القاهرة: مركز دراسات  تحليل السياسات العامة: نظرة في الممارسة":فاطمة الربابعة، " -2

  .139، ص2004وإستشارات االدارة العامة: 
  .185، صبقامرجع س عبد العزيز بن حبتور، -3
  .30، ص1995القاهرة، دار النهضة العربية، ، 2، طالوسيط في االدارة العامةإبراهيم درويش،  -4
  .30-29، صبقامرجع سأحمد طيلب،  -5
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  تماما من النظرة العلمية الواقعية. وتصريحات، لكنها ال تخلوتتعدى عادة تصورات 

:(وضع البدائل) يتم في هذه المرحلة  المرحلة الثالثة: بلورة السياسة العامة
مات المقدمة في إقتراحات أولية مبنية على المعلوو بوضع حلولذلك ويجاد حل للمشكلة إ

ذلك بناءا على تساؤلين و خلق بدائلوهي توضيح لمدى االستجابة و المرحلة السابقة،
  جوهريين هما:

  هل يتم التدخل لحلها؟وهل يتم ترك المشكلة على ماهي عليه؟  - 

رح تساؤل أخر هو: ما الحل فيتم هنا طوضرورة التدخل  إلىفإذا كان الجواب يشير 
  .1هي البدائل المطروحة للحلول؟

خبرات محللي السياسات وقدرات القضايا العامة نابع من وعطاء حلول للمشكالت فا
كذا إستخدام بعض االساليب الرياضية، خاصة إذا كانت ووصف الالعامة عن طريق 
بدائلها وفق إعتبارات دور جتماعية غالبا ما تناقش ، أما السياسات اإلةالسياسات إقتصادي

بالتالي فوضع البدائل هي عملية عالجية، أما محلل السياسات العامة ومسؤولياتها، و الدولة
بالتالي دوره (محلل السياسات) وفيتلقى أوامر من الجهات الرسمية التي تطرح السياسات 

المساهمة وبلية ليس التنبؤ بمشكالت مستقوالقضية محل االهتمام  وإيجاد حل للمشكلة أ وه
في هذه المرحلة يتم محاولة التعرف على الحلول وقائية لحلها. وفي وضع سيناريوهات 

طريق واحد بل لها القائمة، فبالنسبة لصناع  السياسة العامة ليس للمشكلة المختلفة للمشكلة 
 حلول مختلفة  إلىترشيحها يتم تقديمها لتعطي أو تحول وعدة طرق، فبعد جمع المعلومات 

مدى قابلية هذه الحلول على والتأثير عند إستخدام هذا الحل أوذاك، وكذا نتائج التحول و
عملية  المساومة فإنوالمنافسة وبما أن العملية تخضع للصراع وإحتواء تأثيرات المشكلة، 

تتجنب البدائل التي تحدث أثار سلبية أو تفقد وطراف، وضع البدائل تراعي جميع األ
  .2هدفها في المراحل المواليةولسياسة مضمونها ا

مر بمن يصنع السياسات اء تعلق األوتحليل عميقين، سوفهذه المرحلة تتطلب دراسة 
محلل السياسات  إلىساسي يرجع لكن الدور األو، ...)شخصيات وزاريةو ين(من رسمي

ذلك من خالل المنهجية العلمية والعامة الذي يعد دوره من لب مراحل السياسة العامة 
كذلك تحسين مستوى كفاءة كل بديل، كما والمطبقة في عملية التحليل ووضع البدائل 

االساليب المستخدمة من خالل موقعه في الجهاز وتختلف منهجية محلل السياسات 
  لدى الحكومة  الحكومي، فقد يكون محلل السياسات شخصا أو موظفا حكوميا، أو مستشار

                                                
  .78، صبقامرجع س مصطفى أبو زيد فهمي، حسين عثمان، - 1
   .31، صبقامرجع سأحمد طيلب،  -2
-  يثير مشكلة لكنه على وهنا نشير إلى الفرق الجوهري بين المستشار ومحلل السياسات، فالمستشار يقدم رأيا إستشاريا أو بديال

صنع السياسة العامة  مستوى أعلى النه يقدم توصيات لصانع القرار بينما محلل السياسة فوظيفته تتمحور وتالزم جميع مراحل
ر وكذلك قد يكون محلل السياسات دوانا في وزارة أو هيئة أو مؤسس أو مراكز بحث أو اويكون رأيه أقل مستوى من المستش

  معاهد متخصصة.
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  .طرح البدائلولتالي تختلف أساليب التحليل باو

ما يحدث فيها من وصياغنة مقترحات السياسة العامة  إلىفمهما كانت الطرق المؤدية 
تضارب في المصالح بهدف الكسب السياسي، فإن البدائل المقدمة تتوقف أساسا وتناقضات 

 دقةومدى مالئمة  إلىعلى المعلومات الواردة للحكومة من المرحلة السابقة، إضافة 
خاصة وصولها في الوقت المناسب، سواء كان منبعها وحداثة هذه المعلومات وشمولية و

  .1دراسات متخصصةوأو معاهد بحوث  محللون سياسيون أو مراكز معلومات

مراحل صنع وتعتبر هذه المرحلة المرحلة الوسط (نقطة المنتصف) في عملية و
 بياناتومعطيات وتوظف معطيات المرحلة السابقة من معلومات  كونهاالسياسة العامة، 

محللي السياسة وتصورات صناع وخيارات ومن قدرات  أيضا معطيات المرحلة المواليةو
حيث تتوقف وضع جدوى هذه  .قضية ما ولوضع سياسة عامة بشأن مشكلة أ ةالعام

المهارات المتوفرة لدى و الكفاءاتوالخبرات والتحاليل والحلول على قيمة المعلومات 
ناع السياسة ذلك في إطار مختلف النماذج التي يستخدمها صوصناع السياسة الرسميون، 

يتم ذلك في جو من الرشد بمعنى والخطط، وإعداد البرامج و في عملية وضع الحلول
الشرائح في المجتمع (أكبر عائد وفراد ل التي تشمل أكبر عدد ممكن من األإختيار الحلو

سياسات تترك أثار جانبية أو و فوائد كبيرة، أي تجنب تبني حلول التي تحققواعي) إجتم
يل تعظيم الكسب هذا ال يعني التضحية بالقيم االجتماعية في سبوتتطلب تكلفة كبيرة، 

 ساسية ات األتعد من المتطلبوالعقالنية تجمع كل ما يجري في البيئة و المادي، فالرشادة
 .2الحلولووضع البدائل الهامة في و المحوريةو

يرى جمس أندرسون أن صياغة  العامة: ةالمرحلة الرابعة: صياغة السياس
زمة لمواجهة المشكلة، فصياغة الالسياسة تتضمن بلورة مقترحات أولية لبرامج العمل ال

 يصانعيمكن ل، فعني بالضرورة اصدار قانون أو أمر تنفيذ أو قاعدة اداريةالمشكلة  ال ي
القضايا وحداث ، فاألوتركها على جنب التحرك إزاء قضايا معينةالفعل أو السياسة عدم 

أن بالضرورة عمال ال يعني ود مشكلة على جدول األ، بمعنى أن وجتحدد ذلكهي التي 
  .3بشأنها سياسة عامة ستتخذ

                                                
- شاع في االوساط العلمية واالحترافية لصناع السياسة  يإن أدبيات السياسة العامة وما أنتجته من أنماط السلوك السياسي الذ

أثناء تفضيلهم للخيارات والبدائل وجود نمطين في تقرير التغيير في إطار التعامل ومواجهة المشاكل والقضايا في السياسة العامة 
  وهي:

يستفيد من أثر السياسة الحكومية العامة ووهو االكثر شيوعا  :Incrementalism changeنمط التغيير التدريجي  -1
تجنب أخطائه في السياسة العامة، على إعتبار أن والمعمول بها، بالشكل الذي يسمح لصانعي السياسة توظيف نجاحات الماضي 

ن مسألة التنبؤ بأثر السياسة العامة الجديدة في المستقبل، هي مسألة جد العامة ألالتغيير التدريجي هو نتيجة ديناميكية للسياسة 
  لها نتائج خطيرة.وصعبة 
هو النمط الداعي إلى تبني أكثر السياسة من المنظور و :Radicalism changeالراديكالي  ونمط التغيير الجذري أ -2      

ت عامة تحقق لها إستغالال للفرص في إحداث التغيير إلى أبعد حد ممكن بعيد المدى ويدعو الحكومة إلى ضرورة تبني سياسا
وبالتالي فهذين النمطين يمكن توظيفهما كمنطق إرشادي لتوجيهات السياسة العامة ولرسم منهجياتها في عملية صنعها لمواجهة 

 رة المطروحة عليهم للنقاش.يخايا األقضالالعوائق والقضايا والمناقشات الضاربة التي تضج بها تداوالت صناع السياسة حول 
  240- 239، ص بقامرجع سأنظر: فهمي خليفة الفهداوي، 

   .32، ص بقامرجع س أحمد طيلب، -1
  .32-31ص نفسه، المرجع -2
  .90ص بق،امرجع سجمس أندرسون،  -3
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الهيئات وحيث تتضمن قرارات السياسة العامة عمال يصدر من بعض الرسميين 
الشكل االيجابي للقرارات يتمثل في شكل تشريع أو أمر ولتعدل أو لترفض، ولتصادق 

  ن:يتيمجموعتين رئيس إلىركين في صنع السياسة العامة ايقسم بعض المش، إداري

 فراد الذين يتمتعون بالصالحيات القانونية تضم األوحكومية  ولى:المجموعة األ
 من خالل نوعين من المؤسساتوالتي تسمح لهم بالمشاركة  في صنع السياسات العامة 

  (السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية).

 :تمثل هذه المجموعة المشاركين غير الحكوميين في رسم و المجموعة الثانية
يكون في مقدمة هذه ومنظماتها، و حديد أفرادهاتوالتي يصعب حصرها والسياسات العامة 

 االهتمام بمشكلة معينة إلىجماعات الضغط التي تسعى و لسياسيةحزاب االمجموعة األ
مدني دورا في صنع المجتمع لاتلعب الجمعيات المهنية كمؤسسات وإقتراح حلول لها، و

  السياسات التي هي من إختصاصها.

فهناك قنوات  ضها البعضالمجموعتين تعمالن بمعزل عن بعيم ال يعني أن سهذا التق
ذلك والمساومة، والتعاون والصراع والتفاوض وللتفاعل المستمر بينها من خالل التفاعل 

تصاالت العداد مقترحات سياسة عامة تحظى بقبول عام قدر عبر شبكة معقدة من اال
هذا ما ذهب إليه و، 1المشكلة معالجةوالمستطاع مما يعزز إحتماالت نجاحها كوسيلة لحل 

  ذكرنا.وجمس ندرسون كما سبق 

بالجدوى "لب هذه المرحلة هو أن تعكس السياسة العامة ما يسمى وفإن جوهر 
لسياسة العامة، كما اثار المتوقعة من ما قبليا لآل، حيث تعكس هذه الخاصية تقوي"السياسية

حسب ما يرى "ماتيو كان ومؤشرات نجاح السياسات مؤشرا من تشكل الجدوى 
Mathewican  أي مدى سوف تسفر هذه السياسة العامة عن تحقيق النتائج  إلىالذي أشار  

ربما هو وموضوع معقد، بل وبما أن السياسة العامة مجال و .2االهداف المرجوة منهاو
صانعي و يطرح محلليالحكومات، ومن أكثر المواضيع تعقيدا التي تواجهها الدول 

منها على سبيل وتنفيذها و مةصياغة السياسة العاوالسياسات العامة عدة أسئلة لتحديد 
   ليس الحصر:والمثال 

  فاعلة؟وهل السياسة التي سيتم تطبيقها تتطلب مشاركة سياسية فعالة  

 فراد؟اع فعله لضم أكبر قدر ممكن من األما المستطوالطرق والسبل  يما ه  

 لك محليا؟كيف يمكن التحكم في ذو  

صناع السياسة وتفسر حالة الشك التي تنتاب محللي وأخرى تظهر وسئلة كل هذه األ
محددة لهذه السئلة وأن عدم التأكد من وجود إجابات واضحة وإختيار بديل معين، ولوضع 

غيرها تظهر لنا مدى وسئلة االجابة على هذه األو هو جزء من السياسة العامة ذاتها،
طراف لجميع األ ىتبنينه كسياسة عامة تحقق الرضوفضل إختيار البديل األة صعوبة عملي

                                                
  168-167، صبقامرجع سامر كامل محمد الخزرجي، ث -1
، القاهرة: مركز األهرام  5(ترجمة: هالل أبو زيد)، مراجعة: علي الدين هالل، ط، التحليل السياسي الحديثروبرت دال،  -2
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  .1التي تدخل في صياغتها

خاصة أن تكون المعلومات والمقاييس موضوعية ، وعليه ال بد أن تكون المعايير و
تؤكد صحة إجراءات الختيار أي بديل، فالبيانات ودقيقة والضرورية متوفرة وزمة الال

الكمية تسهل إمكانية القيام بتحليل سياسي يتصف بكفاءة عالية، وتقدم أيضا طريقة لتدقق 
هذا ال يعني أن السياسة وإختيار أفضل بديل، والمعلومات التي تخدم عملية المفاضلة 

تحقيق الحد وشاملة و كاملة ها تحمل حلوالطراف أنّبعد تزكيتها من جميع األة المختار
في ظل هذا وف دائما، الثار البيئية، فال يمكن حسم الخحسم كل اآلوقصى من الرضى األ

في وة ضمن عدم اليقين داد كبيرة من الخيارات السياسيـالجو من التجاذب تبقى أع
لذلك  معقدة،وقوية والقيمية في ميدان السياسة منتشرة وة ـخالقيحكام األألن اضبابية، أل

  عميق للقضايا.وي ه المرحلة على تحليل سياسي موضوعأن تعتمد في هذ  يجب

 بعد إعتماد السياسة يتم التنفيذ   تنفيذ السياسة العامة:والمرحلة الخامسة: إعتماد
ى لجميع لرضالفعلي لها أو للبديل الذي تم إختياره، حيث تكتسي السياسة العامة طابع ا

تباين وإختالف والمساومات والتي تم فيها تقليص الصراعات و راف المعنية بها،ـطاأل
قلية التي لم تساند هذا النوع من لو كان ذلك على حساب األومرضية  راء بطريقةاأل

  .2السياسة

 إلىنتائج عملية ملموسة، كما يشير أيضا  إلىإن تنفيذ السياسة العامة هو تحويلها 
الخراج السياسة العامة  الهادفةو تنفيذيةالتدابير الواالجراءات ومجموعة النشاطات 

 بشريةوإمكانيات مادية وذلك بإستخدام وسائل و ضعها حيز التنفيذ الفعلي العملي،وو
  غيرها ألجل تحقيق أهداف السياسة العامة.و

كثيرا ما ووامر الشرعية للسياسة من خالل البرامج العامة، تنفيذ األ أيضاعني تو
لكن بعض السياسات وأدائها، و يعبر ذلك التنفيذ عن إنجازات البيروقراطية الحكومية 

فراد وجهات عديدة من خارج األوالمحلية والدولة المركزية  تدخل دوائر إلىتحتاج 
كون ـبالتالي البد أن تونها عملية ذات تأثير معقدة ألوهذه العملية  صعبة والحكومة 

نظرا لتعقد مهام االدارة يتم تنفيذها من ونه  في النظم المعاصرة  مستمرة، ألو بصفة مرنة
متنوع الوحدات، يتم من خالله جعل السياسة ومعقد التركيب وقبل نظام إداري ضخم 

  .3حقيقة فعلية العامة

تقاسم الصالحيات كل حسب دائرة ونشطة نفيذ السياسة العامة هو توزيع األتو
مرة واحدة فور إنتهاء تشريع أو هي ال تنفذ مباشرة والجغرافي،  هتخصصه أو نطاق إقليم

المستويات  إلىالسياسات  التي تسمح بوصوللكن يتم ذلك وفق أوامر تنفيذية والسياسة، 
الخبرات يقوم والمعلومات ونتيجة لنقص الوقت والدنيا في الجهاز االداري في الدولة، 

بالتالي تنفيذ  وعة لتنفيذ السياسات لالدارات المشروعون بتنخويل بعض الصالحيات الواس
جهزة  االدارية  من تمكن المسؤولين التنفيذيين في األالسياسة العامة كعملية فنية إجرائية 

                                                
   .34، صبقامرجع سأحمد طيلب،  -1
   .170، صبقامرجع سثامر كامل محمد الخزرجي،  -2
  .85، ص1996، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1الكريم)، طترجمة: محمد عبد  ( ،االدارة: المهام، المسؤوليات، التطبيقاتبيتر دراكر،  -3
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في إطار حدود المكان وإتخاذ القرارات في إطار الصالحيات الممنوحة لهم جغرافيا 
  .*خطوات اسة العامة بعدةم عملية تنفيذ السيتتو ،1االمكانيات المتاحةوالبيئة و

جهزة االدارية تنفرد بعملية تنفيذ السياسات العامة من يعني أن األ لكن  هذا الو
لكن المشرعون أيضا و تنفذ مثلما تصنع،وع مثلما تنفذ منطق أن السياسة العامة تصن

ن كانت مهمتها اقرار إوفالسلطة التشريعية  يشاركون في عملية تنفيذ السياسة العامة،
كما تحدد  ،ها تضغط على االدارة العامةمن خالل عملها فإنّو اهأنّ إالّ السياسة العامة،

مبرراتها، كما أن اللجان التابعة للسلطة التشريعية تتولى مراجعة اللوائح ومساراتها 
 إلىالعمل االجرائي إزاء الطرق التي تعتمدها االدارات في تطبيق اللوائح، إظافة و

السلطة التشريعية التي تكون مهمتها في  لسنوية التي يجب أن تحضى بموافقةميزانياتها ا
  هذه الحالة مندرجة في مهام ذات إختصاصات تنفيذية.

من خالل وحدات إدارية  تنفيذ السياسة العامةالمحاكم  دور أساسي في واء ضلقلو
 وات عمومية أتطبيق اللوائح القانونية سواء كانت هيئوتتمتع بسلطة إجراء التحقيقات 

التجاوزات التي يمكن أن تحصل واالنحرافات و مستقلة (كالتي تقوم بكشف التالعبات 
وسائل االعالم  القضاء فإنوالمحاكم  إلىعلى مستوى الوحدات التنفيذية االدارية). فإظافة 

تنفيذ السياسة العامة، حيث تقوم بحث المنفذين وإقرار وتلعب دور بارز في عملية صياغة 
بذل جهود إظافية، كما تتخذ أيضا كمراقب لتطبيق السياسة عن طريق كشف التالعبات ب
قوم به الجماعات ت نفس الشيئ وان عين لألإظهار المعنييونشر التقارير المزيفة و

  حزاب السياسية.األوة الضاغط

طراف التي تتدخل في تنفيذ السياسة العامة أو التأثر مكننا حصر كل األبالتالي ال يو
 قع هذه الجهة في النظام السياسية بحسب مويفيها، حيث تختلف تأثير الجهات المعن

طبيعة العملية التنفيذية التي وكذا حسب متطلبات و السلطوية،وإمكانياتها المالية وقدراتها و
موارد، كما تتطلب موقف ظرفي محسوب من وتستلزم توفير إمكانات ووسائل وتفرض 

جانب الحفاظ على أهداف السياسة العامة  إلىالبيئية والمكانية وبعاد الزمانية خالل األ
  .2المعبرة عن توجهات النظام السياسي القائم

 :معرفة عملية  ستوجبيم تيقإن عملية الت تقييم السياسة العامة:المرحلة السادسة
عن وااليجابية المترتبة عن السياسة العامة والنعكاسات السلبية لموضوعية وحقيقة و

هداف التي وضعت كفاءتها في تحقيق األو مدى فعاليتها ون أثار مخرجاتها ـعوتنفيذها 
  ها.لجأل

تهدف وينفذون السياسات العامة، وحيث يعتبر التقييم عملية أساسية للذين يصممون 
معرفة ما تم إنجازه من  إلىنتائج السياسة للتوصل وقياس أثار وتشخيص  إلىهذه العملية 

نتائج، سواء كان قياسا للسلع أو الخدمات التي تقدمها البرامج أو النتائج المرحلية 
على السياسة الطويلة  Impactللسياسات العامة في مجال معين، أو ما يترتب من أثر 

                                                
  .118، ص1987، القاهرة: دار المعارف، نظرية االدارة العامةأحمد رشيد،  -1
   .172 -171، صبقامرجع سلمزيد من المعلومات عد الى: ثامر كامل محمد الخزرجي،  -*
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  .Standards 1مقارنة النتائج مع المعدالت و المدى للمجتمع 

ة ـال يتوقف على النتائج التنفيذيويم يتم ضمن جميع عمليات السياسة العامة يفالتق
 تعرفالتطبيق مما يمكن الوالصياغة و يفي يتنحقق من خالل عمليات الصنعفهو نشاط وظ

إظهار نقاط الخلل فيها العادة النظر فيها في وكشف عيوبها و على حقيقة السياسات العامة
  السياسات المقبلة.

لكي يكون التقويم فعاال ال بد من االجابة ف كتور"عامر خضير الكبيسي"حسب الدو
  على التساؤالت التالية:

 أثرها؟وها؟ هل أحدثت فعلها فهل السياسة العامة قد حققت أهدا  

 هل تنفيذ السياسة العامة قد حقق الرضا للجهات المستفيدة منها؟  

 عنها؟ هل هناك نتائج ومخرجات غير مقصودة أو غير نافعة نجمت  

  فق التكاليف المبذولة في االعوائد المتحققة تتناسب أو تووهل قيمة المخرجات
تنفيذها؟ هل ينبغي االستمرار في السياسة العامة؟ أم هناك حاجة لتعديلها أو 

مراحله جاء متطابقا مع الكيفية التي خططت لها؟ وأساليب وإلغائها؟ هل التنفيذ 
  2غير منحازة؟و ادلةعوأن تلك الكيفية كانت نزيهة و

قبل نفذت من وعامة قد صنعت من قبل الحكومة لفي حالة كون السياسات او
يم هذه ستكون بمثابة تقويم للحكومة ينتائج التق فإن-هو ما يحصل فعالو اأجهزته

  3كون وحدها المسؤولة عن ذلك.ترغم أنها قد ال  ،التنفيذي ئهاداألو زتهاجهألو

 يمية يتعدد التوجهات التقذلك لويم في السياسة العامة، يالتقع انوأوتعددت اتجاهات 
يم السياسات بطرق مختلفة يبتقهداف التي تم إتخاذها من ذلك، حيث تقوم الحكومات األو
 أحيانا أخرى يكون طارئا ونظاميا، ويم دوريا يانا التقيكون أحيومن قبل جهات متعددة و
ليس له إطار ويظل غير رسمي  ومتخصصة أله أجهزة وقد يكون مؤسسيا ومفاجئا و

كذلك ومؤسسي كما يمكن أن ترتكز عملية التقويم أيضا على الطابع االداري ومستوياته 
التقييم  فيما يلي نعطي أهم أنواع التقويم في السياسة العامة:وعن العملية التقيمية ذاتها، 

يم الفعالية، تقييم األداء، تقييم النتائج، تقيالمتقدم، التقييم االستراتيجي، تقييم البرامج، تقييم 
  .4السياسات

في االدارات الحكومية  تحليالو امعاييره من أصعب العمليات بحثويم يتعد دراسة التقو
فاعلة فال بد من وناجحة مات تطبيق التقويم بصورة ورادات الحكأفإذا  ،أكثر كلفةو

توزيع الموارد النادرة وتعاملها مع إدارة التعامل مع هذه العملية أو المرحلة بنفس طريقة 
التوجيه في جميع مراحل التقويم للوفاء وفي المجتمع، أي يجب القيام بالتخطيط 

                                                
  .38ص ،بقامرجع سأحمد طيلب،  -1
  .171- 167ص ،بقامرجع سعامر خضير الكبيسي،  -2
  .171، ص هنفس المرجع -3
  وما بعدها.  39، صبقامرجع سأحمد طيلب،  -4

  ما بعدها.  و 318ص بق،امرجع سلى: فهمي خليفة الفهداوي، إلمزيد من المعلومات عد 
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 .1بالمسؤوليات
 ةكأداوالمتعلقة بالتقويم كعملية خير يمكن القول أنه ذكرنا أهم المفاهيم في األو 

كمنطق تفرضه عملية صنع السياسات العامة، فهو عملية يصاحب جميع مراحل صنع و
ال يتوقف فقط على نتائج العمليات التنفيذية، حيث تتولى هذه العملية عدة والسياسات 

 المحترفين في هذا المجالو ينالمتخصص ،غير رسمية كاللجان البرلمانيةوجهات رسمية 
الجماعات وحزاب السياسية جهات غير رسمية، كاألوة البيروقراطيوجهزة الحكومية األو

إدارية، سياسية  ،يم عدة أبعاديجتمع المدني....إلخ، كما أن للتقمؤسسات الموالضاغطة 
ي أعزز توي سياسة عامة فاشلة أبعد التي تو ،هي العملية التي تبعث أي سياسة جديدةو

  .السياسات العامة في الواقعة العاكسة لصدى آهو المروفاعلة وسياسة عامة ناجحة 

اسات العامة بطريقة مباشرة ( أي كجهة يفاألحزاب السياسية تشارك في رسم السذا إ
الحكومة)، أو بطريقة غير مباشرة (كجهة غير رسمية وطار البرلمان إرسمية في 

فعال في هذه ومحوري وبتواجدها خارج السلطة)، ففي كل األحوال لها دور أساسي 
  بالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي:صنعها) ، والعملية (رسم السياسات 

  بأي طريقة؟ وتساهم هذه األحزاب في رسم السياسات العامة؟ وكيف تشارك  -

  السؤال في المبحث التالي. جابة على هذاسيتم اإلو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .160، ص1989، القاهرة: (ب.د.ن)، دارة العامةاالمعايير تقويم السياسة في غانم عبد المطلب،  -1
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كما سبقت اإلشارة لذلك تعتبر ظاهرة األحزاب التي برزت مع مطلع القرن التاسع 
ارها باعتبوتنامي دورها في الحياة السياسية  إلىعشر ثورة في المجال السياسي، بالنظر 

نها أصبحت إحدى اآلليات التي تقوم عليها األنظمة يمكن القول أوفواعل جديدة، 
كما أسلفنا الذكر توجد األحزاب في كل األنظمة فهي إما تعبير عن تعددية والديمقراطية،  

نها تعبير عن نظرة شمولية إما أونابعة من تعددية مجتمعية، وناتجة عن سياسة متوازنة 
  يحملها حزب لتوطيد سلطة أوليغارشية.

  م السياسة العامة ليست عملية سهلة بأي حال من األحوال، بل هي رس كما أن
 التعقيد والتعقيد، فهي عملية حركية بالغة الحساسية وعملية على درجة من الصعوبة 

تفاعلها و عوامل الضغط التي يؤدي تداخلهاوالمؤثرات وتشمل على العديد من المتغيرات و
كل جوانب العمل  إلىالتي تنصرف بدورها إنتاج سلسلة من ردود الفعل  إلىالمستمران 

  داخل النظام السياسي.

لألحزاب السياسية در مهم في المشاركة في رسم هذه السياسيات حيث تعتبر و  
كذا أحد قنوات اإلتصال السياسي، فهي تقوم وإحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، 

العمل على تحقيقها من قبل وامة حاجاتهم العومطالبهم وبالتعبير عن إهتمامات األفراد 
الحكومة، بفضل الضغط الذي تمارسه األحزاب على صناع السياسة العامة الرسميين، 

العمل على تعبئة الجهود والمواطنين  إلىقرارات الحكومة وسياسات وكذلك نقل رغبات و
  رفضا.وإما مواجهة وتأييدا والمواقف المتباينة إزاءها، إما دعما و

تعد األحزاب أيضا من أهم األطراف التي تقوم بعملية اإلتصال السياسي المنظم و  
 ةـالمنظمة للربط بين القموفي المجتمع، إذ يعتبرها علماء السياسة الركيزة القوية 

السلطة حيث يؤكد ذلك "محمد السويدي"  إلىتنقلها والقاعدة، فهي بذلك تجمع المعلومات و
المنتخبين أو الحكام، فألحزاب  إلىيفة اإلعالم للحزب مستوى الناخبين ... قد تتعدى وظبقولـه :" 

تنقل إليهم مطالب الشعب الذي يترقبون وتضع هؤالء في مستوى مختلف تغيرات الجسم السياسي، 
من خالل هذا الدور التواصلي تبدو األحزاب كمحطة إتصال الزمة بين المواطنين وأصوات أفراده، 

   .1"السلطة...و

التكتل (هيكلة الرأي) من أبرز وظائف األحزاب في النظم وكما تعد وظيفة التجميع   
صناع القرار لتمكينهم من تشكيل  إلىحاجات األفراد والحديثة، حيث أنها تنقل مطالب 

متطلبات السياسات وترتيب أولويات  إلىنظرة شاملة حول البيئة اإلجتماعية، وتدفعهم 

                                                
  .97، ص1990، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، علم اإلجتماع السياسي، ميادينه وقضاياهمحمد السويدي،  -1
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ة ـقدراته االستخراجيوكذا يضاعف النظام السياسي من فعاليته هوالعامة المراد اتخاذها، 
  .1التوزيعية، أو اإلستجابة للمتغيرات البيئية بشكل عامو

وفي هذا اإلطار فإن صنع السياسة العامة هي المرحلة المركزية في العملية   
من يصبح وأشكال القوى السياسة المختلفة، والسياسية، ففي هذه المرحلة تتحدد خطوات 

الموافقة ووضع السياسات العامة السلطوية الملزمة: القوانين يتم إقتراحها والضروري سن 
تنفيذها وبعد ذلك يجب تطبيقها وعليها من قبل المجلس التشريعي (السلطة التشريعية)، 

لألحزاب السياسية دور أساسي في ونتائجها، ومتابعة عواقبها وفحص ويلي ذلك مراجعة و
بالتالي والسلطة،  إلىمنفذا للسياسة العامة إن وصلت وكل هذه المراحل، فقد تكون صانعا 

سنقوم بتطبيق برامجها سواءا عن طريق القوانين التي ستسنها (األحزاب في السلطة 
) أو -الحكومة –التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين (األحزاب في السلطة التنفيذية 

طرق عديدة للضغط وهنا قد نقوم باستخدام وسائل وعن طريق تواجدها في المعارضة 
    التأثير على السلطة.و

بالتالي هناك تراث علمي ضخم يهتم باالحزاب السياسية من حيث تاريخها   
تم معايير التصنيف ....إلخ بينما القليل منها يهوأهدافها ووظائفها وفعاليتها وا ـنشأتهو

على هذا األساس سنقوم في هذا وبطرح هذه القضايا من زاوية عالقتها بالسياسات العامة، 
ذلك من خالل والسياسات العامة والعالقة بين األحزاب السياسية والمبحث بتحليل الدور 

  المطالب التالية:

  :دور األحزاب السياسية في صنع السياسة العامة.المطلب األول  

  :ر األحزاب السياسية في تنفيذ السياسة العامة.دوالمطلب الثاني  

 :دور األحزاب السياسية في تقييم السياسة العامة. المطلب الثالث    

  

 
 
  

  

  

  

 
 

                                                
...( مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير منشورة)، قسم اإلتصال السياسي في الجزائر في ظل التعدديةإسماعيل مرازقة،  -1

  .157، ص1997اإلتصال، جامعة الجزائر، واإلعالم 
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  المطلب األول: 

  دور األحزاب السياسية في صنع السياسة العامة
  

تعتبر السلطة التشريعية في الوقت الحاضر أهم السلطات في الدولة فهي السلطة    
  التي تقوم بسن القوانين أي بوضع القواعد العامة الملزمة لألفراد.

السلطة التشريعية هي السلطة التي يعتبرها " جون جاك روسو" السلطة األم فهي و  
بالتالي يجب أن يتوالها الشعب مباشرة (أي الديمقراطية المباشرة)، بينما ورمز للسيادة، 

اعتبارها إحدى السلطات الثالث  إلى Charles de Montesquieuذهب "شارل منتيسكيو" 
قد يكون اإلنتخاب فيها غير مباشر أو يستلزم حدا أدنى من وتفسح مجاال أكبر للتعيين، 

  .1الكفاءة في المترشحين

تقليدية متعارف عليها في األنظمة الدستورية المقارنة وان وظائف عديدة للبرلمو  
 إلىتعديل الدستور والمراقبة والمتمثلة في سن القوانين وجانب الوظيفة األصلية  إلى

  جانب المشاركة في صنع السياسة الخارجية.

ما هوتمر العملية التشريعية بعدة مراحل فهناك مرحلتين ينفرد بهما البرلمان و  
ر صدااإلوهما التصديق ومرحلتين تنفرد بهما السلطة التنفيذية والتصويت، والمداولة 

  تكون هذه المرحلة وفق ما يلي: وهي اإلقتراح و رحلة تكون مشتركة بينهماـمو

تعرف على أنها حق إيداع نص يتعلق بقانون أو مزانية أو والمبادرة بالتشريع  -  
  من قبل البرلمان. التصويتوالئحة من أجل المناقشة 

االصدار واإلصدار أي موافقة رئيس الدولة، والتصويت ثم التصديق والمناقشة  -  
  هو نشر القانون بأمر من رئيس الدولة. 

جانب الوظيفة التشريعية تتمثل في الوظيفة  إلىيمارس البرلمان وظائف أخرى و
الل قوانين المالية يكون ذلك من خوة مارستها البرلمانات ـهي أقدم وظيفوالمالية 

  الميزانية.و

يقصد بها حق السلطة التشريعية في الرقابة على ونجد كذلك الوظيفة السياسية و  
ما يقتضيه هذا الحق من تقرير مسؤولياتها التي قد تبدأ من إبداء والسلطة التنفيذية، 

من  سحب الثقةوتقصي الحقائق ثم التحقيق واإلستجواب  إلىالرغبات في طرح األسئلة 
هذه الوسائل يستدعي توفير بعض الشروط  إلىاللجوء ووزير معين أو من الحكومة كلها، 
كذلك إتباع بعد اإلجراءات المحددة في الدستور، أو ولكي ال يستعمل هذا الحق تعسفا 

  .2تضعها قوانين محددة

وتكون المساهمة في هذه السلطة أو المجالس النيابية عن طريق مشاركة األفراد   
                                                

- 208ص ،1996األسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،  الدولة في ميزان الشريعة (األنظمة السياسية)،ماجد راغب الحلو،  -1
209.  

  .167، ص2006دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، عمان:1، طالدستوري لنظم السياسية والقانونعبد الكريم علوان، ا - 2
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 ذلك في إطار المشاركة السياسية حيث تعتبر هذهوالسياسية للدولة وفي الحياة الحزبية 
الوسيلة التي يستطيع من خاللها المواطن التعبير عن موقفه من مختلف واألخيرة الطريقة 

بواسطتها يشارك في صناعة القرار السياسي والمصالح العامة، تهم والقضايا التي تهمه 
تخص المجتمع والتي تهم و تخصهوسياسات العامة التي تهمه صنع الوخاصة رسم و
التي تعبر عن إهتمامه وذلك عن طريق التمثيل في المؤسسات السياسية المنتخبة وامة ـع

   او جزء منها.

تتمثل وظيفتها األصلية في وضع التشريعات والسلطة التشريعية يتوالها البرلمان و  
التي تحكم مختلف أنواع األنشطة ذات األهمية في الدولة، سواءا تعلقت هذه األنشطة 
باألفراد، أم تعلقت بهيئات الدولة المختلفة، كما تقوم هذه السلطة بممارسة نوع من الرقابة 

ى تختلف حسب نوع النظام على أجهزة الدولة التنفيذية (خاصة الحكومة) بصورة أوبأخر
  .1السياسي المطبق

قد تختلف األنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين سلطتها التشريعية، فقد و  
تتكون من برلمان يحتوي على غرفة واحدة أو برلمان يحتوي على غرفتين يختصان 

  بالوظيفة التشريعية.

ة المشكلة من مجلس أو  مجلسين تلك الهيئة السياسييمكن القول اذا أن البرلمان هو "و  
أهمها وي إختصاصه ث في المواضيع التي تدخل فحيضم كل منها عدد من النواب، ويتمتع بسلطة الب

  .2"لكل غرفة من البرلمان لجان مشكلة من عدد من األعضاءوالرقابة، و التشريع

فالدول تختلف فيما بينها بشأن عدد المجالس المشكلة للبرلمان، فهناك من أسند   
  مجلسين. إلىهناك من أسندها ومجلس واحد  إلىالسلطة التشريعية 

ه يمكن أنّ ففي الحالة األولى يتم انتخاب كل أعضاء المجلس من طرف الشعب، إالّ
  .3لنصوص محددةفي بعض الدول استثناء تعيين عدد قليل منهم وفقا 

مجلسين يشكالن برلمان الدولة  إلىأما في الحالة الثانية فتستند السلطة التشريعية 
مدة والنائب وعمر الناخب و عدد األعضاءون من حيث التكوين غير أنهما يختلفا

  .4االختصاصوة ـالعضوي

حقيقي الذي يعتبر الممثل الوبالنسبة للتشكيل يتم إنتخاب كل أعضاء أحد المجلسين   
صاحب السلطة التشريعية، أما المجلس الثاني فيتم إختيار أعضائه إما بالوراثة أن ولألمة 

بمعنى أن المجلس األول يتم إنتخابه عن طريق 5بالتعيين أو باإلنتخاب على درجتين
صاحب و جلس هو الممثل الحقيقي لألمةيعتبر هذا الموالسري، واإلقتراع العام المباشر 

ذكرنا، أما المجلس الثاني فيتم إنتخاب جزء منه والسلطة التشريعية الحقيقية كما سبق 

                                                
  .206، صبقامرجع سماجد راغب الحلو،  -1
(رسالة ماجستير، غير منشورة)، قسم   ،1997/2003السلطة التشريعية في الجزائر في ظل التعددية لحزبية رابح لعروسي،   -2

  .18، ص2004الجزائر، العالقات الدولية، جامعة والعلوم السياسية 
  .20-19، صبقامرجع س، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوشعير،  -3
  .20، صسهنف المرجع  -4
  .20، صهالمرجع نفس  -5



  الفصل األول:                                                   اإلطار النظري والمفاھیمي للدراسة
 

81 
 

الطرق التي سبق  إلىبطريقة غير مباشرة أي عن طريق المجالس المحلية إضافة 
  .1ذكرناها أعاله بالنسبة للجزء اآلخرو

  لسلطة التأثير على اوللبرلمان مهام أخرى يستعملها كوسائل للضغط  كما أن
إعالن الحرب في بعض األنظمة والتنفيذية تتمثل في الموافقة على المعاهدات الدولية 

  الحصار.و إعالن حالة الطوارئ أو

مقراطية الحديثة كما سبق وأشرنا يفالبرلمانات أو الهيئات التشريعية في ااألنظمة الد  
هي عبارة عن مؤسسة والتحضر، و أساسيا في التنميةورا حاسما إليه سابقا، تلعب دو

من خالل األحزاب وذلك في إطار ونيابية تتكون من نواب يمثلون جميع شرائح المجتمع 
السياسية فهذه األخيرة هي التي تقوم باختيار المرشحين المجالس النيابية (البرلمانات)  

األحزاب السياسية هي التي ذهب الدكتور "محمود صبري عيسى" في هذا السياق بقوله "و
 إلى، حيث تسعى البرلمانات 2"قدم للهيئة الناخبة المرشحين الصاحين لتولي الوظائف النيابيةت

بنيانه و السياسيةوأهذافه االستراتيجية والمجتمع االقتصادية وحماية مصالح األفراد 
ة التشريعية ـمن الطبيعي أن تزداد فعاليات السلطوالحضارية وهويته الثقافية واإلجتماعي 
أصبحت اآللية الحقيقية الستمرارية و لحقبة بعدما ترسخت أركان الديمقراطيةفي هذه ا

  شرعية النظم السياسية.و

ففي حين ترسخ دور البرلمان في الغرب لصانع السياسات العامة من خالل التداول   
الرقابة على أعمال الحكومة، ال يزال البرلمان في العالم العربي محال وعلى السلطة 

أحد اإلشكاليات وقياس أدائه موضوعا مطروحا للدراسة، وال يزال تفعيله وللنقاش 
أن  إلىهذا راجع وتحليل دور هذه المؤسسة الهامة واألساسية التي تواجه عملية اإلقتراب 

النظم السياسية في تلك الدول على درجة عالية من الحذر بخصوص اإلقتراب من 
دقيقة عنها فاألمر يتعلق بإثارتها لقضية  الحصول على معلوماتورار ـمؤسسات صنع الق

  .3أكبر من قضية الشرعية

الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في ولذلك فإن هناك ردود فعل متسابقة تجاه األهمية   
لكن ما يستدعي التحليل هنا هو كيف لهذه المؤسسة أن تساهم في وصنع السياسة العامة، 
يابية تمثل جميع أو أغلب شرائح المجتمع في توجيهها كمؤسسة نوصنع السياسة العامة 

ة مجموعة من اإلختصاصات حيث تمارس عدة ـة التشريعيـللهيئوأي مجال كان؟. 
  فيما يلي أهم الوظائف التي يقوم بها البرلمان أو الهيئة التشريعية.ووظائف 

حيث يقوم بإعداد النصوص  ،فأهم وظيفة يقوم بها البرلمان هي وظيفة التشريع  
إعداد تقرير ومناقشتها مع الحكومة و دراستها داخل اللجان المختصةذلك بوانونية الق

حولها يعرض على النواب للتصويت عليها، فإن حصلت على األغلبية المطلوبة أرسلت 
  السهر على تنفيذها.ونشرها ورئيس الدولة إلصدارها  إلى

                                                
  19، صبقامرجع سرابح لعروسي،   -1

  .99، صبقامرجع سنبيلة عبد الحليم كامل،  - 2
"، في: سلوى شعراوي جمعة، علي الدين هالل التشريعية في صنع السياسة العامةتحليل المؤسسة نجوى إبراهيم، " -3

  .223، ص2004، القاهرة: مركز دراسات واستشارات االدارة العامة، تحليل السياسات العامة في الوطن العربي(وآخرون...)، 
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جانب اإلختصاص التشريعي وظيفة الرقابة التي تتعدد  إلىيمارس البرلمان أيضا و  
التحقيق و تقصي الحقائقواألسئلة فاإلستجواب  إلىوسائها فقد تبدأ من إبداء الرغبات 

الوسائل يستهدف تجنب هذه  إلىاللجوء وككل،  ءسحب الثقة من وزير أو من الوزراو
  الدستور أو القوانين.اتباع إجراءات محددة في وتوفر شروط معينة و التعسف،

كما تعتبر الوظيفة المالية أيضا من أهم الوظائف التي يختص بها البرلمان، فله   
 السياسة العامة المتبعة من طرف هذه األخيرة فيوالحق في مراقبة المؤسسة التنفيذية 

ذلك عن طريق إقرار الميزانية (لمختلف السياسات و صرفها،وكيفية تحصيل األموال 
مراقبة الحساب الختامي لها حتى يتمكن البرلمان من التأكد أن الحكومة قامت و العامة)

  الميزانية الموافق عليها.وبتنفيذ السياسات 

هناك الوظيفة اإلقتصادية التي هي أيضا من أختصاص الهيئة التشريعية، حيث و  
 ظهرت هذه الوظيفة حديثا بسبب تدخل الدولة في النشاط اإلقتصادي، بحيث أصبح

إقرار وهذا عن طريق دراسة والبرلمان يتدخل لمراقبة تدخل الحكومة في ذلك النشاط، 
الموافقة و ل بين وظيفتي إقرار الميزانيةبذلك يتحقق تكاموالخطة العامة لإلقتصاد الوطني 

هو ما استدعى تنظيمها بنصوص وعلى الخطة العامة الرتباط الوظيفتين ببعضهما، 
  قواعد دستورية.ودئ قانونية معتمدة على مبا

يختص البرلمان، إضافة لما سبق، بالفصل في بعض المسائل الداخلية، كالفصل و  
مهمة إسقاط عضويته في البرلمان عند توفر شروط وفي مدى صحة عضوية النواب، 

  .1معينة نص عليها القانون

ي هذه الوظائف فهناك خطوات التي تشارك بها الهيئة التشريعية ف إلىفباإلضافة 
  التي تأتي من خالل ما يلي: واعداد السياسات العامة 

) مسؤول بشكل Représentativeإن الجهاز التشريعي بصفته النيابية أو التمثيلية (-1
اإلجتماعية من أن تجد تعبيرا ومستمر عن التمكين لمختلف القوى السياسية، اإلقتصادية 

تجاذب مستمر ونقاش وتكون محل جدل  امة، فهذه األخيرةد وضع السياسة العـمناسبا عن
جعلها أكثر و يالت تساعد على توازن السياساتتفضوالتي تعطي معلومات ومساومة و

  .2مرونة الستعاب كافة االتجاهات السياسية

التشاور مع وتضم هذه األجهزة البرلمانية آليات هامة تساعد على جمع حقائق -2
آلليات اللجان البرلمانية التي تشكل بغرض من بين هذه اواألطراف المعنية بالمشكلة 

المختصين للحصول على المعلومات الالزمة والتحري وسماع أراء الخبراء والتحقيق 
 لصنع السياسات العامة والبد من أخذ أراء األفراد الذين توجه إليهم السياسات العامة.

 رحـيقتوة، ـإن الجهاز التشريعي قد يعترض على بعض السياسات العام -3
تعديالت التي يشعر أنها ضرورية إنطالقا من دوره والسياسات في شكل تدابير  بعض

األولويات المخصصة لبعض جوانب السياسة والتمثيلي خاصة إذا ما رأى أن التقديرات 

                                                
  .25-23ص بق،امرجع س، النظم السياسية المقارنةوالقانون الدستوري سعيد بوشعير،  -1

. 149- 148، صبقامرجع سمحمد عيد عبد الفتاح، محمد فريد الصحن، - 2  
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 .1خاصة األغلبية منهاوالعامة ال تتفق مع مصالح الفئات الممثلة فيه، 
 شاملةوعامة هذا المستـوى (المستوى التشريعي) في الغالب تكون سياسات و

تشكل منطلقا مرجعيا للسياسات العامة المتنوعة ضمن المستويات األخرى األكثر و
اإلنسانية وعملية. كما تعكس السياسات العامة التشريعية، توجهاتها المجتمعية وتخصصا 

تسعى في إقرارها لتلك والبيئة المحلية، وجمهور الناخبين والتي تربطها بالمجتمع 
بين القدرة التنفيذية للحكومة والسياسات على خلق التوازن بين المطالب اإلجتماعية، 

المصالح المتبادلة ذات التأثير في عملية صنع السياسة العامة والتوفيق بين الضغوطات و
  لجانهم المتخصصة.ورئاسة جلساتهم ومن خالل أعضاء البرلمان 

 إلىمن الناحية الرسمية وسة العامة التي تناط من ناحية المبدأ إذا مرحلة صنع السيا
لكن من الناحية الواقعية كل الفواعل تساهم فيها، ففي هذه المرحلة يتم والسلطة التشريعية، 

لفت إنتباه الهيئات الرسمية لوجود مشكلة في المجتمع تتطلب حل، بالتالي فكل التنظيمات 
الموجودة في المجتمع تساهم في إظهار الجانب الذي يخدم على رأسها األحزاب السياسية و

مصالحها من المشكلة، حتى إدراجها في األجندة السياسية للحكومة أين يتم ترتيب القضايا 
حسب من يملك القوة،...) ليتم إصدار نص وحسب أهميتها (حسب درجات الضغط، 

  قانوني تجاهها.

هنا يأتي وة على مستوى المجتمع بمعنى أن في هذه المرحلة تكون هنالك مشكل
دور األحزاب السياسية خاصة الممثلة في الهيئة التشريعية أنها أكثر شرعية كونها منتخبة 

لها أكثر تأثير في صنع السياسات العامة مقارنة مع األحزاب التي هي ومن طرف الشعب 
إضافة (خيرة ممثلين على مستوى هذه األوالتي ال تملك نواب وخارج الهيئة التشريعية 

هذه هي و منظمات أخرى) إلظهار هذه المشكلة في األجندة (جدول أعمال الحكومة)  إلى
نقلها من واإلحتياجات المتنوعة والوظيفة اإلتصالية، فهي تقوم بالتعبير عن هذه المطالب 

التي تشكل مخرجات) ودائرة السياسات العامة ( إلىالتي تشكل مدخالت) ودائرة المطالب (
  .2المصالح في المجتمعوحزاب تكون ناجحة بقدر ما تكون مرآة لتوزيع اآلراء فاأل

هدا يبين الدور و، *البوابين إلىإذن في هذه الحالة نقول أن األحزاب السياسية تنتمي 
ذلك بمشاركة األفراد في صنعها واألساسي لألحزاب في صنع السياسات العامة في الدولة 

تطلعهم لما يدور حولهم من وثقافتهم وذلك من خالل وعيهم و حزاب ممثلة لهم،كون األ
بالتالي قدرتهم على المطالبة بحقوقهم وأمور في مختلف المجاالت خاصة منها السياسية 

راسمي السياسات العامة أي  إلىمطالبهم و بالتالي إيصال مشاكلهمورسمية وبطرق منظمة 
ذ هؤالء التدابير الالزمة لحلها (حل إتخاونواب البرلمان الممثلين للهيئة التشريعية 

ذلك عن طريق إنتخاب وبذلك تعد األحزاب أحد قنوات المشاركة السياسية والمشاكل)، 
آذان  إلىاألفراد لممثليهم في البرلمان (الهيئة التشريعية) فعبرها تصل أصوات الجماهير 

                                                
  . 149، صبقامرجع سمحمد عيد عبد الفتاح، محمد فريد الصحن،  -1
  .94، ص بقامرجع سنبيلة عبد الحليم كامل،  -2
من بينها األحزاب السياسية وكذا جماعات المصالح و: وهم كل المنظمات التي تقوم بتحويل المشاكل الى قضايا عامة  البوابون -*

الصحافة في رسم السياسات العامة، محاضرة ألقيت على طلبة السنة الرابعة، وووسائل االعالم والصحافة. المصدر: دور االعالم 
  .ي تيزي وزو، جامعة مولود معمر، في مقياس السياسات العامة2009العالقات الدولية في أفريل وقسم العلوم السياسية 
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اجهة نظرها يطريقة تمكنه من إبداء ووالسلطة، فهي (األحزاب) التي تقوم بتكوين الرأي 
  .1منظمةومشروعة 

لكن إذا كان الحزب يعمل على تكوين وتوجيه الرأي العام، فإنه ال يقوم بهذا العمل و
سيطرته على و ي تأكيد مكانة الحزبـمن أجل إستخدام هذه القوى المؤثرة، سواء ف إالّ

السلطة إذا كان الحزب حاكما، أو من أجل استخدام هذه القوة (قوة الرأي العام) للضغط 
لكن أياكان األمر، فإن استخدام الحزب أو وعلى الحكومة إذا كان الحزب في المعارضة، 

لكن من جهة والتعبير عن رغبات الجماهير من جهة    إلىاألحزاب لهذه القوة يدفعها 
في وهنا و( اء في السلطةمالة هذه القوى بما يسمح لها البقإست إلىاألحزاب  أخرى تسعى

أيضا إعادة إنتخاب تلك األحزاب في مختلف وهذا المطلب نتحدث عن الهيئة التشريعية) 
خاصة الحصول على وهنا نتحدث خاصة عن اإلنتخابات التشريعية) والمواعيد اإلنتخابية (

لكن بدون األحزاب ال يتصور لهذه ومستوى البرلمان،  أكبر قدر ممكن من المقاعد على
ات طالسلوآذان صانعي السياسات العامة  إلىأن تصل والرغبات أن تجد متنافسا لها 

لفة من من هنا تظهر أهمية األحزاب، إذ تعمل على تمكين الجماعات المختوالحاكمة، 
فعالة تستحوذ على إهتمام ومعتقداتها بطريقة منظمة وإحتياجاتها و التعببير عن رغباتها

  .2ضمها ضمن أولويات األجندة السياسيةوصانعي السياسات العامة 

 بذلك يتضح أن األحزاب ال غنى عنها، فهي التي توفر للنظام الديمقراطي التنسيقو
مؤسسات سياسية و اتباعتبارها تنظيم وم بذلكهي تقو المحكومين،والقعال بين الحكام 

حل مشاكلهم، فهي تعمل على تحويل هذه األخيرة وحاجات األفراد  دستورية مهمتها تلبية
صانعي السياسات  إلىخطة عمل محددة من أجل ايصال مطالبهم وبرنامج واضح  إلى

الذي يحدد للجماهير ما هو مطلوب منها ويبين لها األهداف المرجوة و العامة، فالحزب ه
ألنه بعد أن تحدد  3المنفذ"و مخطط هو في آن واحد " الومن الخطط التي يضعها الحزب، 

  .دخولها األجندة السياسية، تعرض على السلطة التشريعيةوالمشكلة أو القضية العامة 

إيجاد حل لها عن وبالتالي على األحزاب السياسية الممثلة في هذه السلطة مناقشتها  
جانب السلطة التشريعية نجد السلطة التنفيذية التي تقوم أيضا  إلىلكن وطريق سن قوانين، 

لكن مهمتها األساسية هي والقوانين التنظيمية، وبصنع السياسات العامة من خالل اللوائح 
األجهزة و ذلك في اطار الحكومةومتابعتها وتنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع 

  مطلب الموالي.  ما سنراه  في ال هذاواالدارية التابعة لها 

  المطلب الثاني:

 .دور األحزاب السياسية في تنفيذ السياسة العامة 
  

الكتاب ذوي وذلك كما عرفها بعض الباحثين ويمكن تعريف تنفيذ السياسة العامة 

                                                
.95، صبقامرجع سنبيلة عبد الحليم كامل،     -1  
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 ة النشاطاتـ"تتمثل بمجموعخاصة في هذا المفهوم بأنها واالختصاص في هذا المجال 
تقوم على وحيز الواقع العملي،  إلىقراراتها و إلخراج السياسة العامة أاإلجراءات التنفيذية الهادفة و

في سبيل تحقيق مقاصد وغيرها، والتكنولوجية والمادية والموارد البشرية واستخدام المصادر 
  . 1السياسة العامة"

 أن تنفيذ السياسة العامة هي تلك النشاطات إلىمن خالل هذا التعريف نخلص 
كذا قراراتها على أرض الواقع، كما وواسطتها تطبق السياسة العامة االجراءات التي بو

يتم أيضا استخدام مختلف الموارد الالزمة (البشرية، المالية، المادية، التكنولوجية،...الخ) 
  من أجل تحقيق أهدافها (السياسة العامة).  

اإلجراءات وة "تنفيذ األوامر الشرعية للسياسة من خالل البرامج العامهي تعني أيضا و
من مهاراتها األدائية، على الرغم من أن ووعادة ما يعبر التنفيذ عن منجزات البيروقراطية الحكومية 

الجهات واألفراد والمحلية و تعاون بين دوائر الدولة المركزيةة، قد تتطلب الـبعض السياسات العام
  ".األخيرة من خارج الحكومة

األعمال التي تتمثل بالجهود المرسومة مقدما في و"تلك المجموعة من األفعال هي أيضا 
أعمال ذات  إلىهي خطوات ضرورية تسهم في تحويل السياسة وقرارات السياسة العامة مسبقا 

  .2تأثير"

 أهداف معينةو ادها تحقيق غاياتهذه التعريفات تؤكد أن السياسة العامة مف
تطبيق هذه السياسة على أرض الواقع، بالتالي فهذه العملية وذلك يجب تنفيذ  إلىللوصول و

قضايا وأمور ملموسة واقعية، ألنها تتعامل مع و(تنفيذ السياسة العامة) هي األكثر حقيقة 
هي المهمة األساسية التي وموجودة على أرض الوقائع وموارد قائمة و ومع إمكنيات

  األجهزة اإلدارية.وتتوالها المنظمات 

تنفيذ السياسة العامة، هي التي تحول السياسة العامة من حالتها النظرية فعملية  
تتضمن تلك العملية وبالتالي تستغرق و الميدانية كعمل تنفيذي،وعية حالتها الواق إلىكقرار 

بين تطبيقها على أرض الواقع والمساحة الفاصلة بين إعالن السياسة و جميع الحدود أ
هد عما يحصل من جوتعبير الفعلي عما يحصل في الحقيقة الوأثيرها الحقيقي ـأيضا تو
األجهزة اإلدارية وتغذية عكسية، في إطار الحكومة وما ينجر عنها من رأي وأداء، و

  .قد تكون السلطة التنفيذية فردية أو مزدوجة أو جماعيةو .3التابعة لها

قد يتولى السلطة التنفيذية فرد واحد يساعده بعض الموظفين الخاضعين لسلطته أو و
قد يشترك ومجلس وزراء مسؤول أمام البرلمان، في حالة نظام برلماني، ورئيس دولة، 

رئيس الدولة مع الوزارة  في ممارسة السلطة التنفيذية بحكم الدستور أي ازدواجية السلطة 
  . 4في النظام شبه الرئاسي التنفيذية، كما هو الشأن

هذا ولقد أصبحت للسلطة التنفيذية أهمية كبيرة في معظم المجتمعات المعاصرة، و

                                                
  .166-165، ص1999،عمان: مركز أحمد ياسين الغني، تحليل السياسات العامة مدخل نظامينائل عد الحافظ العواملة،  -1
   .273، صبقامرجع س فهمي خليفة الفهداوي، -2
  . 274-273، صهنفس المرجع -3

210-209، صهالمرجع نفس - 4  
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متغيرات و األهمية التي اكتسبتها السياسة العامة التي تعتبر محصلة لعدة عوامل إلىراجع 
ذلك من ومتخذي القرارات ولبيئة تؤثر على صانعي السياسات العامة ثقافات، إذا فاوقيم و

  عليهم. (البيئة) المحددات التي تفرضها وخالل القيود 

فلقد تستعمل كلمة حكومة لتعني الوزارة، فيقال أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان   
قد تستعمل كلمة الحكومة ويقصد بذلك الوزارة، أي أن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، و

مساعديهم) أي أولئك والوزراء ودولة بمعنى أوسع لتعني السطة التنفيذية (رئيس ال
هذا المعنى شائع وإدارة مرافق الدولة، واألشخاص الذين توكل إليهم مهمة تنفيذ القوانين 

  .1المتكرر لهذه السلطة بالمواطنينويستعمل كثيرا بسبب اإلتصال اليومي و

المقصود بها تلك و البيروقراطي للدولة" لجهازكما توصف الحكومة أيضا "با  
اإلدارة الحكومية البيروقراطية التي تضم أعدادا والمؤسسات العامة ومنظمات اإلدارية ال

أدية مهام الخدمات خبرات مرتبطة بتومن الموظفين الحكوميين الذين يملكون مهارات 
  .2المصلحة العامة في المجتمعو المدنية

التحليل هنا هو  ما يستدعيوضوعنا هذا  بل المهم المهم في موو لكن ليس هذا هو 
 ةدور الهيئة التنفيذية في عمليات تنفيذ السياسات العامة من منطق مركزها في الدول

إطالعها على مجريات السياسة. فسواءا تعلق األمر ببناء و تطلعتاها العمليةوخبرتها و
تضم هذه األجهزة العليا في ومقترحات السياسة العامة أو وضع األخيرة حيز التنفيذ، 

  إداري. وة عدة فواعل التي لها ترتيب سياسي الدول

قد تتشكل الوزارة كلها من حزب سياسي واحد إذا كان هناك حزب أغلبية و  
إال و لي األغلبية البرلمانية،اأن يحوز بالتويستطيع أن يفزوز وحده بأغلبة مقاعد البرلمان، 

هذا ما يسمى و فإنه يتعين تشكيل الوزارة من أعضاء ينتمون ألحزاب سياسية مختلفة
  .3"بالوزاة أو الحكومة اإلئتالفية"

بشكل كبير و ألقاب، كما تتباين أيضاوء للمسؤولين التنفيذين عدة أسماو
الذي يطلق عليهم وسلطاتهم، فهناك المسؤولون السياسيون التنفيذيون، وم ـواجباته

سبق  الوزير األول، أو رئيس مجلس الوزراء كما البعض لقب رئيس الوزراء أو
قاب مثل المجلس قد تكون سلطة التنفيذ السياسي جماعة فيطلق عليها ألوذكرنا، و

هذا وذكرناه أيضا أو المكتب السياسي أو اللجنة التنفيذية، و الوزاري الذي سبق
الصنف يعتبر هو المحرك، أهم القادة المحركون الذين يلعبون أدورا مختلفة في عملية 

تفضيالتهم، فالوزارء وتأثيراتهم وامة من خالل وزنهم خاصة تنفيذ السياسة العوصنع 
وضع المشاريع المتعلقة بنطاق إختصاصاتهم وذ ـمثال في أي قطاع كان يتولون التنفي

التي يشرفون على تسييرها، فهم المبادرون بوضع المشاريع التي ستضع سياسة و
التي ستعرض أمام مجلس الوزراء لمناقشتها، فهذا يتطلب منهم معرفة وعامة بشأنها 

                                                
، 2006، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طالقانون الدستوريوالوسيط في النظم السياسية نعمان أحمد الخطيب،  -1

  .196-195ص
  .189، صبقامرجع سجابرئيل الموند، باول ايه، بنجام جي،  -2
  .325، ص2005، (ب، د، ن)، الدستورية والسياسية دراسة تطبيقيةفي النظم محمد نصر مهنا،  -3
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دراية بخبايا األمور حتى تكون مشاريعهم ذات صدى واسع وإحاطة شاملة وخاصة 
  في مناقشات الحكومة.

الخطوط العريضة عن سياستهم وبالتالي هم الذين يقدمون المعلومات الشاملة و  
معارفهم إنطالقا من موقعهم في الجهاز وراتهم القطاعية، فهم بذلك يقدمون جميع خب

بحكم إطالعهم على األنماط التي تضع فيها السياسة، فهي التي تحدد والحكومي 
توفق بين وتنسق بين الجهود وتسطر األولويات وتضع البرامج واألهداف العامة 

حفية تلعب أدوارا رئيسية في اإلتصاالت السياسية، فمؤتمرات الرؤساء الصو المصالح
شهادات أعضاء المجالس اإلستشارية أمام وخطابات رؤساء الوزراء في البرلمانات، و

ترتيباتها، كل هذا قد يقدم وتوضيحات الوزراء لمشاريع قطاعاتهم واللجان الوزارية 
بلية للسياسة المستقوالحاضرة ومعلومات هامة عن التوجيهات األساسية الماضية 

تكون هذه اإلتصاالت عالية المستوى بمثابة دعوى لتقديم والخارجية و العامة المحلية
تحسن األداء في مختلف قطاعات المجتمع المختلفة، أو تكون رسميا و التأييد، أ

  .1لسياسات جديدة

تفضيالت لها و بدائلوذيين يقدمون معلومات إن المسؤولين السياسيين التنفي  
مهم امه رغم من أنالعلى وة، تنفيذ السياسة العاموت صنع أهمية كبيرة في عمليا
قراءاتهم لمستقبل وتنبؤاتهم باألحداث  أن الّإأجهزة أخرى ومشتركة مع أفراد 

حنكتهم السياسة، والسياسات هي معارف قيمة ألن السياسات العامة تنبع من خبرتهم 
محاسبة منفذيها ومتابعة تطبيقها وذلك من خالل إقتراحهم لسياسات عامة جديدة، و

على أدائهم رسميا، فنجاح السياسات القطاعية تبقى رهينة أدوار هذه الفئة 
من دراستها الميدانية من خالل مشاركة والمعلومات التي تقدمها سواءا من خبراتها و

التحالف التي تجريها مع وزراء قطاعات واالت ـفئات أخرى أو من خالل اإلتص
المسؤوليات يلعب فيها الوزير أدوارا والسلطات  في الدول التي تحترموأخرى. 

يمكن أن نلخصها في وحسب المراكز التي يشغلها  *مختلفة في "تقرر السياسة العامة"
  الجدول التالي:  

  

  

  

  

  
                                                

، 2004، اإلسكندرية: مرطز اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتاب، 1، طدور الدولة في ظل العولمةمحمد محي سعد، -1
  . 40-39ص

ذلك لما له من صالحيات وفيذي، حتى رئيس الجمهورية يعد مسؤول سياسي تنوللمسؤولين السياسيين التنفيذيين: هم الوزارء  -*
التعديالت في السياسة العامة من خالل اإلجتماع وفي األمر بتنفيذ السياسات العامة، وله أيضا دور كبير في طرح البدائل 

) يضبط رئيس 02الفقرة ( 1996) من دستور 79بالوزراء، والدستور الجزائر نص صراحة على ذلك من خالل نص المادة (
مج حكومته وعرضه في مجلس الوزراء، ويستنتج من هذه المادة أن السياسة العامة للحكومة تودع لدى الغرفة األولى الحكومة برنا

يغير ويضيف ما يرد ألرضية عمل وللبرلمان بعد المصادقة عليها في مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية، والذي يعدل 
  لرئيس ضلع في إعداد هذا البرنامج إلى جانب طاقمه الوزاري.من ذلك يعتبر هذا التدخل على أن لوالحكومة 
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  خالل  مركزه األدوار التي يلعبها الوزير من  المراكز التي يشغلها الوزير

  على مستوى الوزارة -1

  :أدوار في صنع السياسة مثل  

  إعداد أوراق عمل حول السياسة العامة.-1

  الحقائق.وتنظيم المعلومات  -2

  وضع البدائل.وتحديد المشكالت  -3

  أحد أعضاء مجلس الوزراء -2

   :أدوار تنفيذية مثل  

  تنفيذ السياسات العامة. -1

  متابعة األداء.والرقابة  -2

الحزب الحاكم صاحب وأحد أعضاء البرلمان  -3
  األغلبية

 يدافع وا ـيديرهوها ـيمثل الوزارة التي يرأس
يحصل علـى حصـتها فـي    وعنها في البرلمان 

  الموازنة.

    يمثل السياسي الذي يطرح المشـاكل العامـة
  يقدم اإلجراءات من خالل البرلمان لدعم حزبه.و

  وساطةوعالقات عامة  -4

    يشاور المتعاملين مع الوزارة مـن أصـحاب
يؤثر على المجتمع عن طريق إقناعهم والمصالح 

السياسـات التـي يقـدمها لهــذه    وبتقبـل القـيم   
  المجموعات.

  .143ص بق،امرجع س: أحمد طيلب، المصدر

  

مهما كانت تسميتهم فهم والوزراء، و بالتالي فالمسؤولون السياسيون التنفيذيون أو 
بالتالي صانع والتي تجسد سلطة القيم عند اإلنسان 1اإلجراءاتو المعايير الذين يضعون

التي تقتضي منه أن يضع حكما عند كل قرار أو والقرار أو متخذه في السياسة العامة، 
 سياسة يريد تبنيها فيما يتعلق باألولويات خاصة عندما تختلف األهداف أو تتعارض

التي يقوم بها هؤالء تقديم معلومات حول  وارعليه يمكن إعتبار هذه األدوالغايات، 
  كيفية التعامل معها كل حسب نطاق تخصصه.والقضايا العامة 

  

إن الدور على هذا المستوى السياسي األعلى يجسد المواقف المعبرة عن اإلتجاهات   
متطلباتها األساسية، فهم بذلك يواجهون خيارات صعبة في وعن حاجاتها والعامة للسياسة، 

تتأثر تلك الخيارات بالسياسة من جهة وتنفيذ السياسة الحكومية بشكل عام. وعملية صنع 
بالتحليل المنطقي بجهة أخرى، خاصة في ظل دور الدولة الحديثة التي خرجت من إطار و

ممتلكاتهم) وحماية األفراد وفاع عن الوطن المتمثلة أساسا في مهمة الدوواجباتها التقليدية (
رسم سياسات عامة شاملة في كل المجاالت خاصة مع ظهور فكرة" الدولة المتدخلة"  إلى

                                                
  .40، صبقامرجع سمحمد محي سعد،  -1
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الوزراء وأو الدولة كضابط خاصة في األنشطة اإلقتصادية، فهناك يختلف دور الرؤساء 
ن التخطيط العام هذا الدور للدولة الذي إنتقل مفي تقديم المعلومات الالزمة في ظل 

)، فالدولة الحديثة Rules, policiesالسياسات (والتدخل عن طريق القواعد  إلىالموجه 
، مثل ما تخصصه من 1سياسيةوإجتماعية وتحقق أهدافها بما تضعه من سياسات إقتصادية 

الثروات وتوزيع عادل للمزايا و البطالةوالتأمين من الشيخوخة وزانياتها ينفقات في م
هذه الظروف تضع القادة و فعالية سياساتها العامة،ونجاح األعباء... إلخ، كدليل على و

عند تقديم المعايير والسياسيين في وضع صعب عند أدائهم لمهامهم في قطاعاتهم الخاصة 
واإلجراءات التي يتم من خاللها رسم سياسات عامة في نطاق تخصصهم فالمسؤول 

التحوالت الكثيرة وته الكافي التخاذ قراره لكن األحداث السياسي أو الوزير كان يجد وق
تدفعها الكبير على جميع المستويات وكذا كثرة المعلومات و ةالمعقدة في الدولة الحديثو

فرضت عليهم إتخاذ التدابير بسرعة، ذلك ألنه قد يجد نفسه في موقف ال يملك أكثر من 
هنا تبرز أثار ظاهرة وتدخله،  إلىحاجة مواجهة المشكلة التي هي في و دقائق عدة لحسم أ

العولمة التي فرضت على صناع السياسة الرسميون شيئ من السرعة في اتخاذ القرار 
في نطاق العمل السياسي الداخلي  أفرزت بيئة جديدةوإعادة تشكيل العمل السياسي و
في أدوار مؤسسات العمل السياسي، بما فيها الوزارات  التغيير النسبيوالخارجي و
  .1الدوائر المركزيةو

ن الحكومة تتولى السلطة في الدول الديمقراطية بناء على إف في هذا اإلطارو
 على األغلبية البرلمانية كما سبقانتخابات حرة يفوز بها الحزب أو األحزاب الحائزة 

يتها بتنفيذ سياستها العامة المعلنة في البرنامج ذكرنا، حيث تقوم الحكومة خالل فترة والو
اإلنتخابي الذي انتخب بناء عليه، فصارت موكلة من الشعب بتنفيذه، كما تقوم الحكومة في 

 الجماعاتوحماية الحريات العامة لألفراد وإطار تنفيذ سياستها العامة في الحفاظ 
وهنا تسهر األحزاب وخالل ، *الحريات العامة)والحريات المدنية، الحريات الشخصية (

الوسائل الممكنة التي هي واستمرارها بكل الطرق والحكومة على ضمان هذه الحريات 
تحقيق المساواة  إلىفي حوزته (لكسب التأييد الجماهيري)، كما تسعى النظم الديمقراطية 

لتحقيق الطبقات اإلجتماعية، حيث تعمل األحزاب (المشكلة للحكومة) جاهدة وبين األفراد 
نحو تحسين مستويات الحياة لمجتمعاتها، بما يلبي أيضا تسعى الحكومة  ، كما2ذلك

الحرص من وحاجات أبنائهم، مما يتطلب ذلك وجود الدعم االقتصادي الكافي و حاجاتهم
  ضمان الحياة األفضل لمجتمعاتها.وقبل الحكومة لتأمين 

السلطة التنفيذية  إلىمبدأ أن تنفيذ السياسة العامة تناط من حيث ال إلىنخلص و
تطبيق فعلي ومختلف اإلدارات العامة التابعة لها كون السياسة العامة ذات نتيجة واقعية و

بالتالي البد من ادراك نتائجها على أرض الواقع، كما أن القوانين التي تم سنها من طرف 
                                                

  .144، صبقامرجع سأحمد طيلب،  -2
تخص النشاط الفردي مثل عدم اإلعتداء على المسكن، وحرية المراسالت، وحرية الذهاب واإلياب والحريات  :الحريات المدنية -*

  العائلية وغيرها، فضال عن إمكانية إدماج حق الضمان ضد إعداءات السلطة.
دورا مهما في المال التجمع والمظاهرة، وهي تلعب وفتخص النشاط الجماعي، كحرية الصحافة والتعبير  الحريات العمومية: -

  .144، صبقامرجع سب، ل. أحمد طيةالسياسي، فلو ال الحريات لما جرت اإلنتخابات ولما سارت مؤسسات الدولة الليبرالي
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لجهاز اإلداري األحزاب الموجودة في السلطة التشريعية تبقى حبر على ورق إن لم يقم ا
العمومي(الحكومة) بتنفيذه، لذلك يقال أن السياسة العامة تحت رحمة اإلداريين، ضف لذلك 

 ومـالعموكيفية تفسيرهم للقوانين ألنها تتميز بالغموض  إلىأن قوة اإلداريين ترجع 
القرارات التنظيمية بإعطاء وعن طريق اللوائح التفصيلية وبالتالي يقوم اإلداريون و

  تفسيرات لتلك القوانين.وتفصيالت 

من خالل مواقعهم يسعون لتطبيق برامجهم وكما نجد وزراء ينتمون ألحزاب معينة   
تشكيل  إلىذلك لجوء بعض األحزاب  إلىالحزبية عن طريق تفسيراتهم للقوانين، ضف 

تحالفات  إلىبذلك تلجأ و حكومات إئتالفية (عند غياب أغلبية حزبية في البرلمان)
  المجتمع.وذك لخدمة األفراد ومساومات من أجل إيجاد مصالح مشتركة فيما بينها و

كما تقوم الحكومة في تنفيذها للسياسة العامة باإلعتماد على األحزاب السياسية ألنها   
 توجيه الرأيوالمجتمع، كون أن وظيفتها األساسية هي تكوين  إلىوالواقع  إلىاألقرب 

الندوات ومن خالل المحاضرات  التنويروالتوعية وقيامها بدور التثقيف  إلى، إضافة 1العام
التدريس لفئات معينة من الشعب كأحزاب اليسار التي تقوم بعمل برامج محو والمناقشات و

المجادالت في شحن و الخطبواألمية للعمال في أوربا، كما تساهم المؤتمرات السياسية 
تخص المجتمع وة التي تخصه ربط المواطن بالمشاكل الوطنيوتنشيطها  والحياة السياسية 

بالتالي فاألحزاب السياسية هي حلقة وصل بين القمة و، 2إحساسه بالمشاركة في حلهاو
توجيهها وتنفيذها وى السياسات العامة ـهنا يظهر تأثير األحزاب السياسية علوالقاعدة. و
  المجتمع.وذلك لكون األحزاب ممثلة لمصالح األفراد و

جانب دور األحزاب في تنفيذ السياسة العامة، نجد أيضا أن لهذه األحزاب  إلىو
 فعاال في تقييم هذه السياسة من خالل التعرف على االنعكاسات االيجابيةودورا مهما 

مدى و أيضا عن أثر مخرجاتهاوالمترتبة عن تلك السياسة بعد تنفيذها، والسلبية الناجمة و
سنبين هذا و المقصودة، بالتالي سنتطرقوكفاءتها في تحقيق األهداف المرجوة وفعاليتها 

  الدور  في المطلب الموالي.
    

  المطلب الثالث: 

  دور األحزاب السياسية في تقييم السياسة العامة.
  

لم تصاحبها عملية فعلي ما وأهدافها بشكل تام وال تحقق السياسة العامة مقاصدها   
موضوعية وحقيقية وهي عملية التقييم، التي تقوم على معرفة عملية وهامة جدا 

عن أثر وعن تنفيذها، وباإلنعكاسات السلبية أو اإليجابية المترتبة عن السياسة العامة 
تلك األهداف، ألن التقييم الفعال كفاءتها في تحقيق و مدى فاعليتها أومخرجاتها 

  مقاصدها.ووالموضوعي والحقيقي للسياسة العامة يعد أساس نجاحها في تحقيق أهدافها 
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ال يتوقف فقط على نتائج عملية ووالتقييم يشمل جميع مراحل رسم السياسة العامة،   
تنفيذ السياسة، كما ال تنفرد بها أيضا األجهزة االدارية، بالتالي يبدأ التقييم خالل تحديد 

ذلك وكذا البدائل، والبرامج وأيضا أثناء وضع الخطط وصياغتها وا القضابوالمشكالت 
اآلراء المطروحة ضمن هذا الجانب وألجل توفير المعلومات حول نتائج المقترحات 

اتباعها. وجيدا للسياسة العامة التي يمكن إعتمادها وكل الذي يضمن إختيارا مناسبا ـبالش
ياسة العامة من خالل المتابعة المستمرة لعملية يكون التقييم أيضا خالل عملية تنفيذ السو

األهداف في إطار المخرجات الواجب وربط ذلك مع الغايات والتنفيذ وأداء المنفذين، 
لك المخرجات آثار تو الوصول اليها، ثم تستمر عملية التقييم لتشمل نواتج أوإيجادها 

البيئة المعنية بالسياسة و معرفة إنعكاسات ذلك كله على المجتمعو مباشرة بعد التنفيذ،
تقدير نتائجها والعامة، حيث يمكن عند ذلك التحقق من تقييم فاعلية السياسة العامة 

النهائية، الحكم على إمكانية اإلستمرار في السياسة العامة أو برنامجها، أو التوقف فيها أو 
  .1بحسب المحصلة التقديرية للنتائجوالتوسع أو اإلنكماش 

سواء كان التقييم يخص مستوى واحد أو عدة مستويات في ضوء ما قد تنطوي و  
اآلثار المترتبة وعليه السياسة العامة، أي على صعيد المدخالت أو المخرجات أو النتائج 

"تلك العملية األساسية الباعثة في أية سياسة عامة جديدة، والمفوضة ألية  عنها، فإن التقييم تبقى
، بالتالي فهذه 2"المعززة ألية سياسة عامة ناجحة أو فاعلةوأو فاشلة  سياسة عامة قديمة

الخيارات واقعية فهي تعبر عن طبيعة السياسة العامة في إطار ما يترتب عنها من اآلثار 
  المعطيات الفعلية.و

معطياتها وكذا نتائجها وأنشطة السياسة العامة وإنطالقا مما سبق فإن عمليات و  
هذا يؤكد أن السياسة العامة تتطلب ربطا لجميع عملياتها أثناء وما بينها، تتفاعل تترابط في

أن يكون وتقييم السياسة العامة ينبغي أن يكون تقييما مستوعبا لها،  نإبالتالي فوالتحليل، 
  أنشطتها.وعملياتها ويالزم جميع مراحلها ونوعا)، وشامل (أي كما 

مقيميها ومنفذيها وهكذا فإن السياسة العامة تجمع بين صانعي السياسة العامة و  
 معطيات السياسة العامة يكون التقييم أيضا منوالتفاعل بين نتائج وإنطالقا من الترابط و

يضا الجهات التي تقوم بتنفيذها، سواءا على المستوى أومسؤولية الجهات التي تصنعها، 
بين موضوع السياسة وتبعا لنوع العالقة التي تجمع بين الجهة الرسمي أو غير الرسمي، 

عليه تعتبر األحزاب السياسية أحد الجهات األساسية التي تتولى عملية تقييم و. 3العامة
  ذلك من خالل المعارضة.والسياسة العامة 

فمشاركة الحزب خارج نطاق السلطة تتجسد في قيامه بدور المعارضة، فاألحزاب   
كم أو لم تشارك فيها، فإنها تعارض من يحكم. والمعارضة كصورة للمشاركة إذا لم تح

تحديد مسؤولياته. وكشف أخطائه، ونقد نظام الحزب الحاكم، والحزبية تتجلى في توجيه 
ها تقدم فائدة كبيرة أنّ الّإالسلطة،  إلىالوصول و مع أن الهدف األساسي لألحزاب هو
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معلومات عن نشاطات السلطة الحاكمة في البالد  للمواطنين بما تضعه بين أيديهم من
  .1إليها بوسائلهم الشخصيةيتعذر عليهم الوصول 

تستعد للحلول محلها وتنقدها وإذا فالمعارضة هي الهيئات التي تراقب الحكومة   
عادة ما تكتب وفيقال بهذا المعنى تولت المعارضة السلطة في أعقاب إنتخابات جديدة، 

  " كبير في بدايتها.Oبحرف " Opposition الفرنسيةوكلمة المعارضة في اللغتين اإلنجليزية 

اإلستعداد للحلول وانتقادها ويقصد بها أيضا النشاط الممثل في رقابة الحكومة و  
  .2معها. فيقال لكل مواطن حق معارضة سياسة الحكومة

إذا فالمعارضة لها أهمية كبيرة في النظم الديمقراطية فهي تعتبر جزءا ال يتجزأ في   
الرأي اآلخر، فالمعارضة وتشكل الرأي وهذه النظم، فهي أيضا(المعارضة) التي تمثل 

ذلك في اطار وسائل قانونية، اضافة والمشروعة تسمح للتيار المعارض بالتعبير عن رأيه 
تشجع المعارضة من خالل وجود برامج سياسية واطية تعترف ذلك فالنظم الديمقر إلى

مختلفة عن برنامج األغلبية الحاكمة، كما يتعين على هذه األغلبية أيضا قبول كل نقد 
ما توجهه من نقد للحكومة يمثالن وموجه إليها من المعارضة، فبرنامج المعارضة، 

ضرورة ال غنى عنها في كل نظام ديمقراطي، حيث يمكن للمعارضة إستنادا لبرنامجها 
اعتمادا على ما تملكه من وسائل للضغط على الحكومة، استجابة لرغبات الجماهير في و

ئمة اختيار بدائل مالومناسبة والتعديل، عن طريق رسم سياسات عامة مالئمة والتغيير 
ذلك دون أن تتعرض المؤسسات الدستورية ألي خطر، مما بترتب عليه إمكانية حدوث و

  .3ما يطلق عليه الفقه "إستمرارية المؤسسات الدستورية" هووالتغيير في نطاق "الشرعية" 

بالتالي ليس هناك أفضل من المعارضة المنظمة الحرة على كشف أخطاء و 
اكتشاف الخطأ وتشعب آثارها. وام قبل إستفحال أمرها إظهارها أمام الرأي العوالحكومة 

التراجع عنه بدال من  إلىيدفع الحكومة وأسرع، وفي وقت مبكر يجعل عالج آثاره أيسر 
قد اكدت التجارب في واقع الحياة السياسة صحة ذلك، فاألخطاء تنمو والتمادي فيه، 

كشف و إن حدث ويعترف بها،  الوتتراكم في البالد التي تنعدم أوتقهر فيها المعارضة و
  الخطأ في هذه البالد في غياب المعارضة يكون ذلك بعد فوات األوان.

حيث  التعقل في تدارك أخطاء الحكومةودور المعارضة تمارس بقدر من اإلتزان و  
في المقابل ال تقترح أي وبكل سهولة أن تعترض على كل شيء وباستطاعة المعارضة 

بالباطل في أي عمل أو مشروع والنقائص بالحق وشيء مفيد، فالبحث عن العيوب 
الجديرة بكسب ولكن بالعكس، قالمعارضة الجادة المسؤولة وحكومي ليس باألمر الصعب 
هي أيضا في انتقاداتها تبين المزايا وس الوقت، تقترح في نفوثقة الناس هي تلك التي تنتقد 

تقدر األمور في ولعيوب، حيث تحاول أحزاب المعارضة وضع نفسها موضع الحكومة او
في إقتراحاتها تقدم الحلول البديلة لحل المشاكل المطروحة والمالبسات، وضوء الظروف 
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تظهر آثار أخطاء الحكومة كبيرة في الدول المتخلفة وباإلستفادة من الوسائل المتاحة، (
  .1أو تختنق)التي تنعدم فيها المعارضة 

لذلك يعد تنظيم المعارضة من أهم األدوار التي تقوم بها األحزاب للتأثير على   
هذا الدور ليس مجرد مجابهة، من ورسم السياسات العامة أو تعديلها أو تغييرها، وصنع 

لكنه دور محدد األبعاد، يقتضي من حزب وأحزاب األقلية لحزب (أو أحزاب) األغلبية، 
الحكومة، على أن يكون هذا النقد مجردا، بل مقرونا  إلىالمعارضة أن يقوم بتوجيه النقد 

سياسات نافذة وقرارات  إلىبالحلول البديلة التي يتضمنها برنامج متكامل يمكن ترجمته 
المعارضة على هذا  الشك أن قياموإذا سنحت الفرصة للحزب المعارض أن يتولى الحكم 

ما تتيحه لها النظم الديمقراطية من وسائل  إلىإذا استندت  النحو، ال يمكن أن يتم إالّ
على األخص ما تكلفه هذه النظم من حماية للحريات وتساعد على نجاح المعارضة 

  .2العامة

فاألحزاب (خاصة منها المعارضة) يتعين عليها أوال أن تقوم بنقد النظام السياسي   
زمن و كذا السياسات العامة التي تتخذها من حيث مضمونهاوالذي تقيمه األحزاب الحاكمة 

 طبيعة السياسات العامة وتلبية حاجاتهم ومدى حلها لمشاكل األفراد وتنفيذها ورسمها 
لكن يتم هذا النقد بحيث يتناسب وة، إقتصادية، ثقافية، ...الخ)، ـإجتماعية، سياسي(
ال يؤدي باإلخالل بقواعد والتقاليد،...الخ) والظروف الوطنية (المبادئ، القيم، العادات و

  الشرعية الدستورية.

أن يكون لديها على وجه ويتعين على األحزاب أن تقوم بتقديم البدائل، و  
لكن المالحظ في هذا الصدد أن وسياسات عامة صالحة للتنفيذ، والخصوص، برنامج 

سياسات و ة غالبا ما تنشط في هذا الصدد بطريقتين فهي إما تقدم برامجاألحزاب المعارض
قلب أسس النظام "رأس على عقب"، بحيث ال تحتمل  إلىعامة تقترح فيها تعديالت تؤدي 

إما تكتفي بتقديم برامج والمؤسسات الدستورية أن يتم هذا التعديل بالطرق المشروعة، 
ذ ـامة ال تصلح ألن توضع موضع التنفيسياسات دعائية ال تتضمن سوى مبادئ عو
 إلىيتعين على األحزاب المعارضة في النهاية، أن تكون قادرة إذا نجحت في الوصول و

قدرتها في والحكم على أن تتحمل مسؤوليتها في استمرارية المؤسسات الدستورية 
  استمراريتها دون إضطراب.والمحافظة على كيان المؤسسات القائمة 

بحسب النظام السياسي الذي يباشر فيه ودور الحزب، بحسب إمكانياته وهنا يختلف   
نشاطه، حيث يتوقف على مدى قدرة الحزب على اإلضطالع بمهمة إستمرارية المؤسسات 

بحسب وعلى مدى ما يتمتع به الحزب من وساطة في ظل الحكومة الجديدة، والدستورية 
ره اإنتص نأكرسي الحكم، أم  إلىوحده  ما إذا كان اإلنتصار الذي حققه الحزب قد جاء به

كان جزئيا، بحيث أجبر على اإلشتراك في إئتالف حكومي، ومدى تمتعه بسلطة داخل هذا 
سياساته العامة مع األحزاب التي دون أن وتنسيق برامجه  إلىاإلئتالف، أم اظطراره 
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  .1تشترك معه تسانده في البرلمان

االستغناء عنه، ألنها و أساسي ال يمكن استبداله أفمشاركة المعارضة في الحكم أمر   
كما يشير الدكتور عبد  -تشكل ضمانة لها(السلطة)، فحيث ال توجد أحزاب معارضة

المعارضين في مواجهة الحكومة وال توجد هيئة تعبر عن مشاركة المتذمرين " -الحميد متولي
  . 2"الثورة بذلك ال يكون هناك خيار لهؤالء إال بين أمرين: الطاعة أوو

غاية في األهمية، بالرغم من ممارستها وفالمشاركة الحزبية قد تكون مؤثرة جدا   
  خارج نطاق السلطة الحكومية.

هكذا فان دور المعارضة ال مكان لها إال في ظل الديمقراطية، حيث يعتبر تعدد و
السياسي  األحزاب السياسية الوسيلة األساسية للمعارضة الحديثة، سواءا إقتصر النظام
تجانس و على حزبين كبيرين، أم كثرت به األحزاب، غير أن لعدد األحزاب السياسية

في ظل نظام تعدد األحزاب  هذه األخيرةوا على نوعية المعارضة، تكوينها تأثيرا كبير
أحزاب خارج إطار الحكومة التي و تكون في الغالب معارضة خارجية يتوالها حزب أ

تكون المعارضة داخلية تتم في نطاق الحكومة نفسها بواسطة بعض أحيانا وتتولى السلطة، 
  .3األحزاب المشتركة فيها، أو بواسطة أعضاء منبثقين في نفس الحزب

التأكد على وجود تالزم بين  إلىيذهب الفقيه الدكتور (مصطفى أبو زيد فهمي) و
 ن ممارسة للسلطةبين التعدديه الحزبية، بما تعنيه موالحكم النيابي الديمقراطي نفسه 

....تتطلب الديمقراطية تعدد األحزاب، ألنها أصال " حوار"...الحكومة معارضة لها، حيث يقول:" و
 يناقشون... أما الدكتاتورية فإنهاو المواطنون يردونوالمعارضة ترد...الحاكم يتكلم، وتتكلم، 

لكنهم ال واألفراد ينصتون... أو يصفقون... و "مونولوج" كالم من طرف واحد، الدكتاتور يتكلم
  .4ال يناقشون"ويردون 

" كما تتحالف األحزاب ) على هذا المعنى فيقول VO.KEYيؤكد األستاذ األمريكي ( و  
هذا يعني أن األنظمة وللظفر بحكم الدولة، تتحالف أيضا في المعارضة، لنقد أجهزة الحكومة، 

التي ال تطيق وجود أحزاب معارضة، ليست أنظمة والسياسية القائمة على مبدأ الحزب الواحد، 
من ثم ال يتصور وجود معنى حقيقي ألي نوع من و، ديمقراطية (من وجهة نظر الديمقراطية الغربية)

  .5المشاركة في الشؤون العامة في ظلها"

حيث  ،المعارضة أكثر بروزا في ظل نظام الحزبينالحق أن دور األحزاب في و  
يستطيع حزب األقلية األوحد أن يؤدي هذا الدور بوضوح في مواجهة الحزب الثاني 

  .6حزب األغلبية الحاكم

بالتالي فالثنائية الحزبية ما هي إال نوعا من التنافس السياسي المتعدد األطراف و  
تجميع األطراف المتنافسة حول حزبين  أدى به التطبيق العملي في بعض الظروف على

                                                
  .86صبق، امرجع س نبيلة عبد الحليم كامل، -1
  .134، ص1964، اإلسكندرية: منشأة المعارف، 3، طالقانون الدستوري واالنظمة السياسيةعبد الحمد متولي،  -2
  .295ص بق،امرجع سماجد راغب الحلو،  -3
  .243، صبقامرجع س مصطفى أبو زيد فهمي، -4
  .80، صبقامرجع سسليمان صالح الغويل،  -5
  .305، ص2001، اإلسكندرية: منشأة المعارف، مدخل إلى العلوم السياسيةمحمد طه بدوي، ليلى أمين مرسي،  -6
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تمكنه بالتالي وكبيرين في وسع أحدهما باستمرار، الحصول على األغلبية داخل البرلمان، 
  .1من تشكيل الوزارة بمفرده في الوقت الذي يبقى فيه الحزب اآلخر ممثال للمعارضة

مر بين هذين بهذا المعنى تبقى العملية السياسية قائمة على فكرة التناوب المستو  
المعارضة بل  إلىالحكم ثم من الحكم  إلىالحزين الكبيرين فكل حزب يمر من المعارضة 

أحيانا يشتركان في السلطة (كما في النظام السياسي المطبق في الواليات المتحدة و
  .2األمريكية)

هي إن وجدت تكون معارضة والمعارضة ال توجد عادة في نظام الحزب الواحد، و  
  .3ضعيفةداخلية 

كذا السلطة والمنتخبين ورغم ما تتمتع به األحزاب من تأثير على الناخبين و  
كومة، فإنها ليست الجهة الوحيدة الممارسة لذلك التأثير فوسائل اإلعالم المختلفة تلعب الحو

القضايا العامة التي وذلك من خالل إيصال المشاكل و 4دورا هاما في أداء تلك المهمة
أسماع راسمي  إلى بالخصوصوالجهات المختصة  إلىيعاني منها األفراد مباشرة 

زمن و نوعواتخاذ هؤالء إجراءات خاصة لمعالجتها على حسب طبيعة والسياسات العامة، 
كذا إمكانية تأثير وسائل اإلعالم على جدول أعمال ووقوع المشكلة، ومكان حدوث و

ذلك وندة السياسية المعمول به من طرف السلطة التنفيذية (الحكومة) األجو الحكومة أ
بالتالي إستعانة األحزاب وإعادة ترتيبها، والقضايا وباعادة النظر في أولويات المشاكل 

بوسائل اإلعالم تمثل من أهم وسائل تأثير الحزب (األحزاب) المعارضة على السلطة أو 
  هذا الفصل. م ذكرها في المبحث األول منالوسائل التي ت إلىالحكومة، إضافة 

تنفيذ السياسات العامة وتصميم والتالي فإن األحزاب تلعب دورا جوهريا في رسم و
ضمن مجاالت السياسة العامة، لها دور مؤثر من ومن الواضح أن األحزاب السياسية و

  فئاته.وحيث أن لها والءات ضمن شرائح المجتمع 

في األخير يمكن القول أن النظام الديمقراطي يسلم أن المعارضة أمر الزم و  
لضمان الحريات العامة، فالمعارضة لم تعد فقط أمرا مشروعا في البالد الديمقراطية بل 

دور مؤثر في الحياة السياسية، فهم يستشارون وذات أهمية كبيرة وأصبحت أمرا ضروريا 
اجلة، خاصة تلك التي تستدعي تماسك الجبهة الداخلية العوفي المسائل القومية الهامة 

الحصول على تأييد المعارضة  إلىواتخاذ مواقف موحدة، وتسعى الحكومة جادة 
  حلول وسط أو آراء متفق عليها. إلىالوصول معها و لسياستها، أ

بالتالي فالمشاركة الحزبية، أو تحفيز المواطنين لممارسة حقهم في الشؤون العامة و
الدفع وم ـزب، أو تبني بعضهـخالل دفعهم لإلدالء بأصواتهم لمصلحة مرشحي الحمن 

بهم لتولي الوظائف القيادية في الدولة تحت إسمها، فهي تعني أيضا تعبئتهم للمشاركة في 
مراقبة سياستها، فكما يتعذر على األشخاص غير المنظمين أن ونقد برامج الحكومة 

                                                
.414، صبقامرجع سنعمان أحمد الخطيب،  - 1  

  .414، صهنفس المرجع -2
  .296، صبقامرجع سماجد راغب الحلو،  - 3
  .126ص بق،امرجع س، السياسية المقارنةالقانون الدستوري والنظم سعيد بوشعير،  - 4
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اط مؤثر في الحمالت اإلنتخابية، وتحقيق الفوز بالوظائف يقوموا بمبادراتهم الفردية بنش
مراقبتها من خالل تنظيماتهم والقيادية، فإنه كذلك من األيسر لألفراد نقد برامج الحكومة 

المعلومات التي تجعل نقدهم أكثر تأثيرا وفعالية والحزبية، التي تقدم لهم الوسائل 
  جدية.ومراقبتهم أكثر خطورة و

مهما كان توجهها السياسي واإليديولوجي يبقى هدفها واحد هو فاألحزاب إذا 
السلطة فهي بذلك تحمل البديل أو التأثير عليها للتعبير عن المصالح  إلىالوصول 

اإلجتماعية، حيث تقوم األحزاب بتعبئة المطالب والتعبير عن المصالح ليصبح صانع 
  . 1أكيد بهاالقرار في السياسة العامة على وعي ومعرفة تامة وعلم 

وبهذا تعد األحزاب أحد قنوات المشاركة السياسية فعبرها تصل أصوات الجماهير 
تمكنه من إبداء وجهة نظره بطريقة وآذان السلطة، فهي التي تقوم بتكوين الرأي  إلى

  منظمة.وة مشروع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، بيروت: مركز 1، طإشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية مع اإلشارة إلى تجربة الجزائرخميس حزام والي،  - 1

  .184، ص2003دراسات الوحدة العربية، 
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  استنتاجات: وة ـخالص
األحزاب في العصر الحديث وأصبح لها وضعها الرسمي  إلىلقد تغيرت الرؤية 

  المعترف به في إطار النظم السياسية الديمقراطية:

العلوم والفقهاء في القانون الدستوري وففي الماضي ذهب الكثير من المفكرين  -
ربط ظهور األحزاب السياسية بتوسع نمط االقتراع كعامل أساسي لظهور  إلىالسياسية 

من هذا المنطلق ينبثق الطرح الذي قدمه "موريس دوفرجيه"حول األحزاب وبرلمان سيد، 
السياسية، الذي اعتبر وجود شكلين لألحزاب السياسية أحزاب ذات أصل برلماني 

  أحزاب ذات أصل غير انتخابي برلماني(الخارجية النشأة).وانتخابي(الداخلية النشأة)، 

التعاريف المقدمة لألحزاب السياسية، كما تعددت واختلفت المفاهيم وكما تعددت  -
المتمثلة أساسا في معيار المشاركة وأيضا أنواعها، فهناك عدة معاييرلتصنيف األحزاب 

كذا معايير أخرى تم التطرق اليها في ومعيار القاعدة االجتماعية للحزب ومعيار التنظيم، 
حثون في مجال القانون الدستوري جانب النظم الحزبية التي قسمها البا إلىذا الفصل ـه
  نظم حزبية غير تنافسية.وصنفين، نظم حزبية تنافسية  إلىالعلوم السياسية و

جانب  إلىالسلطة،  إلىيعد الهدف األساسي لألحزاب السياسية هو الوصول و -
مختلفة وتستعين بوسائل كثيرة وأهداف أخرى، كما تقوم أيضا بعدة وظائف، أين تلجأ 

  القيام بتلك الوظائف.واألهداف لتحقيق تلك 

حاجات وتلبية مطالب وفالوظيفة األساسية لألحزاب هي توجيه الرأي العام  -
(تشارك  غير مباشرةواألفراد، فهي بذلك تشارك في رسم السياسات العامة بصفة مباشرة 

  غير رسمية).وفي رسم السياسات العامة كجهة رسمية 

البرامج التي تضعها الحكومة لحل وفالسياسة العامة اذا هي مجموع الخطط  -
مطالبهم، كما تقوم أيضا بتنفيذها عن طريق أجهزتها وتلبية حاجاتهم ومشاكل األفراد 

  االدارية.

مفاهيم فلم يتفقوا والمختصون في هذا المجال عدة تعاريف وفلقد قدم الباحثون  -
مفهوم واحد، فهناك من عرف السياسة العامة من منظور ممارسة و على تعريف أ
البعض عرفها من المنظور وهناك من عرفها من منظور أداء النظام، والقوة(السلطة)، 

المؤسسي هذا من جهة، فمن جهة أخرى نجد أن مفهوم السياسة العامة مفهوم حديث، لكن 
بالتالي قسمت مراحل تطور ويم االنساني القدونجد له ارهاصات في التراث الحضاري 

السياسة العامة ومرحلتين: السياسية العامة بالمنظور التقليدي  إلىمفهوم السياسة العامة 
  بالمنظور الحديث.

الخصائص التي وكما تقوم أيضا السياسة العامة على مجموعة من المكونات  -
لها كاالدارة العامة التي تعتبر كمرادفات وزها عن باقي المفاهيم المرتبطة بها ـتمي

االحتياجات، قرارات والحكومة، األجهزة البيروقراطية، ...الخ كالمطالب األساسية 
جانب خصائصها  إلىغيرها من المكونات  إلىأثارها وسياسية، مخرجات السياسة العامة 

  ذكرناها في هذا الفصل.والتي سبق 
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متناسقة مترابطة ومتتابعة تمر عملية رسم السياسة العامة بعدة مراحل التي هي و -
محور نجاح السياسة العامة وهي أساس وفيما بينها، حيث ال تقوم الواحدة دون األخرى، 

  لألحزاب دور في كل هذه المراحل. وتحقيق الهدف المرجو منها، و

بهذا زادت أهمية األحزاب السياسية لدرجة أن بات تعدد األحزاب في الدولة يعد و -
  األنظمة التسلطية الديكتاتورية. وسية للتمييز بين األنظمة الديمقراطية من المعايير األسا

 "تنظيم" ه ال ديمقراطية بدون أحزاب، فاألحزابيكاد يجمع الفقهاء على أنّو  -
بذلك صار نظام والديمقراطية ال يمكن قيامها من دون حرية تعبير كل فئات الشعب، و

األحزاب من العناصر الجوهرية للحياة السياسية، فاألحزاب تلعب دور الوسيط بين 
.                                                                                                      النظم الديمقراطية الدولة، لذلك صارت ظاهرة ال غنى عنها فيوالمجتمع 

اخر، فتوجد  إلىمن نظام وآخر  إلى_ حيث تختلف التشكيالت السياسية من بلد   
األحزاب في معظم األنظمة السياسية السائدة في البلدان مهما كانت اإليديولوجية الفكرية 

حزبان أوأكثر) فمجموعة تقود السلطة السياسية في البالد ة (التي تؤمن بها تعددية حزبي
المجموعة الثانية خارج السلطة السياسية (معارضة) تتعقب خطوات المجموعة األولى و
هي الدول وتحصي عليها أخطائها، أما في الدول التي تؤمن بتعدد األحزاب السياسية، و

كافة السلطات الثالث (تشريعية ذات الحزب الواحد فإنها تمتاز سيطرة ذلك الحزب على 
    ينفذها.ويضع السياسة العامة وبالتالي فهو الذي يوجه هذه السلطات وتنفيذية، قضائية) 

بالتالي أصبحت السلطة تتداول فيما بين األحزاب، فبعضها يتولى الحكومة  -
  بعضها يباشر المعارضة.و

على الحرية  الحفاظوتقوم أحزاب المعارضة بمراقبة أعمال الحكومة   -
  الديمقراطية.و

لكن صنع السياسة العامة هي المرحلة المركزية في العملية السياسية، ففي هذه و -  
 يصبح من الضروري سنوالمرحلة تتحد خطوات وأشكال القوى السياسية المختلفة، 

 الموافقة عليها من قبلووضع السياسات العامة السلطوية الملزمة، القوانين يتم إقتراحها و
ق ـالمجلس التشريعي(مرحلة صنع السياسة العامة)، بعد ذلك يصبح من الضروري تطبي

فحص عواقبها ويلي ذلك مراجعة وتنفيذ السياسة العامة(مرحلة تنفيذ السياسة العامة)، و
في كل هذه المراحل تلعب األحزاب السياسية دور وونتائجها(مرحلة تقييم السياسة العامة)، 

  ما رأيناه في هذا الفصل. هذاوجوهري، ومحوري 

  - تأثير األحزاب السياسة في مشاركة في رسم السياسة العامة يمكن أن  إذن فإن
داخله، لكن غالبا في األنظمة التي يقر التعددية الحزبية تؤهل و يتم خارج البناء السلطوي أ

شعبية هذه التشيكالت بمساندة مجموعات كبيرة من المواطنين لها  الحصول على قاعدة 
آرائها ومواقفها والمحافظة عل أهدافها المجتمعية وعريضة تكفل بها النظال السياسي 

دورها في رسم السياسة العامة وشروط معينة لقيامه وبالطبع للحزب تعريف والسياسة، 
كذا أحد قنوات اإلتصال السياسي وفهي ذلك إحدى قنوات المشاركة السياسة للمواطن، 

العمل على تحقيقها من ومطالبهم العامة وبير عن إهتمامات األفراد فهي التي تقوم بالتع
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قبل الحكومة بفعل الضغط الذي تمارسه األحزاب على صناع السياسة الرسميون هذا من 
العمل على تعبئة والمواطنين  إلىقرارات الحكومة وسياسات وات ـكذلك نقل رغبوجهة، 

رفضا هذا من جهة وإما مواجهتها وتأييدا وعا المواقف المتباينة إزاءها، إما دفوهود ـالج
  ثانية.

تعد األحزاب أيضا من أهم األطراف التي تقوم بعملية اإلتصال السياسي و -  
   المنظمة للربط بين القمة والمنظم في المجتمع، إذ يعتبر علماء السياسة الركيزة القوية 

  القاعدة.و

  األحزاب تلعب دورا محوريا في رسم السياسة العامة يمكن القول أن ،خيراأو  
بيانات بطريقة غير مباشرة، تقتضيها الثقافة السياسية الديمقراطية وذلك بتقديم معلومات و

المعرفة والتي تشكل بالنسبة لصناع السياسة العامة أحد أبرز بنوك الخبرة وخاصة 
تقديم آراء و راسة القضايا العامةدووم بها قياداتها من تحليل ذلك ما تقوات المعلومو
لها، كذلك تعتبر مرآة عاكسة للسياسات العامة الحكومية حتى حبدائل لوحلول وانتقادات و

مة معلومات اصناع السياسة العوترى صدى سياستها في الواقع فهي بذلك تقدم للحكومات 
بين السلطة والتي هي موقع جدل بينها وبيانات تشكل لهم معارف حول المسائل المعقدة و

تتجلى آرائها في المواقف السياسية المصيرية خاصة تلك والحاكمة مثل قضايا األمن، 
مصلحة البالد، فتراها ذات تحليالت موضوعية والوحدة الوطنية والمتعلقة بالدولة 

المسائل  حلول واقعية ممن هم في السلطة، الذين أرهقتهموبدائل واسترتيجيات عالية و
    القضايا العامة. و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
  
  
  

  :الفصل الثاين
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يعتبر التمثيل الحزبي في السلطة التشريعية أو الحكومات تحقيقا للمشاركة السياسية        
التي تعد شكال من أشكال الممارسة السياسية التي تتعلق و ،تنفيذهاورسم السياسات العامة و

  كمبدأ من مبادىء الديموقراطية.أليات عمله المختلفة وببنية النظام السياسي 

مهما في القيام بوظيفة التشريع لتنظيم وحيث تلعب األحزاب السياسية دورا كبيرا 
هذا اذا كانت  ،كما تمارس وظيفة الرقابة على أعمال الحكومة ،الدولةوحياة المجتمع 

، بحيث يقضي 1997فقد عرفت الجزائر تجربة االتالف الحكومي منذ  ،ممثلة في البرلمان
تفعيل التواصل بين األحزاب و ،رفض النزاعاتوالتواصل واالتالف باقامة التشاور 

باقرار النظام السياسي الجزائري لالنفتاح السياسي وضع و ،في حياتها الداخليةوالسياسية 
بل حتمية تفرضها العملية الديموقراطية الذي لم يكن خيارا وأطرا للعمل المعارض، 

ترسبات فترة االنغالق السياسي التي أصبحت هاجسا للنظام السياسي. فاالحزاب تلعب و
اذ تعتبر المعارضة السياسية  ،دورا مهما أيضا في الحياة السياسية من خالل المعارضة

االستمرار فهي واء احدى الضمانات األساسية المساهمة في قدرة النظام السياسي على البق
تقييم وة ـاالستقرار داخل دواليب السلطة من خالل تعقب عمل الحكوموتحقق التوازن 

مدى مطابقة هذه البرامج وسياستها على أرض الواقع وتطبيق برنامجها وعملها 
  حاجات األفراد.والسياسات لمطالب و

مشاركتها في مؤسسات ذا فاألحزاب لها دورا مهما في الحياة السياسية من خالل إ     
في تشكيل الحكومة االئتالفية، أو من خالل التأثير في النظام و أ النظام سواء في البرلمان،

حاول في هذا الفصل الكشف عن درجة فعالية األحزاب نبالتالي سو ،عن طريق المعارضة
التعرف على نسبة مشاركتها الفعلية في ولمؤسسات السياسية الجزائرية السياسية في ا

 2007 إلى 1997اتخاذ القرارات من والتأثير في رسم السياسات العامة ومؤسسات النظام 
  (المجال الزمني لهذه الدراسة).

  :بناء على ما سبق سوف يشمل هذا الفصل المباحث التاليةو     

 شريعية (البرلمان).دور األحزاب السياسية من خالل السلطة الت :المبحث األول  

 دور األحزاب السياسية من خالل السلطة التنفيذية (الحكومة). :المبحث الثاني  

 دور األحزاب السياسية في تفعيل السياسة العامة من خالل  :المبحث الثالث
  المعارضة.
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رسم وتشارك في صنع القرارات  و ،تؤثر األحزاب السياسية في النظام السياسي   
التي من بينها البرلمان و ،السياسات العامة من خالل تمثيلها في مؤسسات هذا النظام

تعبير عن اختيار الشعب لبرنامجـه و ذلك أن الحزب الحاصل على األغلبية ه ،بغرفتيه
هو الذي يحل و ،الفعلي للشعبوبالتالي فالبرلمان هو الممثل المباشر وتوجهه، وسياسته و

  حاجاته.ويحقق مطالبه ومشاكله 

ذلك و ،1991لقد جرت أول انتخابات تشريعية تعددية في الجزائر في ديسمبر و      
 49أين شارك فيها  1989يفتح المجال لألحزاب السياسية بعد اقرار التعددية الحزبية عام 

احتلت جبهة و ،مقعدا في الدور األول 188أحرزت الجبهة االسالمية لالنقاذ و ،حزبا
أما جبهة التحرير الوطني فلم تتحصل اال  ،القوى االشتراكية مرتبة ثانية بعد جبهة االنقاذ

الذي لم يتم و *توقيف المسار االنتخابيو ،قد تم الغاء هذه االنتخاباتو ،مقعدا 16على 

                                                
بنسبة  1990الوالئية) في جوان ولمحلية (البلدية بعد فوز الجبهة االسالمية لالنقاذ بأغلبية المجالس المنتخبة في النتخابات ا -*

 32بلدية و 855مما مكنها من الحصول على األغلبية في  4331472 ـمن مجموع األصوات المعبر عنها المقدرة ب 54.25٪
ج عنها ، وهذه النتيجة نت1991ديسمبر  26مجلس والئي.ومن ثم فوزها في الدور األول لالنتخابات التشريعية التي أجريت في 

فيفري  02الغاء الدور الثاني من االنتخابات التشريعية ومن ثم الغاء االنتخابات نفسها واقالة رئيس الجمهورية من منصبه في 
، وهذا ما خلق فراغ دستوري، وبعدها تم حل المجلس الشعبي الوطني، وعبر هذا الحدث عن بداية تحوالت عميقة في 1992

والالفت لالنتباه في مسألة توقيف المسار االنتخابي أن هذا األخير كان يستجيب الستراتيجية انتهجها  الحياة السياسية والمجتمعية،
النظام بداية من فوز الجبهة االسالمية لالنقاذ في االنتخابات البلدية استنادا الى اجراءات قانونية تهدف الى عرقلة عمل الهيئات 

نتخابية مستقبال، وهذا ما حدث فعال مع التعديالت التي مست قانون االنتخابات وقانون المنتخبة من جهة، والى عرقلة العملية اال
وكان هذا العمل في الحقيقة استفزاز للجبهة االسالمية لالنقاذ خاصة ولألحزاب األخرى  1991تقسيم الدوائر االنتخابية في مارس 

ل وأصيب ـالنظام السياسي لم يستطع أن يستوعب ما حصف ه كان يرمي الى طبخة انتخابية تخدم حزب السلطة.عموما، ألنّ
بصدمة قوية عقب فوز الجبهة االسالمية لالنقلذ بأغلبية المقاعد األمر الذي أدى الى تدخل المؤسسة العسكرية بتوقيف المسار 

ة ومنها التجمع من أجل االنتخابي، وذلك بتأييد العديد من األحزاب السياسية التي رأت في فوز الجبهة خطرا على الديموقراطي
الثقافة والديموقراطية، حركة القوى االشتراكية، وحركة "قاصدي مرباح"، حيث شكل هؤالء "لجنةانقاذ الجزائر" وترأسها "عبد الحق 

شخص وبدأت األصوات من أجل ايقاف  500.000بن حمودة"، وهذا ما ظهر من خالل المسيرة الضخمة التي جمعت أكثر من 
وهكذا تبنت السلطة خيار وقف المسار االنتخابي وسرعان ما ألغي الدور الثاني من االنتخابات التشريعية لتحل بعد  .الدور الثاني

، وتحل كل 1992مارس  04ذلك الجبهة االسالمية لالنقاذ بموجب القرار الصادر عن الغرفة االدارية لمجلس قضاء الجزائر في 
من نفس الشهر.شكلت مرحلة توقيف المسار االنتخابي بداية لتحوالت عميقة في الحياة  29في  المجالس البلدية والوالئية التابعة لها

السياسية والمجتمعية عموما وفي الحياة الحزبية بشكل خاص، حيث ساهم االنزالق نحو العنف السياسي وبداية لتازم الحياة 
اية لصراعات سياسية بين سلطة فاقدة للشرعية وباحثة عن االستقرار، وبين قوى سياسية دالسياسية، وبهذا تكون هذه المرحلة ب

تنادي الى العودة الى الشرعية الدستورية. وتتبع مرحلة توقيف المسار االنتخابي وانفجار الصراع، مرحلة البحث عن الحلول 
تمثالن في المجلس األعلى للدولة والمجلس الوطني والخروج من األزمة، وتمثلت هذه الحلول بتأسيس مؤسستين انتقاليتين ت

االنتقالي، كما ظهرت أيضا محاوالت للحوار السياسي التي تتمثل في ندوة الوفاق الوطني التي تسعى لخلق جو من التفاهم وتجاوز 
طة واألحزاب السياسية الخالفات والصراعات الموجودة بين القوى السياسية والمتمثلة في المؤسسة العسكرية المتحكمة في السل

  .127- 123، صبقامرجع سالمعارضة لها. خالد توازي، 
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التي تلتها االنتخابات و ،باجراء االنتخابات الرئاسية 1995في أفريل  الّإليه إالعودة 
حزبية مقيدة من خالل قانوني األحزاب وفي ظل تعددية سياسية  1997التشريعية لعام 

قد أفرزت هذه االنتخابات فوز حزب التجمع الوطني و. 1997االنتخابات عام و
ان ميالده ثالثة أشهر فقط قبل هذه الذي كو ،الديموقراطي أو (حزب السلطة كما يوصف)

سنحاول من خالل المطالب و. 2007ماي  17انتخابات تشريعية أخرى في و ،االنتخابات
التالية التعرف على دور األحزاب في رسم السياسات العامة من خالل السلطة التشريعية 

مجال  دورها فيو. بالبحث عن مواقفها في االنتخابات التشريعية 2007 إلى 1997من 
تشكيلة البرلمان التي جاء  إلىلكن قبل ذلك سنتطرق أوال و ،الرقابة البرلمانيةوالتشريع 

  .1996بها دستور 

  :بهذا يقوم هذا المبحث على المطالب التاليةو       

 1996جزائري وفقا لدستور  تشكيل البرلمان :المطلب األول.  

 مشاركة األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة من خالل  :المطلب الثاني
  ).2002-1997التشريع في العهدة البرلمانية األولى( 

 مشاركة األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة من خالل  :المطلب الثالث
 ).2007-2002التشريع في العهدة البرلمانية الثانية (
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   :المطلب األول

  1996تشكيل البرلمان الجزائري وفقا لدستور 
  

من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة  1996يتكون البرلمان الجزائري في دستور          
هو المجلس الجديد ومجلس األمة (الغرفة الثانية) واألولى) المنتخب مباشرة من الشعب 

طريق االقتراح غير أعضائه عن  )2/3(المستحدث في هذا الدستور حيث ينتخب ثلثي و
 يالمجلس الشعبي الوالئوالسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمباشر 

الكفاءات الوطنية في واالخر يعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات ) 1/3(الثلثو
  الخ.االجتماعية....وة ياالقتصادوة يالمهنوالثقافية والمجاالت العلمية 

هيئات تمكنه من القيام بوظائفه المتمثلة أساسا ويتشكل هذا البرلمان من عدة أجهزة و      
هذه الوظائف بالتفصيل في  إلى(وسنعود  الرقابة على أعمال الحكومةوفي التشريع 

اللجان و ،مكتبو ،فهذه الهيئات أساسية متمثلة في رئيس الغرفة ،الثالث)والمطلبين الثاني 
هي هيئة و 1996هيئات أخرى استحدثت ألول مرة بموجب دستور  جانب إلى ،البرلمانية
طريقة  إلىسنتطرق في هذا المطلب و ،المجموعات البرلمانيةوهيئة التنسيق و ،الرؤساء

دور  إلىمكانتها في كلتا الغرفتين لكي يتسنى لنا الحقا التعرف ودورها وتشكيل كل هيئة 
  توجيهها. والبرلمان في رسم السياسات العامة 

  :المجلس الشعبي الوطني - أوال
أعضائه  يعتبر المجلس الشعبي الوطني المؤسسة التي تعبر عن السيادة الوطنية ألن

  ممثلين الرادته.ومنتخبون مباشرة من طرف الشعب لذا فهم نواب الشعب 

  :انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني -1

ذلك وسنوات  5لمدة  1السريوينتخب اعضاؤه عن طريق االقتراع العام المباشر 
المجلس يجب عليه أن يستوفي  إلىحتي  يصل النائب و ،باالقتراع النسبي على القائمة

اعالن نتائجها من قبل المجلس وبعد انتهاء االنتخابات و. 2مجموعة من الشروط
  .3بانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني يقوم النواب المنتخبون بدورهم ،الدستوري

بالنسبة للغرفة األولى يوم  1996لقد تمت االنتخابات التشريعية األولى طبقا لدستور و
االنتخابات وتسمى هذه الفترة التشريعية بالفترة التشريعية الرابعة و ،1997جوان  14

                                                
   .1997من القانون العضوي المتعلق باالنتخابات لسنة  101والمادة  ،1996الفقرة األولى من الدستور  101المادة -1
 ،1997مارس  06مؤرخ في ال 07- 97من القانون العضوي المتعلق باالنتخابات الصادر بموجب لألمر رقم  107 المادة-2

  .3ص ،06/03/1997المؤرخ في  ،12رقم ،الجريدة الرسمية
) سنة 28أساسا في السن، فيجب على المترشح للمجلس الشعبي الوطني أن يكون بالغا سن ثمان وعشرين (وتتمثل هذه الشروط 

نوات على األقل وأن يثبت أداءه للخدمة ) س5وأن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ ( ،على األقل يوم األقتراع
   وال يوجد في احدى حاالت فقدان األهلية. ،ويجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ،الوطنية أو اعفائه منها

غير  ،(أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون 1996السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة ججيقة لوناسي، -3
   .31ص  ،2007 ،كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو ،منشورة)
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ى هذه الفترة بالفترة التشريعية الخامسة متسو 2002ماي  30التشريعية الثانية تمت يوم 
  هي الفترة التشريعية السادسة.و 1تمت االنتخابات التشريعية الثالثة 2007ماي  17في و

ذلك طوال مدة وبمجرد اثبات صفته كنائب يتمتع بحصاته برلمانية وبالتالي فالنائب 
أن ترفع عليه أي دعوة مدنية فال يمكن متابعته قضائيا أو اقافه فال يمكن  ،نيابته البرلمانية

و أ ،ما تلفظ به من كالموراء عليه أي ضغط بسبب ما عبر عنه من آأو يسلط  ،أو جزائية
  .2بسبب تصويته خالل ممارسته مهامه البرلمانبة

حين اتخاذ المجلس الشعبي الوطني قرار رفعها  إلىيتمتع النائب بهذه الحصانة و      
  .3ذلك بطلب من وزير العدلو

  :بنية المجلش الشعبي الوطني -2   

هي نفس و ،لجان دائمةومكتب ويتشكل المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس 
لكن بعد صدور هذا و ،1996الهياكل التي تضمها البرلمان الجزائري قبل صدور دستور 

  المجموعات البرلمانية.وهيئة الرؤساء وهيئة التنسيق  :هيواألخير جاء بهيئات جديدة 

أجهزة كل من المجلس :«على ما يلي  02-99من القانون رقم  9حيث نصت"المادة 
لكن  ،والمجموعات البرلمانية) ،المكتب واللجان الدائمة ،مجلس األمة هي ( الرئيسوالشعبي الوطني 

أصبحت أجهزة و ،أعيدت صياغة هذه المادة ،08/99بعد تدخل المجلس الدستوري بموجب الرأي رقم
  .4"»اللجان الدائمةوالمكتب  ،مجلس األمة هي الرئيسوس الشعبي الوطني كل من المجل

   Іاالجهزة االساسية للمجلس الشعبي الوطني_:  

تبدأ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر من  :رئیس المجلس الشعبي الوطني -أ    
بمساعدة أصغر نائب وبرئاسة أكبر النواب سنا  ،تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني

  .5منهم

ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني باالقتراع السري في حالة تعدد المترشحين و
  .6يفوز المترشح الحاصل على األغلبية المطلقةو

ولقد أنتخب السيد"عبد القادر بن صالح" كرئيس للمجلس الشعبي الوطني للفترة 
تم انتخابه برفع األيدي في واسة للمجلس كان هو المترشح الوحيد لرئوالتشريعية الرابعة 

                                                
   .33-32ص بق،امرجع سججيقة لوناسي،  -1
، 1996ديسمبر  07، المؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور  111 - 110 -109المواد -2

   بالحصانة البرلمانية.، الخاصة 1996ديسمبر  08، الصادرة في 76الجريدة الرسمية رقم 
   .3، ص13/08/1997، المؤرخة في 53من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية رقم 14-13-12المواد  -3
   .47ص ،بقامرجع سججيقة لوناسي،  -4

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 6والمادة  1996من دستور  113المادة  - 5  
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 7المادة  - 6 

 ،1ط ،دراسة مقارنة :نظام االزدواج البرلماني وتطبيقاتهمراد بقالم،  :راجع أيضا فيما يخص انتخاب رئيس المجلس ونوابه
   وما بعدها. 146ص ،2009 ،مكتبة الوفاء القانوني :االسكندرية
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  .1هي أول جلسة للمجلس الشعبي الوطنيو 1997جوان  17جلسة 

كما انتخب السيد"كريم يونس" من حزب جبهة التحرير الوطني رئيسا للمجلس 
الشعبي الوطني للفترة التشريعية الخامسة بحصوله على األغلبية المطلقة في االقتراع 

  .2السري

تنتهي بانتهاء تلك الفترة.     والمجلس بمهامه طوال الفترة التشريعية  ويقوم رئيس
من النظام  20وفيما يخص صالحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني فقد حدتها المادة 

  :التي تنص على ما يليوالداخلي للمجلس 

يقوم رئيس القانون والنظام الداخلي وها اياه الدستور ـي يخولـى الصالحيات التـعالوة عل"
  :المجلس الشعبي الوطني بما يلي

 .تمثيل المجلس الشعبي الوطني أمام المؤسسات الوطنية والدولية  

 .ضمان األمن والنظام داخل مقر المجلس الشعبي الوطني واحترام النظام الداخلي  

  مداوالته.وادارة مناقشات المجلس الشعبي الوطني 

 لرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق.ة اـرئاسة اجتماعات الكتل واجتماعات هيئ 

  توزيعها فيما بينهم.وتحديد مهام نواب الرئيس 

 بعد  ،تعيين األمين العام وتقليد المناصب في المصالح االدارية للمجلس الشعبي الوطني
  .3استشارة المكتب..."

  

لم يعد رئيس المجلس الشعبي الوطني الشخص الثاني في الهرم التأسيسي و          
 إلىسحب منه امتياز تولي رئاسة الدولة في فترة الشغور فأسنده  1996للدولة ألن دستور 
  .4رئيس مجلس األمة

  

 23و 21يتشكل مكتب المجلس الشعبي الوطني حسب المواد  :مكتب المجلس -ب
) نواب للرئيس منتخبين لمدة سنة واحدة 8ثمانية(ومن النظام الداخلي، من رئيس المجلس 

  :المتمثلة فيما يليويقوم المكتب بمجموعة من المهام و .5قابلة للتجديد

 .تنظيم سير الجلسات  

  مواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة.وضبط جدول أعمال الجلسات  

 .تحديد أنماط االقتراع  
                                                

1-Boussoumah (M), La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998, OPU, 
Alger, 2005, p394.   

.36ص ،بقامرجع سججيقة لوناسي،  - 2  
.38-37صالمرجع نفسه،  - 3  

ديوان المطبوعات  ،الجزائر ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من االستقالل الى اليوم ،صالح بلحاج -4
  . 254ص ،2010 ،الجامعية

  .3ص ،1997-08-13المؤرخة في  ،53الجريدة الرسمية رقم  ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 22 ،21المادتان -5
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 .المصادقة على مشروع ميزانية المجلس  

 .تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي  

 .تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس  

 في رئاسة جلسات المجلس  -في حالة غيابه -يخلف رئيس المجلس أحد نوابه
  .1اجتماعات هيئة التنسيقواجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات المكتب و

  

متجانسة من  ،هي لجان تابعة لكل غرفة من غرفتي البرلمان :ان البرلمانیةاللج - ج
المهام فهي تتوافق وحيث االهداف  متوافقة منو ،الهيكل التنظيميوحيث التشكيل 

  :أن هناك شكلين من اللجان إلىتجدر االشارة و. 2خصوصية كل غرفةو

   :اللجان الدائمة -1     

تشمل هذه اللجان الدائمة بكل نواحي ، و3تؤسس هذه اللجان في بداية الفترة التشريعية     
بما يسمح بتتبـع أعمال الوزارات  ،*الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع

أيضا مراقبة األداء و ،المهامويكرس التشاور معها في كل القوانين المرافقة لتلك األنشطة و
حتى ومحليا أو وطنيا  ،االحاطة بكل االنشغاالت المترتبة جراء ذلكو ،يدانفي الم
  .4خارجيا

. كما يعمل 5يمكن لكل نائب أن يكون عضوا في لجنة دائمة واحدة فقط ال أكثرو        
  .  6النظام الداخلي للمجلس على تحديد اختصاصات كل لحنة

تتكون والمجالس  وفتختلف باختالف اللجان  ،أما فيما يخص عدد أعضاء كل لجنة
ر ـعضوا على األكث 50 إلى 30الميزانية في المجلس الشعبي الوطني من ولجنة المالية 

تتكون مكاتب اللجان وعضوا على األكثر.  30 إلى 20أما اللجان األخرى فتتكون من 
ساء المجموعات يتفق على توزيع هذه المهام رؤو ،مقررونائب رئيس والدائمة من رئيس 

  . 7البرلمانية في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني

                                                
  .49ص ،بقامرجع سججيقة لوناسي،  -1
   .42ص ،2007سبتمبر  ،17العدد ،الجزائر ،الفكر البرلماني""،دور اللجان البرلمانية في تفعيل األداء البرلماني""،حمد طرطارأ -2
  .49ص ،بقامرجع سججيقة لوناسي،  -3
) لجنة وهي: لجنة الشؤون القانونية واإلدارية والحريات، لجنة 12تتكون لجان المجلس الشعبي الوطني من اثنى عشر ( - *

قتصادية والتنمية والصناعة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، لجنة الدفاع الوطني، لجنة المالية والميزانية، لجنة الشؤون اال
والتجارة والتخطيط، لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لجنة الفالحة والصيد البحري وحماية البيئة، 

لتهيئة لجنة ثقافة واالتصال والسياحة، لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والعمل والتكوين المهني، لجنة االسكان والتجهيز وا
العمرانية، لجنة النقل والمواصالت واالتصاالت السليكة والالسلكية، لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، راجع: حسين 

، 2007، الجزائر: دار هومه للنشر والتوزيع، 2ط القرارات اإلدارية،–المراسيم -تحرير النصوص القانونية والقوانينمبروك، 
  .148ص
.42ص ،بقامرجع س ،أحمد طرطار - 4  

الجريدة  ،من النظام الداخلي لمجلس األمة 35والمادة  ،بقامرجع س ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 41المادة  -5
   .3ص ،1998-02-18المؤرخة في  ،8الرسمية رقم 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 39الى  28المواد من  - 6  
.قابمرجع س ،نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن ال 45المادة  - 7  
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ذلك طبقا لجدول و ،وتستدعى اللجنة اما من قبل رئيسها أو رئيس الغرفة البرلمانية
حيث نص النظام الداخلي لغرفتي البرلمان على تحديد اختصاصات كل  ،أعمال البرلمان

تقوم كل لجنة تبعا لالختصاص الموكل اليها بالتداول على مشاريع و ،انلجنة من هذه اللج
اقتراحات القوانين المحالة عليها من قبل رئيس المجلس في تلك المسائل التي تم تسجيلها و

  ضمن جدول أعمالها.

  :اللجان المؤقتة (االستثنائية)-2     

مرتبطة بحدث ما أو ظاهرة محددة أو مرحلة معينة في عهدة  ،فهي لجان ظرفية    
  تشريعية.

     II - :الهيئات التنسيقية للمجلس الشعبي الوطني  

كذا األنظمة ولقد استحدثت بموجب القوانين األساسية المنظمة للعمل البرلماني   
تتمثل هذه الهيئات و ،1996الداخلية للغرفة البرلمانية هيئات جديدة لم تعرف قبل دستور 

  هيئة التنسيق. ،هيئة الرؤساء ،في المجموعات البرلمانية 

تتكون هذه و ،يمكن للنواب أن يشكلوا مجموعات برلمانية المجموعات البرلمانیة: -أ    
أكثر من  إلىال يمكن للنائب أن ينضم و ،) نائبا على األقل15األخيرة من خمسة عشر (

تستفيد هذه المجموعات و ،مكتبورئيس وكل مجموعة اسم لو. 1مجموعة برلمانية واحدة
البشرية الالزمة للقيام بعملها بما يتناسب مع عدد والبرلمانية من الوسائل المادية 

  .2أعضائها

رؤساء اللجان وجانب أعضاء المكتب  إلىيتشكل رؤساء المجموعات البرلمانية و
تنظيم أشغال و ،هيئة التنسيق التي تستشار عند اعداد جدول أعمال الجلسات ،الدائمة

  .3توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانيةوحسن أدائه والمجلس 

بالتالي تلعب هذه المجموعات البرلمانية دورا مهما في تدخل السلطة التنفيذية و         
نفس التيار  إلىأي تنتمي  ،جموعات تساند الحكومةفي العمل التشريعي اذا كانت هذه الم

  الحزبي الحكومي.

تتكون هيئة الرؤساء في المجلس الشعبي الوطني من نواب  ھیئة الرؤساء: - ب      
تجتمع بدعوة من رئيس المجلس الشعبي و ،رؤساء اللجان الدائمة للمجلسو ،الرئيس
  تتمثل اختصاصات هذه الهيئة فيما يلي:و، 4الوطني

  تقويمها.واعداد جدول الدورات  

 التنسيق بين أعمالها.و ،تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة  

 .تنظيم أشغال المجلس  
                                                

من الظام الداخلي لمجلس األمة. 20من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادة  61المادة  - 1  
.257، صبقامرجع سصالح بلحاج،  - 2  
الشعبي الوطني.من النظام الداخلي للمجلس  26المادة ومن النظام الداخلي لمجلس األمة،  19المادة  - 3  
.بقامرجع سمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  25المادة  - 4  
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 1ضبط الجدول الزمني لجلسات المجلس.  

رؤساء اللجان الدائمة وتتكون هذه الهيئة من أعضاء المكتب  :ھیئة التنسیق -ج    
  .2رؤساء المجموعات البرلمانيةو

    يكون ذلك في األمور التالية:ودورها يتمثل في استشارتها من طرف المجلس و

 .جدول األعمال  

  حسن أدائه.وتنظيم أشغال المجلس  

  ضمانها.وتوفير الوسائل المتعلقة بسير المجموعات البرلمانية  

تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من الرئيس أو بطلب من مجموعتين برلمانيتين على و    
  .3األقل

  مجلس األمة: - انياث

االختالف ويملك مجلس األمة نفس الهياكل التي يملكها المجلس الشعبي الوطني 
حيث أن هيئات مجلس األمة بحكم عدد أعضائه القليل مقارنة  ،يكمن في التنظيم الداخلي
أقل من عدد  ،عدد الهيئات فيما يخص اللجانوفعدد األعضاء  ،بالمجلس الشعبي الوطني

اذا يتشكل مجلس األمة كالمجلس  ،4عدد لجانهاواألعضاء في هياكل الغرفة األولى 
 الشعبي الوطني من الهياكل التالية:

     І - :األجهزة األساسية لمجلس األمة  

من  113يتم عقد أول جلسة لمجلس األمة طبقا ألحكام المادة  رئیس مجلس األمة: - أ
ينتخب رئيس مجلس األمة و. 5من انتخاب أعضاء المجلس الدستور في اليوم العاشر

  باالقتراع السري.

سنوات. ألن هذا المجلس يجدد نصف أعضائه  3وينتخب رئيس مجلس األمة لمدة  
ينتخب رئيس مجلس األمة بعد من الدستور " 114هذا ما نصت عليه المادة و ،سنوات 3كل 

  6".كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس

ئيس مجلس األمة هي نفسها صالحيات رئيس المجلس الشعبي وصالحيات ر 
  من النظام الداخلي). 13الوطني( حددتها المادة 

أربعة نواب ويتشكل مكتب مجلس األمة من رئيس المجلس  مكتب المجلس: -ب      
أما مهام رئيس مجلس األمة فهي نفسها مهام  .7منتخبين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد

                                                
.58، ص بقامرجع سججيقة لوناسي،  - 1  
من النظام الداخلي لمجلس األمة. 19المادة ومن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  26المادة  - 2  
.58ص  ،بقاع سجمرججيقة لوناسي،  - 3  
.258ص  ،بقامرجع سلحاج، صالح ب - 4  
.43، ص بقامرجع سججيقة لوناسي،  - 5  
.45-44، صهنفس المرجع - 6  

   .بقامرجع سمن النظام الداخلي لمجلس األمة،  22و 21المادتان  -7
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  المجلس الشعبي الوطني.رئيس 

أما عدد أعضاء كل  ،1) لجان9يتكون مجلس األمة من تسعة ( اللجان البرلمانیة: -ج     
 إلى 15المالية من وحيث تتكون لجنة الشؤون االقتصادية  ،لجنة تختلف باختالف اللجان

 ،عضوا على األكثر 15 إلى 10أما اللجان األخرى فتتكون من  ،عضوا على األكثر 19
توزع المقاعد داخل اللجان الدائمة بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد و

  .2أعضائها

تنظيم العمل داخلها فهي تتكون بنفس وأما فيما يخص تكوين مكاتب اللجان الدائمة  
 لها نفس التنظيم.وطريقة تكوين مكاتب اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الشعبي الوطني 

  

II - ت التنسيقية لمجلس األمة:الهيئا  

طريقة تشكيلها هي نفس طريقة تتشكل المجموعات  :المجموعات البرلمانیة - أ
  األهمية.والمهام ولها نفس الوظائف والبرلمانية للمجلس الشعبي الوطني 

تتكون هيئة الرؤساء في مجلس األمة من رئيس المجلس  :ھیئة الرؤساء - ب  
  .3تجتمع بدعوة من رئيس مجلس األمةو ،الدائمةرؤساء اللجان ونواب الرئيس و

  أما مهامها فهي نفس مهام هيئة رؤساء المجلس الشعبي الوطني.

مهام هيئة التنسيق ومهامها هي نفسها تشكيلة وتشكيلة هذه الهيئة : ھیئة التنسیق - ج
  للمجلس الشعبي الوطني.

  عمل البرلمان:  - ثالثا
مجلس األمة في اطار األحكام الواردة في وتسير أعمال المجلس الشعبي الوطني   

حاليا  هناك نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني صادق عليه  ،النظام الداخلي لكل منهما
النظام الداخلي لمجلس و ،2000مارس  25عدل في و 1997أوت  13المجلس بتاريخ 

و مهم هوخر هناك نص قانوني آو ،1998جانفي  22األمة صادق عليه هذا األخير يوم 
هو القانون العضوي المتضمن تنظيم المجلس الشعبي و ،من ناحية تنظيم سير البرلمان

 8بين الحكومة المؤرخ في والعالقات الوظيفية بينهما وعملهما ومجلس األمة والوطني 
من الدستور التي قضت بسن قانون عضوي خاص  115جاء تطبيقا للمادة  ،1999مارس 

  .4بين الحكومةوتحديد العالقات الوظيفية بينهما و ،بتنظيم المجلسين

                                                
  ، وتتمثل هذه اللجان فيمايلي:بقامرجع سمن النظام الداخلي لمجلس األمة،  24المادة  -1
واالدارية وحقوق االنسان، لجنة الدفاع الوطني، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية لجنة الشؤون القانونية  -

الجزائرية في الخارج، لجنة الفالحة والتنمية الريفية، لجنة الشؤون االقتصادية والمالية، لجنة التريبة والتكوين والتعليم العالي 
ز والتهيئة العمرانية واالسكان وحماية البيئة، لجنة الصحة والشؤون االجتماعية والبحث العلمي والشؤون الدينية، لجنة التجهي

   والعمل والتضامن الوطني، لجنة الثقافة واالعالم والشبيبة والسياحة.
  .51، صبقامرجع سججيقة لوناسي،  - 2
.بقامرجع سمن النظام الداخلي لمجلس األمة،  18المادة  - 3  
.162 -261ص بق،امرجع سصالح بلحاج،  - 4  
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يعمل المجلس الشعبي الوطني في اطار نصوص قانونية من  الدورات البرلمانیة: -أ     
  أخرى غير عادية.وخالل دورات برلمانية عادية 

 :مدة كل واحدة  ،يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة الدورات العادية
دورة وتسمى الدورتان العاديتين دورة الربيع و ،1أشهر على األقل) 4ربعة (أمنها 

الثانية في ثاني يوم عمل من والخريف، األولى تفتح في ثاني يوم عمل من شهر مارس 
بالتشاور مع ويحدد تاريخ اختتام كل دورة بالتنسيق بين مكتبي الغرفتين و ،شهر سبتمبر

  الحكومة.

العادية بعد أربعة أشهر من تاريخ افتتاحها  تختم دورة المجلس الشعبي الوطني 
  أشهر.) 5(ال يجب أن تتعدى الدورة خمسة وباستثناء حالة تمديدها 

أشقها ألنها تتناول دراسة مشاريع قانون المالية وتمثل دورة الخريف أهم دورة و 
  .2التصويت عليهاوقانون ضبط الميزانية للسنة المالية المعينة و

  يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من  العادية:الدورات الغير
أو بطلب  ،أو باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة ،رئيس الجمهورية

تختتم هذه الدورة بمجرد انهاء البرلمان و ،أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 3/2(من ثلثي 
يدرس هذا األخير في هذه الدورة غير حيث  ،جدول األعمال الذي استدعى من أجله

ال يضيف و ،المواضيع المدرجة في جدول األعمال الذي استدعى من أجلها الّإالعادية 
النواب أو الحكومة أي موضوع خالل الدورة غير العادية التي تختتم مباشرة بمجرد 

  .3انتهاء جدول األعمال

 :نص الدستور على  ،العادية غيروالدورات العادية  إلىاضافة  الدورات الوجوبية
تتميز هذه الدورات بكونها تنعقد لمواجهة  ،حاالت ينعقد فيها البرلمان بحكم القانون

ليس من أجل التشريع و ،متابعة مجرياتها أو لتحديد بداية الفترة التشريعيةوأوضاع خاصة 
  تتكون هذه الدورات في الحاالت التالية:و ،أساسا

الفقرة الثانية في و 93(الفقرة الرابعة من المادة  الة الحربحوالحالة االستثنائية  -1
  من الدستور). 95المادة 

  االجتماع الوجوبي الفتتاح الدورة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني. -2

في حالة وقوع مانع لرئيس الجمهورية(بسبب مرض خطير  ،في حالة الشغور -3
  االستقالة أو الوفاة). ،مزمن

                                                
.1996من دستور  118المادة  - 1  
.160-159، صبقامرجع سحسن مبروك،  - 2 
   . 263 -262، صبقامرجع سراجع أيضا صالح بلحاج،  - 

.161 -160، صبقامرجع سحسن مبروك،  - 3  
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ذلك في ولكن يجيز الدستور و ،يعمل البرلمان في جلسات عالنية سات:الجل - ب      
لكل من المجلسين أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية  116المادة 

 .1أو بطلب من رئيس الحكومة ،أعضائهما الحاضرين
المجلس ممثل الحكومة المجتمعون في مقر ويضبط مكتبا الغرفتين جدول األعمال: - ج     

الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب األولوية 
  الذي تحدده الحكومة.

أوعند ما يصرح  ،يمكن للحكومة عند ايداع مشروع قانون أن تلح على استعجالهو
يدرج هذا المشروع في جدول أعمال  ،باستعجال مشروع قانون يودع خالل الدورة

  .*جلساتها

هذا يعني في و ،**يضبط مكتب كل غرفة باستشارة الحكومة جدول أعمال جلساتها  
  الواقع أن البرلمان يسير حسب األولويات التي تحددها الحكومة.

ألجوبة أعضاء الحكومة وتخصص جلستان شهريا لألسئلة الشفوية ألعضاء كل غرفة 
  يتضمن جدول األعمال ما يلي:و ،عنها

 حسب األولوية. ،أعدت تقارير بشأنها مشاريع القوانين التي  

 .اقتراحات القوانين التي أعدت تقارير بشأنها  

 .األسئلة الشفوية  

  2للنظام  الداخليوللقانون والمسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور.  

دون  ،الحكومةونواب المجلس الشعبي ويحق لللجنة المختصة  التعدیالت: -د
تعديالت عن مشروع أو اقتراح قانون مقدم وتقديم اقتراحات  ،أعضاء المجلس األمة

لللجنة لدراسته. حيث يحدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني اجراءات تقديـم 
أو  ،أو اللجنة المختصة بالموضوع ،شروطها. فتقدم  الحكومةواقتراحات التعديالت 

ون ـيجب أن تكوانين. اقتراحات القوو) نواب التعديالت على مشاريع 10عشرة (
لها عالقة مباشرة و ،ص المودعمواد من النو أن تخص مادة أوبايجاز والتعديالت معللة 

تودع وان تضمنت ادراج مادة اضافية. توقع تعديالت النواب من قبل جميع أصحابها و به
س يقدر مكتب المجلو ،) أيام بعد توزيع التقرير التمهيدي للجنة المختصة3في أجل ثالثة(

                                                
  . 265 -264، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -1
يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون من قانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة:"  16جاء في المادة  -*

 في مقر المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب األولوية الذي تحدده الحكومة"
بأنه "يمكن للحكومة حين ايداع مشروع قانون، أن تلح الى استعجاله، عندما يصرح  من القانون نفسه 17وتقضي المادة 

مرجع ". راجع صالح بلحاج، باستعجال مشروع قانون يودع خالل الدورة، ويدرج هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجارية
  .166 -165، صبقاس
تولى ضبط جدول أعمال الجلسات باستشارة الحكومة، وهو نفس من نفس القانون على أن مكتب كل غرفة ي 18دة اتنص الم - **

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي نصت على أن مكتب المجلس يقوم بضبط  24مضمون الفقرة الثانية في المادة 
  .266، صبقامرجع سمواعيد عقدها بالتشاور مع الحكومة، راجع صالح بالحاج، وجدول أعمال الجلسات 

  .161، صبقامرجع سحسين مبروك،  - 2
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  .1يقرر قبول التعديل أو رفضه شكالو ،الشعبي الوطني مدى قبول التعديالت

في هذا االطار يعمل المجلس الشعبي الوطني عن طريق المناقشات البرلمانية و 
  التي تنتهي بالتصويت على النصوص التي سبقت مناقشتها.و

  سلطات البرلمان: -رابعا      
هي متمثلة أساسا في سلطتة التشريع    ويتمتع البرلمان الجزائري بسلطات متعددة  

  سلطات أخرى.والرقابة و

تمارس السلطة التشريعية في الجزائر من طرف برلمان يتكون  سلطة التشریع: - أ  
له السيادة في اعداد القانون ومجلس األمة وهما المجلس الشعبي الوطني ومن غرفتين 

يمارس البرلمان سلطة و ،1996من دستور  98كما نصت عليه المادة  ،عليهالتصويت و
التشريع في مجال خاص به يسمى مجال التشريع. الذي يتضمن مجموعة من المراحل 

  هذه األخيرة تبدأ بخطوة تسمى المبادرة بالتشريع.والتي تشكل العملية التشريعية 

:التي يشرع فيها البرلمان أي المواضيع ويقصد به كل المواد  مجال التشريع
:" حيث تنص على ما يلي ،مجال التشريع 122في المادة  1996حدد دستور و ،القوانين

  .2)"يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور

ذلك نتيجة ظهور ومجالين  إلىهو انقسامه  1996ما يميز مجال التشريع في دستور و    
  القوانين العضوية.

فهي تتميز عن باقي  ،1996هذه القوانين استحدثها دستور  القوانين العضوية: -
حيث تتم المصادقة على هذه القوانين باألغلبية المطلقة  ،القوانين العادية بشروطها الخاصة

يخضع و ،) أعضاء مجلس األمة4/3ثالث أرباع(وللنواب في المجلس الشعبي الوطني 
النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل  القانون العضوي لمراقبة مطابقة

  .3صدوره

من  123فمجاالتها محددة في المادة  ،تقتصر هذه القوانين على مواضيع معينةو
تحديد هذه المواضيع هو حماية وحيث أن الهدف من وضع هذه االجراءات ، 1996دستور

 ،التغيير بسهولةوهي ليست عرضة للتعديل و ،فهي مواضيع مستقرة ،بعض المجاالت
  تشمل المجاالت التالية:و

  عملها.وتنظيم السلطات العمومية  

 .نظم االنتخابات  

 .القانون المتعلق باألحزاب السياسية  

 .القانون المتعلق باالعالم  
                                                

.162ص ،بقامرجع سحسين مبروك،  - 1  
.272 -271صبق، امرجع سصالح بلحاج،  - 2  
.84، ص2001الجزائر: المطبعة الحديثة للفنون المطبعية،  ،التجربة الدستورية في الجزائرمحفوظ لعشب،  - 3  
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 التنظيم.و ،القانون األساسي للقضاء  

 .القانون المتعلق بقوانين المالية  

 1القانون المتعلق باألمن الوطني.  

كذا ويظهر من خالل تحديد مجاالت تدخل السلطة التشريعية في اعداد القوانين و
المتمثلة في القوانين العضوية وجانب مواضيع محددة  إلى ،مجاال 30التصويت عليها في 

خاصة في طريقة التصويت على القوانين وحيث أن التحديد  ،تقيد عمل البرلمان إلى
تفوق السلطة التنفيذية على  إلىهذا يؤدي و ،التشريعالعضوية هو بمثابة تقليص من سلطة 

رئيس الجمهورية صالحيات  إلىخول  1996أن دستور وخاصة  ،السلطة التشريعية
  واسعة.

    : هو اجراء متمثل في ايداع نص يتعلق بقانون أو ميزانية أو  المبادرة بالتشريع
لمبادرة بالتشريع حق او ،التصويت عليه من قبل البرلمانوالئحة بغرض مناقشته 

نواب و) 2008) لرئيس الحكومة (الوزير األول منذ نوفمبر 1996دستوري (في دستور 
  . *المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس األمة

الذي وحيث يسمى النص الذي يبادر به رئيس الحكومة (أو الوزير األول) مشروع قانون 
  .2يبادر به النواب هو اقتراح قانون

يكون مرفوقا وحتى يكون هذا المشروع أو االقتراح مقبوال يتطلب عرض األسباب و
  المعلومات الضرورية.وبالوثائق 

    :نواب المجلس الشعبي ويحق لللجنة المختصة  دور البرلمان في العملية التشريعية
على  تعديالت حول مشروع أو اقتراح القوانين المحالةوالحكومة تقديم اقتراحات والوطني 

يمكن للحكومة أن تبدي رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل و ،اللجنة المختصة
بعد انقضاء األجال يحال االقتراح وعندها  ،اذا لم تبد الحكومة رأيهاو ،ال يتعدى شهرين

  .3اللجنة المختصة لدراسته إلى

الجلسة العامة مصحوبا بتعليقات  إلىوبعدها يقدم مشروع القانون أو اقتراح القانون  
مالحظات اللجنة المختصة في شكل تقرير يمكن أن يكون نهائيا اذا تم الفصل فيه دون و

اللجنة. فيتم عرضها  إلىيمكن أن يكون تمهيديا اذا رجع النص و ،اللجنة إلىالعودة 
الوطني  للمناقشة العامة وفق االجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس الشعبي

  أثناء المناقشة يمكن أن يعدل في اطار الشروط التي يحددها القانون.و

                                                
  .84 -83صبق، امرجع س محفوظ لعشب، -1
لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين، تكون افتراحات القوانين قابلة قبل التعديل"  119بموجب المادة  -*

) عشرون نائبا، تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد األخذ برأي مجلس الدولة، ثم 20للمناقشة اذا أقدمها (
  .274، صبقامرجع س. راجع، صالح بلحاج، "الوطني يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي

.274، ص بقامرجع س صالح بلحاج، - 2  
مجلس األمة وعملها وكذا العالقات الوظيفية بينهما والمنظم للمجلس الشعبي الوطني والمحدد  02 -99أنظر القانون العضوي  -3

   وبين الحكومة.
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تبدأ المناقشة بتقرير يقدمه ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب التعديل لعرض 
في حالة و ،جود خالف على مادة أو موادوفي حالة و ،تجري المناقشة العامةوالتعديالت 

حالة مشاريع القوانين أو من طرف الحكومة  وجود تعديالت مقترحة من طرف النواب في
حيث  ،تتولى من جديد اللجنة المختصة دراسة كل المقترحات ،في حالة اقتراح القوانين

يتم التصويت و ،ثم تعرض من جديد على النواب ،تحاول التوفيق بين مختلف التعديالت
اتفاق تعرض الصيغ  إلىفي حالة عدم التوصل وعلى الصيغة المقترحة من طرف اللجنة. 

النواب عن طريق  إلىفي جميع األحوال يعود الفصل و ،المختلفة للتصويت مادة بمادة
  .1التصويت

التصويت على النص في المجلس الشعبي وه بعد المناقشة نّإف ،1996حسب دستور و
مجلس األمة بنفس الطرق التي تم خاللها ايداع  إلىيمر النص المصوت عليه  ،الوطني
من خالل  ،ثم تباشر المناقشة في مجلس األمة ،عندما كان مشروعا أو اقتراحاالنص 

ثم  ،المتدخلين من النواب إلىثم  ،مقرر اللجنة المختصة إلىوممثل الحكومة  إلىاالستماع 
  يعرض النص للتصويت بصورة مماثلة في مجلس األمة.

أي موافقة رئيس  ،االصداروالتصديق  إلىالتصويت يمر النص وبعد المناقشة و 
االصدار يكون من خالل نشر القانون من طرف رئيس الجمهورية في و ،الجمهورية

  الجريدة الرسمية.

لم تتم المصادقة و ،لكن في حالة وقوع خالف بين الغرفتين حول النص القانونيو 
عليه يتم انشاء لجنة متساوية األعضاء بين الغرفتين لتولي دراسة المواد التي هي 

  .2ع الخالفموضو

حق السلطة التشريعية في  ،يقصد بالوظيفة الرقابية :سلطة الرقابة على الحكومة -ب
التحقق من مدى تنفيذ التشريعات  إلىهذه الرقابة ترمي و ،الرقابة على السلطة التنفيذية

وسائل يستطيع البرلمان عن ويضع الدستور عدة اليات و ،السياسات التي أقرها البرلمانو
يمكن بواسطتها من مراقبة السلطة و ،أن يتعرف على طريقة سير العمل الحكوميطريقها 
  التنفيذية.

أخرى يمكن أن تنتج أثارا و ،اسقاط الحكومة إلىهذه االليات يمكن في حال نجاحها و
فيما يلي سنتناول هذين النوعين واسقاطها  إلىمتفاوتة على هذه األخيرة من دون الوصول 

  .1996البرلمانية كما هي في دستور من الرقابة 

   :ها مسؤولية الحكومةنالرقابة البرلمانية التي تترتب ع -1

توفرت فيها الشروط الدستورية المطلوبة يترتب عليها وهذه الرقابة اذا طبقت  
حول هذه الرقابة للمجلس الشعبي  1996أن دستور  إلىيجدر التنويه و ،اسقاط الحكومة

                                                
  .41ص ،بقامرجع س ،رابح لعروسي -1
   ما بعدها.و 275ص ،بقامرجع س ،صالح بلحاج :راجع أيضا - 
  .41ص  ،هنفس المرجع -2
   ما بعدها.و 164ص ،بقامرجع س ،مراد بلقالم :راجع أيضا - 
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  .1الوطني دون مجلس األمة

        :يتكون هذا النوع الرقابي من االليات التاليةو  

 ان كل رئيس حكومة جديد ملزم بعد تعيينه  :الموافقة على برنامج الحكومة
حيث تنتهي هذه المناقشة  ،المجلس الشعبي الوطني لمناقشته إلىتقديم برنامج حكومته 

  بالتصويت.

بالتالي يسمح واذا كان التصويت باألغلبية فهذا يعني أن المجلس وافق على البرنامج و
يتم و ،وزرائهويستقيل رئيس الحكومة  ،في حالة العكسو ،لرئيس الحكومة بمباشرة عمله

في حالة عدم الموافقة على برنامج وتستأنف الخطوات السابقة و ،تشكيل حكومة جديدة
لكن في هذه المرة يحل المجلس الشعبي الوطني و ،ه األخيرةالحكومة الجديد تستقيل هذ

  .*تلقائيا

أما مجلس األمة فليس له سلطة الموافقة على برنامج الحكومة ألن هذه األخيرة  
ليست مسؤولة أمامه. فهو ال يجري تصويتا بالرفض أو الموافقة لكنه يتلقى عرضا في 

رئيس الحكومة و 2نامج بواسطة الئحةباستطاعته أن يعبر عن موقفه من البروالموضوع 
  أما اصدار الئحة فهو اختياري. ،مجلس األمة إلىمجبر بتقديم عرض عن برنامجه 

 المجلس الشعبي الوطني  إلىيقدم رئيس الحكومة سنويا  :بيان السياسة العامة
يمكن لرئيس الحكومة أن يقدمه و ،تصويتوالذي تعقبه مناقشة  ،بيانا عن السياسة العامة

مسؤولية الحكومة أمام  إلىهذا ال يؤدي  ،لكنه غير مجبر بفعل ذلكومجلس األمة  إلى
  مجلس األمة.

يمكن أن تحدث االحتماالت  ،بعد مناقشة الحصيلةو ،بعد تقديم بيان السياسة العامةو   
  :التالية

اسقاط  إلىهذه الالئحة ال تؤدي و ،يختم المجلس الشعبي الوطني باصدار الئحة 
لكنها اشعار أو تنبيه للنواب مقدم للحكومة. يبرز من خالله موقف المجلس و ،الحكومة

  .3فقد تكون تاييد أو معارضة أو انذار أو تحفظات ،الشعبي الوطني ازاء السياسة العامة

يقوم به المجلس  ،كما يمكن أن يترتب عن هذه المناقشة ايداع ملتمس الرقابة 
غير  ،ت على ملتمس الرقابة الذي ينصب على مسؤولية الحكومةيصوو ،الشعبي الوطني

يتم الموافقة على و ،) عدد النواب على األقل7/1أنه ال يقبل هذا الملتمس اال اذا وقع سبع (
) أيام من 3ال يتم التصويت اال بعد ثالثة (و ،) النواب3/2ذلك بتصويت اغلبية ثلثي (

                                                
   .282ص ،بقامرجع س ،صالح بلحاج -1
جال المتصلة باجراءات عملية الموافقة على البرنامج يبينها القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األ -*

يعرض رئيس الحكومة برنامجه " :وتكون كما يلي 48الى  46بين الحكومة في مواده وعملهما والعالقات الوظيفية بينهما واألمة 
ويجري التصويت عليه بعد  ،وتنطلق المناقشة العامة بعد أن يتسلمه النواب بسبعة أيام ،يينهخالل شهر ونصف ابتداء من يوم تع

  .283ص ،بقامرجع س ،صالح بلحاج ".عشرة أيام على األكثر اعتبارا من تاريخ تقديم البرنامج في الجلسة
الى مجلس األمة عرضا حول برنامجه ... يقدم رئيس الحكومة حيث تنص"  :من القانون المتعلق بتنظيم المجلسين 49المادة  -2

   ".ويمكن لمجلس األمة أن  يصدر الئحة...
   .46ص ،بقامرجع س ،رابح لعروسي -3
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اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة و ،*تاريخ ايداع ملتمس الرقابة
  .1رئيس الجمهورية إلىيقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته 

أي المبادرة بطرح التصويت بالثقة لدعم  ،طلب رئيس الحكومة التصويت بالثقة 
  .2هذا ألجل الحصول على الئحة دعم األغلبية المطلقةو ،الحكومة

  :ترتب عنها مسؤولية الحكومةتالتي ال ة البرلمانيالرقابة  - 2    

هي مشتركة بين المجلس الشعبي وهذه الرقابة التترتب عنها اسقاط الحكومة  
  :هي تضم األدوات الرقابية التاليةو ،مجلس األمةوالوطني 

 يتمثل االستجواب في قيام مجموعة من أعضاء البرلمان ( نواب أو   :االستجواب
ذلك طبقا للمادتين وأعضاء مجلس األمة) بطلب من الحكومة حول احدى قضايا الساعة 

عضوا في  30و نائبا أ 30يشترط لتقديم االستجواب توقيع ومن الدستور  134و 133
  .3لجان تحقيق إلىأن يؤدي  االستجواب يتبع بمناقشة عامة حيث يمكنو ،مجلس األمة

 إلىيقوم النواب في البرلمان بتوجيه األسئلة سواء كانت كتابية أو شفوية  :األسئلة 
ال يعرفها العضو  ،بيانات معينةوعضو من أعضاء الحكومة للحصول على معلومات 

أو تبيان أمر غير واضح أو بيان بعض النقاط  ،أو قصد توضيح حقيقة غامضة ،السائل
سئلة توجه لعضو واحد في الحكومة تتعلق بقضية فاأل ،المبهمة في السياسة الحكومية

عكس االستجواب الذي يستهدف  ،ليست بالضرورة من االهتمامات العامة الراهنة ،قطاعية
  موضوعه خاص بقضايا الساعة.والحكومة بأكملها 

  :كتابيةوشفوية  إلىاألسئلة تنقسم ذكرنا وكما سبق و 

 يخصص المجلسان أثناء دورتيهما العادية جلسة لألسئلة الشفوية  :األسئلة الشفوية
حيث يودع صاحب السؤال الشفوي  ،يوما 15جلسة في كل  ،مرتين في الشهر

) أيام السابقة لتاريخ الجلسة 10نص سؤاله لدى مكتب مجلسه خالل العشرة (
بعدها يرسل السؤال الشفوي من طرف رئيس المجلس و ،المخصصة لألسئلة

االتفاق ورئيس الحكومة بالتشاور بين مكتبي المجلسين  إلىالشعبي الوطني فورا 
مع الحكومة يحدد اليوم المخصص لتناول األسئلة التي سيتم االجابة عنها في 

و يجيبه عضوأثناء الجلسة يعرض صاحب السؤال مضمون سؤاله  ،الجلسة المقبلة
  الحكومة.

                                                
في حالة نجاحه تستقيل الحكومة وملتمس الرقابة اجراء ينصب على مسؤولية الحكومة ويرمي الى ارغامها على االستقالة  - *

  285ص ،بقابلحاج مرجع سراجع  صالح،  ،وجوبا
.87ص  ،بقامرجع س ،محفوظ لعشب - 1  

  .46ص  ،بقامرجع س ،رابح لعروسي -2
  وما بعدها. 285ص ،بقامرجع س ،صالح بلحاج - :لمزيد من التفاصيل راجع 

   وما بعدها.   ،164ص ،بقامرجع س ،مراد بلقالم -                            
  .289ص ،بقامرجع س ،صالح بلحاج -3
 ،ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر ،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي ،فوزي أوصديق :راجع أيضا- 

.229ص ،2006   
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 يقم صاحب السؤال الكتابي بايداعه لدى مكتب المجلس الذي  :األسئلة الكتابية
يجيب و ،رئيس الحكومة إلىيرسل رئيس هذا المجلس السؤال فورا وينتمي اليه 

) يوما 30عضو الحكومة المعني عن السؤال الكتابي في أجل  أقصاه ثالثون (
يبلغ بعد ذلك ومكتب المجلس المعني  إلىابتداء من تاريخ تبليغه. يوجه الجواب 

  .1صاحب السؤال إلى
  

 يرى بعض النواب أن االجابة المقدمة لهم من طرف أحد الوزراء  :حق المناقشة
ال يشمل كل جوانب الموضوع الذي كان موضع وحول السؤال الذي طرحه غير مقنعة 

الحكومة. وضاء البرلمان يشارك فيها كل أع ،مناقشة عامة إلىبالتالي فهو بحاجة  ،السؤال
ه اذا رأت أي من غرفتي أنّ 1996) من دستور 4الفقرة الرابعة ( 134حيث نصت  المادة 

تجري  ،يبرر اجراء مناقشة ،البرلمان أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا
مجلس والمناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

  .2األمة

ثر عدم قناعة احدى غرفتي البرلمان بالرد على األسئلة إذا فالمناقشة تجري إ 
التي تختلف عن المناقشة العامة التي تتعلق  و ،أعضاء البرلمانوالمطروحة من قبل نواب 

  بتقديم برنامج الحكومة.

فالمناقشة العامة لموضوع ما أوسع مجاال من حق طرح السؤال فهو يترك   
الوزير وفال تكون محدودة بين العضو السائل  ،للجميع للمشاركة في المناقشة الفرصة

  المسؤول.

 عد تشكيل هذه اللجان من أهم الوسائل التي ت :تشكيل لجان التحقيق البرلمانية
حيث يستطيع البرلمان عن طريق هذه االلية  ،تواجه بها السلطة التشريعية السلطة التنفيذية

خاصة اذا ما شكك بصحة المعلومات  ،فرض رقابة فعالة على أعمالها (السلطة التنفيذية)
أو  ،أو عند المناقشة العامة لموضوع معين ،ثر طرح األسئلةإالمعطاة من قبل الحكومة 

يمكن لكل بأنه" 161في المادة  1996حيث قضى دستور  ،3في قضايا ذات مصلحة عامة
أن تنشىء في أي وقت لجـان تحقيق في قضايا ذات  ،غرفة من البرلمان في اطار اختصاصاتها

باعتبار هذه الوسيلة من الوسائل الضرورية التي تمكن عن طريق و 4"مصلحة عامة
ولكن نجد أن هذا الحق يتطلب توفر نصاب  ،البرلمان من مباشرة صالحياته الدستورية

) عضوا بمجلس األمة النشاء هذه اللجان 20) نائبا أو عشرون (20شرون (قدره توقيع ع
اال أن العضوية مفتوحة للجميع اال للنواب أو أعضاء مجلس األمة الذين وقعوا  ،التحقيقية

                                                
  .291 -290ص ،مرجع سبق ذكره ،صالح بلحاج -1
.43ص ،بقامرجع س ،رابح لعروسي :راجع أيضا -   
   وما بعدها. 221ص  ،بقامرجع س ،مراد بلقالم - 
  .89ص ،بقامرجع س ،محفوظ لعشب -2
  .44، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -3
في القانون العضوي المنظم  86الى  76القواعد التفصيلية المتعلقة بلجان التحقيق بموجب المواد من ونظمت االجراءات  -4

  بين الحكومة. والعالقات الوظيفية بينهما وسيرهما ولغرفتي البرلمان 
  .293، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -
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 .1على الالئحة المتضمنة انشاء اللجنة
  :سلطات أخرى - ج      

 تكون بطلب من رئيس مناقشة السياسة الخارجية  :في مجال السياسة الخارجية
  الجمهورية أو رئيس احدى الغرفتين مع امكانية اصدار الئحة.

  االتفاقيات ويقوم رئيس الجمهورية بابرام المعاهدات  :االتفاقياتوالمعاهدات
  يقوم البرلمان بغرفتيه بالموافقة عليها قبل اصدارها.و

 الجمهورية أو رئيس تكون بطلب من رئيس و ،طلب عقد دورة غير عادية للبرلمان
  ) األعضاء.3/2المجلس الشعبي الوطني أو بطلب ثلثي (

  فصالحيات اقرارهاتين  ،الحصاروسلطة الموافقة على تمديد حالتي الطوارىء
ذلك لمدة والحالتين من سالطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية 

د تمديدها سيكون ذلك من ذا أراإلكن و ،وهو ملزم بانهائها بعد انتهاء المدة ،معينة
  طرف البرلمان.

  هي سلطة من  :حالة الحربوالتعبئة العامة وسلطة تقرير الحالة االستثنائية
وهي من السلطات التي ال يمكن  ،سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية

تصبح  ،لكن في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ووجود رئيس مؤقتو ،تفويضها
اذا كانت هناك ال تستوجب التأجيل فالمشرع أباحها و ،هذه السلطات محضورة عليه

 لكن بموافقة البرلمان على الرئيس المؤقت العالن هذه الحالة.وللرئيس المؤقت 
 على  يعرض مشروع تعديل الدستور :سلطة المشاركة في تعديل الدستور
 االستفتاء إلىدون اللجوء  ،ادقة عليهالغرفتين المجتمعتين معا بغرض المص ،البرلمان

) أصوات أعضاء غرفتي 4/3ويكون ذلك اذا حاز المشروع على موافقة ثالثة أرباع (
  .2البرلمان

مجلس األمة والرقابة مشتركة بين المجلس الشعبي الوطني ووبذلك فوظيفة التشريع  
شملت الغرفتين ليات التي ال تترتب عنها مسؤولية الحكومة فاآل 1996بموجب دستور 

ليات التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة التي انفرد بها المجلس الشعبي عكس اآل ،معا
  الوطني وال سيما عرض برنامج الحكومة وعرض بيان السياسة العامة.

ذلك من خالل تدخل ونالحظ مما سبق أن السلطة التشريعية تابعة للسلطة التنفيذية  
على رأسها التشريع حيث يخول الدستور وهده األخيرة في  العديد من صالحيات األولى 

جانب البرلمان وهي الصالحيات التي خولها الدستور لرئيس  إلىللسلطة التنفيذية التشريع 
أيضا وضع والجمهورية (األوامر الرئاسية)، وكذا للحكومة من خالل مشاريع القوانين 

                                                
      وبعدها. 226ص بق، امرجع سراجع أيضا: مراد بلقالم،  -
  .229، صبقامرجع سفوزي أوصديق،  -1

.47 -46ص  ،بقامرجع س ،رابح لعروسي -  2 
   وما بعدها. 298ص  ،بقامرجع س ،صالح بلحاج :راجع أيضا - 
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استدعاء البرلمان لالنعقاد ومختلف وتحديد األولويات ول أعمال دورات البرلمان جدو
سنوضح هذه النقطة جيدا في المطلبين التاليين وذلك و السلطات التنظيمية المخولة لها،

دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة من خالل التشريع من  إلىبالتطرق 
وال لدور األحزاب في رسم السياسة العامة من خالل لكن سنتطرق أو ،2007 إلى 1997

  ).2002-1997التشريع  في الفترة التشريعية الرابعة (
  

  المطلب الثاني:

مشاركة األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة من خالل  
  )2002- 1997التشريع في العهدة البرلمانية األولى (

  
بعد  1989نوفمبر  23دستور  بمقتضىدخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية  

اب رفض نظاما سياسيا استخدم التحوالت االجتماعية النابعة خاصة من شب شروعها في
قد عرفت الديموقراطية في الجزائر خالل و عوان الدولة وظائفهم لخدمة مصالحهم.فيه أ

    1988 حداث اكتوبرأهذا راجع للمخلفات السياسية التي تركتها وهذه الفترة انتكاسة 
 هددت النظام  الذي كان قائما على توزيع الريع فقط.وزمة االقتصادية التي هزت وكذا األ

لقد تم فعال و .النظام الليبراليتبني ولقد تزامنت هذه االختيارات بالتخلي عن االشتراكية و
من  40ذلك في المادة وتقنين هذه االختيارات باصدار قانون خاص بالجمعيات السياسية 

حزاب التي قامت على ألبما فيها ا،حزبا  65الذي سمح بظهور اكثر من و، 1989دستور 
االتجاه الذي اتبعه النظام وى هذا المنح قد ادىو ون لذلك.ـاساس ديني رغم منع القان

مة الشعب كأو كسلطةظهور خطر كان يهدد النظام وتعثر المسار الديموقراطي  إلى ،نذاكأ
  .1بعد ايقاف المسار االنتخابيعمال االرهابية التي تفجرت في األ المتمثلوالدولة ككيان و

ودخلت الجزائر في أزمة  1992خابي سنة تم توقيف المسار االنت،مام هذا الوضعأو 
وتصاعد  امؤسساتي اين عرف النظام فراغأ ،منية لم تعرف لها مثيال من قبلأوسياسية 

الشرعية  إلىخاصة العودة وزمة جعله يسعى جاهدا لحل األ ماهذا و ،عمال االرهابيةاأل
واستصدار قانون خاص ،بعد المصادقة على الدستور 1996هذا ما حدث سنة والدستورية 

في اطار هذين القانونين تم اعادة رسم و .1997االنتخابات سنة وحزاب السياسية باأل
لجديد لتي ال تتطابق مع القانون احزاب ايد من األالخريطة الحزبية  في الجزائر بحل العد

ثالث تيارات  إلىحزاب الساسية بالتالي قسمت األ ،خرو تغيير التسمية للبعض اآلأ
حزاب هذا التيار نجد الجبهة االسالمية من أهم أومتمثلة في التيار االسالمي ال ،سياسية
حركة االصالح  ،حركة النهضة ،- MSPحمس–حركة مجتمع السلم  ،-المحضورة-لالنقاذ

يشمل هذا التيار أحزاب من أهمها جبهة القوى وئيكي) الكذا التيار العلماني (الوالوطني. 
                                                

.107ص ، 2003اكتوبر  04العدد  ،الجزائر ،الفكر البرلماني ،"التعددية الحزبية في الجزائر"،عبد المجيد جبار-  1 
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حزب التجديد  - RCD-الديموقراطيةون أجل الثقافة التجمع م -FFS-االشتراكية
(التحدي  االجتماعية الديموقراطيةالحركة  ،حزب العمال ،التحالف الوطني ،الجزائري

حزاب التي تنطوي تحت هذا برز األمن أولث متمثل في التيار الوطني التيار الثاو ،سابقا)
اضافة  -RND-الديموقراطيالتجمع الوطني  - FLN- تيار نجد جبهة التحرير الوطنيال

  هذين الحزبين. إلىخرى كثيرة تقترب من حيث البرنامج حزاب أأ إلى
هو أول دستور يكرس إزدواجية السلطة التشريعية  1996دستور نأكما  

كانت الغاية من وجود الغرفة الثانية ومجلس االمة)، والمجلس الشعبي الوطني :(البرلمان
كممثل وحيد  ولىالغرفة األ الحد من هيمنةوزن بين السلطات هو إقامة نوع من التوا

 .1للشعب
سن القوانين، فهذه القوانين واألساسية للبرلمان هي التشريع وإن الوظيفة األصلية و 

لكن أصبحت هذه المهمة تساهم فيها بعض المؤسسات األخرى و تناط به وحده دون سواه،
هذا ما سنعود إليه الحقا و 2خاصة السلطة التنفيذيةومجلس الدولة وكالمجلس الدستوري 

  في دراستنا.

اب السياسية من خالل المؤسسة التشريعية في فالهدف من تحليل دور األحز ،عليهو
تفعيل دور البرلمان تأكيدا للمنهج الديموقراطي الذي تلتزم به و صنع السياسات العامة ه

لإلهتمام بالدور الذي تلعبه المؤسسة البرلمانية في رسم والحكومات أمام شعوبها، 
  السياسات العامة حيث يتم البحث فيما يلي:

 ات الصادرة عن المؤسسة عن السياسات العامة الصادرة عنها.مدى تعبير التشريع  

  فعالية األداء الرقابي في ضبط أداء المؤسسة التنفيذية.وكفاءة  

  الوالءات السياسية لألعضاء على مخرجات المؤسسة وتأثير التوازنات الحزبية
  البرلمانية.

  ات خاصة رجال األعمال على توجهوالدور الذي تلعبه جماعات المصالح
 السياسات العامة داخل البرلمان. 

  الدور الذي يلعبه وآليات العمل المؤسسي وضعف أو قوة البنية المؤسسية البرلمانية
منها دراسة التقارير الصادرة عن اللجان والبرلمان في صنع السياسات العامة (

 مدى أخذ المؤسسة البرلمانية بها).و

  بصفة خاصة حقيقة الدور الذي وة القضايا المطروحوتحليل متعمق للمناقشات
الذي يعتبرها البعض المؤشر الحقيقي وتعديلها ويلعبه البرلمان في مناقشة القوانين 

سياسية المقدمة من الجانب مناقشة األعضاء للبيانات  إلىألولويات السياسة العامة 
و الحكومة  التي توضح مدى تأثيرهم على القضايا المختلفة رئيس الوزراء أ

                                                
البرلمان، الجزائر: الوزارة المكلفة بالعالقة مع و"، وقائع الندوة الوطنية حول الحكومة عالقة الحكومة بالبرلمانكمال زغوم " -1

  .99، ص 2000 أكتوبر 23/24 البرلمان،
، 2003، ربيع 02الصادرة بالجزائر، العدد  مجلة النائب، "الفصل بين السلطات في النظام القانوني الجزائري"،موسي بودهان،  -2
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 .1لألجندة السياسية
  صنع السياسة العامةوفهناك عدة قوانين تؤكد دور البرلمان الجزائري في رسم  

 86-76-75-71-67-65-48-46المواد ومن الدستور  161-134-133-83-81-80(المواد 
تحقيقاتها، أو النواب وسواء عن طريق اللجان بدراساتها  2من القانون العضوي)

راء عن ممثليهم لتساند أو تعيق السياسة العامة، فمسؤولية أوبمناقشاتهم إلعطاء معلومات 
عظيمة وتفعيل السياسات العامة لها أهمية كبيرة وترشيد والسلطة التشريعية في توجيه 
العامة الدفاع عن المصلحة والتشكيالت السياسية من جهة، وحيث يشمل مختلف التوجهات 

 من جهة أخرى بحكم أنه الجهاز المنتخب إنتخابا مباشرا.
  تأثيراته على مسار السياسات العامة من خالل قوة وتتمثل توجهات البرلمان و

ترتيب عدد النواب وتأثير التيارات السياسية الممثلة فيه، فإنطالقا من األغلبية البرلمانية و
ما وفي أي إتجاه يمكن أن توجه السياسة العامة، حسب اإلنتماء السياسي، يمكن أن نستنتج 

يضعها والبدائل و الخياراتوهي القوة األكثر تأثيرا في توجيهها، من يتحكم في المعلومات 
أبرز مصادر المعلومات قوة في النظام السياسي وفي هذه الهيئة التي تعتبر من أهم 

 إلىوال أ هذا سنتطرق إلىول للوصو ،الممثل المباشر للشعب في هذا النظاموالجزائري، 
ترتيب عدد النواب لمختلف وغلبية البرلمانية ع المقاعد في البرلمان لتحديد األتوزي

التي تعتبر و 1997جوان  5ـذلك من خالل االنتخابات التشريعية لواالنتماءات السياسية 
  .ت تعددية في تاريخ الجزائرثاني انتخابا

مجموعات المترشحين  إلىحزبا، إضافة  39حزاب المشاركة قد بلغت عدد األو 
مخصصة للجالية  8مقعدا من بينها  380بلغ عدد المقاعد المتنافس عليها واألحرار، 

( عن منظمة  امالحظ 700الجزائرية المقيمة بالمهجر، أما عدد المالحظين الدوليين فكان 
. كما جرت في ظل 3 دول العربية)جامعة الومنظمة الوحدة اإلفريقية، واألمم المتحدة 
  ).1997اإلنتخابات وحزبية مقيدة ( قانون األحزاب وتعددية سياسية 

قد انتهت هذه اإلنتخابات التشريعية بفوز حزب " التجمع الوطني الديمقراطي" حيث و      
، أي بنسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ امقعد 380من بين  امقعد 155تحصل على 

(حزب األغلبية)، هذا ما يعطيه صالحية تشكيل حكومة، كما عرفت هذه  40,79%
أصبحت الخريطة السياسية الحزبية وتمثيلهم في البرلمان، وأحزاب  10اإلنتخابات فوز 

  في المؤسسة البرلمانية ممثلة في التيارات التالية:

 ممثل في: التيار الوطني  

  مقعد. 155التجمع الوطني الديمقراطي  

                                                
في: سلوى شعراوي جمعة، علي الدين هالل  "تحليل دور المؤسسة التشريعية في صنع السياسات العامة"،نجوى إبراهيم،  -1

  .225، صبقامرجع س(وآخرون...)، 
   .62-55ص ،)161-134-133-83-82-81-80، المواد(1996دستور  ،الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية-2
(المركز الوطني  مجلة وزارة اإلتصالمن أجل الجزائر"،  2002-1962سنة من النشاط البرلماني  40"العهدات البرلمانية:  -3

  .41-39، ص2007، 2286اإلعالم)، الجزائر، رقم اإليداع ولوثائق الصحافة 
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 مقعد. 64التحرير الوطني  جبهة حزب  

 :التيار اإلسالمي  

  مقاعد. 103* حركتا "حمس" و"النهضة" مجتمعين على 

  التيار العلماني:  - 

  .امقعد 19الديمقراطية و* حزب التجمع من أجل الثقافة 

 امقعد 19"جبهة القوى اإلشتراكية"،   ( اليسار) ممثل في: أما التيار اإلشتراكي -
  جهة إنتشاره.ومقاعد، فقد تحصل على نسبة معقولة مقارنة بحجمه  04حزب العمال و

ال حتى وفلم تحصل على أي مقعد،  19المقدر عددها بـ وأما األحزاب الصغيرة 
 ها ال تعكس أي تيار أو فعاليةمن االصوات في كل والية، هذا ما يعني أنّ %5على 

  .1سياسية في الجزائروإجتماعية 

األحزاب المشاركة على برامج مختلفة، وضعت بناء على قد إرتكزت كل و
 التطورات الحاصلة في البالد، يهدف تمثيل المواطن في المؤسسة التشريعية.

لقد حاولت األحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني أن تلعب الدور المناط و  
رسم ومحاولة التأثير في صناعة القرار وذلك من خالل المساهمة في التشريع، وبها، 

القيام بدور فعال، إال أن السلطة التنفيذية أعاقت ذلك من وتوجيهها، والسياسات العامة 
 إلىإضافة  ،)123-122(خاصة المادتين  1996خالل القيود القانونية الواردة في دستور 

ترتيب ولبرلمان وضع األجندة السياسية لورسم السياسات وسيطرتهاعلى صنع القرار 
  األولويات.

يتعلق األمر وبعد ذلك إستمر العمل السياسي الستكمال بناء المؤسسات السياسية و  
 .2بالمؤسسات المحلية ثم تشكيل مجلس األمة

بهذا إكتمل تشكيل البرلمان بغرفتيه، و، 1998فتنصيب الغرفة الثانية في جانفي  
  النظام على تنصيبها.حيث كان مجلس األمة آخر المؤسسات التي قام 

مجال ات المنتخبة قد ضيق  حصول حزب على األغلبية في مختلف المؤسسإن 
المؤسسات ومشاركتها في هذه المجالس والمشاركة لألحزاب األخرى، حيث جعل دورها 

من جهة أخرى بقيت الشرعية المحققة مطروحة من جديد، ألن كل وال يتعدى الحضور، 
الذي ظهر بوضوح في وكان نتيجة لعملية تزوير،  RNDاألحزاب إعتبرت فوز حزب 
قيق تشكيل لجان تح إلىهذا أدى بنواب األحزاب و، 1997اإلنتخابات المحلية في أكتوبر 
 إلىن سيطرة حزب واحد على مؤسسات الدولة من حكومة برلمانية في هذا الشأن، كما أ

ب به المواطنين، خاصة مجالس منتخبة زاد في تعزيز الشعور برفض التغيير الذي طال

                                                
  .183-182، صبقاجع سمرعبد النور ناجي،  - 1
سيره، الجريدة و، يتعلق بتنظيم أعضاء مجلس األمة المنتخبين 1997المؤرخ في نوفمبر  97/424أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 2

  .12، ص75الرسمية عدد 
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  ،...1السياسيةواألمنية واإلقتصادية وبإستمرار تدهور األوضاع اإلجتماعية 

من الوظائف، كما ينص  اوضاع يمارس البرلمان الجزائري عددلتجاوز هذه األو  
كذلك تبعا والحكومة، وعليها الدستور والقوانين المنظمة للعالقة بين غرفتي البرلمان 

 ن ـوفعالية األحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في تحقيق حاجات المواطنيدى قوة ـلم
بوجه عام هناك وظيفتين ووحل مشاكلهم في إطار العمل المناط بها (األحزاب السياسية)، 

  الوظيفة الرقابية.واساسيتين هما: الوظيفة التشريعية 

  الوظيفة التشريعية:- والأ

يقوم به البرلمان، فدور البرلمان الجزائري يتمثل في  تعتبر وظيفة التشريع أبرز ما   
المشاركة في مناقشة تعديل الدستور، كما يمارس مجموعة من الصالحيات التشريعية في 

) من دستور 122الميادين التي يخصصها له الدستور في مجاالت محددة في نص المادة (
19962.  

نسبية على مكانة المؤسسة و نوعيةتعطي فكرة إن تحديد حجم مشاركة كل حزب         
  .3البرلمانية

 يا ـنصا تشريع 71لقد درس المجلس الشعبي الوطني خالل العهدة التعددية األولى   
صوت عليه، مع مالحظة أنه صوت على نص واحد (هو قانون المالية) في دورة و

متعلقة بمجال كذلك القوانين الوالقانون الداخلي للمجلس  إلى، إضافة 19994الخريف لسنة 
المتعلقة كذلك بالتعليم ووير اإلستثمار، طتوالمواصالت والسياحة والتجارة واإلقتصاد 

المصادقة على القانون المتضمن  إلىالتطور التكنولوجي باإلضافة والبحث العلمي والعالي 
  .5تعديل الدستور

تجعل من وتيرة التشريع أو النمو التشريعي ويمكن القول أن هذه الحصيلة ضعيفة   
نصا تشريعيا خالل  71فالتصويت على بطيئة جدا وال تتناسب مع وضعية البالد ككل، 

خاصة التصويت على نص واحد  في دورة الخريف لسنة وكل العهدة التشريعية األولى، 
الجزائر يظهر ضعف وتيرة التشريع، كون وهذا النص هو قانون المالية يبين و 1999
تحوالت عميقة في كل المستويات، حيث كان من المفروض وجود حركية تشريعية عرفت 
كالخوصصة  السريعة التي تعرفها البالدولك نتيجة للتطورات الكبيرة ذو 6أعمقوأسرع 

  .جراء ذلك مختلف األوضاع االجتماعية التي يعيشها الشعبوكذا األزمة األمنية ومثال 

، لكن لم ياقانون احمقتر 20نجد أن النواب تقدموا بـ بالنسبة القتراحات القوانين،  

                                                
  .87-86ص ،سابقمرجع رابح لعروسي،  -1
  189، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -2
، 4الجزائر: مجلس األمة، العدد مجلة الفكر البرلماني، البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية"،"التجربة محمد األمين شريط،  -3

  .114-113، ص2003
  .114، ص هنفس المرجع -4
5- من أجل الجزائر"، مجلة وزارة اإلتصال (المركز الوطني 2002-1962سنة من النشاط البرلماني  40هدات البرلمانية": "الع ،

  .43ص ،بقامرجع ساإلعالم)، ولوثائق الصحافة 
  .114ص بق،امرجع س "،ةالتجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعدديمحمد األمين شريط، " -6
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خير لم يصدر منها أي نص للتطبيق في األوفقط،  4لجان المختصة سوى ال إلىيمر 
أغلب األحزاب المشكلة للمجلس الشعبي الوطني شريكة  أن إلىالفعلي، كما تجدر االشارة 

يجعلها متواجدة من خالل مشاريع القوانين التي تقدمها في اإلئتالف الحكومي، مما 
 الحكومة.
ما يخص مساهمة النواب في إثراء هذه المشاريع فتبرز من خالل التعديالت يفو  

تعديال، ثم التجمع  627تعديال، أهمها لحركة مجتمع السلم بـ  2258التي بلغ عددها 
تعديال، ثم حركة  318الوطني بـ  تعديال، ثم جبهة التحرير 447الوطني الديمقراطي بـ 

من ثم حزب وتعديال،  146تعديال، ثم جبهة القوى اإلشتراكية بـ  313النهضة بـ 
  .1عديالت 66في األخير األحرار بـ وتعديال  146العمال بـ 

تدخال منها  3920باإلرتباط مع التعديالت، نجد تدخالت النواب التي بلغ عددها و  
لجبهة التحرير  659لحركة مجتمع السلم   976لتجمع الوطني الديمقراطي  ل 1068

 الديمقراطية بومن أجل الثقافة  لألحرار، التجمع 61ولحركة النهضة  473والوطني 
  .2تدخال 98حزب العمال بـ و 129جبه القوى اإلشتركية بـ و، 160

األولى أن أحزاب  الل العهدةالتدخالت خويمكن أن نستنتج من خالل التعديالت و  
فاعلية داخل المجلس الشعبي الوطني، أما األحزاب وكثر نشاطا االئتالف الحكومي كانت أ

يضا على صعوبة تصنيف هذه التعددية تدل هذه األرقام أوواجدت رمزيا، األخرى فقد ت
شائع في بلدان أخرى حيث و معارضة من جهة أخرى، مثلما هوأغلبية من جهة  إلى

 ـأحزاب اإلئتالف الحكومي هي التي كانت أكثر نشاطا من غيرها مثل النالحظ أن 
RND  وكذلك حمس والذي هو حزب األغلبيةFLN، رقام ايضا تعكس درجة فهذه األ
  .3كفاءة نوابهوكذا درجة فعالية ونشاط كل حزب وفعالية 

خاصة وأن آلية إقتراح القوانين عرفت صعوبات كثيرة،  إلىكما تجدر اإلشارة   
ن هياكل مكتب المجلس تسيطر عليه بصفة أوتكون من أحزاب المعارضة، خاصة عندما 

هذا يعكس طبيعة العالقة غير المتوازنة بين التشريع و. 4شبه كاملة أحزاب اإلئتالف
وامر أكبر دليل على ذلك هي األو ،التنفيذ، مما جعل البرلمان في حكم الحكومة ال العكسو

أوامر، مع العلم أن هذه  9التشريعية، فقد عرفت الفترة التشريعية الرابعة، التصويت على 
تم تفعيل هذه اآللية في عهدة الرئيس عبد العزيز والصالحية ممنوحة لرئيس الجمهورية، 

غا تشريعيا، األمر الذي أدى بوتفليقة، في حين عرف البرلمان في بعض دوراته فرا
تم إعتبار هذا والبرلمان موجود، واإلحتجاج حول استعمال هذه اآللية  ىإلالنواب  ببعض

  .5اإلجراء بمثابة آلية لتجاوز البرلمان

إن كان وأما دور مجلس األمة كغرفة ثانية في البرلمان في مجال التشريع   
                                                

   .115ص، بقامرجع س "،ةالتجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعدديمحمد األمين شريط، " -1
  .115، صهنفس المرجع -2
  .116ص ،المرجع نفسه -3
  .145، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -4
  .146ص ،هنفس المرجع -5
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المصادقة على النصوص وأعضاؤها ال يتمتعون بحق إقتراح القوانين، بل بحق التعديل 
للتصويت على النصوص التي تأتي في المجلس الشعبي  4/3يكون النصاب بشرط أن 

، درس 2004 إلى 1998جانفي  4فقد عرفت العهدة البرلمانية الممتدة من  ،الوطني
أعضاء معينون والمجلس من خالل لجانه الدائمة التسعة المشكلة من األحزاب السياسية 

حقوق اإلنسان األوفر في واإلدارية ونية نصا قانونيا، كان نصيب لجنة الشؤون القانو 88
البرلمان، كما درست اللجنة و مناقشة نصوص القوانين من بينها القانون األساسي لعض

ووضعت  أول تعديل دستوري شمل لجنة مشتركة ألول مرة في تاريخ البرلمان الجزائري
  .1الدستورياللجنة المشتركة بين الغرفتين (نوابها) لدراسة مقترح التعديل 

مشاريع برامج حكومات في  4صوت المجلس الشعبي الوطني على ولقد ناقش 
حكومة وهذا أمر غير معقول، فال يمكن التشريع وسنوات،  5فترة تشريعية واحدة عمرها 

 2000بن بيتور جانفي أحمد أخرى ترحل في ظرف السنة الواحدة (حكومة وتاتي 
  .2 )2000بن فليس األولى في أوت  علي حكومةو

للوظيفة  اكبير امن خالل التجربة البرلمانية التعددية نالحظ أن هناك تراجع        
ضعف األحزاب السياسية ب يمكن تفسير ذلكولح الحكومة، التشريعية للبرلمان لصا

تدخل  إلىعجزها على اتخاذ المبادرة في المجال التشريعي، باإلضافة والمتواجدة 
إدخال الكثير من ووضع األولويات في تقديم اإلقتراحات والمؤسسة التنفيذية في ترتيب 

  .3التعديالت من أجل إبطال مفعولها

اإلئتالف  إلىساسا ئ الذي عرفته العملية التشريعية أكما يمكن إرجاع أسباب البط
على مصلحة  الدليل على ذلك أنه حافظوالحكومي الذي وجد لتمرير مشاريع السلطة، 

يتضح أكثر في كونه إئتالف ومردود هذا االخير، وبقائه في البرلمان على حساب فعالية 
من خالل ذلك يمكن القول بأن العامل السياسي وليس على برامج، وحول حقائب وزارية 

المرتبط بمكانة السلطة التشريعية في والذي تحكم في األداء التشريعي في المقام األول و ه
أعضاء البرلمان من جهة و التكويني لنوابوالسياسي، ناهيك عن الجانب التعليمي  النظام

  أخرى.

 إلىغلب النواب في العمل التشريعي ينتمون أن أ إلىكما يمكن إرجاع ذلك أيضا         
حيث يرى   المؤسسة التشريعية للمرة األولى، األمر الذي أثر سلبا على مردود هذا الحق،

، فهم يتكلون على الحكومة بحكم وجود خبراء لىاأن النواب هم كس" *السيد عبد العزيز رحابي
  .4متخصصون تحت تصرف الوزراء، فال يلجئون إليها"

  الوظيفة الرقابية:- ثانيا

أشهرها سياسيا فالبرلمان هو وتعتبر الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان 
                                                

  .191، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -1
  140-139، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -2
  .191، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -3
  عبد العزيز رحابي، وزير االتصال والثقافة السابق -*
  .143-142، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -4
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منه اإلنحراف وحماية مصلحة الشعب وتقييم أعمال الحكومة، والمسؤول عن متابعة 
  والحفاظ على األموال العامة.

اإلشراف وميزانية،الرقابة لللرقابة البرلمانية وسائل عديدة منها المناقشة العميقة لو  
  وابهم، تشكيل لجان تحقيق.استجوعلى العمل الحكومي، توجيه األسئلة للوزراء 

يشمل البرلمان الجزائري على هذه الوسائل الرقابية حيث يمارس رقابة على و  
ذلك عن طريق مناقشة برنامجها، أو بيان والحكومة يمكن أن يترتب عنها مسؤولياتها، 

كذلك رقابة ال تترتب عنها مسؤولية الحكومة كاإلستجواب، األسئلة والسياسة العامة، 
  الكتابية.والشفوية 

 أدوات الرقابة التي تترتب عنها مسؤولية الحكومة  -1
على أن يقدم رئيس  1996من دستور  80تنص المادة مناقشة برنامج الحكومة: - أ

ذلك قبل أن يشرع ويه الحكومة برنامج حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني للموافقة عل
  في العمل.

فمناقشة برنامج الحكومة يعتبر وسيلة من وسائل الرقابة األولية يمارسها البرلمان 
الجزائري، فالتصويت على برنامج الحكومة من طرف البرلمان هو ترخيص من هذا 

هي ليست المرحلة واألخير للحكومة بتطبيق أحكامه، فالحكومة مرخصة لتنفيذ برنامجها، 
عدم وجود واألخيرة للحكومة بتطبيق أحكامه، فعلى البرلمان التأكد من تنفيذ هذا البرنامج، 

  .1انحرافات في تطبيقه أو تجاوزات قد تحدث أثناء تنفيذه

أن هذا  تكمن األهمية األولى لهذه الرقابة في أنها رقابة أثناء تنفيذ البرنامج، غيرو
، كون وسائل اإلعالم أو 1996عدم فعاليتها في ظل دستور  النوع من الرقابة قد بين

اآلليات الرقابية خالل تنفيذ البرنامج ليست فعالة، لضمان القيام بهذه المهمة رغم أنها 
   متعددة.
تقدم الحكومة سنويا عرضا للبرلمان عن تنفيذ  تقدیم بیان السیاسة العامة:-ب  

، فالبيان هو وسيلة إبالغ أعضاء الحكومة خيرنامج الموافق عليه من قبل هذا األالبر
ما وإحاطتهم بما تم تطبيقه أثناء السنة الفارطة من برنامجها، ونواب البرلمان، وألعضاء 

ما تنوي الحكومة القيام به مستقبال، كما تبرز الصعوبات التي وهو في طور التحقيق، 
  .3من الدستور 84طبقا للمادة  2إعترضتها

 إلىإقرار الئحة، أو يلجأ النواب  إلىغير أن مناقشة هذا البيان  يمكن أن ينتهي   
إثارة مسؤولية الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة (الئحة اللوم)، كما يمكن أن تلجأ 

  . 4طلب التصويت بالثقة إلىالحكومة 

حكومة تبقى دائما مجرد لفت إنتباه الحة ليس لها أي أثر قانوني فوري، حيث فالالئ
                                                

  .195ص  ،بقامرجع سعبد النور ناجي،  -1
  .180، ص2002، الجزائر: دار هومه للطباعة والنشر، آليات السلطة في النظام السياسي الجزائريعبد اهللا بوقفة،  -2
  .1996من دستور  84المادة أنظر  -3
   .287، ص2002افريل  ،)2002-1997حصيلة الفترة التشريعي الرابعة ( ،المجلس الشعبي الوطني -4
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الثقة المتبقية فيها أصبحت  عدم اإللتزام بالبرنامج المتفق عليه، وأنوجوانب التقصير،  إلى
إحترام البرنامج، وتجاوز مواطن التقصير ومثل هذا الموقف يعتبر  إلىمشروطة بالعودة 

هذه اللوائح صبح أغلبية برلمانية وإئتالف حكومي توجود حالة للحكومة، لكن في  اإنذار
  .ة الجدوىعديم

يكمن هدف ملتمس الرقابة في اتخاذه كإجراء ضد الحكومة بأكملها باعتبار أن و  
يعتبر هذا اإلجراء وسيلة فعالة في الرقابة والوزراء ليسوا مسؤولين فرديا بل جماعيا، 

منح والبرلمانية على أعمال الحكومة، حيث يضع حدا للحكومة بعد سنة من توليها الحكم 
لقد برهن التنفيذ الجزئي لبرنامج الحكومة عدم والثقة لها من قبل المجلس الشعبي الوطني، 

إمكانيتها المواصلة في الحياة السياسية، أو وضع الثقة فيها لمدة أكثر من ذلك مثل حكومة 
 - 1999(ديسمبر حكومة أحمد بن بيتورو )1999ديسمبر-1998(ديسمبر إسماعيل حمداني

  .1)2000أوت 

هذا راجع وملتمس الرقابة ليس بأمر هين،  إلىلكن في حقيقة األمر لجوء النواب و
خرى هناك مجموعة من أ لألغلبية البرلمانية التي تتمتع بها الحكومة من جهة، من جهة

 7/1( القيود جعلت اللجوء إليه شبه مستحيل، من حيث النصاب القانوني القتراح الملتمس
استعمال ضغوطات على النواب من خالل المدة ولوطني)، من نواب المجلس الشعبي ا

تمس الرقابة بعد ثالثة ايام (يتم التصويت على مل ملتمس الرقابةالممنوحة للتصويت على 
النصاب القانوني للتصويت على هذا الملتمس(ثلث اصوات  من تاريخ ايداعه)، ثم

    .2النواب)

     

هذا راجع لألغلبية وتدخله بهذه الوسيلة منعدم، ولجوء البرلمان  نإ
 هذا اإلجراء، إلىالتي تحول دون اللجوء والبرلمانية التي تتمتع بها الحكومة 

بالتالي فإن إثارة مسؤولية الحكومة عن طريق ملتمس الرقابة عبارة عن تقييم و
رئيس الحكومة هو المسؤول على أن لسياسة الحكومة تقييما سلبيا، في حين 

إن كان هذا البرنامج هو ومسؤول سياسيا أمام البرلمان حتى وبرنامج حكومته 
فإن عدم ممارسة هذه اآللية راجع " *حسب السيد فاتح قردو ،برنامج رئيس الجمهورية

  .3لغياب الثقافة في هذا المجال"

منه تبقى الرقابة البرلمانية عن طريق التصويت بالثقة غير فعالة ما دام و    
هذه األخيرة ال تستعمل سالحا ولكن في يد الحكومة وإقتراحها ليس بيد البرلمان 

سحب الثقة أو ملتمس الرقابة،  ،ضد نفسها حيث لم يحدث أي شيء من هذا القبيل
مع حكومة مولود  1990ديسمبر  11ذلك في وما عدا في عهد البرلمان األحادي، 

                                                
.156ص ،بقامرجع س ،رابح لعروسي - 1  

  .156-155، صهنفس المرجع -2
  بالمجلس الشعبي الوطني، الجزائر.سابق فاتح قرد، نائب   - *
  .157، صذكرهمرجع سبق رابح لعروسي،  -3
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  .1بالثقة، حيث تحصلت على األغلبية الساحقة بالموافقة التي طلبت التصويت *حمروش

  أدوات الرقابة التي ال تترتب عنها مسؤولية الحكومة بصفة مباشرة:-2

يمكن إيجاز أشكال الرقابة التي يمارسها البرلمان الجزائري دون أن تترتب عنها       
    اإلستجواب، تشكيل لجان التحقيق.  كتابية):الومسؤولية الحكومة في األسئلة (الشفوية 

ذلك على وهي تعتبر أكثر اآلليات الرقابية استعماال، حيث تحتل األسئلة المرتبة األولى و
سيلة هذه الو إلىكثيرا  وطني عكس مجلس األمة الذي لم يلجألس الشعبي المستوى المج

ة سوى لم يتم تسجيل طوال العهدة األولى لمجلس األمذلك رغم بساطة اإلجراء، حيث و
م تسجيل تمايز بين الغرفتين في الفعالية من حيث تفوق عدد قليل من األسئلة، حيث ت

  اآللية، على أعضاء مجلس االمة. النواب في ممارسة الرقابة عن طريق هذه

آليات الرقابة التي ومارس البرلمان الجزائري من خالل النواب كل أشكال  رغم ذلكو   
توجيه األسئلة الشفوية والسياسة العامة ومنحها لهم الدستور في مناقشة برنامج الحكومة 

سحب الثقة من الحكومة، لكن تبقى الرقابة والتحقيق باستثناء ملتمس الرقابة والمكتوبة و
الحكومة التي ال  إلىهذا راجع بالدرجة األولى واإلستجواب ضعيفة، وعن طريق األسئلة 

العامل اآلخر يتعلق وال تعير أهمية كبيرة لها، وعلى بعضها  تجيب على األسلئة إالّ
بة لعدد األسئلة الشفوية بأعضاء البرلمان الذين ال يعيرون أي إهتمام  لإلستجواب، فبالنس

 اكتابي سؤاال 715و اشفوي سؤاال 501حيث تم إيداع ، 2التي تعمل على لفت إنتباه الحكومة
  .**)2002-1997في الفترة التشريعية الرابعة (

 بعد وآلية طرح األسئلة  لم ترق بالتالي نستنتج أن التجربة الرقابية في الجزائرو
  اإلجتماعية التي عرفتها البالد.ومستوى المطلوب مقارنة بالوضعية اإلقتصادية  إلى

الحرج خاصة  إلىدفع الجهاز التنفيذي تهدف  أن األسئلة ال إلىع ذلك يمكن إرجاو
سؤال يتعلق  أي أن الحكومة باستطاعتها الرفض، أو اإلمتناع عن الرد الفوري علىو

حيث إعتبروا نص المادة  3جلسة الحقة إلىجابة لذلك تؤجل اإلوبمصلحة حيوية للبالد 
الفقرة الثالثة من النظام الداخلي  83المادة ولمجلس الشعبي الوطني لالفقرة الثالثة  101

تصل الرد عليها جد طويلة حيث واألسئلة  لمجلس األمة غامضا، كما أن المهلة بين إيداع

                                                
بمدينة الحروش التي كانت تابعة اقليميا لمحافظة   1943جانفي  3سياسي ورئيس حكومة سابق، من مواليد  مولود حمروش:- *

، بعد االستقالل تحصل على ماجستير في العلوم السياسية ثم 1962-1958شارك في حرب التحرير بين  قسنطينة (سكيكدة حاليا).
التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي في فترة حكم الرئيس هواري بومدين أين كلف بمنصب مدير البروتوكوالت.تقلد منصب 

أي في فترة حكم الشاذلي بن جديد خلفه سيد  1991ن جوا 5ديسمبر خلفا لقاصدي مرباح الى  5رئيس الحكومة الجزائرية من 
االقتصادية حيث يشهد له أنه فتح المجال أمام كل القوى السياسية مما وأحمد غزالي.عرف عنه أنه رجل االصالحات السياسية 

  لة.سمح بظهور عدة أحزاب سياسية في البالد باالضافة الى اعطائه حريات التعبير مما سمح بظهور عدة صحف مستق
  . 41ص 1992، ،المؤسسة الجزائرية للطباعة:الجزائر ،النظرية العامة للدولة ،حمد وافيأ ،ادريس بوكرا -1
التجربة البرلمانية الجزائرية وطبيعة العالقات بين مقابلة مع عبد الوهاب دربال، وزير مكلف بالعالقة مع البرلمان حول " -2

  .  3، ص2002أفريل  11، األربعاء جريدة المجاهد"، البرلمانوالحكومة 
  .لمزيد من التفاصيل عد الى المالحق -  **
الفقرة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس األمة،  83المادة والفقرة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  101المادة  -3

  .1999مارس  8مة المؤرخ في مجلس االوالقانون العضوي المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني 
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ائقا لطرح كل التي تعتبر ععضاء مدة تدخل األ إلى. اضافة 1يوما 75 إلىأحيانا 
مفصلة لمضمون وهذا ال يسمح بمناقشة دقيقة وعضاء الحكومة االنشغاالت على كل أ

الحكومة من حيث واإلختالل بين البرلمان  إلىذلك راجع والسؤال مع الوزير المعني.
ممثل الحكومة، إذ أن المدة والوقت المخصص لتدخل النائب أو عضو مجلس األمة 

أعضاء البرلمان وعن تلك المخصصة للنواب  منوحة لممثل الحكومة تزيدمنية المالز
     .2اإلجابات التبريرية التي ال تفي بالمطلوبوناهيك عن الردود العامة 

ال رتب الجزاء على السؤال الشفوي، حيث فاإلشكال المطروح هو حول عدم ت
إستحالة  إلىهذا يؤدي وتوجد أي وسيلة تجبر الحكومة لكي تجيب على السؤال الشفوي 

  الرقابة عن طريق األسئلة الشفوية.

سئلة الشفوية خالل ه وصل حد التأخر في الرد على األأنّ إلىوتجدر اإلشارة   
أكثر من سنة، كما سجل تدخل  إلىفي بعض األحيان وكثر من ستة أشهر، أ إلىالدورات 

 إلىيل سؤاله الشفوي رئيس المجلس الشعبي الوطني لدى أحد النواب مطالبا منه تحو
  .3هذا اإلجراء غير قانونيوكتابي 

رئيس المجلس الشعبي الوطني خالل  "عبد القادر بن صالح"ولقد إعترف السيد   
ذلك في والعهدة األولى للبرلمان التعددي، بالعجز القائم في استخدام آلية األسئلة الشفوية 

ألسئلة الشفوية ال يزال يعرف بعض إن موضوع ا"  بقوله:   1999اختتام دورة الخريف سنة 
  .4"مر الذي إشتكى منه النواب أكثر من مناسبة...هو األوالتعثر،  أحيانا بعضواإلرتباك 

مجلس لية، فقد طالب رئيس الم تطرق أعضاء مجلس األمة لهذه اآلعن عدو  
ك األمر حيث قال خالل كلمته اإلفتتاحية لدورة الربيع اردعاهم الستدوأعضاء الغرفة 

  ما يلي:  2001مارس  3بتاريخ 
"... فيما يخص األسئلة الشفوية، فإني أؤكد مرة أخرى، على أهميتها في التعبير عن   

في الوقت الذي أسجل فيه أننا لم نستفد ووطنية وأبرز قضايا محلية وهموم المواطنين، وإنشغاالت 
اإلستدارك في إستخدام هذا الحق  إلىبشكل فعال، من هذه األداة البرلمانية، أدعو مجلسنا 

  .5الدستوري..."

لكن رغم هذا اإلصرار من طرف رئيس المجلس إال أن الوضع بقي كما هو، حيث   
  لم تعرف هذه اآللية تفعيال.

سئلة أو التأخر في الرد عليها، تفقد هذه وء برمجة األبسبب سوالب األحيان في غو  
التي تتطلب ردا سريعا من وخاصة إن كانت متعلقة بقضايا الساعة واألخيرة محتواها 

الحكومة، لكن السبب الحقيقي من وراء هذا التأخير هو إبعاد السلطة التنفيذية من الحرج 

                                                
الجلسة  الفترة التشريعية الراعبة، الدورة العادية الثانية، 107الجريدة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني، السنة الثانية، عدد  -1

  .20، ص17/01/1998المنعقدة يوم 
  .  164ص ،بقامرجع س ،رابح لعروسي -2

. 163، صهنفس المرجع - 3  
. 163ص ،هنفس المرجع - 4 

  .5، ص2001مجلس األمة، كلمة رئيس مجلس األمة في افتتاح دورة الربيع  -5
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  هذه اآللية. هالذي قد تسبب

فقد طالب النواب بطرح األسئلة أثناء إنعقاد الدورات، حتى لتجاوز هذا الوضع و  
في اآلجال المعقولة، حيث تم اإلعالن عن وات العامة، تسهل عملية برمجتها في الجلس

العمل والوزارة تحثهم فيها على اإلستجابة للسؤال الشفوي  إلىإصدار تعليمية حكومية 
   . 1للبحث في تحديد يوم ثابت لتناول هذا الموضوع

االجابة تكون كتابية من طرف وتطرح من قبل النواب عن األسئلة الكتابية فهي أما   
معرفة توضيحات حول بعض اإلنشغاالت التي تهم وذلك قصد اإلطالع والحكومة، 

  المصلحة العامة.

- 1997في الفترة التشريعية الرابعة ( وانطالقا من األرقام المتعلقة بالسؤال الكتابي  
  توزع هذه األرقام كما يلي:و اكتابي سؤاال 715و اشفوي سؤاال 501ايداع تم أين ) 2002

سؤاال شفاهيا  75وسؤال كتابي  200نميز في هذا اإلطار حزب حركة مجتمع السلم بـ و
سؤاال شفاهيا (أي  46وسؤال كتابي  185)، ثم حزب جبهة التحرير الوطني بـ275(أي 
) 179سؤاال (أي  79وسؤال كتابي  100بـ)، ثم حزب التجمع الوطني الديمقراطي 231

)، ثم حزب التجمع 121سؤال شفوي (أي  104وسؤال كتابي  17ثم حركة النهضة بـ 
)، ثم جبهة 56سؤاال شفويا (أي  32وسؤال كتابي  24الديمقراطية بـ ومن أجل الثقافة 

لذي هو الشيء او)، 267سؤاال شفويا (أي  269القوى اإلشتراكية بسؤال كتابي واحد 
  العلني.والعمل المعارض  إلىيبرز ميله 

ي طرح األسئلة ـفمن خالل هذه األرقام نالحظ أن "حمس" إحتلت المرتبة األولى ف
خاصة الكتابية منها، في حين نجد جبهة القوى االشتراكية قد ركزت على األسئلة الشفوية 

ن نجد أن هذا يعكس طبيعة الحزب المعارض، في حيوحيث طرحت سؤال كتابي واحد 
سؤاال كتابيا  92سؤاال، منها  138األحرار تواجدوا بقوة على هذا المستوى إذ سجلوا 

  .2شفاهيا 39و

آخر  هي سالحونجد أن هذه اآللية بمثابة وسيلة هامة للحصول على المعلومات، 
هي في غالب األحيان تكون حول سياسة الحكومة، على عكس األسئلة وللرقابة السياسية، 

ر ـخاصة في الجلسات العلنية، األموة عليها بشكل عام ـون اإلجابـالتي تك الشفوية
الذي يجعل ممثل الحكومة يكون رده شامال، لكي ال يعطي الفرصة للسائل للتشهير 

  .3بخطابه أو من توجيه إنتقاداته

سئلة الشفوية فيما يخص طول مدة فت األسئلة الكتابية نفس مسار األلقد عرو  
ال يوجد أي شيء يجبر الوزراء اإلجابة على األسئلة المطروحة، بالتالي  اإلجابة، ألنه

  فاألسئلة تكاد في غالب األحيان تفقد معناها عند التأخر في الرد عليها.

                                                
. 164ص ،بقامرجع س ،رابح لعروسي - 1  

  .117، صبقامرجع سالتجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية"، " االمين شريط -2
  .165، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -3
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تحديد وفالنصوص الدستورية حول السؤال الكتابي تبقى ناقصة من حيث عدم ذكر   
لهذا ودون اإلجابة على السؤال،  الجزاء الذي يترتب على تجاوز الحكومة للمدة المطلوبة

أصبح النواب يترددون عن توجيه األسئلة الكتابية، لعلمهم أنه يمكن للوزير المعني أن ال 
  عامة.ويجيب إجابة سطيحة و يجيب على السؤال المطروح، أ

 فيما يخص اإلستجواب خالل الفترة التشريعية الرابعة، يعتبر من و :االستجواب
من حيث الشروط الشكلية، وعلى مدار الدورات التي  المتاحة للنوابأصعب آليات الرقابة 

إنصبت على مواضيع مختلفة  *إستجوابات 07عرفها البرلمان التعددي األول، تم تقديم 
  هذه اآللية نهائيا. إلىعلى عكس مجلس األمة الذي لم يلجأ 

  

موسة في جميع األحوال لم تسفر جلسات اإلستجواب عن إجراءات حكومية ملو  
لكن رغم وضوح القانون العضوي و. 1توحي باستجابة الجهاز التنفيذي لرغبات النواب

هناك حاالت  للحكومة للرد على اإلستجواب، ايوم 15المتعلق بالمادة المحددة بـ  99-02
التي يمكن اعتبارها بمثابة تعدي مكتب المجلس الشعبي الوطني على ولم يتم احترامها 

 إلىمبادرة الستجواب الحكومة،  أي إثارة بعض العراقيل إلعاقةصالحياته من خالل 
الرد على بعض أجزاء اإلستجواب دون األجزاء األخرى  إلىجانب لجوء ممثل الحكومة 

  عام.وأو اإلكتفاء برد سطحي 

أي  إلىلم تنص  02-99ضوي من جهة ثانية اإلجراءات المحددة في القانون العو  
حتى اإلستجواب وديم الحكومة إلجابات غير مقنعة، حالة تقاليه النواب في  سبيل يلجأ

  .2قضى على أهميته النعدام الجزاء المترتب على ممارسته

على الرغم من سهولة وفاإلستجواب ال تترتب عنه نتائج تؤثر على الحكومة، لذلك   
يمكن  ارجاع وإهتماما كبيرا لهذه اآللية،  نإجراء اإلستجواب، فأعضاء البرلمان ال يعيرو

يرى حيث النصوص القانونية التي ال تقدم في هذا الشان أي أثر على ممارسته،  إلىذلك 
لكنه ووص فهو أقوى ـفي النص أن اإلستجواب يعرف خلال" هو نائب بالبرلمانو السيد فاتح قرد

  .3"لكنها في التطبيق ضعيفةومختلف األدوات القوية  إلىأدنى، حيث يضاف إلستجواب 

ما التحقيقات البرلمانية فهي وسيلة هامة، ألنها تمكن غرفتي البرلمان من تسليط أ
بيانات أكثر والضوء على الحاالت التي تعرف غموض، حيث أنها تسمح بجمع معلومات 

ذلك عن طريق مناقشة واللجان الدائمة تمارس الرقابة على قطاع وزاري معين ومصداقية، "

                                                
  اكتوبر من نفس السنة. 23الحكومة عن التزوير في االنتخابات المحلية التي جرت في  تم استجواب 1997نوفمبر  23يوم  -*
  نظمت جلسة استجواب الحكومة عن خرق الحصانات البرلمانية.           1997نوفمبر  24يوم  -
  جرى استجواب الحكومة حول الوضع االمني في البالد.  1998جانفي  21يوم  -

  كان موضوعه موقف الحكومة بخصوص اعتماد حركة الوفاء. 2000نوفمبر 8اب الحكومة يوم في دورة الخريف جرى استجو
مسالة وشهدت ايداع اربع طلبات خاصة باستجواب الحكومة عن موقفها عن اعتماد "الجبهة الوطنية الجزائرية"  2001دورة ربيع 

ضد اللغة العربية كما برمجت ثالث جلسات لالستجوابات.  التجاوزات المسجلة والمفقودين واغالق وسائل االعالم امام المعارضة 
  295ص  ،بقامرجع س ،لمزيد من التفاصيل عد الى صالح بلحاج

  .295، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -1
. 168ص  ،بقامرجع س ،رابح لعروسي - 2  

  .168، صالمرجع نفسه -3
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كون المردود من خالل التعديالت المسجلة، ففي الفترة التشريعية يومشروع قانون محل الدراسة، 
نصا تشريعيا، أكثر من تعديالت  76تعديل مقابل  2675الرابعة بلغ عدد تعديالت اللجان حوالي 

حيث  ،بالتالي تعتبر اللجان الدائمة أضمن وسيلة للرقابة فهي تشارك الحكومةوالحكومة، والنواب 
 إلىلكن كل هذا لم يرق وتقدم كل اإلستفسارات حول المواضيع التي تطرح على مستوى اللجان، 

المراقبة التي يمارسها البرلمان بغرفتيه عن طريق لجان التحقيق، هي أقل والتحقيق. ودرجة الرقابة 
  .1"فعاليةونجاعة 

ذلك والحكومة  أعمال للرقابة البرلمانية على تعتبر اللجان البرلمانية وسيلة مهمة  
كانت مثال ، ففي الفترة التشريعية الرابعة من خالل مناقشة مشروع قانون محل الدراسة

حيث كانت تعديالت هده  ،الحكومةوتعديالت لجان التحقيق أكثر من تعديالت النواب 
بالتالي فهي تعتبر أضمن وسيلة للرقابة من تعديال للجان،  2675تعديال مقابل  76األخيرة 
استفسارات حول المواضيع التي من جهة أخرى تساعد الحكومة من حيث تقديم وجهة، 

الرقابة التي والتحقيق ودرجة الرقابة  إلىتطرح عليها، ولكن رغم ذلك فهي لم ترق بعد 
  غير ناجعة.ويمارسها البرلمان عن طريق اللجان غير فعالة 

اء لجان التحقيق سواء بعد الجواب غير المقنع من الحكومة على يتم إنشو  
لكن شروط وفي أي وقت، وراد البرلمان ذلك جواب الذي قدمه النواب، أو كلما أاإلست

القيود  إلىهذا يجعل الرقابة عن طريقها محدودة، إضافة وإنشاء هذه اللجان صارمة، 
أي شخص  إلىنة التحقيق أن تسمع المفروضة على وظيفة لجان التحقيق، حيث يمكن للج

لها عالقة بموضوع  أن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أنوأو تعاين أي مكان، 
المصالح وإستراتيجية تهم الدفاع الوطني والتحقيق، ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سريا 

  .2الخارجيوأمن الدولة الداخلي والحيوية لإلقتصاد الوطني 

ن طابع السرية ال لكن المالحظ أون التحقيق واسعة، أن مجال سلطة رقابة لجا   
من أومجاالت أخرى كاإلقتصاد الوطني نجده فقط في مجال الدفاع الوطني، بل نجده في 

فكيف يمكن ادراج هذه المجاالت ضمن المجاالت السرية التي  ،الخارجيوالدولة الداخلي 
هذه المواد لم تحدد الهيئة أو الشخص الذي يحدد ما  كما أن، اال يمكن للجنة التحقيق فيه

  ؟ما هو إستراتيجي، إذن لمن تعود هذه الصالحيةوهو سري 

بحكم خصوصية تركيبة المجلس و، 1996منذ قيام البرلمان التعددي إثر دستور و  
  .*الشعبي الوطني، فقد أنشئت خالل الفترة التشريعية الرابعة ثالث لجان تحقيق

هائه تقرير النهائي للجنة التحقيق حول سير اإلنتخابات الذي لم يتم التمكن من انالو  
شهر بناءا على طلب اللجنة، حيث أ 8 إلىد تم تمديده قوخالل األجل المحدد قانونا، 

جانب جملة من  إلىضمت اللجنة في تقريريها تسجيل حاالت عديدة تثبت حدوث التزوير، 
  لم يرى النور.ويومنا هذا، لم ينشر هذا التقرير  إلىلكن  ،التوصياتواإلقتراحات 

                                                
   . 170-169ص، بقامرجع س ،رابح لعروسي -1
يحدد  الذي 1999مارس  8 ـالموافق ل 1419ذي القعدة عام 20مؤرخ في  02-99من القانون العضوي لقم  84 –83المادة  -2

  كذا العالقة الوظبفية بينهما وبين الحكومة.وعملهما ومجلس االمة وتنظيم المجلس الشعبي الوطني 
  .موضوعي االستجوابين نفسيهماوحول  1997نوفمبر  24و 23اثنتان منهما على اثر االستجوابين الجاريين في  -*
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نتيجة لتفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية تم تسليم التقارير أو عمل اللجنتين و
  .1رئيس الجمهورية بطريقة غير دستورية إلى

اما تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في احداث منطقة القبائل فال أحد يعرف ما حدث      
التقارير التي تم إعدادها لم تسفر على أي شيء له و ما تضمنه التقرير في هذه األحداث.و

  إعتبار.

  لجان التحقيق هذه: فيما يخصمن خالل ما سبق نسجل مالحظتين   

  :أن تشكيلها ظل من دون أثر، فقد مضت سنوات منذ إنشائها المالحظة األولى
عن اإلجراءات التي كان من المفترض أن ال وال أحد يعرف شيئا عن نتائج أعمالها و

  .هاتتضمن

 :تتعلق بمسائل ذات أهمية عامة، أي  مفادها أن هذه اللجان ال المالحظة الثانية
من الدستور، فما عدا اللجنة الخاصة بأحداث  161بمصالح المواطنين كما جاء في المادة 

  .2القبائل كانت مواضيع اللجان األخرى تدافع عن مصالح حزبية
 

محدوديتها في مجال التشريع وعدم فاعلية األحزاب  إلىمن خالل ما سبق نخلص       
ومن  ليات الرقابة المخولة لها دستورياأعمال الحكومة رغم استعمالها كل آالرقابة على و

لكن السؤال المطروح هو هل العهدة التشريعية الخامسة عرفت و خالل أنظمتها الداخلية،
  في المطلب الموالي. هذا ما سيتم معالجتهوذه العهدة؟ نتائج هونفس مسار 

  

  المطلب الثالث: 

العامة في العهدة  ةة في رسم السياسيمشاركة األحزاب السياس
 ).2007-2002التشريعية الثانية (
  

 

لقد صادقت الحكومة على مشروع أمر ينص على رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي   
مقاعد حيث أوضح بيان الحكومة أن  9مقعدا أي بزيادة  389 إلىمقعدا  380الوطني من 

الذي يحدد  1997مارس  6المؤرخ في  97-08يتمم األمر رقم واألمر يعدل  هذا مشروع
لهذا قام رئيس الجمهورية السيد "عبد والدوائر وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، 

التي تتكون وطنية لمراقبة اإلنتخابات التشريعية العزيز بوتفليقة" بتشكيل اللجنة السياسية الو
فاألمر يتعلق في حقيقيته بتمكين ممارسة السيادة من ممثلي األحزاب، حيث صرح قائال:"

أن بالدنا مقبلة على مواعيد وبتعزيز التعامل الديمقراطي في حياتنا السياسة الوطنية والشعبية 
محو آثار األزمة التي عصفت لها طيلة أكثر من عقد من  إلىحاسمة تتخلل مجرى مسعانا الرامي 

                                                
  .172، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -1
  .297-296، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -2
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  . 2002ماي  30وبالتالي جرت اإلنتخابات التشريعية يوم  ،1الزمن بصفة نهائية..."

ذلك بتعزيز ونستخلص من هذا القول أن الجزائر ستقوم بتفعيل الديموقراطية   
واعيد االنتخابية المقبلة ة من خالل المـالتعامل الديموقراطي في الحياة السياسية الوطني

محو  إلىالتي سترمي أيضا و، 2002ماي  30المتمثلة أساسا في االنتخابات التشريعية لو
  آثار األزمة األمنية التي عرفتها البالد  طيلة أكثر من عقد من الزمن بصفة نهائية.

قاطعت هذه االنتخابات نتيجة  *كذا "حركة العروش"ولكن أحزاب منطقة القبائل و   
 FFSحيث قال األمين العام لحزب ، 20012زمة التي عرفتها المنطقة منذ ربيع سنة األ

خبز، سكن  إلىاإلنتخابات بل في حاجة  إلىالشعب ليس في حاجة "في هذا الصدد ما يلي: 
ه األوضاع تقلقوال تهمه اإلنتخابات بقدر ما تهمه  FFSهذا يعكس أن و، 3"عملو

  خاصة لمنطقة القبائل.واإلقتصادية للوطن و السياسيةواإلجتماعية 

عندما ألح على  FFS وهذا ما يفسر أيضا التلميح الذي أشار إليه األمين العام ل  
هذا ما ولحركة لعروش الناشئة في منطقة القبائل،  )FFS(دعم جبهة القوى اإلشتراكية

ما أكده أيضا الناطق الرسمي لحركة لعروش في تصريح له وكرس موقف المقاطعة، 
"لن تكون هناك إنتخابات في المنطقة إذا لم تلبى مطالب التنسيقية لحركة لعروش كما تنص   قائال: 

  .4"عليها أرضية لقصر

وقد سجلت وزارة الداخلية بعد إنتهاء المهلة القانونية لتقديم طلبات الترشح   
 175قائمة فيما بلغ عدد قوائم المستقلين  829زبا سياسيا قدمت ح 23لإلنتخابات مشاركة 

  .5قائمة

  

  

  

                                                
، بقامرجع سمن أجل الجزائر"، مجلة وزارة اإلتصال،  2002-1962سنة من النشاط البرلماني  40"العهدات البرلمانية:  -1

  .47ص
؛ إذ قام الشباب المتمرد في منطقة القبائل بتشكيل لجان القرى، وهي ظاهرة 2001وقد تشكلت هذه الحركة بعد أحداث ربيع   -  *

سياسية جديدة، لكنها تندرج في إطار أشكال قديمة من الصراع. فلجان القرى تمثل منذ قرون الترجمة الملموسة للنسيج والروابط 
ودة إلى نظام مجالس القرى والعروش التي تمثل سلطة االجتماعية المكثفة جدا بين السكان األمازيغ.ومن هنا جاءت فكرة الع

 114معنوية ديمقراطية، فتعين كل قرية ممثلين عنها بالتوافق ال باالقتراع ويجتمع هذان الممثالن في "مجلس العرش" الذي يضم 
" على هذا النحو في عضوا يتم اختيار ستة منهم ليمثلوا هذا المجلس على صعيد والية تيزي وزو. وقد تشكلت جميع "العروش

جميع الواليات الكبيرة الناطقة باألمازيغية لتمثل المناطق الريفية. أما في المدن الجديدة فتحل مجالس األحياء أو مجالس المقاطعات 
   محل هذا النوع من التمثيل.

Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23- 02-2012 
  . 88، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -2
   .6ص ، 2002فيفري  17الى  11،الصادرة في 154، العدد جريدة الخير األسبوعي -3
  . 6ص ،هنفس المرجع -4
أرضية لقصر هي مجموعة من المطالب التي طالبت بها حركة العروش الحكومة تلبيتها اثر أحداث منطقة القبائل في ربيع  -

2001 .  
، مرجع سبق ذكره، من أجل الجزائر"، مجلة وزارة اإلتصال، 2002-1962سنة من النشاط البرلماني  40"العهدة البرلمانية:  -5

  .50-49ص
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  : *على النتائج التالية) 2007-2002التشريعية الثانية (اإلنتخابات  وأسفرت  

 

عدد المقاعد المحصل  األحزاب
 النسبة% )389عليها (مج 

 %51.16 199 جبهة التحرير الوطني 

  %12.08  47  التجمع الوطني الديمقراطي

  %11.05  43  حركة اإلصالح الوطني 

  %09.77  38  حركة مجتمع السلم 

  %07.71  30  األحـــرار 

  %05.40  21  حزب العمل 

  %02.06  08  الجبهة الوطنية الجزائرية 

  %0.26  مقعد واحد  حركة الوفاق الوطني 

  %0.26  مقعد واحد  حركة النهضة 

  %0.26  مقعد واحد  حركة التجديد الجزائري 

  ، الفترة      2002المصدر: المجلس الشعبي الوطني، الجلسات التأسيسية، دورة  الخريف 

  .2003التشريعية الخامسة، جانفي           

  

  وفي قراءة لنتائج هذه اإلنتخابات نجد:

اجتماعية مرتبطة وعوامل ثقافية  إلىالتي يمكن ارجاعها ونسبة المشاركة إنخفاض   
الثقافي للجزائريين، يضاف إليه فشل النظام الحزبي السائد بكل توجهاته أساسا بالمستوى 

بما فيه األحزاب الوطنية اإلسالمية في استمالة الناخبين لخطابهم السياسي، إذ بقيت 
حمالت التعبئة اإلنتخابية حبيسة القاعات والمهرجانات المغلقة، زيادة لذلك جهاز الدولة 

  في هذه العملية.عن تعبئة الناخبين للمشاركة 

أفرزت هذه اإلنتخابات فوز حزب جبهة التحرير الوطني حيث تحصل على أكثر    
للغرفة األولى)، أما حزب  امقعد 398من أصل  199من نصف المقاعد البرلمانية (

التجمع الوطني الديمقراطي فقد سجل تراجعا مقارنة باإلنتخابات التشريعية السابقة فلم 
(األحزاب السياسية ذات التوجه بالتالي يبقى التيار الوطنيو، اقعدم 64يتحصل اال على 

(األحزاب  أما التيار اإلسالميبة األولى في التمثيل البرلماني.يحتل المرت الوطني)
مقعدا فقط  82فقد عرف تراجعا كبيرا فقد تحصل على السياسية ذات التوجه االسالمي) 

  .امقعد 103على  1997التشريعية لسنة في البرلمان بعدما تحصل في االنتخابات 
                                                

  .التفاصيل عن نتائج هذه االنتخابات عد الى المالحقلمزيد من  - *
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عدم تطوير الخطاب السياسي اإلسالمي، مع اإلحتفاظ  إلىيمكن تفسير ذلك و      
الخطاب المسجدي، فضال عن دخول عامل المصلحة الذاتية في العمل و بالخطاب الديني أ
لة في المتمثو[ 2001سبتمبر 11اهيك عن تداعيات أحداث . ن1األحزابوالسياسي للنواب 

البرجين التوأم وال الواليات المتحدة األمريكية (التفجيرات االرهابية التي استهدفت 
 التي قامت بها الجماعة االرهابية الدوليةو يورك، البانتاغون بواشنطن)ستريت بالنيو

دة ـت أمريكا سياسة جديـه التفجيرات انتهجنتيجة هذودة"، ـالقاعالمعروفة "بتنظيم 
على رأسها والوسائل وبكل الطرق والمتمثلة في محاربة االرهاب الدولي أينما كان و
بالتالي أعلنت الحرب على ويرأسها "أسامة بالدن"، ويسيرها  التي كان "تنظيم القاعدة"

بالتالي التدخل في أي دولة وفي أي و، على االسالم من جهة أخرىواالرهاب من جهة، 
هذا انعكس سلبا على األحزاب االسالمية في الدول العربية ووقت باسم محاربة االرهاب، 

 .]الحكم إلىمنعت الكثير منها الوصول  أين ،ةاالسالميو
دورها في توجيه الرأي والدولية وذلك الحمالت اإلعالمية الوطنية  إلىيضاف و
تجاوزت ما نسبة اإلمتناع فقد أ ،% 40,09حقاقتسوكانت نسبة المشاركة في هذا اإل العام.

وهذه  ،2% وتمثل هذه النتيجة أدنى نسبة مشاركة في انتخابات منذ إستقالل الجزائر53
األمنية واإلجتماعية والسياسية وتفسرها العوامل التراكمية لألوضاع اإلقتصادية  النسب

وليس فقط نتيجة مقاطعة بعض القوى السياسية لهذه اإلنتخابات، أو  ،التي تعرفها البالد
تيزي وزو (أين سجلت نسبة جد ضئيلة لم والتي نجحت في منطقتي بجاية المقاطعة 

اإلقناع فاألوضاع و%)، وهذا قلل من قدرة الطبقة السياسية، على اإلستقطاب 02تتعدى 
فقدان كل مصداقية للطبقة السياسية ناهيك عن  إلىالواقع اإلجتماعي الصعب، أدى و

المتمثلة في سعي الطبقة وعام عموما، النظرة التي تبقى راسخة في أذهان الرأي ال
تحقيق النفوذ والحصول على إمتيازات و كرسي الحكم للحصول على السلطةو السياسية نح

  على حساب عامة الشعب.

ساسا في الوظائف المناطة به والمتمثلة أ لكن ورغم كل هذا قام البرلمان بمختلف     
توجيهها في اطار  وياسات العامة سكما لعب دورا في رسم ال ،الرقابةووظيفتي التشريع 

 سئلة القوانين ومختلف التعديالت واألهاتين الوظيفتين وذلك من خالل اقتراحات 
  :يلي ليه فيماإوهذا ما سنتطرق  ،والتحقيقات التي قام بها

 وظيفة التشريع:  - أوال
خالل الفترة التشريعية  لذي أنجزه المجلس الشعبي الوطنيإن حصيلة العمل ا   

) هي مرحلة حاسمة من مسار اإلصالحات التي باشرها رئيس 2007- 2002الخامسة (
نصا قانونيا تعلق في  87الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة"، تمثلت في المصادقة على 

المالية قوانين  إلىاإلجتماعية، باإلضافة والثقافية واإلقتصادية ومجملها بالحياة السياسية 
التجارة، ومن ضمنها كذلك القوانين المتعلقة بالتنظيم والقوانين المتعلقة بقطاعي السياحة و

                                                
، يومية إعالمية جزائرية، جريدة الشروق لم يخسروا الحرب"،واإلسالميون الجزائريون: لم يربحوا المعركة " محمد لعقاب، - 1

  .2002جوان  06، الصادرة في 484العدد 
  . 02ص ، 2002جوان  2، الصادرة في 3488العدد ،، يومية اعالمية وطنية جريدة الخبر -2
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القضائي وإصالح جهاز العدالة، ومكافحة الفساد وتعزيز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 
  .1من أجل إرساء روابط أقوى مع المجتمع المدني

  

اربع ودورات عادية  09د ) عرفت عق2007-2002(ة الممتدة من الفترن إ     
 )2003ماي -2002(جوان مشاريع لبرنامج الحكومة أي حكومة علي بن فليس الثانية

- 2006 ماي( ، حكومة عبد العزيز بلخادم)2006ماي –2004(أفريل أحمد أويحي الثانية
 .)2008نوفمبر 

لم يتغير أي شيء وفسها كما تجدر اإلشارة على أن جميع هياكل المجلس بقيت ن     
حركة  ،FLN ،RNDتشكلت مجموعات برلمانية ومثلما كانت في العهدة السابقة، 

  العمال.حزب ، األحرار، لمسجتمع المركة اإلصالح، ح

 2002جوان  9لقد قامت اللجان الدائمة في القترة التشريعية الخامسة الممتدة من و    
إقتراحا  24إقتراحات قوانين من بين  05مشروع قانون،  91بدراسة،  2007مارس 1إلى

 91نصا منها  92بالتالي صادق البرلمان على و ،2ئحةال 54ومودعة من قبل النواب 
-97المتمم لألمر رقم وهو القانون العضوي المعدل ومشروع قانون إقتراح قانون واحد 

ا عرفت هذه العهدة ايضا بنظام اإلنتخابات كم المتضمن القانون العضوي المتعلق 07
  . 3مرا رئاسياأ 31صدور 

األوامر تفوق بكثير إقتراحات ومن خالل هذه النتائج نالحظ أن مشاريع القوانين   
مشاريع قوانين عضوية  3ومشروع قانون عادي  57القوانين، حيث بلغت عدد المشاريع 

تراح القانون هو إقو، في حين نجد إقتراح قانون واحد فقط 31بينما بلغت عدد األوامر 
هذا يعكس بصفة جلية والحريات، واإلدارية ولجنة الشؤون القانونية  العضوي الذي قدمته

التي و هذه األخيرة على األولى هيمنةومقارنة بالسلطة التنفيذية  ضعف السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية مهمتها و صنع السياسات العامةوة التشريع المحوريومن مهمتها األساسية 

في "رأي السيد ميخاليف (رئيس المجموعة تنفيذ هذه السياسات تلبية لحاجات األفراد. ولكن 
إستثنائية ) أن إستعمال آلية األوامر التشريعية يجب ان تكون في ظروف FLNالبرلمانية لحزب 

  .4وليس في وجود برلمان، أين تمر دوراته في بعض األحيان دون عمل تشريعي"
  

تجربة العهدة البرلمانية الخامسة عرفت نفس ":يف النائب بن براهم عبد النور قائاليضو   
الرابعة السياق الذي عرفته العهدة الرابعة في مجالها التشريعي، فإذا كان األداء في الفترة التشريعية 

ضعيف، فإنه في العهدة الخامسة كان أضعف، وذلك بوجود أغلبية مطلقة كابحة لكل المبادرات حيث 

                                                
، بقامرجع سمن اجل الجزائر"، مجلة وزارة اإلتصال،  2002-1962سنة من النشاط البرلماني  40العهدات البرلمانية:  -1

  .52ص
  .2007مارس - 2002جوان   03حصيلة الفترة التشريعية الخامسة  -2
  .106-105، صبقامرجع س ججيقة لوناسي، -3
  .150، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -4
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  .1"أصبحت المعارضة ال معنى لها
  

من خالل القولين السابقين نستخلص أن تجربة العهدة البرلمانية، وكذا العمل   
أضعف في العهدة التشريعية الثانية و التشريعي ضعيف في العهدتين التشريعيتين، بل فه
األغلبية المطلقة التي تكبح كل  إلىحسب النائب "بن براهم عبد النور" وهذا راجع 

جانب االستعمال الغير قانوني  إلىالمبادرات، وبالتالي أصبحت المعارضة ال معنى لها، 
ليس في وجود ولألوامر التشريعية، التي من المفروض استعمالها في الظروف االستثنائية 

   برلمان حسب السيد ميخاليف، حيث تمر دوراته في بعض األحيان دون عمل تشريعي.

النشاط ومن الحيوية  اكذلك نوعوالعهدة الرابعة أغلبية نسبية،  يضاأ عرفت كما  
ل ـهذا رغم تفعيوة التشريعية، ـرفه المؤسسـحالة التطبيع الذي تع إلىوذلك راجع 

ساس انتقاما من السلطة قوانين، فاللجوء إليها كان في األآلية إقتراح ال إلىتشجيع اللجوء و
تكرارا ومرارا  ناستحوذ على صالحيات البرلماخاصة رئيس الجمهورية الذي والتنفيذية 

  ليس رغبة في اثراء العمل التشريعي فقط.ووامر على السلطة التشريعية عن طريق األ
  

ة ولكن الحكومة لسيت برلمانية في العهدة الخامس وما يثير الغرابة هو وجود أغلبية  
ومتى أصبحت المعارضة ذات  ،غلبية ولكنها في المعارضة، فكيف يمكن ذلكمنها، فهي أ

  أغلبية والحكومة ال تنتمي إليها، وهذا يبين أن المسألة لم تتعدى اإلستهالك السياسي.
  

األداء  سابقتها، فلم يرقسوء من التشريعية بقيت نفسها ان لم نقل أالوتيرة ن أ  
  التشريعي لمستوى أعلى، فالوتيرة كانت اقل مقارنة بالفترة التشريعية الرابعة.

ان كانت الفرصة سانحة في ظل تركيبة البرلمان في العهدة الخامسة وأيضا وحتى 
  للحكومة في أن تعرف السلطة التشريعية تفعيال حقيقيا لمختلف األدوات الرقابية الفاعلة 

موقع السلطة التشريعية في صنع القرار ورسم ولتي تستطيع من خاللها إثبات فعالية او
وهذا  2هذا الموقع إلىها لم تصل بعد لكن الواقع يثبت أنّوالسياسات في النظام السياسي، 

  ما سنوضحه فيما يلي.
  

غاية إختتام  إلىولقد عرفت الفترة التشريعية الخامسة  الوظیفة الرقابیة: -ثانیا
كانت القطاعات و، اكتابي سؤاال 315و اشفوي سؤاال 498إيداع  2006دورة الربيع 

شغال ية، السكن، المالية، الفالحة، األالخمسة األولى المعنية باألسئلة بنوعيها فهي: الداخل
  .3العمومية

 سؤاال 260) تم طرح 2003دورة خريف -2002ففي بداية العهدة التشريعية (     

                                                
  .150ص ،بقامرجع س رابح لعروسي، -1
  .151ص، هنفس المرجع -2
عن  الصادرة مجلة الفكرالبرلماني، نحو تطوير رقابة  عمل الحكومة بواسطة األسئلة الشفوية والكتابية"،العيد عاشوري،"  -3

  . 66-65، ص2006، نوفمبر 14مجلس األمة، العدد 
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  ا.كتابي سؤاال 140و اشفوي

ما نالحظه هو أن جبهة التحرير الوطني إحتلت المرتبة األولى بتفعيل هذه اآللية    
خاصة بعد إقالة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس من الجهاز التنفيذي، األمين العام 

  .FLNلحزب 

وزراء هذا  السيما بعد إنسحابوحيث تم تفعيل هذه اآللية ردا على هذه اإلقالة   
  الحزب من الحكومة.

مع بقاء نفس النصوص القانونية لهذه اآلليات، فإن هذه الوسائل ولكن رغم هذا   
زاد من تضييق مجال الرقابة، حيث الممنوحة للبرلمان بقيت تعرف قيودا، األمر الذي 

  .1فعاليتها عن ثبتت التجربة أن األسئلة بنوعيها لم تبرهن في الممارسةأ

سؤال  59على  الكتابية المطروحة، لم يتم الرد إالّومن مجموع األسئلة الشفوية و  
  .2سؤال كتابي 14وشفوي 

  أعضاء الحكومة ال يتم الرد عليها إلىبالتالي نالحظ الكثير من األسئلة الموجهة    

قى العديد منها يبوالتي يتم االجابة عليها يكون بتأخير كبير، وخاصة في آجالها المحددة، و
سؤاال تلقى المجلس الشعبي  48، من مجموع 2002من دون إجابة، فمثال في دورة خريف

سؤاال شفويا، برمج  57، من مجموع 2004جوابا، في الدورة الخريفية لسنة  18الوطني 
تلقى المجلس جوابا وسؤاال كتابيا  33وجه  2005سؤاال في ثالث جلسات، في ربيع  32

  .3سؤاال فقط 18عن 

إستياء النواب من األجوبة المقدمة من طرف أعضاء الحكومة  إلىا أدى هذا مو  
أكثر من ذلك فأغلبية النواب يطعنون في والشمولية، والتي تتسم حسبهم بالعمومية 

  .4المعلومات المقدمة من طرف الوزراء التي يعتبرونها مغلوطة

من أداء المؤسسة  رغم ذلك نجد مواقف األحزاب السياسية الممثلة في البرلمانو
عن األداء البرلماني خالل هذه  ةغير الراضيو ةنجد منها الراضيحيث  التشريعية متباينة
  الفترة التشريعية.

في هذا اإلطار وصف " العياشي دعدوعة" رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير و  
فالعهدة التشريعية ، تعديال 900الوطني األداء البرلماني بالمتميز جدا، حيث تم طرح 

أن العهدة بمعنى ، 5"" أبرز عهدة في تاريخ المؤسسة التشريعية بالجزائر منذ إنشائهاهي  هحسب
التشريعية الخامسة هي العهدة التي قامت بها المؤسسة التشريعية بدورها في تاريخ 

شهدت هذا ليس صحيحا ألن هذه العهدة وائها، ر منذ انشالمؤسسة التشريعية في الجزائ

                                                
  .166، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -1
  .66، صبقامرجع سالعيد عاشوري،  -2
  .297، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -3
  .166، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -4
، 2716، يومية وطنية، العدد جريدة صوت األحرار"، تقييم إيجابي تقابله إنتقادات حول دور المؤسسة التشريعية"، شفيق.ب -5

   .3، ص2007جانفي  31الصادرة في 
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 ضعفا كبيرا للمؤسسة التشريعية في القيام بدورها التشريعي بل نلمس من خالل هذا القول
  محاولة لتبرير فشلها.

إليه " ميلود شرفي" رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني  نفس الرأي تقريبا ذهب  
المصادقة وة داء البرلماني كان في المستوى من خالل المناقشاألالديمقراطي حيث يرى أن " 

 أيضا  ، غير أنه يقول1"على جملة من القوانين التي تعتبر لبنة في اإلنطالقة الحقيقية لإلصالحات
تقديم و، يـتفعيل األداء البرلمانوأن الكتل البرلمانية تعاني نقصا في تقديم إقتراحات القوانين، "

، فهذا النائب يبدو متناقضا، فهو من جهة يقول 2"مقترحات نصوص قانونية ذات البعد الوطني
من جهة أخرى يقر بوجود نقص في إقتراح وأن األداء البرلماني كان في المستوى 

التي تعد الوظيفة األولى للنواب، فقد أصبح هؤالء مصوتين على مشاريع والقوانين، 
  األوامر الرئاسية.والحكومة 

"كمال قادي" رئيس المجموعة  رأي النائب على عكس الرأيين السابقين يبدو  
األداء البرلماني أصبح " البرلمانية لحركة اإلصالح الوطني واقعيا في رأيه حيث يقول:

هذا ما أفرغ البرلمان من مهتمه وأصبح النائب منفذا لسياسة حزبه، وخاضعا إلدارة الحكومة، 
إقتصار وين، رة بإقتراح القوانقادري على النواب عدم المبادكمال "، كما أعاب التشريعية

والمصادقة على القوانين التي تأتي من الحكومة أو األوامر العمل على المناقشة 
  .3الرئاسية

عدة عوامل تؤثر فيها منها ديمقراطية  ص الرقابة السياسية لألحزاب توجدوفيما يخ  
زب ـية للحلشخصية السياسالحزب، إختيار اإلطارات الحزبية الممثلة في البرلمان، ا

خلها الحوار حزاب السياسية التي يغيب داضاء األحزاب لوسائل الرقابة، فاألعفقدان أو
الدولة، ال يمكن ألعضائها والمجتمع وراء في القضايا التي تهم الحزب النقاش وتبادل اآلو

  .4الوزراء إلىتوجيه أسئلة 

الكتابية للحكومة يمكن القول وتقديم البرلمان لعدد من األسئلة الشفوية من رغم بالو  
أن األسئلة أصبحت وسيلة رقابية روتينية، من دون أثر عملي ملموس، وليس لها تأثير في 
سياسة الحكومة، ففي الواقع، األسئلة الشفوية التي ال تبرمج في الوقت المناسب كما هو 

تفقد كثيرا من  الحال في غالب األحيان، والكتابية التي ال تتلقى الرد في األجل المحدد
فاألسئلة التي توجه للوزراء كثيرا ما يتأخر الرد عليها  .5أهميتها ومن ثم آثارها المحتملة

، فقد يحدث وأن تتم اإلجابة عن سؤال بعد طرحه أهدافهاوتفقد أهميتها لعدة شهور أو 
بسنة أو أكثر ويتم الرد عليه من طرف وزير جديد حل محل الوزير الذي وجه إليه 

  ال قبله.السؤ

"كمال قادري" رئيس المجموعة البرلمانية لحركة اإلصالح الوطني النائب ويقول  
السؤال الشفوي أفرغ من معناه من منطلق عدم إلتزام أعضاء الحكومة بالرد في هذا الشأن أن :"

                                                
  .3، صمرحع سابق، شفيق.ب -1
  .3، صهنفس المرجع -2

  3ص المرجع نفسه، -3
  .193، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -4
  .297، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -5
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  .1"عليه، فهناك عدد من األسئلة مرت عليها سنوات دون تستجيب الحكومة بالرد عليها

جلسات األسئلة تنظم في أيام الخميس المتميز بأعلى نسبة من غيابات النواب أثناء و  
قد يكون والجلسة قد يكون الوزير المعني غائبا ويقوم بتمثيله وزير العالقات مع البرلمان 

وتسير جلسات األسئلة في  صاحب السؤال نفسه هو الغائب ألن سؤاله برمج بتأخر كبير
عضو الحكومة الذي و حوار بين النائب الذي طرح السؤالسوده جو خال من الحيوية، ي

يرد عليه بعرض كامل يتناول فيه بالتفصيل جوانب معينة من السياسة الحكومية، في 
المطلوب في مثل هذه  المباشرو زالمجال الذي طرح السؤال بشأنه، عوضا عن الرد الوجي

  .2الظروف

ذات  األولىنتيجتين:  إلىن يؤدي أ -كشكل رقابي -يمكن ألسلوب المساءلةو    
ما ينتج عنها والبرلمان عن طريق األسئلة وهي تقييم العالقة بين الحكومة وطبيعة إيجابية 

  هي ال تلزم الحكومة بأي أثر فعلي.ولها طابع سلبي الثانية ومن توضيحات، 

 إلىبة البرلمانية ليس لها معنى اذا كان السؤال ال يؤدي وبناء على ما تقدم، الرقا     
  .3ترتيب جزاء مادي للحكومة

 7) 2007-2002(فيما يخص اإلستجوابات عرفت بداية الفترة التشريعية الخامسة و
  .*إستجوابات

 من النظام الداخلي للغرفة األولى  123مضمون المواد  إلىلكن عند التطرق و     
، نالحظ عدم ترك هذه اآللية للبرلمان 4للنظام الداخلي للغرفة الثانية 76، 77المواد و

بصفة وذلك  بكون النائب غير قادر على ممارسة هذا االختصاص بمفرده وبمفرده، 
 الحكومة هذا يعكس قرار المشرع الدستوري في صعوبة إستجواب النائبومطلقة، 

لي لكال المجلسين، ومراد ذلك لوحده، حيث تم استحداث شرط قانوني في النظام الداخ
إقرار نسبة معينة من النواب لكي يحصل إستجواب الحكومة، أي إدراج قيد غير وارد 

  في الدستور في هذا الشأن.

لربما الهدف من ذلك هو ترك أكثر حرية وطويلة، واما المدة الزمنية فهي تبدو كبيرة     
  هذا يقلل من حماس البرلمانيين في ذلك.وللحكومة، 

تجاه الحكومة ال يترتب عليها إتخاذ أي إجراء  فاإلستجواب أداة  بسيطة لالعالم
                                                

   .3، صبقامرجع س ،شفيق.ب -1
  .298ص ،هنفس المرجع -2
  .167، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -3

  :تتمثل هذه االستجوابات فيما يلي -  *
  خرق قانون تعميم إستعمال اللغة العربية. -
 أضرار التجارب النووية برقان. -
 حرق الحصانة البرلمانية خالل المسيرة السلمية التي نظمتها حركة حمس. -
  .2003ماي  21حول زلزال  -
 المتعلق بالمنظومة التربوية. 35-76حول خرق األمر الرئاسي  -
 األساتذة.حول إضراب  -
  .بقامرجع سججيقة لوناسي، المواعيد لترحيل المنكوبين.راجع: وحول المخطط إلعادة إعمار المناطق المنكوبة   -

   مة.من النظام الداخلي لمجلس األ 77 -76المادتين و ،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 123المادة  -4
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يقلل من فعالية تدخالت النواب وبالتالي تمنح األولوية للحكومة، وكالئحة اللوم مثال، 
  بواسطة اإلستجواب.

) لجان 03) تشكيل ثالث (2007-2002وكما شهدت الفترة التشريعية الخامسة (
المتعلقة بإنشاء هذه  أقر النواب اللوائح 2004جانفي  25، في جلسة تحقيق كسابقتها

الثانية عن خرق الحصانة والث: األولى عن الممارسات الالشرعية للوالة، اللجان الث
لكن كل هذه اللجان لم تقدم تقاريرها و. 1الثالثة عن استعمال األموال العموميةوالبرلمانية 

  اليوم. إلى

التقارير التي قامت بها لم  نأال إرغم هذه المناقشات ولجان التحقيق التي تم إنشاؤها،     
د إلنشاء هذه اللجان في قيووبالتالي فالهدف من وضع شروط  تعرف نتائجها حتى اليوم.

صدر عنها، كما أن الواقع العملي ساس هو تقييد المعارضة، أي إجهاض أي مبادرة تاأل
إقامة الجزاء المادي، أو القانوني، وبالتالي فقدانه  إلىنهائي ال يؤدي ثبت أن التقرير الأ

  للقرار.

اآلليات السابقة الذكر عرفت الفترة التشريعية الخامسة إستدعاء البرلمان  إلىإضافة 
  . 2بغرفتيه معا مرة واحدة

الرقابة عن طريق األسئلة  إلىلجوء النواب  تي يمكن استخالصها هي أنوالنتيجة ال
لتي يمارسونها عن طريق أكثر فعالية من الرقابة ا ة منتظمة ال يعني أن رقابيتهمبصورو

لجان التحقيق، بل يبدو أن األسئلة كثيرا ما تكون فرصة يتنهزها الوزراء و اإلستجواب
لشرح السياسة العامة الحكومية في مختلف القطاعات، لهذا السبب، يفضل اإلمتناع عن 

حين إفتقاد السؤال قسطا كبيرا من أهميته، يمكن  إلىاإلجابة  اإلجابة أصال أو تأجيل
  .3إعتبار األسئلة رقابة تتحكم فيها الحكومة تماما

تواجدت فيها الجامعة الجزائرية بشكل ) 2007-2002(يالحظ أن العهدة الخامسة   
جانب تواجد شخصيات تاريخية  إلى، (بمعنى نواب ذوي شهادات جامعية) ملحوظ

  وعلمية، خاصة من خالل الثلث المعين بمجلس األمة.

 اتفالنائب مفوض منتخبيه على مستوى البرلمان، فهو موجود لمعرفة أراء وتطلع
عكسها بطريقة مالئمة وومطالب وحاجات منتخبيه وأخذها بعين اإلعتبار، واستخدامها 

حل مشاكلهم، بالتالي ون مصالحهم وتطلعاتهم قصد إتخاذ قرار ورسم سياسات للدفاع ع
، وفي هذا الصدد يقول "السيد كريم يونس" رئيس المجلس 4فالنائب يتحدث بإسم الشعب

لنائب يتعين على ا" ما يلي: 2003الشعبي الوطني في إفتتاح الدورة الربيعية العادية لسنة 
النشغاالت المواطن وأماله وآالمه، وأن يستمع ألرائه، وأفكاره التي  الذي إختاره الشعب أن يستمع

قد يعرضها لحل المشاكل التي تعاني منها في حياته اليومية، فألنه يحتك يوميا بقاعدته اإلنتخابية 

                                                
  .296، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -1
  .58، صبقامرجع سججيقة لوناسي،  -2
  .298، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -3
، 10العدد  مجلة الفكر البرلماني،"، تعزيز العالقة بين البرلمانيين والعهدات البرلمانية الموكل والمجتمع المدنيبياركو رينون"  -4

  .211، ص2005أكتوبر 
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وألنه يعرف دواليب اإلدارة ويعايش الرعية وألنه ال يجهل الضغوط الموضوعية التي تواجهها هذه 
يعرف أكثر من غيره ما يقاسيه وما  هصعوبات الحقيقية التي يعيشها المواطنون، وألناإلدارة وال

يشعر به السكان في واقعهم اليومي، فمن يستطيع أحسن من النائب، أو يوصل حقيقة المشاكل 
  .1الجهاز التنفيذي؟" إلىالمتعددة والمعقدة التي يعشيها المواطن الجزائري يوميا 

المؤسسات العمومية الذي تمثله وجسور تواصل بين المواطن والنائب يسمح بإنشاء 
في مؤسساتهم ومصداقيتهم في ممثليهم ونوابهم يجسد ثقتهم  إلىإدارته، فلجوء المواطنين 

يمكن أن يدعم عمل ما يقوم به البرلمانيون في هذا المجال مصداقية والعمومية، 
تعزيز مكانتهم ونتخبين يساعدهم في تقريب الناخبين بالموالمؤسسات العمومية 

في هذا الصدد أكد السيد محمود خوذري، وزير العالقات مع و .2مصداقيتهم أمام الشعبو
لندوة التي نظمتها وزارة العالقات مع البرلمان في إفتتاح االبرلمان في الكلمة التي ألقاها 

 *الراشد""الصناعة التشريعية في ظل مقتضيات الحكم  حول 2007ديسمبر  16يوم األحد 
رسم السياسات العامة للبالد ودور أكبر للبرلمان في التشريع  إلىأن الجزائر بحاجة ماسة 

أن الصناعة وكذا ضمان اإلستقرار، وحاجاتهم وتلبية مطالبهم ومن أجل خدمة المواطنين 
إنما اإللتزام بإعداد نصوص ذات والتنظيمي والتشريعية ال تعني التضخم التشريعي 

  تراعي شروطا محددة. نوعية جيدة

أن السلطة التشريعية في الجزائر أصبحت مجبرة على التحكم في أصول الصناعة و
تكيف المنظومة القانونية وتحسين  أيضاوالقانونية من أجل مواكبة اإلصالحات الجارية 

 ري مؤكدا في هذا الشأن أنه منالمتطلبات الجديدة للمجتمع الجزائومع اإلحتياجات 
طرد ضالتكيف الموة تتجاوب يإهتمامات وزارته المساهمة في تكريس ثقافة قانون

التي بادر بها والتنظيمية في ظل اإلصالحات المنتهجة ومنظومة القانونية لالمنتظم لو
بناء مستقبل زاهر يرتكز على الشفافية  إلىرئيس الجمهورية في ميادين عديدة ترمي 

  .3راشدالحكم الوالنجاعة اإلقتصادية و

مما سبق يتضح أن التجربة البرلمانية التعددية، إن كانت قد حققت إيجابيات و   
المواطن، إال أنها كانت ذات مردود ضعيف، سواء في وسياسية عديدة في حياة البالد 

غير و ضعيفةوفهي تعددية حزبية ناشئة  المجال التشريعي أو في المجال الرقابي،
اإلنتخابات المحلية منها أو الوطنية، غير معبرة بصدق عن ومترسخة بقوة إجتماعية، 

جانب أن هذه التعددية الحزبية لم تتهيكل بعد  إلىالسياسي الحقيقي، ووزنها اإلجتماعي 
  في نظام حزبي معين يسمح بإحداث آليات للتداول على السلطة عن طريق األحزاب.

مجرد تعددية سياسية داخل فقد تجلت هذه التعددية الحزبية داخل البرلمان، ك   
التنفيذية، حيث أصبح وجانب عدم التوازن بين السلطتين التشريعية  إلىالحزب الواحد. 

                                                
، 2003، السنة األولى، ربيع 02العدد  مجلة النائب،"، 2003"المجلس الشعبي الوطني يفتتح دورته الربيعية العادية لسنة  -1

  .137ص
  121، صبقامرجع سبيار كونيون،  -2
أجانب في مجال القانون، ناقشوا خاللها وباحثون جزائريون ووهي ندوة نظمت بنادي الجيش ببني مسوس، حضرها جامعيون  - *

  دعم الحكم الراشد.والمحاور التالية: شروط صناعة التشريع الجيد، جودة القانون، الدور التشريعي لبرلمان في تأسيس 
، 2007ديسمبر  -، الجزائر، نوفمبر33العدد  مجلة مجلس األمة،" الصناعة التشريعية في ظل مقتضيات الحكم الراشد"،  -3

   .30ص
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إحداث غرفة ثانية في السلطة  إلىهذا ما أدى بالسلطة و، 1البرلمان تابعا للسلطة التنفيذية
السلطة من أعضائها من طرف رئيس الجمهورية ( 3/1أين يتم فيها تعيين  التشريعية،

  إعاقتها.والتنفيذية) لسد الطريق أمام المعارضة 

هذا نجد الصالحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية في دستور  إلىإضافة 
إن بوتفليقة لم " :*المتعلقة أساسا بالتشريع، حيث يقول في هذا الشأن بشير بومعزة 1996

غرف تسجيل  إلىتكفيه كل هذه الصالحيات ليتسلط على السلطة التشريعية، فقد تراجعت الغرف 
  كفى..."و

 لماضي، بعد إقصاء دور هذه السلطةدا مقارنة بانجد أن مشاريع القوانيـن ضئيلة جل
  .2"اإلكتفاء بإعطاء بعض الوصفات فقط....و

بهذا أصبح غرفة تسجيل لمشاريع والبرلمان اثبت تبعية للسلطة التنفيذية،  بالتالي
  النواب هم آالت للمصادقة على هذه القوانين دون أي معارضة.والقوانين الهيئة التنفيذية 

الهيمنة للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وفالعالقة التي اتسمت بعدم التوازن   
تخلي ولطبيعة النظام السياسي والخاضع، نتيجة والتابع جعلت هذه األخيرة في حكم 

ما زاد من إضعاف هذه العالقة هو وجو اإلئتالف و ،دورهاواألحزاب عن أدائها 
هذا سهل من مهمة الحكومة في تمرير مشاريعها، بالتالي أدخلت المعارضة والحكومي، 

حتى على مستوى وبحكم التجربة الجديدة وفيرى فاتح قرد أنه الشغور،" وفي حالة من التعقيد 
أنه توجد تيارات سياسية مختلفة في صف المعارضة في وغياب تقاليد،  إلىعمر األحزاب أدى 

نتيجة لغياب و حزب العمال،و FFSو، RCDت كل من حزب شملتوللبرلمان التعددي،  العهدة األولى
  .3برنامج مشترك  كانت المعارضة تقريبا غير فعالة"

ألحزاب كانت تبدي مواقفها خاصة في وجود أغلبية نسبية من خالل األسئلة ان ا      
  .4أحيانا نلمس هذه المعارضة من خالل اإلنسحاب من القاعةوالكتابية، والشفوية 

 2007ماي  17في  ن العهدة البرلمانية التي انتهتأ خير يمكن القولفي األو
ء دوره التشريعي، فجميع إقتراحات القوانين عرفت عجز المجلس الشعبي الوطني عن أدا

حيث يجب أن تصل، إذا ما استثنينا اإلقتراح الخاص  إلىالتي تقدم بها النواب لم تصل 

                                                
"، مقال نشر في: وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بين الحكومة والبرلمان، الجزائر، عالقة الحكومة بالبرلمانكمال زعموم"  -1

  .105، ص2000
 1956بخراطة، شارك في الثورة الجزائرية أين سجن مرتين عام  1927نوفمبر  26سياسي جزائري ولد يوم بشير بومعزة:  -  *
شغل عدة مناصب وزارية في حكومة الرئيس الجزائري أحمد بن بلة منها وزير  1962، وبعد االستقالل عام 1958ديسمبر  13و

العمل، ثم وزير االقتصاد الوطني ثم وزير الصناعة والطاقة، وفي فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين شغل بومعزة منصب 
معارضة نظام هواري بومدين، فاختار حياد المنفى، بعد وفاة هذا األخير عام ، حيث انتقل ل1966وزير االعالم الى غاية أكتوبر 

عينه الرئيس السابق اليمين زروال رئيسا لمجلس األمة  1998جانفي  5عاد الى الجزائر والى جبهة التحرير الوطني، في  1978
مرض عضال الزمه لعدة سنوات، ودفن في  بسويسرا بعد 2009نوفمبر  6، توفي بشير بومعزة في 1999الى غاية استقالته عام 

  .الجزائر
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23-02-2012 

جانفي  12إعالمية وطنية، الصادرة بتاريخ ، يومية جريدة اليوم"، إختراقات الدستور تبين عدم جدية الحكم" بشير بومعزة: -2
   .7، ص2001

  .124، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -3
  .124ص ،هنفس المرجع -4



  2007إلى  1997الفصل الثاني:   دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في الجزائر من 

 

146 
 

 1الذي تمت الموافقة عليهوبتعديل قانون اإلنتخابات الذي تقدم به حزب اإلصالح الوطني 
  ه كان موافقا لرغبة السلطة بشأن تعديله.ذلك أنّو

موافقة البرلمان على مشاريع القوانين أصبحت مجرد قد بدى واضحا أن و
  جانب لجوء إلى ،أحيانا يشرع في تطبيقها قبل إنتظار رأي النوابوإجراءات شكلية، 

هو الحق الذي والتشريع باألوامر،  إلىرئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" 
شرع باألوامر خالل عطلة البرلمان أو في حالة من الدستور، فهو ي 124تخوله له المادة 

  شغوره.

متعددة من أجل أال ولقد استعمل الرئيس هذا الحق كثيرا لتمرير قوانين مختلفة 
النقاش أو أن تدخل عليها تعديالت، من بين القوانين التي مررها الرئيس ويطالها الجدل 

، قانون 2005، قانون المالية التكميلي سنة 2001بأوامر قانون النقد والقرض سنة 
  .2المصالحة الوطنيةواألسرة، قانون الجنسية، قانون المحروقات، قانون السلم 

ي المؤسسة التشريعية كانت محدودة ويمكننا القول أن مشاركة األحزاب السياسية ف
إصطدمت في كثير من والفعالية، حيث لم تستطع أداء دورها التشريعي أو الرقابي، 

  األحيان بالسلطة التنفيذية.

تقديم إقتراحات القوانين يرجع وكما أن عجز المؤسسات التشريعية عن التشريع،        
لتشريعي، األمر الذي نالحظه من ضعف األحزاب التي عجزت عن القيام بدورها ا إلى

  خالل قلة عدد اإلقتراحات المقدمة من قبلها.

ضرورتها كقانون المصالحة وثقل القوانين المتخذة وحجم  إلىويرجع أيضا 
عدم خبرتهم في ميدان وعدم تخصص النواب  إلىقوانين المالية، إضافة والوطنية 
  التشريع.

السياسية الممثلة فيها ال تملك سلطة إتخاذ ضمنها األحزاب وإن المؤسسة التشريعية   
القرار، حيث نالحظ ضعفا في المبادرة بإقتراح القوانين في مقابل تزايد دور المؤسسة 

  كذلك األوامر الرئاسيةوالتنفيذية في التشريع عن طريق مشاريع القوانين، 

  فقدان األحزاب لمصداقيتها. إلىؤدي على المدى الطويل التي ست 

سواءا التشريعي  لألحزاب من اإلهتمام بالعوامل المؤثرة في أدائها البرلمانيالبد   
ة ـهمها تحقيق الديمقراطية الداخلية لألحزاب، ترقية التعددية الحزبيلعل أوأو الرقابي، 

لهيئة اتنفيذ اإللتزامات التي قطعها الحزب للناخبين، كالبرنامج الذي عرضته على 
ور الي تزيد من فعالية دور األحزاب السياسية في المؤسسة غيرها من األمواإلنتخابية 
التي لعل أهمها حسن إختيار األحزاب السياسية لمناضليهم الذين يتولون مهمة والتشريعية، 

  تمثيل المواطن في المؤسسة التشريعية.

أن رفض النواب بيان السياسة العامة للحكومة أو عارضوا وكذلك لم يحدث   

                                                
  .7، ص2007، مارس 419، العدد الخبر األسبوعي، سلطة تشريعية تابعةكمال زايت، " -1

  6، صهنفس المرجع - 2
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أن حكومة  إلىما يحدث في دول غربية كإيطاليا، حتى تعدى األمر برنامج الحكومة ك
لم تعرض حكومة و، 2006"أويحي" لم تعرض بيان سياستها العامة عندما إستقالت في 

  بلخادم" التي خلفتها برنامج حكومتها على البرلمان.عبد العزيز "

العامة من  وبصفة عامة يمكن القول أن دور األحزاب السياسية في صنع السياسات  
غياب ثقافة ديمقراطية  إلىيرجع ذلك أساسا وخالل البرلمان التعددي بقي أداؤها محدودا، 

راتهم لدى النواب بالدرجة األولى، الذين أصبح همهم الوحيد هو االهتمام بإستثما
، وإقتصار مهامهم في حضور بعض التدشينات بدال من المشاركة في الحوارات الشخصية

التي تهم مصلحة البالد، نلمس ذلك من خالل إرتفاع نسبة الغياب في مدرجات الجلسات 
  كأنها مهجورة.والعامة للبرلمان، التي تظهر 

ن ة داخل البرلمان، لم توجد موجود فئة مثقفعن لكن رغم ذلك برهنت التجربة   
على أن المشكل األساسي ال يكمن في تدني المستوى الثقافي  -ليس بهذه النسبةو قبل

حب البقاء في السلطة  إلىإنما السبب يعود لطموحاتهم السياسية، التي تدخلهم و،  للنواب
البرلمان، فعدم تغيير  إلىمن خالل والئهم للحكم، متجاهلين المهمة التي من أجلها دخلوا 

  هذا ما يؤثر على إستقاللية الهيئة.وقمة يوحي بعدم التغير في النظام، األشخاص في ال

المصالح الحزبية فوق كل إعتبار وجانب بروز المصالح الخاصة للبرلمانيين  إلى  
على حساب المصالح العامة، األمر الذي قلص من مصداقية التمثيل النيابي الذي يعتبر 

  ر الزاوية في النظام الديمقراطي.حج

أنها جاءت في مرحلة وال سيما وغرفة ثانية  إلىبالرغم من بروز عدم الحاجة و  
  إتسمت بعدم اإلستقرار، لذا أصبح المطلب أكثر إلحاحا نحو التغير.

من  لكذوتوجيهها وم السياسات العامة األحزاب السياسية في رستشارك أيضا  كما      
خيرة تتشكل من األغلبية ن هذه األحيث أ ،عمال الحكومةالرقابة على أوخالل التشريع 

انطالقا من هذا و ،أي من الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد في البرلمان ،البرلمانية
في الحكومة(تشكيل  حزاب السياسية تشارك في تنفيذ السياسة العامة من خالل تمثيلهافاأل

  .غلبية البرلمانية)الحكومة من األ

دور هذه األحزاب السياسية في رسم السياسة  إلىفي المبحث التالي سنتطرق و 
  العامة في اطار السلطة التنفيذية.

  

  

  

  

  

  



  2007إلى  1997الفصل الثاني:   دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في الجزائر من 

 

148 
 

 


 
 

عملها و بالتالي فالسياسة العامة للحكومةوأغلبية برلمانية  إن تشكيل الحكومة يتطلب  
الذي تشكل منه أغلبية أعضاء الحكومة والحزب الذي له األغلبية (يحدد أساسا في مؤتمر 

التحالفات. أي  إلىتلجأ األحزاب  )، وفي حالة ما اذا لم يكن هناك أغلبية برلمانيةعادة
  وجود إئتالف حكومي.

دور األحزاب السياسية الجزائرية على هذا المستوى السياسي يجسد المواقف و  
هي ومتطلباتها األساسية، واجاتها عن حومة للسياسة المعبرة عن اإلتجاهات العا

تنفيذها بشكل و خيارات صعبة في عملية صنع السياسة الحكومية (األحزاب) بذلك تواجه
  .عام

ب السياسية الجزائرية في األحزا مدى فعاليةو دور إلىسنتطرق في هذا لمبحث و  
  هذا المبحث المطالب التالية: يتضمنوتنفيذها، وياسات العامة في صنع الس الحكومة

 الحكومات االئتالفية في الجزائر. : تجربة التحالفات فيالمطلب األول  

 االحزاب السياسية في تنفيذ السياسة العامة (من خالل  مشاركة :المطلب الثاني
  . 2002 إلى 1997الحكومة) من 

 مشاركة األحزاب السياسية في تنفيذ السياسة العامة (من خالل  :المطلب الثالث
  . 2007 إلى 2002الحكومة) من 

مدى تنفيذها على أرض الواقع والتي جاءت بها كل حكومة  ةمع ذكر السياسات العام    
  .حاجات المواطنينوإستجابتها لمطالب مدى و
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  المطلب األول: 

 اإلئتالفية في الجزائرالحكومات وتجربة التحالفات 
  

بالتالي إذا تعددت األحزاب فإنه يصعب على إحداها تكوين أغلبية برلمانية تقويه،   
إقامة بعض التكتالت داخل البرلمان من أجل دعم  إلىاألحزاب في هذه الحالة هذه  تميل

ين توزع الوزارات على أعضاء ب القوية ليتمكن رئيسه من تشكيل حكومة أأحد األحزا
تسمى هذه ومقاعد كل حزب في البرلمان وأهمية وذلك حسب وزن وهذا اإلئتالف، 

  الحكومة " بالحكومةاالئتالفية".          

اذا فالحكومة اإلئتالفية هي كل حكومة تتحالف فيها عدة أحزاب سياسية لتأمين  
مقومات ولسياسي الناجح يقوم على قواعد ، واإلئتالف ا1األكثرية داخل المجالس التمثيلية

الرغبة في والفهم المتبادل والمحافظة عليه من حيث اإلحترام وتشمل بناء اإلئتالف 
حلول وسط لدى كل األطراف رغم اختالف حجمها، فالشراكة ال تعني تقسيم  إلىالوصول 

ف له الحق المسؤوليات بالتساوي بين جميع األطراف، بل يعني أن كل حزب من االئتال
يضا أن كل األطراف تتمتع بنفس الحق في اتخاذ كما يعني أ ،احترامهوبابداء رأيه 

  .في توزيع المهاموالقرارات 

وتفعيل  فض النزاعات،روالمحافظة على اإلئتالف تكون بإقامة التشاور والحوار و  
  .التواصل بين األحزاب في حياتها الداخلية

لقد عرف النظام السياسي الجزائري تجربة الحكومات اإلئتالفية التي تعتبر سابقة و
 إلىلكن قبل التطرق و في األنظمة السياسية العربية.وهامة في التاريخ السياسي الوطني 

أهم التحالفات التي قامت بها  إلىالحكومات اإلئتالفية التي عرفتها الجزائر، سنعود أوال 
الذي جاء بالتعددية الحزبية  1989الجزائرية بعد إقرار دستور  األحزاب السياسية

التكتل في ظل التجربة الجزائرية يتميز بقصر وآليات التحالف والسياسية، ألن خلفيات و
ارتباطها في الغالب بتداعيات األزمة. فما عرف بإسم "مجموعة وعمر التجربة ذاتها 

التكتل أساسا لمواجهة وقام هذا التحالف  حيث ،الجماعيواألحزاب" يعكس العمل المشترك 
(ايقاف المسار االنتخابي الوضع األمني تحديات سياسة عرفها النظام السياسي الجزائري

  الذي استهدفت خيار التعددية ذاته. و الفراغ المؤسساتي،...الخ)

ى األحزاب ـشروطها علوا ـلقد فرضت األزمة التي مرت بها الجزائر منطقهو    
لقد عرفت ويدعو إليه، وعملها، وأصبح التقارب من أهم خيارات العمل، له ما يبرره و

حاولت كل واحدة  الجزائر في ظل أزمتها السياسية اإلعالن عن "أربع مجموعات حزبية"
  .التحديات القائمةومنها تقديم تصور محدد لما تراه حال لألزمة 

  

                                                
، 1985لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ا :، بيروت2ط ،1، جموسوعة السياسة...)، وآخرون(عبد الوهاب الكيالي  -1

  .15ص
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  :مجموعة األحزاب الستة -1

بهة القوى اإلشتراكية، الحركة ج :ستة أحزاب هي 1990باشرته في أوت   
الديمقراطية للتجديد الجزائري، الحزب اإلشتراكي للعمال، حزب العمال، إتحاد القوى 

  .إتحاد القوى من أجل التقدم ،التقدمية

   :تقدمت هذه المجموعة بعريضة مشتركة تضمنت جملة مطالب منهاو 

 إجراء إستفتاء يضمن تمثيل هذه األحزاب.  

 إستفتاء كل األحزاب من خدمات وسائل اإلعالم.  

  القوانين وإيقاف العمل بالمحاكم الخاصة تمهيدا إللغاء القضاء اإلستثنائي
  .اإلستثنائية

  الحريات العامة للمواطنينوإحترام الحقوق األساسية.  

  التحقيق في جرائم التعذيبوالتجاوزات المختلفة، وإيقاف المداهمات.  

 فروضة على العمل السياسيإلغاء القيود الم.  

  دائمةوفتح مؤسسات اإلعالم العامة لألحزاب السياسية بصفة عادلة.  

 -إحترام مشاعر االمة  في وسائل اإلعالم المختلفة.  

  المصلياتووقف التجاوزات التي تتعرض لها المساجد.  

  .1إال بشكل محدودلم تتم لهذه المطالب من قبل السلطة لكن االستجابة 
 

  :مجموعة األحزاب السبعة  -2

   :ضمتو 1992تشكلت هذه المجموعة في ماي    

التنمية، الحركة من أجل التجديد وحركة التجمع اإلسالمي، الحركة من أجل العدالة 
الحزب االجتماعي  .الجزائري، حركة النهضة اإلسالمية، الحزب االجتماعي الديمقراطي

  الحزب الوطني الديمقراطي.، الحر

كان أهم ما  هذه األحزاب تصريحا مشتركا (بيان مطالب سياسية) قد وقّعتو
  : تضمنه

  الطمأنينةوحقوق اإلنسان قصد إعادة الهدوء والجماعية واحترام الحريات الفردية.   

  طني مع األحزاب السياسية دون إقصاء حول المشاكل الدستوريةوفتح حوار 
  .اإلقتصادية وغيرهاوالسياسية و
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 تنظيم اإلنتخابات على جميع المستوايات اإلعالن عن رزنامة.  

  التلفزيونوفتح وسائل اإلعالم العمومية للحوار خاصة اإلذاعة  

  التوقف عن اإلستعمال غير الشرعي لوسائل الدولة من أجل إنشاء جمعية سياسية
  .ال تتماشى مع القوانين المعمول بها

  المواطن رفع الغبن عن وتشكيل حكومة قادرة على المصالحة الوطنية.  

   :وإن أهم األسباب التي حفزت قيام هذه المجموعة هي       

 تصاعد العنف بسبب حل الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ.  

 إستفحال مشكلة المعتقالت الصحراوية.  

  الوطني" الذي أنشأه محمد بوضياف "التجمعحزب إعتماد  إلىإتساع نطاق الدعوة 
 حزب السلطة إلىمة الحتمال تحوله القائالذي اصبح يشكل خطرا على األحزاب و

ية ذاتها التي يمكن أن تذوب مرة أخرى في أحادية دالتعد إلىوإمتداد هذا الخطر 
  .جديدة

  رفض األحزاب الموقعة للبيان البقاء واجهة لديمقراطية شكلية حيث بدأت مظاهر
  هذه المطالب لم تلق أي صدى من طرف السلطة.و ،األحادية في التشكل

  :مجموعة األحزاب األربعة  -3

وقعت أربعة أحزاب هي: حزب جبهة التحرير الوطني، الحركة  1994جوان  4في 
اإلسالمية بيانا  من أجل الديقراطية في الجزائر، حركة المجتمع اإلسالمي،  حركة النهضة

الوطني تطلب إن األحزاب السياسية الموقعة على هذه الوثيقة حرصا منها على إنجاح الحوار " :فيه
  .إتخاذ التدابير اآلنية المقترحة سواء ما كان مساعدا على عودة الطمأنينة للمجتمع

  إتخاذ إجراءات لفائدة األعضاء القياديين للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بما يسمح لهم
  .بالمشاركة في إنجاح الحوار الوطني

  وم عليهم بسبب آرائهمالمحكوإطالق صراح المعتقلين إداريا وغلق المراكز األمنية.  

 1"وقف تنفيذ أحكام اإلعدام.   

منية التي تمر مة األزجانب مطالب أخرى عديدة تنصب غالبيتها في تجاوز األ إلى
احترام الحقوق و ،احترام حرية الصحافةوفتح المجال االعالمي للمعارضة و ،بها البالد
  الحريات العامة للمواطنين.واالساسية 

اذ لم  ،)1994(أواخر جانفي  قبل ايام من انعقاد ندوة الوفاق الوطني لقد صدر هذا البيان
حزاب أ )3( حيث قاطعت ثالثة ،بشكل محدود تستجب السلطة لمطالب هذه المجموعة االّ

  ).الميسالاركة المجتمع من بين األربعة ندوة الوفاق الوطني (ماعدا ح
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   :مجموعة العقد الوطني -4

التجديد  (حزبإجتمعت في روما سبعة أحزاب جزائرية  1995جانفي  13في   
 (FLN)ني ـ، جبهة التحرير الوط(FFS)، جبهة القوى االشتراكية (PRA)الجزائري 

 (HAMAS)، حركة المجتمع اإلسالمي (MDA) الحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر
جانب الرابطة الجزائرية  إلى) (FIS)، ممثل عن جبهة اإلسالمية لإلنقاذ (PT)حزب عمال 

التوقيع على أرضية تقترح عقدا وللدفاع عن حقوق اإلنسان لتحقيق اإلتفاق فيما بينهما 
  .شرعي لألزمةوالمعارضة إليجاد حل سياسي سلمي، شامل ووطنيا بين السلطة 

مبادئ أصبحت تعرف فيما ووقد وقعت هذه المجموعة أرضية إتفاق تضمنت قيما   
  .بوثيقة العقد الوطني"بعد "

   :اإلئتالف الحاكم -5

وضعا إقتضى تحالف ثالثة أحزاب  1997أفرزت اإلنتخابات التشريعية في جوان   
حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، وهي: التجمع الوطني الديمقراطي 

فشل أي حزب في الفوز بأغلبية أصوات الناخبين  إلىذلك راجع و .لتشكيل حكومة إئتالفية
اإلنفراد بالحكم بالتالي كان البد من إئتالف األحزاب وبما يسمح له بتشكيل حكومة 

المذكورة سابقا ضمن أول حكومة تعددية تعرفها الجزائر، فبعد ظهور نتائج اإلنتخابات 
الخيارات ول اإلحتماالت إن ك: "الطاهر بن بعيبش صرح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي

أن اإلئتالف سيكون هو الواقع في كل المستويات المتصلة بالحكومتين المحلية وستظل مفتوحة، 
   .1"المركزيةو

وقت قريب تبدو  إلىالحقا تم تشكيل حكومات إئتالفية إتسعت ألحزاب كانت و
  .مواقفهاوحد بعيد في مبادئها  إلىفيما بينها متناقضة 

 طموحاتوكمحاولة لمواكبة خصوصيات اإلئتالفية في الجزائر  الحكومة لقد جاءت      
أنعكاسا لتوازنات القوى ومتطلبات المناخ السياسي السائد، والمرحلة التي ظهرت فيها 

  .السياسية من خالل تواجدها داخل الحكومة

في اإلئتالف الحكومي، على رئيس الحكومة أن يشكل حكومة مكونة من عدد من و
عدم إصطدامه بالمعارضة في البرلمان، وهنا يمكن وب حتى يضمن بقاء حكومته، األحزا

حول تعيين رئيس الحكومة والتي تؤكد  75في المادة و، 1996أنه في دستور  إلىاإلشارة 
رئيس الجمهورية، وله حرية مطلقة ألن الدستور  ى أن التعيين في هذا المنصب يتوالهعل

لم يضع له أي قيد في ذلك، بل أكثر من ذلك لم ينص حتى على الشروط أو المعايير التي 
ية أيعين يلتزم بها رئيس الجمهورية عند تعيينه لرئيس الحكومة، وعليه يمكن له أن 

كما أنها وهشة وشكلية شخصية لهذا المنصب، غير أن هذه الحرية الدستورية، هي حرية 
   :قيدة من الناحية العملية بشرطينم

 أغلبية برلمانية من جهة.  
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 رئيس  من جهة أخرى هناك التجربة السياسية، فعلى رئيس الجمهورية أن يختارو
وجودها في الساحة السياسية، أما ما يتعلق على الحكومة من الشخصيات التي برهنت 

التي تعتبر قيدا في مواجهة رئيس الجمهورية حيث ال يمكن تجاهلها، إذ وباألغلبية البرلمانية 
عليه أن يختار رئيس حكومة من األغلبية البرلمانية، حيث ال يحدث التصادم بالمعارضة في 

أحمد أويحي سنة و 2000في هذا الصدد عند إختيار علي بن فليس سنة ومنح الثقة للحكومة، 
ه سلوك ديكتاتوري رزقي، أنّأفيرى السيد فراد في البرلمان، " من حزب ال يملك األغلبية 2003
شمولي، إذ رغم عدم نص الدستور على ذلك، أيعقل أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس وفردي 

يذهب في و"، 1على األقل إحتـرام هذه اإلرادة الشعبية ن خارج األغلبية البرلمانية، فيقومحكومة م
هو نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب ومارة عبد الرحمان نفس اإلتجاه السيد بن ع

ه تراجع للثقافة الديمقراطية، فكان من المفروض في وجود "يرى أنّجبهة التحرير الوطني حيث 
تعيين رئيس الحكومة، فرئيس  إلىالمسار الديمقراطي و ة أن يوافق تلك الحركة التطويريةأغلبية برلماني

  . 2"ليس التعدي على التوازنوالجمهورية من المفروض أن يحافظ على التوازن 

بعد كل إنتخابات و، 1997جوان في بناء على نتائج اإلنتخابات التشريعية التعددية و     
تم تشكيل حكومة جديدة وتشريعية كما نص عليه الدستور قدمت الحكومة إستقالتها 

ذلك في عهد الرئيس و 1999قد عرفت الجزائر حكومتين إئتالفيتين قبل سنة وفية، إئتال
ديسمبر -1997ولى (جويلية أويحي األالسيد أحمد المتمثلة في حكومة و "اليمين زروال"

 .)1999ديسمبر  -1998إسماعيل حمداني (دسيمبر السيد حكومة و )1998
 مشاورات  بإجراء قام ):1998ديسمبر  - 1997( جويلية  *أويحي األولىالسيد أحمد  حكومة

الممثلة في البرلمان لتشكيل الطاقم الحكومي، وسياسية مع األحزاب الفائزة في اإلنتخابات 
بما أن وواستطاع تشكيل حكومة إئتالفية ضمت ثالثة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، 

 RNDغير متكافئة من حيث التمثيل السياسي في البرلمان، فقد تحصل األحزاب السياسية 
نوفمبر  28ري في على منصب رئيس الحكومة (الوزير األول حاليا بعد التعديل الدستو

رجية، ة وزارية تضم الوزارات اإلستراتيجية وزارات السيادة (الخاحقيب 20و) 2008
حقائب وزارية، في حين  7لى حصال ع FLNو MSP ماالطاقة)، أ ،الداخلية العدل

 RCDو FFSوهي حركة النهضة وحزاب األخرى المشاركة في الحكومة، رفضت األ
  .بهذه التشكيلة تم دخول مصطلح اإلئتالف الحكومي الممارسة السياسية في الجزائرو

تجرى األحزاب السياسية مساومات تمهيدية من أجل اإلشتراك في اإلئتالف عادة و 
يبين وجهة نظره في أي مسألة من المسائل التي يراها والحكومي، كل يعرض مطالبه 

                                                
  .99-98، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -1
    .99ص، نفسهمرجع ال  -2
، وقد تقلد 2008بتيزي وزو، الوزير األول الجزائري بعد التعديل الدستوري الجزئي في  1952جويلية  2من مواليد أحمد أويحي:  -*

أتى قبلـه  2006- 2003أتى قبله مقداد سيفي وأتى بعده اسماعيل حمداني)، ( 1998-1995منصب رئيس الحكومة مرتين قبل ذلك (
.هو خريج المدرسة 2008نوفمبر  24سيفـي، وأتي بعده عبد العزيز بلخادم)، بينما تسلم رئاسة الحكومة للمرة الثالثة بتاريخ  مقداد

الوطنية لالدارة في الجزائر ومتحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.واضافة الى مختلف المهام 
ة والسياسية التي تقلدها فقد كان أحمد أويحي وسيطا باسم الجزائر لحل النزاع الذي كان قائما شمال مالي سنة الديبلوماسية والحكومي

   .2000- 1999، ووسيطا باسم منظمة الوحدة االفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين أثيوبيا وأريتيريا 1992
Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23-02-2012.             
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لقاءات مع أقرب والفائز في اإلنتخابات أجرى مفاوضات  RNDجديرة باألهمية، فحزب 
  .1المشاركة في السلطة التي تبنت مبدأ MSPو، FLNيه هما األحزاب إل

لقد تكرس النظام البرلماني لمبادئه من خالل عالقة الحكومة اإلئتالفية برئيس 
عدم تدخله في والجمهورية (اليمين زروال)، حيث الحظ تراجع لدور رئيس الجمهورية 

  .شؤون الحكومة، رغم أنه يرأس مجلس الوزراء الذي تتخذ فيه كافة القرارات الهامة

   :برنامج حكومة أويحي األولى عدة محاور أهمهاقد تضمن و

 تعزيز إستقرار البالد.  

  التكيف مع التحوالت العميقة التي تشهدها البالد في المجاالت السياسية         
 .اإلجتماعيةواإلقتصادية  و

  اإلجتماعية من خالل التركيز على ورفع تحدي إستكمال البناء في المجاالت اإلقتصادية
اإلسراع في وتيرة اإلنعاش اإلقتصادي وتدعيم اإلستثمار وية اإلقتصادية دفع التنم

تعميق اإلصالحات التي تتمثل خصوصا في تعميق إصالح المنظومة المصرفية و
  . 2الشراكة األجنبيةوالخوصصة وترقية المؤسسات اإلقتصادية العمومية و

   ضخامة األحداث وإن أهم ما يميز الحكومة اإلئتالفية األولى هو قصر عمرها،   
األزمات التي واجهتها، وهما ظاهرتان يصعب التوفيق بينهما، حيث عرفت الحكومة و

          انتقادات من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني حول الوضع األمني  و ةمساءل
إستجواب حول ظاهرة التزوير التي تعرض لها نواب  إلىتعرضت واإلجتماعي، و

ما يالحظ على األحزاب المشاركة في وني من قبل قوات األمن، المجلس الشعبي الوط
إنهما يشتركان في تحميل مسؤولية فشل  )FLNو MSP(حركة اإلئتالف الحكومي 
تغيير الحكومة بعدما فقدت  إلىهذا ما دفع برئيس الجمهورية ، RNDالحكومة على عاتق 

 أحزاب المعارضة.وتعرضت لإلنتقادات من داخل أحزاب اإلئتالف ومصداقيتها، 
  عندما قرر  :)1999ديسمبر  -1998(ديسمبر  *إسماعيل حمدانيالسيد حكومة

اإلنسحاب من الحياة السياسية، بعد فشل و، إختصار مدة واليته، **الرئيس "اليمين زروال

                                                
  .07، ص1998نوفمبر  12-16، الجزائر، صدر بتاريخ جريدة األطلس األسبوعي -1
  .151، ص2004جانفي  -1998مجلس األمة، حصيلة نشاطات مجلس األمة، جانفي  -2
بمدينة برج بوعريريج، تقلد منصب رئيس الحكومة  1930رئيس حكومة سابق ، من مواليد وسياسي  :اسماعيل حمداني -*

عبد العزيز بوتفليقة، أتى قبله أحمد وأي في فترة حكم اليمين زروال  1999ديسمبر  23الى  1998ديسمبر  15الجزائرية من 
   أتى بعده أحمد بن بيتور.وأويحيى 

Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23-02-2012. 
هو الرئيس السادس للجزائر منذ االستقالل، ولد بباتنة عاصمة األوراس، التحق بجيش التحرير الوطني حيث  :اليمين زروال - **

. بعد االستقالل تلقى تكوينا عسكريا ما أتاح له تقلد عدة مسؤوليات على مستوى 1962و 1957التحرير بين  شارك في حرب
الجيش الوطني الشعبي، اذ أنه اختير قائدا للمدرسة العسكرية بباتنة فاألكادمية العسكرية بشرشال ثم تولى قيادة النواحي العسكرية 

 1990قائدا للقوات البرية بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.عين سفيرا في رومانيا سنة  عين بعدهاوالخامسة، والسادسة، الثالثة 
 30ثم عين رئيسا للدولة لتسيير شؤون الدولة طوال المرحلة االنتقالية في  1993جويلية  10بعدها وزيرا للدفاع الوطني في و

أعلن اجراء  1998ديسمبر  11، في 1995نوفمبر  16في يعد أول رئيس جمهورية انتخب بطريقة ديموقراطية و. 1994جانفي 
  خلفه عبد العزيز بوتفليقة).و(سبقة في هذا المصب علي كافي 1999أفريل  27بها أنهى عهده بتاريخ وانتخابات رئاسية مسبقة 

Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23-02-2012. 
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التي عجزت عن إدارة األزمة السياسية وحكومته اإلئتالفية التي تبنت برنامجه اإلنتخابي 
لم تحقق الحوار مع ولم تنجح في معالجة الظروف اإلقتصادية المتردية، وفي الجزائر، 

القوى السياسية الفاعلة في الدولة، عين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدة مهمته 
  .1999أفريل  15التحضير النتخابات رئاسية مسبقة في 

ية في تغييره للحكومة أن يحترم مطالب األحزاب المتحالفة حاول رئيس الجمهور  
ذلك من خالل تركيبة الحكومة، حيث مس التغيير الوزارات التي تشرف عليها ومعه 

  .احتفظ الرئيس بحقيبة الدفاعوالرئاسة (وزارة الداخلية، العدل، اإلعالم) 

   سياسية في الحكم حزاب الراك األئتالفية الثانية حاول الرئيس إشفي الحكومة اإل 
وزارتي وفقد رئاسة الحكومة تقليص حجم التجمع الديمقراطي ( حزب السلطة) الذي و

جبهة واإلتصال، أما الوزارات التابعة لكل من حركة مجتمع السلم وهما العدل سيادة 
التحرير الوطني فلم تتغير، هذا من ناحية تركيبة الحكومة، أما من ناحية البرنامج 

كة السياسة العامة فقد عبرت "حركة مجتمع السلم" عن رأيها على أن الشراو  اإلنتخابي
بالرغم من المالحظات التي أبدتها األحزاب المشتركة و يجب أن تشمل البرنامج الحكومي.

  في اإلئتالف فقد جاء برنامج حكومة " إسماعيل حمداني" مركزا على:

  ي. لقطاع البنكي والمصرفاإصالح 

  المحافظة و 1ة الحماية اإلجتماعية والتقاعد ومكافحة البطالةـإعادة هيكلة منظوم
 لحوار اإلجتماعي.على السلم اإلجتماعي وترقية ا

  ة وإيجاد الحلول العقالنية الرزينة ـوالفعال لألنشطة اإلنتاجي التسيير السليم
 التي يواجهها اإلقتصاد الجزائري. للمشاكل الهيكلية

  ل اإلنعاش القوي لإلقتصاد في إطار سياسة مدعمة ومنسقة للتنمية إستعادة سب
 على التوازنات األساسية المكتسبة.اإلجتماعية مع مراعاة الحفاظ واإلقتصادية 

   تعميق اإلصالحات اإلقتصادية ووضع المحيط اإلقتصادي في مستوى الحاجيات
 .الملموسة للمؤسسات الجزائرية

  ية للمواطنين بالتركيز اإلداري على توجيه الموارد التكفل بالحاجيات اإلجتماع
 طبقات األكثر حرمانا في المجتمع.المتوفرة في الميزانية نحو ال

    ها الرئيس وفاز في 1999تحضير اإلنتخابات الرئاسية والتي تمت في أفريل
واستمرت الحكومة في عهد الرئيس الجديد المنتخب أكثر من  "عبد العزيز بوتفليقة".

سبعة أشهر في أداء وظيفتها وتحقيق هدفها الثاني بعد اإلنتخابات وهو التحضير 
 .19992للقمة اإلفريقية بالجزائر في جويلية 

                                                
  .230-229، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -1
   . 230ص  ،هنفس المرجع -2



  2007إلى  1997الفصل الثاني:   دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في الجزائر من 

 

156 
 

سدة الحكم عهد جديد  إلى *فقد عرفت فترة مجيء السيد "عبد العزيز بوتفليقة"
جزائري ها ودورها في النظام السياسي الفية في الجزائر من خالل تشكيلتللحكومات االئتال

في المطلبين التاليين من خالل  ور األحزاب فيها، وهذا ما سنتعرض لهدووكذا تركيبة 
دور األحزاب ومشاركتها في تنفيذ السياسة العامة من خالل الحكومة من  إلىالتطرق 

   2002 إلى 1997دور هذه األحزاب من سنة  إلىولكن سنتطرق أوال  ،2007 إلى 1997

  

  المطلب الثاني:

مساهمة األحزاب السياسية في تنفيذ السياسة العامة ومشاركة   
 2002 إلى 1997(من خالل الحكومة) من 

  

لقد فتحت إستقالة الرئيس "اليمين زروال" المجال أمام ترشيح عدد من الشخصيات   
الثالثين مرشحا، إستطاع المجلس الدستوري بعد السياسية لمنصب الرئاسة، تجاوزت 

سبعة مواطنين كمرشحين رسميين لإلنتخابات الرئاسية  ن يعلن عن إبقاءدراسة الملفات أ
للشروط القانونية يمثلون التيارات الثالثة (التيار اإلسالمي، التيار الوطني، التيار 

  .الديمقراطي الالئيكي)

تحالفات إنتخابية من بينها التحالف الذي يساند عرفت الحملة اإلنتخابية عدة  
المشرح الحر" عبد العزيز بوتفليقة" ضم أربعة أحزاب: جبهة التحرير الوطني، التجمع 

مرشح اإلتجاه ، حركة النهضة، ويعود فوز مجتمع السلم الوطني الديمقراطي، حركة
دعم المؤسسة  إلىالثانية  الوطني" عبد العزيز بوتفليقة" في اإلنتخابات الرئاسية التعددية

طرح نفسه كمرشح" اإلجتماع الوطني"، إذ ركزت والعسكرية له، ودعم أحزاب التحالف، 
في حملته اإلنتخابية على لم شمل الجزائريين وتحقيق المصالحة الوطنية والتداول السياسي 

  .1الحزبيةوترسيخ التعددية السياسية وعلى السلطة 

د العزيز بوتفليقة" الرئاسة أعلن عن قانون الوئام بعد تولي الرئيس "عبولكن  
حيث استرجعت المجتمع المدني لمبادرة الرئيس والمدني، واستجابت الطبقة السياسية 

 لم يعلن عن تشكيل الحكومة إالّوالمحكوم عن طريق اإلستفتاء والثقة بين الحاكم  بعض

                                                
أمضى شبابه في مدينة وجدة بالمغرب حيث كان يعمل والده وفي تلمسان  1937مارس  2من مواليد  .عبد العزيز بوتفليقة - *

، بعد االستقالل تقلد عدة مناصب وزارية حيث تولى منصب وزير الشباب 1956بها، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 
يها خدم فو 1979الى  1963ثم تولى منصب وزير خارجية الجزائر من  1963، ثم وزير السياحة عام 1962والرياضة عام 

انتخب كرئيس اللجنة المركزية في البرلمان  1989لرئيسين مختلفين األول أحمد بن بلة والثاني هواري بومدين، وفي أكتوبر 
باشر مسارا تشريعيا للوئام المدني حرص على تكريسه وتزكيته عن وأنتخب كرئيس للجزائر، 1999أفريل  15الجزائري، وفي 

، ومن ثم سمح تعديل الدستور لعبد العزيز بوتفليقة بفرصة الترشح لعهدة 2004أفريل  8ابه يوم طريق استفتاء شعبي، أعيد انتخ
أعيد انتخابه للمرة الثالثة على  2009أفريل  9في يوم الخميس ورئاسية ثالثة بعد أن حدد النص السابق عدد العهدات باثنين فقط، 

  لجزائر. بالتالي فهو الرئيس الحالي لوالتوالي بأغلبية ساحقة 
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23-02-2012.  

  .103، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -1



  2007إلى  1997الفصل الثاني:   دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في الجزائر من 

 

157 
 

أن أحزاب اإلئتالف الحكومي مؤتلفة مع شخص  إلىيجدر التنويه وبعد مرور سبعة أشهر 
 1لكنها ال تتفق مع برنامجه على طول الخط، أو تتوحد آراؤها دائماورئيس الجمهورية، 

السياسات المنتهجة من طرف والبرامج و، مبادئهاوذلك انطالقا من برامج تلك األحزاب و(
  ).رئيس الجمهورية

عرفت  1999أن الفترة بعد  إلىرة مع اإلشا- )2002-1997عرفت هذه الفترة (و 
حكومة السيد أحمد بن بيتور   حكومتين إئتالفيتين هما -بعهد الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"

 - 2000علي بن فليس األولى (سبتمبر السيد حكومة و) 2002أوت -1999(ديسمبر 
 .)2002جوان 
 ):2000أوت  -1999(ديسمبر  *حكومة السيد أحمد بن بيتور-1  

إن  .تعد هذه الحكومة التاسعة منذ بداية التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر  
القراءة السياسية لهذه الحكومة التي تأخرت بسبعة أشهر بعد إنتخاب رئيس الجمهورية 

عدة جهات فاعلة في النظام السياسي وتفيد بأنها نتيجة إتفاق بين رئيس الجمهورية 
س هذه الحكومة رجل تكنوقراطي يحظى بسمعة كبيرة لدى الجزائري، حيث عين على رأ
حقيبة  31ة الحزبي، ضمت الحكوموعن العمل السياسي  االمؤسسات المالية الدولية بعيد

) 7الرئيس بمنصب وزير الدفاع، وزعت الحقائب على سبعة( وزارية فضال عن إحتفاض
شخصيات مقربة من الرئيس عبد العزيز وعلمانية ومنها إسالمية وطنية  2أحزاب سياسية

أحزاب  إلىوزيرا من الحكومة السابقة ينتمون  11بوتفليقة، كما ضمت هذه الحكومة 
  .3جبهة التحرير الوطنيوالتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم 

هو حزب األغلبية البرلمانية منها وزارة ووزارات  7تحصل حزب األرندي على   
زعيمه أحمد أويحي رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس   إلىأسندت العدل التي 

 المجاهدينوالشؤون الدينية والتربية والمواصالت واليمين زروال"، الخارجية، البريد "
العمل، نفس والصناعة وهي الصيد البحري و) وزارات 3ثالث ( مجتمع السلم حركةو

هذه الحكومة إلتحاق كل من حركة  الشيء لحزب جبهة التحرير الوطني ، فيما عرفت
األشغال والنهضة (التيار اإلسالمي) التي تحصلت على وزارتين العالقات مع البرلمان 

اإلسكان حزب التحالف وعلى وزارتين أيضا النقل، الصحة  RCDحزب والعمومية، 
كي) حقيبة وزارية واحدة المتمثلة في الموارد (من التيار الديمقراطي الالئ هوريالجم

الصناعات و هي المؤسساتوحزب التجديد بقيادة بركروح بحقيبة واحدة والمالية، 

                                                
  .7، ص2001جوان  18، الصادرة في 120، العدد جريدة الخبر األسبوعي -1
بمدينة متليلي(غرداية)، متحصل على شهادة  1946جوان  20رئيس حكومة سابق، من مواليد وسياسي  :أحمد بن بيتور -*

)، تقلد 1995-1994من جامعة مونتريال، تقلد منصب وزير الخزينة في حكومة مقداد سيفي( 1984دكتوراه في االقتصاد سنة 
أي في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، سبقه في هذا  2000أوت  27الى  1999ديسمبر  23منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 

  خلفه علي بن فليس، حاليا ( االطار الزمني للدراسة) يشغل منصب نائب بمجلس األمة.والمنصب اسماعيل حمداني 
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23-02-2012..  
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  .المتوسطةوالصغيرة 

 :بوتفليقة منهاعبد العزيز مقربين من الرئيس  إلىحيث أسندت وزارات السيادة  
زرهوني" نائب قائد جهاز اإلستخبارات وزارة الداخلية التي كلف بها السيد "نورالدين يزيد 

عبد "اللطيف بن  إلىوزارة المالية والعسكرية في عهد الرئيس الراحل "هواري بومدين"، 
وزارة الدفاع كانت أحد أهم األسباب في تأخر حيث  ،التجارة "لمراد مدلسي"وأشنهو" 

  .1تشكيل الحكومة

 إلىيالحظ أن هذه الحكومة هي األولى من ناحية المشاركة الحزبية، فباإلضافة   
األحزاب السياسية التي ساندت الرئيس بوتفليقة في اإلنتخابات هناك أحزاب أخرى 

التحاور معه ووقت قريب ترفض الجلوس  إلىحصلت على حقائب وزارية كانت 
"التحالف" الجمهوري بقيادة رضا  حزبحصول حزبين من التيار الديمقراطي "الالئيكي" و(

حصول حزب التجديد على حقيبة واحدة و)، الديموقراطيةومن أجل الثقافة مالك، حزب 
حزب وبقيادة "آيت أحمد"  ت جبهة القوى االشتراكيةرفضولرئيسه "نور الدين بوكروح" 

فإن الحكومة مشاورات، والحكومة بعد إتصاالت  إلىالعمال بقيادة "لويزة حنون" اإلنضمام 
بذلك لن تستطيع المعارضة نقد والتيارات السياسية، وإستطاعت أن تجمع معظم القوى 

  .مواجهة مشروع الحكومة أو جعله يتراجعو

 بنسبة مختلفةوه ألول مرة يتم تشكيل حكومة من سبعة أحزاب سياسية، الواقع أنّ  
هذا ومنها من ليس له مقاعد في البرلمان (حزب التحالف الجمهوري، حزب التجديد)، 

على عكس العملية الديمقراطية التي تفترض في الغالب أن تكون الحكومة مشكلة من 
األحزاب التي حصلت على مقاعد في البرلمان، كما ظهرت على تركيبة الحكومة بصمات 

شاريه الذي عملوا معه طيلة الستة أشهر في رئيس الجمهورية من خالل تعيين مست
والمناجم المالية  متنوعة، وعينهم في وزارات مختلفة (اإلقتصاد، الطاقةمناصب سياسية 

  سلفنا الذكر.أاإلتصال) كما والداخلية 

ما يمكن مالحظته أيضا على هذه الحكومة عالوة على تغييب العنصر النسوي فيها هو 
     متناقضة وأحزاب سياسية غير متجانسة في الرؤى أنها جمعت تيارات سياسية 

قيام اإلئتالف هو تنازل  إلىوالبرامج والسياسات، والعامل الوحيد الذي بإمكانه أن يؤدي 
  تبني برنامج رئيس الجمهورية.وكل األطراف المشكلة له عن برامجها 

ح بعد وضع أمني يسوده اإلنفراج ووضع إقتصادي مري تزامن معتشكيل الحكومة 
إرتفاع أسعار البترول، وضع إجتماعي متدهور، وهذا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية 
المرتكز أساسا على دعم مكاسب الوئام المدني ومواصلة اإلصالحات التي تشمل العدالة 

، وتطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية 2والمنظومة التربوية والتكفل بملف الخوصصة
لحكومة على تطبيق وتجسيد هذا البرنامج، حيث تمثل برنامج إرتكزت السياسة العامة ل

  تحقيقها فيما يلي:  إلىالحكومة وأهم األهداف التي يتطلع 

                                                
  مرجع سابق. "، الشؤون السياسية،وزيرا 33رئيس الوزراء الجزائري الجديد يعلن تشكيل حكومة إئتالفية من " -1
  .232-231، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -2
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بناء إطار للحياة المؤسساتية واإلجتماعية يتوفر فيه التفتح والشفافية وتعميم  -
  المشاركة.

إعادة اإلعتبار للخدمة العمومية كأسلوب للقضاء على وإدخال التجديد على اإلدارة  -
 التعسف في استعمال السلطة.والرشوة وممارسات المحاباة 

 تدعيم إطار سير اإلقتصاد الوطني. -
القضاء على أنواع ويعزز وسائل تنمية الموارد البشرية وإدخال ما يعيد اإلعتبار  -

 خاصة إزاء المرأة.والتمييز 

الطاقات حول  اجماع كلوطار لتفتح اإللسوق الذي يتيح تدعيم إختيار إقتصاد ا -
 هدف موحد يتمثل في التنمية الوطنية.

 مسؤولة تندرج ضمن العولمة.وتدعيم خيار شراكة مفتوحة  -
 .1إعتماد تنمية ذات بعد إجتماعي تعزز التضامن الوطني -

لكن بعد السداسي األول من تنصيبها وصف رئيس الجمهورية هذه الحكومة و
الصراعات وبسبب التماطل في تطبيق برامجها،  "بأسوأ حكومة عرفتها الجزائر منذ اإلستقالل"

عدم التجانس بين أعضاء الحكومة والتناقض اإليديولوجي  إلىهذا راجع وبين الوزراء، 
  بعض الوزراء.وتنامي الخالفات بين رئيس الحكومة و

كما كشفت رسالة إستقالة رئيس الحكومة السيد "أحمد بن بيتور" عن العالقة بين 
مكانة الحكومة كمؤسسة سياسية في النظام السياسي ورئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية 

الجزائري، فالطاقم الحكومي الذي يختاره رئيس الحكومة قد فرض فرضا من قبل رئيس 
يقول في هذا الصدد ودستورية في تشكيل الحكومة، الجمهورية الذي صادر صالحياته ال

حرمتني عمليا بذلك من أهم صالحياتي مخاطبا رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" "
بقصد عرقلة الحكومة تم تشكيل حكومة موازية تابعة لرئاسة الجمهورية و 2"الدستورية

ورئيسها بواسطة  ومةترسم سياسات دون إشتراك الحكوتتشكل من وزراء تتخذ قرارات 
يستنتج رئيس وطالما أن عطلة البرلمان ال تزيد عن شهر،  ااألوامر التي ليس لها مبرر

حكومة موازية تسير على خطة  إلىتقيل أن مثل هذه الممارسات تؤدي الحكومة المس
 .3تهدد الممارسات الديمقراطية في البالدومخالفة لخطة  الحكومة الرسمية 

تشكيله واستحواذه على صالحيات رئيس الحكومة وإن إحتكار رئيس الجمهورية 
لحكومة موازية ال يعفى األحزاب المشاركة في اإلئتالف في تحمل مسؤولية فشل 

مجال للصراعات بين عدة مجموعات منها ما هو  إلىالحكومة، حيث تحولت هذه األخيرة 
  ي على عالقات غير رسمية.منها ما هو مبنومبني على أسس حزبية مصلحية 

بعد هذه الحكومة تأتي الحكومة اإلئتالفية الثانية في عهد رئيس الجمهورية عبد و
                                                

  .153، ص2004جانفي -1998مجلس األمة، حصيلة نشاطات مجلس األمة، جانفي  -1
   .232، صبقامرجع سعبد النور ناجي، -2
   . 232ص  ه،المرجع نفس -3
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المتمثلة في حكومة و اإنهاء مهامهوالذي يملك صالحية تعيين الحكومة والعزيز بوتفليقة 
  السيد علي بن فليس األولى.

  :)2002جوان -2000(سبتمبر  *األولى علي بن فليسالسيد حكومة -2

جاءت هذه الحكومة بعد إستقالة الحكومة السابقة  " أحمد بن بيتور" بسبب التداخل 
الصراعات بين وزراء ورئيس الحكومة، وفي الصالحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية 

بهدف تقوية مركزه على رأس مؤسسات وتوجهات السياسة العامة للحكومة، والرئيس 
م السياسي الجزائري، أسند رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة بوزراء من المقربين النظا

وضعهم في مناصب إستراتيجية (الخارجية، اإلعالم)، لكن التغيير الجزئي في الحكومة لم 
  يمس الحقائب الوزارية التابعة ألحزاب اإلئتالف السبعة في الحكومة السابقة.

ية، السيد " محي الدين عميمور"، في منصب يظهر من خالل تعيين رئيس الجمهور
  .1السيد عبد العزيز بلخادم في منصب وزير الخارجيةوالثقافة، ووزير اإلتصال 

الموافقة من وبرنامج الحكومة الذي نال التزكية وتتمثل الخطوط العريضة لسياسة و
  البرلمان لغرفتيه المكون من أحزاب اإلئتالف في ثالثة محاور رئيسية: 

إعادة اإلعتبار لدولة القانون من خالل إصالح العدالة وم مكاسب الوئام المدني تدعي -
  اإلدارة العمومية.و

 نتائج أوفر.وتوفير الشروط المالئمة إلنعاش اإلقتصاد بوتيرة إسراع  -
 تقديم إشارات قوية واإلسراع بتنفيذ برنامج التخصيص المعطل منذ سنوات  -

المستثمرين األجانب قصد تشجيعهم القتحام ميدان اإلنتاج بدل اإلكتفاء بعقد وللمتعاملين 
 .2الشراءوصفقات للبيع 

 وكانت األهداف المرجوة من هذه السياسة متمثلة فيما يلي: 
عصرنه جهازها وتحسين مستوى وموظفيها وترشيد خدمات اإلدارة العمومية  -

  القانون.وحقيقية لدولة الحق وإصالح قطاع العدالة، مما يسمح بإرساء قاعدة 

 تعبئة أكبر إلىإضفاء مرونة أكبر على الجهاز االقتصادي من أجل التوصل  -

                                                
بباتنة، تحصل على شهادة الليسانس في الحقوق عام  1944سبتمبر  8رئيس حكومة سابق من مواليد وسياسي  :علي بن فليس -*

احتفظ بهذا المنصب خالل فترة ثالث حكومات متتالية (حكومة قاصدي مرباح، وأختير وزيرا للعدل،  1988، وفي سنة 1968
المكتب السياسي وعضوا في اللجنة المركزية  1989حكومة سيد أحمد غزالي)، انتخب في ديسمبر وحكومة مولود حمروش 

قات مع المجلس الشعبي كلف بالعالوعضوا في نفس المركز 1998أعيد انتخابه في شهر مارس ولحزب جبهة التحرير الوطني، 
قد أعلنت الجبهة عن وخلفا لبوعالم بن حمودة،  2003الوطني(البرلمان).تم انتخابه أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني في سبتمبر 

على الرغم من ميل ما سمي بالحركة التصحيحية (جناح من الجبهة موال للرئيس عبد  2004عزمها ترشيحه لرئاسيات أفريل 
تقلد منصب و.2003ديسمبر  30قد جمد القضاء الجزائري نشاط الجبهة في وتفليقة) الى الرئيس الجزائري بوتفليقة، العزيز بو

أي في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، سبقه في هذا المنصب أحمد  2003الى ماي  2000رئيس الحكومة الجزائرية من سبتمبر 
  خلفه أحمد أويحي.وبن بيتور 

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23-02-2012. 
  .233، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -1
  .2000تقرير الجرائد الوطنية حول تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان، سبتمبر  -2
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التي تزخر بها الطاقات التقليدية كالفالحة  ارات واستغالل أمثل للموارد المختلفةلالستثم
 والسياحة والخدمات على إختالفها.

الدولة  ريع اإلستثمارية بزيادة دعمالمشاالعمل على إزالة اإلختالل في آليات إنجاز  -
في مجال الحماية القانونية والتحكم في العلوم والتكنولوجية وترقية المنافسة من خالل 

 تنقيح النصوص وضمان إنسجامها وسن قانون جديد للخوصصة.
     تشجيع إستصالح األراضي وتحويل وتكييف الزراعات وفق حاجيات البالد  -

تقديم التوضيحات بشأن القانون األساسي والمقتصد للموارد واإلستعمال العقالني و
 .1لألراضي الفالحية

ها ستميز مسار إتخاذ التي قال أنّو ،إختار علي بن فليس شعار الفعالية لحكومتهبالتالي 
إعادة تأهيل القرار والقرار أوال، من خالل إضفاء طابع المسؤولية على القطاعات 

يفترض تنوعا في النقاش الداخلي في صفوف الحكومة  تطبيق،ي، ثم الفعالية في الالسياس
قد وجه السيد "علي بن فليس" بهذه وفي النقاش الخارجي، ولكن وحدة مطلقة في العمل و

المالحظة األخيرة تحذيرا ألعضاء فريقه الحكومي حتى ال تتكرر تجربة ما جرى مع 
تام مع  الوزراء في تناقضبعض و ما كان يبد" المستقيل، عندرحمد بن بيتوأحكومة "

قد حاول وبعضهم أو مع رئيسهم، في تصرفاتهم أو من خالل تصريحاتهم للصحافة، 
قد وبوتفليقة نفسه حينها التدخل لوضع حد لهذه اإلزدواجية داخل أعضاء حكومته، 

" إن هم إستمروا بإجراء عملية جراحية دقيقةتوعدهم في أحد إجتماعات مجلس الوزراء " 
  .2تعطيل أو عرقلة تطبيق البرنامج اإلنتخابي في الميدانوهم في تناقض

أحزاب اإلئتالف وتميزت مسيرة الحكومة بتصاعد الخالفات بين رئيس الجمهورية 
المشاركة في الحكومة، بسبب مشاريع القوانين التي يمررها الرئيس والمتمثلة في البرلمان 

اب مثل: قانون الخوصصة عن طريق الحكومة، حيث وجدت معارضة من قبل األحز
قانون العقوبات، حيث إتهم رئيس الجمهورية أحزاب اإلئتالف باألنانية واإلستثمار 

المناصب و المكاسب إلىها تسعى أنّوتفضيل المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، و
غياب  إلىأرجعت األحزاب السياسية المشاركة في اإلئتالف الحكومي خلفيات األزمة و

 3اإلنفراد بالقرار من قبل رئيس الجمهوريةوالحوار مع اإلئتالف الحكومي والتشاور 
"البونابارتية" المعلن عنها من خالل اإلجراءات المفروضة على  تحقيق الرغباتو

  اإلخطار التعسفي للمجلس الدستوري من أجل تقليص صالحيات البرلمان.والصحافة 

من اإلئتالف الحكومي إحتجاجا  RCDرة إنسحاب ألول موكما عرفت هذه الحكومة 
  . 4على القمع الذي تعرض له المتظاهرون في منطقة القبائل

                                                
  .2004جانفي -1998األمة، حصيلة نشاطات مجلس األمة، جانفي مجلس  -1
  .234-233، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -2
، یومیة إعالمیة جریدة الخیر الیومي"، خطاب السید محفوظ نحناح، رئیس حركة حماس، أمام أعضاء المجلس الشوري الوطني للحزب"  -3

  .3، ص05/01/2001وطنیة، الجزائر، الصادرة یوم 
  .234، صبقامرجع سعبد النور ناجي، -4
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 من خالل ما تقدم نالحظ أن الحكومات المتعاقبة تبنت برامج تشمل كل المجالت
ساسا في تمس حياة المواطنين والمتمثلة أوالمحورية التي تهم وساسية طاعات األالقو

فمن  ،الحريات العامة...الخ ،المستوى المعيشي ،الفالحة ،السكن ،التكوين ،التعليم ،الصحة
منحهم حياة رغيدة و ،تسهيل حياة المواطنين إلىخالل هده البرامج سعت الحكومات 

حيث أن معظم البرامج  ،أرض الواقع نالحظ عكس ذلك  لكن علىو لهم، تحقيق الرفاهيةو
هذا و ،لم يتم تجسيدهوعلى ورق  االكثير منها بقي حبروقع لم يتم تنفيذها على أرض الوا

ما تم انجازه من سياسات حكومية في هذه  إلىما سنالحظه فيما يلي من خالل تطرقنا 
  ).2002- 1997( الفترة

ذكر أهم ذه الحكومات على أرض الواقع سأحاول فيما يخص تطبيق برامج هو 
 1997إقتصادية المنجزة طيلة الفترة الممتدة من والمشاريع من منشآت أساسية إجتماعية 

  .2003 إلى

وحدة سكنية تشمل كل أنواع السكنات  693 849ففي مجال السكن فقد تم إنجاز 
  (السكن العمومي اإليجاري، السكن اإلجتماعي التساهمي، السكن الريفي...).

مدرسة  2443وإكمالية  563وثانوية  232فيما يخص التربية الوطنية فقد تم إنجاز و
  نظام نصف داخلي.ومطعم مدرسي  323داخلية،  114إبتدائية، 

ملحقات  115والتمهين، ومركز التكوين المهني  58 تم إنجازالتكوين المهني:  -
  لم يتم في هذه الفترة إنشاء داخليات.والتمهين، ومراكز التكوين المهني والمعاهد 

 09أماكن اإليواء،  108700وجية، مقاعد بيداغ 263000التعليم العالي: تم إنجاز  -
 .ةعم جامعيامط

 ارياضي امركب 120متعدد الرياضات،  املعب 91الرياضة: تم إنجاز والشباب  -
 قاعدة متعددة الرياضات. 80وجواري 

 امركز 129عيادة متعددة اإلختصاصات،  48مستشفى،  11الصحة: تم إنجاز  -
 قاعدة عالج. 548و اصحي

 .اثقافي امركز 27ودور للثقافة  10الثقافة: تم إنجاز  -
 بشبكة الكهرباء. 191523منزل بشبكة الغاز و 324681المناجم: تم ربط والطاقة  -
 محجز مائي. 47وبئر،  5316تم حفر وسدود،  9الموارد المائية: تم إنجاز  -

م كل 2287غرب، -كلم من الطرق السيار شرق 66األشغال العمومية: تم إنجاز  -
تحديث شبكة وتهيئة وكلم صيانة  3116كلم طرق والئية،  1908طرق وطنية، 

منشآت مرفقية  8منشأة فنية، وتم إنجاز وتهيئة  307الطرقات، كما أنجزت أيضا 
 منشأة مطارية. 25تهيئة وإنجاز و

 كلم من شبكة السكك الحديدية. 362النقل: تم إنجاز وتحديث  -
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 في هذا المجال. الفالحة: لم يتم إنجاز أي مشروع -

 الداخلية: لم يتم إنجاز أي مشروع في هذا المجال أيضا. -

 1.083.840فيما يخص مناصب الشغل المستحدثة في هذه الفترة فقد تم إستحداث و

المؤسسات، أما معادل مناصب الشغل الدائمة ومنصب شغل من قبل اإلدارات العمومية 
 905.034اليد العاملة المكثفة فبلغ على مدى سنة المستحدثة في إطار الورشات ذات 

 منصب.

مليار دينار بالنسبة  2841أما اإلستثمارات المنجزة طيلة هذه الفترة فبلغت 
وبالتالي بلغ مجموع  1مليار دينار بالنسبة لإلستثمار األجنبي 833لإلستثمار المحلي و

مليار دينار 3674اإلستثمارات 
*
. 

 ) 2003-1999نالحظ من خالل هذه اإلنجازات أنها ضعيفة مقارنة بالفترة الزمنية (
عدد السكان، في حين عرفت هذه الفترة إرتفاع اسعار البترول في األسواق الدولية ما و

انعكس إيجابا على الخزينة العمومية، مما زاد من مداخلها ( كون اإلقتصاد الجزائري 
لى)، فهذه اإلنجازات لم تلبي إحتياجات المواطنين الذي يزداد إقتصاد ريعي بالدرجة األو

ذلك من خالل الوحدات السكنية المنجزة في هذه الفترة  ضحيتوأخرى  إلىطلبهم من سنة 
كذا اإلنجازات في قطاع التربية الوطنية، التكوين المهني، الثقافة، الصحة، الموارد و

ي قطاع الفالحة حيث لم يسجل إنجاز أي خاصة فواألشغال العمومية، النقل والمائية 
 الذي يعتبر عصب اإلقتصاد فيما يخص تحقيق األمن الغذائي ومشروع في هذا المجال 

أخرى بالنسبة  إلىمن سنة  هذا ما يعكس زيادة فتورة االسترادوكذا اإلكتفاء الذاتي و
وهذا  وت،...الخ)لمواد الغذائية المختلفة وخاصة األساسية منها (الحبوب، الحليب، الزيل

نتيجة لعدم اإلهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي بدى واضحا جدا من خالل عدم تسجيل أي 
ضعف  إلىإنجاز في هذه الفترة التي تعدت الثالث سنوات، ويمكن إرجاع ذلك 

مليار دينار (اإلستثمار المحلي واألجنبي معا) في كل  3674اإلستثمارات التي لم تتعدى 
قلة مناصب الشغل المستحدثة فهي لم  إلى، اضافة 2003 إلى 1999ي من تلك الفترة أ

  منصب شغل. 1 988 874تتعدى 

عرفت الجزائر حكومات  2002ماي  20أي بعد اإلنتخابات التشريعية في  2002لكن بعد 
تلبية وسياسات حكومية جديدة كانت هدفها تحسين حياة المواطن وإئتالفية أخرى جاءت ببرامج 

م من أجل تمكينهم حل مشاكلهومطالبهم في حياتهم اليومية في مختلف المجاالت وحاجاتهم 
  .هذا ما سنراه في المطلب المواليوخاصة تحقيق الرفاهية و لعيش كريمة

 

                                                
 "2008-1999" حصيلة المنجزات اإلقتصادية واإلجتماعية للفترة  -1

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz   24/03/2011. 
المالحق.لمزيد من التفاصيل عد الى  -  *  
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  المطلب الثالث: 

  األحزاب السياسية في تنفيذ السياسة العامة ومساهمة مشاركة 

   2007- 2002فترة ( من خالل الحكومة) في ال
  

لي بن السيد عالمتمثلة في حكومة وحكومات إئتالفية  4عرفت هذه الفترة تعاقب 
أويحي الثانية، حكومة السيد أحمد ، حكومة األولى أحمد أويحيالسيد فليس الثانية، حكومة 

  عبد العزيز بلخادم.السيد 

 ):2003ماي - 2002( جوان  الثانية على بن فليسالسيد حكومة  - 1
العزيز  الثانية للسيد علي بن فليس في عهد الرئيس عبد تعتبر هذه الحكومة 

التي عرفت مشاركة و ) 2002ماي  30بعد اإلنتخابات التعددية  الثالثة ( بوتفليقة، تأسست
التي كانت نتائجها من نصيب التيار الوطني و اسياسي احزب 20 شملت حزبية واسعة
  .FLNب مجسدا في حز

ومة من الدستور الجزائري ال يلزم رئيس الجمهورية أن يعين رئيس الحكإذا كان 
ار الوزراء من هذه األغلبية، لكنه في المقابل يفرض على رئيس يإختواألغلبية البرلمانية، 

ال يمكنه أن يمارس مهامه إال إذا حاز على موافقة والحكومة تقديم برنامجه للبرلمان 
ني أن الحزب الذي يحوز األغلبية في المجلس الشعبي هذا يعوالبرلمان على برنامجه، 

من جهة أخرى  ،1الوطني بإمكانه إسقاط الحكومة التي ترأسها شخصية من حزب األغلبية
جهة الحكومة في مجال ما إذا افاعلة في مووفالمجلس الشعبي الوطني ليس له سلطة فعلية 

الشأن في هذه الحكومة و ب كما هلم تراعي في تشكيلتها الخريطة السياسية للمجلس المنتخ
التي يترأسها األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني "علي بن فليس" وربما ال تأخذ في 

  .2اإلعتبار البرنامج اإلنتخابي للحزب الفائز

ما يالحظ على تركيبة الحكومة هو أنها ال تعكس التمثيل البرلماني وحجم المقاعد و
% من 25خير على التحرير الوطني، حيث تحصل هذا األالتي تحصل عليها حزب جبهة 

بقيت ووزارة  15حقيبة وزارية تحصل على  38المناصب الحكومية، إذ من مجموع 
عبد العزيز  :نور الدين يزيد زرهوني، الخارجية :وزارات السيادة بدون تغيير (الداخلية

العالقة بالتسيير حمد أويحي)، شمل التغيير الحقائب ذات أ :وزير العدلو ،بلخادم
المالي حيث أوكلت للفريق الجديد مهمة تنفيذ مخطط اإلنعاش اإلقتصادي واإلقتصادي 

 إلىأن التعديل الحكومي يهدف  إلىار بيان الرئاسة أشو ،الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية
تحقيق برنامج اإلنعاش اإلقتصادي حتى يلمس وإضفاء الفاعلية على نشاط الحكومة 

                                                
  .235، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -1
  .235ص ،سهنف المرجع -2
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  .1ثاره في ميدان التشغيل والمعيشةالمواطن آ

 إلىاألهداف التي ترمي وفي هذا اإلطار تتمثل المحاور الهامة لبرنامج هذه الحكومة و
  تحقيقها فيما يلي: 

  الطمأنينية.والسكينة وعودة األمن ومحاربة اإلرهاب حتى القضاء النهائي عليه " -

النمو واستكمالها للمضي قدما في طريق العصرنة ودفع عجلة اإلصالحات  -
 اإلقتصادي المستديم.

تكريسه في إدارة وتحسين نوعية الحكم الراشد  إلىمواصلة الجهود الرامية  -
 الشؤون العامة.

التطبيق الصارم لإلصالحات الكبرى: إصالح العدالة، إصالح مهام الدولة  -
 هياكلها، إصالح المنظومة التربوية.و

 إستثمار منتج على أوسع نطاق إلى اإلقتصادي، تستندو وتيرة قوية للنمبلوغ  -
 تنويع مصادر التمويل).وتطوير القدرة التنافسية ( جهاز اإلنتاج و

 التحكم في ضبط التنظيم الزمني لمخطط دعم اإلنعاش اإلقتصادي  مواصلة تنفيذه. -

ور اإلستثمار المباشر أو في ـات من أجل تشجيع تطـمواصلة تطبيق اإلصالح -
 تحديث النظام المصرفيوة، لمنافسالنهوض بقدرة المؤسسات على اوإطار الشراكة 

 المالي.و

 تنويع مصادرها.والعمل على مضاعفة الموارد المالية للدولة  -
 .2"تحسين ظروف معيشتهمواإلستجابة للطلبات الملحة للمواطنين  -
  

من خالل واألهداف التي تسعى لتحقيقها في اطار ويمثل برنامج هذه الحكومة 
تلف المجاالت ـفي مخ االصالحات دفع عجلة إلى ،يام بهاـاالصالحات التي ترمي الق

هياكلها، تحديث النظام وخاصة العدالة، المنظومة التربوية، اصالح مهام الدولة و
قدرة و تطوير االستثمار المباشروتشجيع  ،المالي، دعم االنعاش االقتصاديوالمصرفي 

خاصة وتنويع مصادرها، والمؤسسات على المنافسة، مضاعفة الموارد المالية للدولة 
محاربة جانب  إلى تحسين ظروف معيشتهم،واالستجابة لمتطلبات المواطنين الملحة 

تحسين نوعية الحكم الراشد  كذاو ة،ـالطمأنينوعودة األمن والقضاء عليه واالرهاب 
تحقيق التنمية  إلىحد ما يسعى  إلىوبالتالي فهذا البرنامج  العامة،تكريسه في االدارة و

   مطالبهم.وتلبية حاجاتهم والمواطنين واالستقرار للدولة وتوفير األمن والمستدامة 
فيما يخص أحزاب اإلئتالف فقد حافظت على حصتها السابقة في الحكومات لكن 

بالتالي تضمن المشاركة السياسية في الحكومة اإلئتالفية، شهدت هذه الحكومة والمتتالية 
                                                

  .2002الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، بيان حول التعديل الحكومي، جوان  -1
  .155، ص2004جانفي - 1998حصيلة نشاطات مجلس األمة، جانفي و مجلس األمة -2
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التصورات بشأن ورئيس الحكومة بسبب إختالف الرأي وخالفات بين رئيس الجمهورية 
ة قطاع النفط، عدم تجانس تركيبة الحكومة ـالعديد من القضايا الوطنية منها خصخص

ار اإلسالمي)، وجود حكومة موازية تتألف من وزراء التي (التيار الالئيكي، التيار الوطني،
جانب تجريد رئيس الحكومة من  إلىرئيس الجمهورية ال يلتزمون بأوامر رئيس الحكومة 

حركة وفشل الحكومة في حل ملف أزمة منطقة القبائل  إلى، باإلضافة 1كامل صالحياته
ة، أما الخالف العميق وريإظهار نية رئيس الحكومة في الترشح لرئاسة الجمهوالعروش 
الحكومة) فكان بشأن أن تسيير الحزب الحاكم "جبهة والرئيس (الجمهورية  الذي بين

استعداده لإلنتخابات الرئاسية، كل هذه األسباب دفعت رئيس الجمهورية والتحرير الوطني" 
  تعيين حكومة جديدة متمثلة في حكومة أحمد أويحي.وبن فليس علي إقالة حكومة  إلى

 ):2004أفريل - 2003( ماي األولى  حكومة السيد أحمد أويحي - 2
كلف و يقة" رئيس الحكومة "علي بن فليس"أقال رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفل

وزير العدل في والمشارك في اإلئتالف الحكومي  RNDاألمين العام لحزب  ""أحمد أويحي
أن تولى رئاسة الحكومة في و قد سبقوحكومة "علي بن فليس" بتشكيل الحكومة الجديدة 

 للحكومة. ا) إذ تم تعيين أحمد أويحي رئيس1997-1995فترتين متتاليتين ( 
إنسحاب وزراء حزب جبهة و إن الحدث الذي سجل في مسيرة هذه الحكومة ه

التحرير الوطني من الحكومة بسبب الخالفات مع الرئيس حول تسيير أمور الحزب 
بسحب الوزراء تكون حكومة "أحمد أويحي" نظريا قد فقدت األغلبية البرلمانية والداخلية، 

يمكن إسقاط الحكومة بالتصويت ولم تعد تلمك سوى األقلية في المجلس الشعبي الوطني، و
  .2السلبي على برامجها، لهذا تم تقديم برنامج رئيس الجمهورية

 قيادة أحمد أويحي التي تضم ية بأشهر من تشكيل الحكومة اإلئتالفلكن بعد أربعة 
ذات التوجه  MSPومن التيار الوطني  RNDو FLNب هي حزوثالثة أحزاب رئيسية 

رئيس  اإلسالمي المعتدل جاء تعديال وزاريا محدودا على حكومة أويحي قام بها
 FLNوزراء غالبيتهم من حزب  7شمل التعديل على والجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة"، 

  الذي يقوده رئيس الوزراء السابق علي ين فليس.

قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعزل علي بن فليس من رئاسة الوزراء على و  
كلف أحمد أويحي الذي بتزعم الحزب والرغم من سيطرة حزبه على األغلبية البرلمانية 

ستة  لحكومة علىرتكز برنامج ايو .3بقيادة الحكومة RNDهو حزب والثاني في البرلمان 
  :4محاور هي

                                                
، 765، يومية إعالمية وطنية، الجزائر، العدد جريدة الشروق، "قبلها أويحيولماذا رفض بن فليس المساومة محمد لعقاب، " -1

  .12، ص2003ماي  08الصادرة في 
، 2003، جوان 53الجزائر، العدد  مجلة الفكر البرلماني، عرض رئيس الحكومة لبرنامج حكومته أمام مجلس األمة"،" -2

  .172ص
  " تعديال محدودا على حكومة أحمد أويحي اإلئتالفيةبوتفليقة يجري  -3

http://www.Kuna.net.Kw/NewsAgencyPubliccite/articledetails.aspx?Language=orbid=1371898, 
05/09/2003/11h23  Vue le 24/03/2011 à 13h34. 

 .156، ص2004جانفي  -1998األمة، جانفي مجلس األمة، حصيلة نشاطات مجلس  -4
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مواجهة وتعزيز األمن الدائم عبر كل التراب الوطني، و: إستكمال المحور األول -
  ماي. 21عواقب كارثة زلزال 

كذا والمتعلقة بإصالح العدالة و: إستمرار مسار الورشات الهامة المحور الثاني -
 أيضا المنظومة التربوية.ومهام الدولة ودور 

 بعث التنمية الوطنية.و: اإلهتمام بتقدم اإلصالحات اإلقتصادية المحور الثالث -
: تكثيف الجهود في إطار الورشة الواسعة المكلفة بتكثيف المحور الرابع -

تطلعات المواطنين، خاصة في تلك القطاعات الواقعة تحت والمجهودات لتلبية 
 ضغط حاد.

خاصة وال اإلجتماعي : اإلهتمام بترقية مساهمة الدولة في المجالمحور الخامس -
 في ميدان التضامن الوطني.

المحيط والتشاور مع الشركاء وتعميق الحوار و: إستمرارية المحور السادس -
 الوطني.

الورشات الهامة التي باشرتها واستمرار لالصالحات و ان برنامج هذه الحكومة ه
) كاصالح 2003ماي -2002الحكومة السابقة (حكومة علي بن فليس الثانية جوان 

دفع عجلة وهياكلها، المنظومة التربوية، االصالحات االقتصادية والعدالة، مهام الدولة 
ي تراب الوطن، تعزيز األمن الدائم عبر كل المطالب المواطنينوالتنمية، تلبية حاجات 

اور مع الشركاء ـالتشود الذي جاءت به هذه الحكومة هي تعميق الحوار ـالشيئ الجدي
ماي، االهتمام بترقية مساهمة الدولة  21، مواجهة عواقب كارثة زلزال المحيط الوطنيو

  خاصة في ميدان التضامن الوطني.وفي المجال االجتماعي 

  ): 2006ي ما - 2004أويحي الثانية( أفريل أحمد حكومة السيد -3

بنسبة عالية من أصوات في  2004أفريل  8بعد إنتخابه لعهدة رئاسية ثانية في 
إنتخابات تعددية تنافسية ، كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، السيد أحمد أويحي 

السابقة بحقائبهم ( وزارة الخارجية،  بتشكيل حكومة ثانية، أين إحتفظ وزراء الحكومة
هذا ما والمناجم)، فيما إحتفظ رئيس الجمهورية بوزارة الدفاع الوطني، والداخلية، الطاقة 

  جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وزير الدفاع الوطني السيد "عبد العزيز بوتفليقة" مرسوما الجمهورية  أصدر رئيس
ألسباب التي جعلت الحكومة تحتفظ بطاقمها رئاسيا يتضمن أعضاء الحكومة، ومن ا

 FLNـ، الحركة التصحيحية لRNDالف الرئاسي (ـالحكومي هو مساندة أحزاب التح
  ) لبرنامج رئيس الجمهورية. MSPو

ركزت أحزاب التحالف في الحملة اإلنتخابية الرئاسية على النتائج اإليجابية التي 
حققت في العهدة األولى للرئيس، وهذه النتائج حققها الطاقم الحكومي لإلئتالف أيضا 

تبني مبدأ اإلستمرارية ومواصلة دراسة الملفات التي تتعلق بقضايا البالد  إلىباإلضافة 
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  .1العامة

سياسة واستراتيجية بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية وجاء برنامج الحكومة كخطة 
  تمحور في ستة أبواب: ، أين ي2ميدانيا

  القانون.و: حول ترقية المصالحة الوطنية في كنف دولة الحق الباب األول -

التنمية وإصالح و: إستكمال اإلصالحات بما يخدم المصالحة الوطنية الباب الثاني -
 تنظيمها في المجال اإلقتصادي بترقية اإلستثمارو، إصالح مهام الدولة العدالة

 .اإلقتصاد غير الشرعي(السوق السوداء)مكافحة وتسوية مسألة العقار و
 : النهوض بتنمية مستمرة عبر أرجاء الوطن، وذلك بتهيئة اإلقليمالباب الثالث -

 األساسية.دعم نسيج المنشآت وتسييرها وتوفير مصادر الحياة و

ثقافية تتماشى والتحديات الوطنية في التكفل و:  تبنى سياسة إجتماعية الباب الرابع -
تطوير الحماية اإلجتماعية ودعم التضامن الوطني وإصالح المنظومة وبالصحة 

 الوطنية للتربية.

 : تحديث القدرة الدفاعية الوطنية.الباب الخامس -
 الحها على الساحة الدولية.: تعزيز مكانة الجزائر ومصالباب السادس -

 

الورشات التي باشرتها ولمختلف االصالحات ان برنامج هذه الحكومة هو استمرار 
) والمتمثلة أساسا 2004أفريل  -2003(حكومة أحمد أويحي األولى ماي  الحكومة السابقة

نمية الحماية االجتماعية، توفي اصالح العدالة، المنظومة التربوية، دعم التضامن الوطني 
التنمية االقتصادية، توفير األمن عبر كافة ومستدامة، اصالح مهام الدولة، ترقية االستثمار 

الجديد الذي جاءت به هذه الحكومة هي تحديث القدرة الدفاعية الوطنية و التراب الوطني،
في سنة و مصالحها على الساحة الدولية، ترقية المصالحة الوطنية،وتعزيز مكانة الجزائر 

أوضح السيد أحمد أويحي خالل عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء  2005
أن تدعيم مسعى المصالحة الوطنية الذي بادر  2005جوان  08مجلس األمة يوم األربعاء 

به رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" يتطلب مساندة الجميع والتنديد باإلرهاب 
إحالل العفو، فهو ينطوي  إلىأوضح أن هذا المسعى بقدر ما يهدف  دعم مكافحته، حيثو

 أيضا على محاربة الجماعات اإلهاربية.
كما أبرز رئيس الحكومة بأن الترسانة التشريعية ستعرف تعزيزات هامة في مجال 

  اإلجرام بأشكاله خالل السنوات المقبلة.ومكافحة اآلفات اإلجتماعية 

 إلىفقد أكد رئيس الحكومة أن الجزائر في حاجة  أما على الصعيد اإلقتصادي
إقالع إقتصادي حقيقي بتظافر جميع الجهود الوطنية الفاعلة لتفادي الوقوع في أزمة، كما 

                                                
  .238-237، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -1
، 2004، جويلية 06العدد  مجلة الفكر اإلسالمي،"، عرض السيد أحمد أويحي رئيس الحكومة لبرنامجه أمام مجلس األمة" -2

  .11ص
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  نبه من تفادي اإلعتماد على قطاع المحروقات كمورد رئيسي لتمويل اإلقتصاد الوطني.

من وتجسيده  إلى ةبرنامج رئيس الجمهورية الذي تسعى الحكوم  إلىكما أشار 
الوسائل المتوفرة بفضل البرنامج وأجل ذلك تعمل الحكومة على تسخير الموارد 

مليار دوالر، حيث  55لذي رصد له مبلغ ) ا2009- 2005(التكميلي للنمو اإلقتصادي 
أكثر من مليون ومليون منصب شغل  2(إستحداث  إلىأضاف أن هذا البرنامج يهدف 

العمل على التقليص من ظاهرة النزوح وجانب تعزيز المنشآت القاعدية  إلى )مسكن
  الريفي.

ن شأنه تشجيع اإلستثمارات الوطنية ـكشف رئيس الحكومة أن هذا البرنامج مو
 100 إلىاألجنبية حيث من المنتظر أن يصل الحجم اإلجمالي لإلستثمار في الجزائر و

عصرنة  إلىافة باإلضو رنامج دعم النمغاية إنتهاء مدة تنفيذ ب إلىمليار دوالر 
  المؤسسات الوطنية.

استقرار النقد وتحسين كلفة القروض بفضل السيولة المتوفرة  إلىأشار كذلك و
جانب مواصلة الحكومة اإلصالحات فيما يخص إعادة النظر في سياسة األجور  إلى

معلنا مواصلة إصالح المنظومة المصرفية مع استمرار عملية خوصصة المؤسسات 
  العمومية.

أما على الصعيد اإلجتماعي أكد رئيس الحكومة انه سجل تراجع في نسبة 
، لكن %30بـ 2000بعد أن كانت تقدر في سنة  %17،7 إلىالبطالة التي انخفظت 

 %73وألف عاطل عن العمل  700ومليون  1مع هذا مازال رقم البطالين يقدر بـ
  .1سنة 30منهم تقل أعمارهم عن 

) من 2007- 2005كما أكد رئيس الحكومة أيضا تعزيز تنفيذ الشطر األول ( 
ات السنوية للشركات ، إخضاع الحساب2009- 2005البرنامج الخماسي لدعم النمو 

التنظيم المعمول به، معاقبة وذات المسؤولية المحدودة لرقابة قانونية طبقا للتشريع 
االشخاص المعنوية بعقوبات أكثر أهمية، تعديل إعتمادات التسيير للتكفل بعمليات 

تسوية و 2005غاية نهاية سنة  إلىكذا بنفقات غير متوقعة يمكن أن تطرأ وجديدة 
تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل وات الملتزم بها، بعض العملي

مؤسسات القروض إلنجاز محطات تحلية مياه البحر في إطار برنامج إلتزمت به 
  .2الحكومة طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية

  

  

  

                                                
   .29-28، ص2005، أوت 21دد الجزائر، الع مجلة األمة، مسعى المصالحة يتطلب مساندة الجميع"، " -1
، سبتمبر 22الجزائر، العدد  مجلة األمة، رئيس الحكومة يدعو إلى مضاعفة الجهد لحل النزاعات ومواجهة اإلرهاب"،"  -2

  .9، ص2005
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  )2008نوفمبر  - 2006(ماي  *عبد العزيز بلخادمالسيد حكومة - 4

بذات الطاقم  ، حيث إحتفظ "عبد العزيز بلخادم"2006تم تعيين رئيسها في ماي 
قيادة حقه المشروع في  FLNقد إستعاد وي الحكومة السابقة، الحكومي الذي كان ف

بغض النظر عن هذه الحكومة وحزب األغلبية في البرلمان الحكومة، على إعتبار أنه 
 اإلختالفات بينها.وما قدمته طيلة فترة حكمها فقد حاولت تجاوز الخالفات وة ـاإلئتالفي
يت ثالث أولويات باهتمام كبير من طرف برنامج الحكومة المنبثق أساسا لقد حظو

التنمية والمصالحة الوطنية ويتعلق األمر بالحكم الراشد ومن برنامج رئيس الجمهورية 
ضمان النتائج ودة مرتكزات أساسية لتجسديها تقوم هذه األولويات على عواإلقتصادية 

  المرجوة منها.

فقد خصص برنامج الحكومة جزءا مهاما لمعالجة الحكم الراشد كموضع ينطوي   
  اإلفريقية أيضا.وإنما للدول العربية وعلى أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للجزائر 

 تدعيم المؤسسة و إستكمال مسار إصالح العدالة من خالل تعزيز المكاسب المحققة
ها على أكمل وجه لها بأداء مهمت المادية بما يسمحووارد البشرية القضائية بالم

ترقية وذلك بهدف تعزيز دولة القانون وتنظيمها وإصالح مهام الدولة  إلىإضافة 
أن هذه االصالحات تطرقت اليها مختلف  إلىيجدر االشارة و، الحريات العامة

  .الثانية)والحكومات السابقة(علي بن فليس األولى، أحمد أويحي األولى 

  المواطن عن طريق وحماية المواطن قصد إرساء عالقة حقيقية بين االدارة
التشكيالت واإلجرءات وتسهيل التدابير وكذا تبسيط وتهذيب الحياة العمومية، 

 اإلدارية.

  تجسيد إعادة اإلعتبار لسلطة الدولة عن طريق إعادة النظر في مهامها
 في عالقاتها مع المواطنين.وأنماط تدخلها وتنظيمها  ومسؤولياتها و

 على الصعيد اإلقتصادي، يطرح برنامج الحكومة رؤية عن مستقبل اإلقتصاد و
ت اإلقتصادية ضمان إستقرار التوازناوالوطني الذي يقوم على أساس حرية المبادرة 

الضرورية لمباشرة الدعم  لها أسسناجحة والكبرى لألمة مع تعزيز هيئات قوية 
 اإلجتماعية.ومسار دائم للتنمية اإلقتصادية 

  تنفيذ إصالح المنظومة التربوية الذي يندرج وتعزيز نظام التضامن اإلجتماعي

                                                
لقد شغل عدة مناصب منها منصب نائب رئيس و، 1945نوفمبر  8رئيس حكومة سابق من مواليد وسياسي  عبد العزيز بلخادم: -*

عقب استقالة رابح بيطاط من رئاسة هذا المجلس تم تعينه على رأس هذه و 1990الى  1988المجلس الشعبي الوطني من سنة 
، وعند 1997الى  1991، كما كان عضوا في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني من 1992الهيئة الى غاية حلها سنة 

 2000تم تعيينه وزير دولة وزير الشؤون الخارجية في جويلية  1999نتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية سنة ا
) عين في الفاتح 2004أفريل  26، 2003ماي 9، 2002جوان  17، 2001ماي  31جددت عهدته غي هذا المنصب عدة مرات (و

أمينا عاما للهيئة التنفيذية لحزب جبهة  2005فيفري  2الجمهورية، كما أنتخب في وزيرا للدولة ممثال شخصيا لرئيس  2005ماي 
الى  2006التحرير الوطني في أعقاب أشغال المؤتمر الثامن الجامع لذات الحزب، تقلد منصب رئيس الحكومة الجزائرية من ماي 

  خلفه أحمد أويحي.و، سبقه في هذا المنصب أحمد أويحي 2008نوفمبر 
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23-02-2012. 
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 ضمن الورشات الكبرى لإلصالحات التي بادر بها رئيس الجمهورية.

  المالية.وإصالح المنظومة المصرفية 

  تحسين مستوى المستخدمين المؤطرين وتنفيذ برنامج واسع للتكوين وتحديد
 تعزيز البعد البداغوجي للتكوين إلىإضافة وكفاءاتهم، وللقطاع بهدف رفع مستواهم 

 التعليم المهنيين.و

  البحث العلمي على المدى الطويل، من خالل تنمية قدرات وتطوير التعليم العالي
تنشيط البحث والخدمات الجامعية وعمليات إصالح التعليم والـتاطير واإلستقبال 

 التطوير التكنولوجي.والعلمي 

  إنجاز مؤسسات جديدة للعالج وإعادة تأهيلها وتعزيز الهياكل الصحية الموجودة
  .1التجهيزات الطبيةتحديث وكذا تجديد والخاص، والعام 

  

في ورئيسية ون برنامج الحكومة يتمحور حول عدة نقاط هامة مما سبق يتضح أو
الطويل يتم واإلجتماعية على المديين المتوسط ومقدمتها وضع آفاق التنمية اإلقتصادية 

اساسها وضع مخطط التنمية المستقبلي، على المدى المتوسط، خالل الفترة الممتدة بين 
، مع الوضع في الحسبان ضرورة التحكم في تسيير التنمية بما يسمح 2013-2009سنتي 

  .2يكون أقل تبعية إليرادات البترولوبضمان شغل جديدة 
  

 الثانية)واألولى، أحمد أويحي األولى  لقد تطرقت الحكومات السابقة (علي بن فليس  
المتمثلة أساسا في اصالح وأغلبية االصالحات التي جاءت بها هذه الحكومة ومعظم  إلى

ة ـة االجتماعيـالحمايوم التضامن الوطني ـ، المنظومة التربوية، دعمهام الدولةو العدالة
ير األمن التنمية االقتصادية توفوة االستثمار ـتنمية مستدامة، اصالح مهام الدولة، ترقي

ل في ـد الذي جاءت به هذه الحكومة فيتمثـا الجديـأم ،عبر كافة التراب الوطني
التعليم وتعزيز البعد البداغوجي للتكوين  إلىتنفيذ برنامج واسع للتكوين إضافة ود ـتحدي

ل تنمية قدرات البحث العلمي على المدى الطويل، من خالوالمهنيين، تطوير التعليم العالي 
تنشيط البحث العلمي والخدمات الجامعية وعمليات إصالح التعليم والـتاطير واإلستقبال 

، نالحظ أن معظم االصالحات التي جاءت بها مختلف الحكومات التطوير التكنولوجيو
نهاية حكومة ال تكملة لسابقه لكن وكل برنامج حكومة هو استمرار أن وهي تقريبا نفسها 

أن الحكومة التي تأتي بعدها والتي جاءت بها استكمال كل االصالحات وانهاء  إلىيؤدي 
  .على أرض الواقع ال تختلف عن سابقتها فيما يخص تنفيذ برنامجها

سياسات الحكومة التي تطرقنا إليها وإنجازه من برامج وفيما يخص ما تم تنفيذ و   
  سابقا على أرض الواقع فهي كما يلي: 

                                                
، 2007جويلية  -، جوان31الجزائر، العدد  مجلة مجلس األمة،"، "برنامج الحكومة: خمسة مرتكزات في ثالث أولويات -1

  .20-17ص
  .17ص، هنفس المرجع -2
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وحدة سكنية، تضم كل أنواع السكنات ( السكن العمومي  828.535إنجاز _السكن تم 
  اإليجاري، السكن اإلجتماعي التساهمي، السكن الريفي...)

   517وإبتدائية داخلية  1 535إكمالية،  904ثانوية،  321_التربية الوطنية: تم إنجاز 
 نظام داخلي.و) مطعم مدرسي 2(

     مركزا للتكوين المهني  76د التكوين المهني، _التكوين المهني: لقد أنجزت معاه
 داخلية. 138والتمهين ومراكز التكوين المهني وملحقات المعاهد  126التمهين، و

      مكان لإليواء  190 521، ابيداغوجي امقعد 338  778_التعليم العالي: تم إنجاز 
 .اجامعي امطعم 143و

ا جواري ارياضي امركب 194متعدد الرياضات، املعب 29الرياضة: تم إنجاز و_الشباب 
أحواض و امسبح 168ميدان وفضاءات لأللعاب،  852ة متعددة الرياضات، قاع 22

 للشباب. ابيت 27دور للشباب،  51للسباحة، 
 امركز 78عيادة متعددة اإلختصاصات،  59مستشفى،  22ة: لقد أنجز ـ_الصح

 قاعة عالج. 530والطفولة، ومركبات األمهات وعيادات التوليد  5، اصحي
 82ترميم وتم تهيئة ومركز ثقافي،  44دار ثقافة،  13مكتبة،  133_الثقافة: تم إنجاز 

 منشأة ثقافية.
بشبكة الكهرباء  146798وز امنزل بشبكة الغ 741678المناجم: تم ربط و_الطاقة 

 محطات كهربائية. 6تم إنجاز و
مشروع التزويد بالماء الصالح  1778 ،اسد 30_الموارد المائية: لقد تم إنجاز 

بئر  1819خزان المياه،  1163محطة تصفية،  49مشروع للتطهير،  867للشرب، 
 محطتين لتحلية مياه البحر.وحاجز للمياه  416

كلم  223غرب،  -كلم من الطريق السيار شرق 120_األشغال العمومية:  تم إنجاز 
 43.362كلم طرق والئية،  1801ية، كلم طرقات وطن 1926من الطرق اإلجتنابية، 

 45منشأة فنية وإنجاز وتهيئة  763تهيئة شبكة الطرقات، كما تم إنجاز وكلم صيانة 
 منشأة مطارية.

 كلم خط. 295تم كهربة وكلم من شبكة السكك الحديدية  786النقل: تم إنجاز وتحديث _
وتم غرس  هكتار،31080_الفالحة: تم توسيع المساحة الصالحة للزارعة بـ 

مستثمرة  110.553هكتار من األشجار المثمرة والكروم، وتم تأهيل  225712
هكتار من المساحات السهبية، وتم غرض  13.923.600فالحية، كما تم حماية 

هكتار من النباتات الرعوية وتم فك العزلة عن طريق فتح مسالك بمسافة  137.350
 افحة التصحر.عملية لمك 865تم تسجيل وكلم  5334قدرت بـ 

 محل تجاري. 83782_الداخلية: تم إنجاز 



  2007إلى  1997الفصل الثاني:   دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في الجزائر من 

 

173 
 

 2008 إلى 2004فيما يخص مناصب الشغل المستحدثة طيلة الفترة الممتدة من و_
         منصب شغل مستحدث من قبل اإلدارات العمومية  2542871فقدرت بـ: 

منصب شغل دائم على مدى سنة المستحدثة في إطار  1726299المؤسسات. و
 الورشات ذات اليد العاملة المكثفة.

   مليار دينار إستثمار محلي  10408_أما اإلستثمارات المنجزة في هذه الفترة فبلغت 
  .1مليار دينار إستثمار أجنبي 2227و

 4مليار دينار فقد تضاعفت  12635إذا فاإلستثمارات المنجزة في هذه الفترة بلغت  
مليار  3674ي لم تتعدى اإلستثمارات المنجزة فيها الت 2003-1999مرات مقارنة بالفترة 

  دينار بالتالي عرف اإلستثمار تقدما ملحوظا.

 -نالحظ أن عدد المنشآت األساسية اإلجتماعية 2003-1999بالمقارنة بالفترة و
اإلقتصادية المنجزة تقريبا تضاعفت في كل المجاالت خاصة في قطاع الفالحة الذي 

مجال في هذا القطاع ( المساحة الصالحة للزراعة، غرس عرف عدة إنجازات مس كل 
لم يعرف أي  ة...) مقارنة بالفترة األولى التياألشجار المثمرة، حماية مساحات سهبي

جانب ذلك نجد السكن، التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي، الشباب  إلىإنجاز، 
رد المائية، األشغال العمومية، النقل، الداخلية المناجم، المواوالرياضة، الثقافة، الطاقة و

جانب مناصب  إلىفكل هذه القطاعات عرفت زيادات معتبرة في المنشآت  المنجزة، 
  الشغل المستحدثة التي عرفت هي أيضا زيادة كبيرة حيث تضاعفت مرتين.

    قته كسب ثوجهودات للتقرب من المواطن أن الحكومة قامت بم إلىإذا نخلص 
المنشآت وذلك ينعكس من خالل المشاريع وتلبية حاجاته المختلفة وتحسين وضعه و

تعاقب الحكومات وبمرور السنوات  اوكبير أرض الواقع التي عرفت تزايدالمنجزة على 
ال تلبي كل مطالب المواطنين والمنشآت غير كافية ولكن رغم ذلك تبقى هذه اإلنجازات و
كس سلبا هذا ينعو في غالب األحيان غير مناسبةورة أخحاجاتهم فهذه المشاريع تأتي متو

جانب تلك المنشآت  إلى ةإضافيو مطالب أخرىوعلى المواطن الذي له حاجات 
إنجازها، فمثال عند مطالبة مواطنين بلدية ما ببناء مدرسة واإلنجازات التي تم تنفيذها و

الحكومة) يكون مواطنوا هذه البلدية ة (حين القيام بذلك من طرف السلطات المعني إلى
بالماء و الكهرباء، أومستشفى، إستصالح أراضي، تزويدهم بالغاز  إلىبحاجة أكثر 

غرافي الذي يجب أخذه بعين اإلعتبار الذي وزيادة النمو الديم جانب إلىالصالح للشرب... 
لى الحكومة البرامج المتخذة من طرف الحكومة لذا يجب عويؤثر مباشرة على السياسات 

تحقيق لهم الرفاهية بتلبية مطالبهم ور لهم حياة رغيدة تعمل جاهدة لتوفوي ذلك أن تع
  ذلك من خالل اإلنجازات التي تقوم بها في الميدان.وحل مشاكلهم وحاجاتهم و

عبد من خالل تتبع مسار الحكومة اإلئتالفية في الجزائر في عهد الرئيس "ولكن و
  النتائج التالية: إلىنتوصل  1999سنة  بوتفليقة" أي بعدالعزيز 

                                                
  .2008-1999اإلجتماعية للفترة وحصيلة المنجزات اإلقتصادية  -1

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz le 24/03/2011. 
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تميزت الحكومة اإلئتالفية بالتمثيل الحزبي المتواضع مقابل تنفيذ برنامج رئيس 
بما فيها غير الممثلة في  اب المعارضة المتناقضة إيديولوجياالجمهورية، حيث تنازلت أحز

يقول في هذا الصدد والبرلمان عن برامجها اإلنتخابية في سبيل المشاركة في الحكومة، 
رئيس الحكومة " السيد أحمد أويحي" في عرضه لبيان السياسة العامة، أمام أعضاء مجلس 

:"... نحن كلنا هنا مساندون للسيد رئيس الجمهورية حكومة بما يلي 2005األمة سنة 
تحالف برلمانيين، ألننا على يقين بأن تشكيلتهم في مجلس األمة تشبه تشكيلة الحكومة، أحزاب الو

وان ـعدد من اإلخواعة الذين هم غير  متحزبين، مثلنا في الحكومة ثالثة أحزاب ـالجموثالثة 
مسؤولون حظوا بثقة السيد الرئيس ليكونوا أعضاء الحكومة، فهنا في هذا البيت واألخوات إطارات و

  . 1"من تحصيل الحاصل أننا في يد واحدة في مساندة السيد الرئيس

الصراعات المبنية على أسس حزبية وئتالفية بعدم اإلستقرار، تميزت الحكومة اإل
بين رئيس الحكومة، أو وبينهم والخالفات بين أعضاء الحكومة،  إلىمصلحية، باإلضافة 

من  ولوجياتـكل ذلك بسبب تعارض اإليديورئيس الحكومة، وبين رئيس الجمهورية 
، حيث شاركت في هذه الحكومات أحزاب التيارات تمثيل المصالح من جهة أخرىوجهة 

  الديموقراطي رغم عدم اإلنسجام بينهما.والثالث الوطني، اإلسالمي 

هيمنة رئيس الجمهورية على وغياب التنسيق بين أحزاب اإلئتالف الحكومي، 
صنع القرار وصالحيات الحكومة، قلص مشاركة األحزاب في صنع السياسة العامة 

لي نتساءل عن دور المعارضة أو باألحرى األحزاب المعارضة الموجودة بالتا السياسي.
مراقبة وتقييم أعمال هذه الحكومات ومراقبة وفي الساحة السياسية الجزائرية في تعقب 

مدى تلبيتها لمطالب والسياسات التي اتخذتها على أرض الواقع ومدى تطبيقها للبرامج 
  ا ما سنراه في المبحث الموالي.    هذوحلها لمشاكلهم، وحاجات المواطنين و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
كتوبر ، أ10العدد ،الجزائر ،الفكر البرلمانيتوصيات..."و...حصيلة...تقييم....:تقديم بيان السياسة العامة الى مجلس االمة"-1

   .151، ص2005



  2007إلى  1997الفصل الثاني:   دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في الجزائر من 

 

175 
 

 
 

 
  

ذه األخيرة ـالمعارضة السياسية، باعتبارهوة يهناك عالقة وطيدة بين الديمقراط
  أي تحول ديمقراطي.شرط أساسي في وواحدة من آليات تطبيق الديمقراطية أو مؤشراتها 

بالتالي يختلف دور األحزاب إذا كانت حاكمة أي في السلطة أو بعيدة عنها، فإذا 
تلعب دورا مكمال لها، فيقوم الحزب وسياسات الحكومة، وكانت تتولى الحكم تؤيد مشاريع 

برنامج الحكومة، الذي قد يكون برنامج الحزب إذا كان يحوز وبالتنشيط إلنجاح سياسة 
ينصب دورها على المعارضة وية فيها، أما األحزاب المعارضة فال تمارس الحكم، األغلب

نقد تصرفاتها و لحكومة،مراقبة أعمال الحزب أو األحزاب التي تمارس السلطة وتشكل ا
  مساءلتها سياسيا.ومحاسبتها واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية 

معارضة في دور أحزاب الالتساؤل عن  إلىفإذا كانت كذلك فإن األمر يدعونا 
  .الجزائر

   المطالب الموالية:وسنتطرق إلى ذلك من خالل 

 حيث سنتناول في  تاريخ المعارضة السياسية في الجزائر. :المطلب االول
هذا المطلب تاريخ المعارضة السياسية في الجـزائر حتى يتمكن لنا من 

 1997فعالية المعارضة السياسية من سنة وفاعلية وفهم واقـع واستعاب 
  لدراستنا هذه). ( اإلطار الزماني 2007 إلى

 مشاركة أحزاب المعارضة في تقييم السياسة ومساهمة  :المطلب الثاني
  . 2002 إلى 1997العامة من 

 مشاركة أحزاب المعارضة في تقييم السياسة ومساهمة  :المطلب الثالث
  . 2007 إلى 2002العامة من 
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  المطلب األول: 

  تاريخ المعارضة السياسية في الجزائر
  

ر بالتغيي كذا معارضتهوم الحكم في الجزائر، لقد إرتبطتت محطات تاريخ نظا
 ،1979، 1965ددية(ـحتى عهد التعوالسياسي على رأس هرم السلطة منذ اإلستقالل 

 ذلك نظرا لطبيعة نظام الحكم السائد.و)، ،...1996،1992، 1989
 ): 1989- 1962المعارضة السياسية في عهد الحزب الواحد (  -1
لقد تبنت الجزائر نظام الحزب الواحد غداة االستقالل اين أصبح حزب جبهة       

هذا ما أكد عليه المجلس الوطني للثورة و ،التحرير الوطني هو الحزب الواحد في الدولة
أعلن تفوق وذلك صراحة ، ثم برنامج طرابلس الذي نص على 1962الجزائرية سنة 

 الحزب عن مؤسسات الدولة.
من خالل إعالنه على أن  1963قره أول دستور جزائري سنة نفس الشيء الذي أو 

ل الدولة ـيوحي بعموجبهة التحرير الوطني هي الحزب الوحيد الذي يحدد سياسة األمة، 
  .1تشييد اإلشتراكية في الجزائروينجز أهداف الثورة الديمقراطية و

الشعبية أين و على الشرعية التاريخية(الثورية) من خالله عاشت الجزائر باإلستنادو
التي كانت بعيدة عن التطلعات الشعبية من خالل وكانت المشاركة السياسية مبنية عليها 

القاعدة، غير أن هذه  إلىالقمة  الخطط التي كانت مفروضة علىوامج البروالسياسات 
لذا يمكن وا المعارضة، كذوراف مما ينقص قيمة المشاركة المرحلة لم ترضي بعض األط

  المعارضة من خالل المراحل التالية:والمشاركة  تناول دور

الحكم بعد صائفة  *"أحمد بن بلة"تم خالل هذه الفترة تولي   ):1965- 1962مرحلة (- أ 
هذه المرحلة  فيوبعدها تقرر القيام بإجراء إنتخابات تشريعية إلختيار نواب الشعب، و، 1962

 اة لهمـ"هواري بومدين"، على إقصاء األطراف المعارضوبلة"  بن تم اإلتفاق بين "احمد
حرمانهم من المشاركة السياسية في السلطة التشريعية الجديدة، من خالل ترشيح أشخاص و

  بودربالة.ومثل محمد الصالح  FLNهكذا تم إقصاء كل المعارضين من حزب و، امواليين لهم
                                                

  .103، ص1993النشر، و، الجزائر: دار الهدى للطباعة النظام السياسي الجزائريسعيد بوشعير،  -1
 19الى  1962سبتمبر  29بمغنية (تلمسان)، وهو أول رئيس للجزائر المستقلة من  1916ديسمبر  25من مواليد  :أحمد بن بلة -*

وبعد  1962الى  1954، سجنته الحكومة الفرنسية بالفترة من 1954، وهو أحد مؤسسي جبهة التحرير الوطني عام 1965نوفمبر 
بين وزائر، شارك في مؤتمر طرابلس الذي تمخض عنه خالف بينه رفقائه الى الجوعاد هو  1962جويلية  5االستقالل في 

 1965نوفمبر  19انتخب كأول رئيس للجمهورية الجزائرية، في  1963سبتمبر  15الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، في 
اذلي بن جديد الى ، بعد وصول الش1980تسلم الرئاسة هواري بومدين، ظل بن بلة معتقال حتى وعزل من طرف مجلس الثورة 

أصدر عفوا عنه حيث غادر الجزائر متوجها الى باريس ومنها الى سويسرا في منفى اختياري، عندما كان في  1980السلطة سنة 
حزب جبهة التحرير وقد عارض نظام الشاذلي بن جديد وباريس أسس حزبا أطلق عليه اسم "الحركة من أجل الديموقراطية" 

سية، وكان يطالب بحياة سياسية تتسم بالديموقراطية واحترام حقوق االنسان، وبعد دخول الجزائر مرحلة الوطني واألحادية السيا
وتولى رئاسة اللجنة الدولية لجائزة القذافي  1990سبتمبر  29عاد بن بلة الى الجزائر بتاريخ  1989الديموقراطية والتعددية عام 

لالنقاذ من قبل السلطة أعترض على ذلك وغادر الجزائر مجددا وتوجه الى لحقوق االنسان، وعندما حلت الجبهة االسالمية 
  ما فتئ هناك يطالب بالمصالحة الوطنية، وعاد الى الجزائر مجددا.خلفه في هذا المنصب هواري بومدين.وسويسرا، 

  Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23 02 2012 . 
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فاز في هذه اإلنتخابات العسكريون في المرتبة األولى ثم أصحاب المهن الحرة و  
  قيادة األركان على السلطة.وهذا ما أكد التحالف بين "أحمد بن بلة" و

بين فرحات ونتيجة العتماد هذا األخير على نظام الحزب الواحد، فقد نشب خالف بينه و
  .1تدخل الحزب في شؤون المجلسارضته التأسيسي الذي أعلن عن مع رئيس المجلس *عباس

أشخاص يزعمون أنهم  إلىبأن الحكومة تعهد  1963مارس  12أعلن في و
بدون أن يكون وإطارات من الحزب رغم أنهم في الواقع لم يجدوا مشروع دستور 

الحصول على تأييد المناضلين لم وال علم، وأن قبول هذا المشروع وللمجلس خبر 
هكذا وخرق للغموض، و ليسوا أعضاء في المجلس، فهود شعبي يتحصلوا على أي تأيي

لكن تم تجميد العمل وال مناقشة، ووضع الدستور األول للجزائر المستقلة دون مشاركة 
منه، التي نصت على الحالة اإلستثنائية  52ذلك حسب المادة ويوما بعد صدوره  13بعد 

بن بلة بإعالن الحالة اإلستثنائية، صرح أمام إطارات رئيس الجمهورية أحمد عند قيام و
  .2"" إبتداءا من هذه اللحظة، فإنني المسؤول عن كل السلطاتالحزب بأنه 

نظرا وبالتالي منع أي نشاط سياسي أو إعالمي معارض بقوة القانون أو الفعل، 
المسلحة وة الجماعية السلميوالمعارضة الفردية  إلىلذلك لجأ بعض الزعماء التارخيين 

 تأسيس الحزب الثوري اإلشتراكي، ثم إلى 20/09/1963في  **فلجأ محمد بوضياف
 ة كدعامتين للنشاط المسلحبإنشاء جبهة القوى اإلشتراكي 1964عام  ***آيت أحمدحسين 

                                                
وهو ذا ثقافة فرنسية،  1931، تخرج بشهادة عليا في الصيدلة عام 1899أكتوبر  24ولد بالطاهير (والية جيجل) في  :فرحات عباس  - *

من فكرة االندماج الى فكرة االستقاللية، عرف باالنفتاحه السياسي والفكري، حيث تحول خالل حياته السياسية التي تمتد أكثر من ثالثين سنة، 
قام بحل حزبه وانضم  1956أعلن عن تأسيس حزب حركة أحباب البيان والحرية، وفي أفريل  1944ومن االصالحية الى الثورية، في مارس 

اد وفد الجزائر في مؤتمر الى صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، وبعد مؤتمر الصومام عين عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية وق
سبتمبر  19الذي حضرته القيادات المغاربية، ثم عين رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في  1958أفريل  30و 27طنجة المنعقد بين 

التحرير، وبعد ليحل محله بن يوسف بن خدة بعد أن اشتدت خالفاته مع القيادة العامة لجيش  1961واستمر على رأسها الى أوت  1958
، فصل من 1963سبتمبر  13االستقالل انتخب رئيسا للمجلس الوطني، ونتيجة لخالفه مع أحمد بن بلة حول السياسة المتبعة قدم استقالته في 

ي فانسحب من الحياة السياسية، لكنه ف 1965جبهة التحرير الوطني وسجن بأدرار بالجنوب الجزائري ولم يطلق صراحه اال قي شهر ماي 
أمضى على" نداء الى الشعب الجزائري" منددا بالحكم الفردي وبالميثاق الوطني الذي صاغه هواري بومدين، فوضع تحت االقامة  1976مارس 

    .1985ديسمبر   23 ، توفي في ألمانيا في1978الجبرية الى جوان 
Portail du premier Ministre، http://www.premier-ministr.gov.dz  le 23 02 2012. 

  .196، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -1
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير منشورة)، معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية، (، إشكالية الديمقراطية  في الجزائرعمر فرحاتي،  -2

  .35-34، ص1993جامعة الجزائر، 
وهو اللقب الذي أطلق عليه خالل الثورة الجزائرية، ولد بمنطقة أوالد ماضي من والية المسيلة  :محمد بوضياف أو سي الطيب الوطني - **
، وهو أحد رموز الثورة الجزائرية والرئيس الرابع للجمهورية الجزائرية سبقه الشاذلي بن جديد وخلفه علي كافي، تسلم 1919جوان  23في 

   .1992نوفمبر  29، وأغتيل بمدينة عنابة في  1992جانفي  16المنصب في 
بعين الحمام  بتيزي وزو، وهو أحد قادة الثورة الجزائرية وسياسي معارض  1926أوت  26سياسي جزائري ولد في  :حسين آيت أحمد - ***

أيت أحمد في معارضته داخل المجلس التأسيسي، ، عندما أخفق 1962بعد تداعيات أزمة صيف للنظام الجزائري، أنشأ جبهة القوى االشتراكية 
فبعد تعيينه كنائب عن سطيف في المجلس التأسيسي القى نشاطه في داخله معارضة شديدة، باالضافة إلى إقصائه رسميا عن بعض الوظائف 

 1979كود ظهر على الساحة في عام السامية في الدولة(وزارة الخارجية التي كانت شاغرة في حينه وسفارة واشنطن.....)، وبعد فترة من الر
في منطقة القبائل من خالل تحالفه مع الحركة الثقافية البربرية، وبعدما جاء عهد التعددية السياسية حصلت جبهة القوى االشتراكية في 

ي صفوفه ادت الى حيث عرف انقسامات ف ٫الحزب السري الثاني عهد الشرعية لعلى االعتماد القانوني للحزب، وبهذا يدخ 20/11/1989
 ٫اعاد تنظيم نفسه بانتخاب مجلس وطني ومكتب تنفيدي 1991وفي مؤتمره المنعقد في مارس ٫انسحاب العديد من الوجوه السياسية القيادية منه

  اين تم انتخاب السيد حسين ايت احمد أمينا للحزب، وهو متواجد بسويسرا حاليا( االطار الزمني لهذه الدراسة).
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23 02 2012.  
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في منطقة األوراس،  1964في  *الذي باشراه على إنفراد، كما تمرد العقيد محمد شعباني
ومن جهته بقي الحزب الشيوعي الجزائري الحزب السري الوحيد الذي كان يتميز 
بترخيص غير رسمي لمتابعة نشاطه، مما جعله يقرر تقديم دعمه النقدي للسلطة ثم 

نتيجة اختالفه مع حسين آيت و **"أما "كريم بلقاسم 1دعوته الحقا لدعم "هواري بومدين"
  الحركة الديمقراطية الثورية"." تأسيس إلى 18/10/1967فقد لجأ في أحمد، 

أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي لم يسمح لها بمعاودة نشاطها بعد و
 إلىااللتجاء اإلستقالل بدعوى أن مهمتها دخلت بمهمة الدولة، فقد إضطر بعض شيوخها 

والمعارضة  خطابة، لكل هذه التوجهات اإلشتراكية الرسمية والمعارضة السلمية كتابة 
بعد أن صبر مدة حفاظا  ***لها. حيث رأى رئيس الجمعية الشيخ "البشير اإلبراهيمي"

 إلىي النصح، فأصدر تصريحا لينبه يسدودة الوطنية أن يخرج عن صمته على الوح
ة ير، ويندد باألسس النظعسيرة الحل مشاكل إقتصاديةوخطورة أزمة روحية ال نظير لها 

العدالة والحرية والتقوى والعودة  إلىعليها أعمالهم، ويدعو  )التي يقيمون (المسؤولون
أن مات يوم  إلىاإلقامة الجبرية عليه ب ولقد قوبل نصحه هذا ،2الشورى إلى
20/05/1965.  

الجمعيات فإن وهذا أبرز ما تم على مستوى األفراد، أما على مستوى المؤسسات   
 09/02/1963أهم عمل قام به تيار اإلصالح الديني والثقافي هو تأسيس جمعية القيم في 

 أن حلت رسميا في إلىالتي واجهت بدورها العديد من المضايقات الرسمية 
22/09/19663. 
  

                                                
في يوم ومجاهد أثناء الثورة الجزائرية برتبة عقيد، و، كان عسكري 1934سبتمبر  4ولد بأوماش ببسكرة في  :محمد شعباني - *
زرع الفتنة في صفوف وتم اعدامه بأمر من الرئيس السابق أحمد بن بلة بتهمة محاولة التمرد على السلطة  1964سبتمبر  3

  امه بمدينة وهران.دتم اعوالجيش الجزائري ، 
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz le 23 02 2012. 
1 -Balt Paul et Candine Rulleau, l’Algérie ides Algériens, vingt ans après ?… avec la collaboration 
de mireille Duteil ? Paris : édition au Vrinière, 1981, p43. 

بقرية تيزرى نعيسي بأيت يحي موسى دائرة دراع الميزان والية تيزي وزو  1922ديسمبر  14من مواليد  :كريم بلقاسم - **
كان عضو مجموعة الستة التي خططت للثورة وأحد قادة جبهة التحرير الوطني منذ النشأة، وبالجزائر، كان أحد مفجري الثورة 

صار وئد المنطقة الثالثة "القبائل"، شارك في مؤتمر الصومام أصبح قاو، 1954ومختلف االجتماعات التي سبقت أول نوفمبر 
التنفيد بعد هذا المؤتمر، شغل منصب وزير القوات المسلحة في التشكيلة األولى بعد تأسيس الحكومة وعضوا في لجنة التنسيق 

ة الثالثة، شارك في مفاوضات افيان المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وزير الشؤون الخارجية في الثانية، وزير الداخلية في التشكيل
  في فندق بمدينة فرانكفورت بألمانيا. 1970أكتوبر  18كان من بين الموقعين عليها، أغتيل بعد االستقالل في و

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz le 23/02/2012. 
في قرية أوالد ابراهيم برأس الوادي قرب والية برج بوعريريج،  1889جوان  14من مواليد  :محمد البشير االبراهيمي  - ***

هو رفيق النضال لعبد الحميد ابن باديس في قيادة ومن العلماء العاملين في الجزائر، واألدب في العالم العربي ومن أعالم الفكر 
كاتب تبنى أفكار تحرير الشعوب العربية من االستعمار ونائبه ثم خليفته في رئاسة جمعية العلماء، والحركة االصالحية الجزائرية، 

ا من المدافعين عن اللغة كان أيضوكان من أهل السنة(السلفية)، والخرافات، تبنى المذهب المالكي وتحرير العقول من الجهل و
  سنة. 76عن عمر يناهز  1965ماي  20العربية والقضية الفلسطينية، توفي يوم الخميس 

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23/02/2012. 
، الجزائر: دار اإلنتفاضة للنشر والتوزيع، 1988 - 1962في تاريخ الحركة اإلسالمية بالجزائر محطات صديق، أوفوزي  -2

 .33، ص1992
  .55، صهالمرجع نفس -3
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بن بلة الذي كان األمين العام للحزب ورئيس أحمد وباختصار فإن الرئيس 
 ى الجيشبتركيز السلطة بيده، واستعمل الحزب كقوة للتأثير علالجمهورية، قد قام 

التمرد على "أحمد بن بلة" واإلطاحة به في  إلىهذا ما دفع بالعسكرين وواإلنفراد بالحكم، 
  .1965جوان 

ء أعضا 3وزيرا من بينهم  19ورغم تشكيل حكومتين في عهده، األولى ضمت 
ن إال أن مشاركة الحزب في الحياة السياسية لم تكن عسكريين، والثانية ضمت عسكريي

أن كبار  إلىمؤسساتها، كما تجدر اإلشارة وفعالة بسبب الخالفات وبداية بناء الدولة 
، ومتمسكون بإيديولوجية جبهة التحرير المسؤولين في الحكومة كانوا أعضاء في الحزب

م يشاركوا في اتخاذ القرارات فيما يخص الشرعية المستلهمة من الثورة، وأنهم ل الوطني
  .1بن بلة أحمد المصيرية التي كانت بيد الرئيس

  

هي المرحلة التي حكم فيها الرئيس الراحل "هواري  ):1976-1965مرحلة (-ب
ما  إلى، وذلك بعد اإلطاحة ب"أحمد بن بلة"، حيث أسندت مهمة قيادة البالد *بومدين"

  عضوا عسكريون. 24، منهم اعضو 26والذي تكون من  عرف بمجلس قيادة الثورة

وال  ا ال تتوفر على دستور،أنها مرحلة الالدستورية، كونهبولقد تميزت هذه الفترة   
بأن الحزب هو تعبير عن بومدين "العقيد هواري على برلمان، وعن دور الحزب، صرح 

ة مع المشاكل إيديولوجية المذهب، وإذا كان البد من تحسين فإن هذه المسألة ثانوية بالمقارن
  .2"بناء حركة ثوريةوالحقيقية الممثلة في ضرورة إقامة 

الحصول على موافقة غالبية مراكز  "بومدين في بداية هذه العهدة حاول "هواريو
لصالحه، فأصدر العفو في حق العمل على لم شمل المعارضة ورسم السياسات والقرار 
رحب بعودة فارين وأطلق سراح مساجين سياسيين وين محكوم عليهم باإلعدام معارض

ور ومن ييد الحزب الشيوعي الجزائري المحضسياسيين، كما عمل الحقا على ضمان تأ
ورائه مباركة قائد المعسكر األشتراكي (سابقا)، وذلك بالسماح له بصفة غير رسمية 

"أحمد بن بلة" في نه أبقى على لكوي في إطار "تحالف" تكتيكي، التعبووبالنشاط السياسي 
  .3السجن طيلة حكمه

                                                
  .197، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -1
 في قرية بني عدي(العرعرة) بلدية 1932أوت سنة  23ولد في  :هواري بومدينالمعروف باسم ومحمد ابراهيم بوخروبة  - *

خلفه الشاذلي بن والرئيس الثاني من االستقالل(سبقه أحمد بن بلة ومجاز عمار والية قالمة، هو الرئيس الرابع للجزائر منذ التكوين 
،انضم الى جيش التحرير الوطني منذ اندالع الثورة في 1978ديسمبر  27الى  1965نوفمبر  19جديد)، شغل المنصب من 

عين بعد االستقالل وزيرا للدفاع ثم نائبا و، 1962ناصب كمسؤول عسكري حتى االستقالل سنة المنطقة الغربية أين شغل عدة م
أطاح بالرئيس أحمد بن بلة  1965جوان  19في ودون أن يتخلى عن منصبه كوزير للدفاع،  1963لرئيس مجلس الوزراء سنة 

لمجلس التصحيح الثوري تم انتخابه رئيسا كان في أول األمر رئيسا بالتصحيح الثوري، في انقالب اصطلح على تسميته 
كانت وبعد أن تمكن من ترتيب البيت الداخلي شرع في تقوية الدولة على المستوى الداخلي  ،1975للجمهورية الجزائرية عام 

الوطن العربي في النصف الثاني وهو من أبرز رجال السياسة في الجزائر والثقافة، والصناعة وأمامه ثالث تحديات وهي الزراعة 
كان أول رئيس من والعربية، ومن القرن العشرين، أصبح أحد رموز حركة عدم االنحياز ولعب دورا هاما على الساحة االفريقية 

  العالم الثالث تحدث في األمم المتحدة عن نظام دولي جديد.
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23/02/2012  
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التارخيين أمثال محمد بوضياف، آيت أحمد، كريم بلقاسم.... لم القادة لكن بعض   
ال لوعوده المبكرة الواعدة والحكم  إلىيطمئنوا للطريقة التي وصل بها هواري بومدين 

ادته لمجلس ألسباب أخرى تاريخية، كما أن طريقة قيووبقوا في المعارضة لهذه األسباب 
بعض تصرفاته السياسية الالحقة من تهميشه والثورة (الهيئة العليا الجديدة القائدة للبالد)، 

  .1إستمرار المعارضة إلىقسوته على الرأي المخالف، أدت وللحزب الواحد 

في  ةقام العقيد الطاهر زبيري، قائد أركان الجيش، بحرك 1967وفي عام 
ن تلك المحاولة التمردية األولى وال األخيرة من نوعها التمردية، ولم تك 11/12/1967

لكن لم يظهر منها لألعيان إال وبومدين، بل عرفت عدة محاوالت هواري طيلة حكم 
من جهة وربح  2القليل نظرا لقوة المخابرات ووسائل الدعاية على طمس الحقائق وتحريفها

أخرى. أما الحركة اإلصالحية فقد الرأي العام الداخلي، والعالم الثالث تدريجيا من جهة 
تابعت نشاطها بعد توقيف جمعية القيم سرا بنشاط "الدعوة والتبليغ" التي تأسست سنة 

أفلو ثم  إلى، وعلنا بجهود بعض شيوخها أمثال الشيخ "مصباح حويذق" الذي نفي 1966
الذي تجند  *ة المدن الكبرى، ونجد أيضا المفكر "مالك بن نبي"مستغانم ومنع من زيار

للعمل الفكري بغية تنشيط النهضة الحضارية التي نظر لها في كتبه التي كانت محاصرة 
نواة  الملتقيات  إلىفي الجزائر، فقام بتنشيط حلقات فكرية علنية في بيته، تحولت فيما بعد 

لقد وحين إلغائها في عهد محمد بوضياف،  إلىالفكر اإلسالمي التي تبنتها الدولة الحقا 
تابع نشاطه الفكري على رغم مضايقة بعض دوائر النظام له وتحرش عناصر شيوعية 

  .19733أن مات عام  إلىوتروتسكية به 

ولقد تأسست في سياق عمله ما عرف الحقا بـ " جماعة الجزأرة" بقيادة "محمد 
 بوخلجة التيجاني" و"محمد السعيد"، كما رافق ظاهرة فتح المساجد الجامعية آنذاك ظهور

"عبد  في الشرق الجزائري بقيادة 1974عام  -النهضة حاليا–حركة " اإلخوان المسلمين" 
  ، ليشارك الجميع في انتقاد النظام سرا وعالنية من داخله أو من خارجه.**جاب اهللا"اهللا 

                                                
1 - Balta Paul et Claudine Rulleau, Opcit, p57. 

 .151، ص1990، الجزائر: دار الحكمة، شاهد على إغتيال الثورةلخضر بورقعة،  -2
بمدينة قسنطينة شرق الجزائر،  1905من أعالم الفكر االسالمي العربي في القرن العشرين، ولد في الفاتح من جانفي سنة مالك بن نبي:  -*

الظاهرة القرآنية انغمس في الدراسة وفي الحياة الفكرية، اختارة االقامة في فرنسا أين شرع يؤلف الكتب قضايا العالم االسالمي، فأصدر كتاب 
فيعتبر من أهم ما كتب في القرن  وجهة العالم االسالمي، الذي طرح فيه مفهوم القابلية لالستعمار و1948في  النهضة شروطثم  1946سنة 

في فكرة االفريقية األسيوية ، وهناك حظى باحترام كبير، فكتب 1954العشرين، انتقل الى القاهرة بعد اعالن الثورة المسلحة في الجزائر سنة 
وبعد استقاللل الجزائر عاد الى أرض الوطن، فعين مديرا للتعليم العالي الذي كان محصورا في جامعة الجزائر  وتوالت أعماله، ،1956

سجن في عهد الرئيس الراحل هواري بومدينن،توفي مذكرات شاهد القرن، متفرغا لكتابة مذكراته بعنوان  1967المركزية، حتى استقال سنة 
  موعة من األفكار القيمة والمؤلفات النادرة.مخلفا وراءه مج 1973أكتوبر  31يوم 

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23/02/2012. 
  .119، صبقامرجع س، (وأخرون...)إسماعيل قيرة، علي غريبي -3

بوالية سكيكدة بالشرق الجزائري وهو يعتبر واحدا من الوجوه االسالمية البارزة في الساحة  1956ماي  2مواليد  من :عبد اهللا جاب اهللا - **
الجزائرية، وله حضور في الحياة السياسية على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث يتخذ موقف المعارضة االسالمية التي تؤمن بالحوار 

حركة النهضة، حزبا سياسيا معترفا وهو  1989أصبحت في مارس  أنشأ جمعية النهضة الخيرية التي 1988والتعددية، وبعد أحداث أكتوبر 
تطورت أزمت جاب اهللا وأعضاء الحركة البرلمانيين الى أن وصلت الى حد القطيعة عندما اختارت مجموعة البرلمانيين مساندة عبد العزيز 

حركة االصالح الوطني ، واختار جاب اهللا أن يترشح حرا(مستقال) ثم أسس بعد ذلك 1999أفريل  بوتفليقة أثناء ترشحه لالنتخابات الرئاسية في
عرفت حركة االصالح أزمة داخلية  2007مترشحين أعلنوا انسحابهم قبل االقتراع الرئاسي، في  ستةوأصبح رئيسا لهـا، وكان من بين 

أعلن جاب اهللا في  2011جويلية  30أبعدت من خاللها وزارة الداخلية الشيخ جاب اهللا عن رئاسة الحركة مما أدى الى تقهقرها انتخابيا، وفي 
  جبهة العدالة والتنمية.العديد من الشخصيات الوطنية وحمل الحزب اسم تجمع شعبي حاشد تأسيسه لحزب سياسي جديد رفقة 
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فض االرو 1976بعد "نداء األربعة" الصادرة في مارس وفي منتصف السبعينات، 
  مطالبته باإلنتخاب عن طريق اإلقتراع العام مباشرومسبقا لمشروع "المثياق الوطني" 

جدي لمجلس وطني تأسيسي وسيد، وزعت مناشير من طرف لجان مساندة جهوية و
للنداء العلني الذي وقعه أربعة قادة تاريخيين (من تيارات سياسية مختلفة) تتهم فيها 

تحرير النظام، وكان رد فعل السلطة فرض اإلقامة  إلىتدعوه وبومدين بالحكم الفردي 
  مضايقتهم مهنيا. إلىقطع خطوط هواتفهم باإلضافة والجبرية عليهم 

المقاطعة أو التصويت  إلىأما حزبي آيت أحمد وبوضياف فقد دعيا من جهتهما   
 وعمر **طيف سلطانيلوعبد ال *" ال" على الميثاق، كما عبر الشيوخ أحمد سحنونـب

 . 1عن معارضتهم له ***العرباوي
(جماعة الموحدين آنذاك) فقد حاولت من  ****وأما حركة الشيخ محفوظ نحناح

مرفقة  1976جهتها معارضة مشروع الميثاق الوطني بعملية ميدانية تخريبية صيف 
اإلسالم كمصدر  إلىالرجوع  إلىبتوزيع منشورات تندد فيها بسياسة القمع وتدعو فيها 

 أشهر من الحادثة تمكن النظام من إلقاء القبض على 5نبذ لإلشتراكية وبعد وللتشريع 
                                                

التقـى ألول مرة مع رائد االصالح  1936ة، في سنة بقرية ليشانة بوالية بسكر 1907ولد عام الشيخ أحمد سحنون:  - *
أصبح عضوا في هيئة تحرير جريدة ووالنهضة في الجزائر العالمة عبد الحميد ابن باديس، ثم انضم الى جمعية العلماء المسلمين 

يخ عضوا في المجلس بعد انتخاب الشيخ البشير االبراهيمي لرئاسة جمعية العلماء بعد وفاة ابن باديس انتخب الشوالبصائر، 
حيث عين أيضا مدرسا في عدة مدارس تابعة لجمعية العلماء، أدرك الشيخ منذ اللحظة  االداري أعلى الهيئات القيادية في الجمعية،

بعد اندالع و، 1953أنشأ تنظيما فيدائيا انطالقا من مسجد األمة عام والوطني وساهم في نشر الوعي الديني واألولى حقيقة المستعمر
عضوا و، بعد االستقالل عين اماما خطيبا بالجامع الكبير بالعاصمة 1956الثورة لم يتردد في مساندتها مما أدى الى سجنه عام 

بالمجلس االسالمي األعلى، كما قام أيضا بمحاولة تأسيس رابطة الدعوة االسالمية وهي اطار دعوي يجمع كافة أطياف الحركة 
لم يفلح في ذلك،توي واالستمرار وتنسيقها الجتناب التناحر ووتوجيه جهود العاملين بعد توحيدها  االسالمية لتوجيه العمل الدعوي

"حاد السجن"، ديوان شعر  توجيهات اسالمية، ديوان شعر بعنوانومن أهم مؤلفاته: كتاب دراسات و.2003ديسمبر  8الشيخ في 
  الشهاب.والمجالت كالبصائر وهو لم يطبع بعد، الى جانب عشرات المقاالت في العديد من الصحف وأمل" و"تساؤل 

Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz   le 23/02/2012.   
جوان  8عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولد في واألدب في الجزائر وكر من أعالم الفعبد اللطيف سلطاني:  - **

بقرية القنطرة ببسكرة، يعتبر أحد رواد المدرسة االصالحية الدينية الجزائرية ابان االحتالل الفرنسي الذي قادته جمعية  1902
الفرنسيين، بعد االستقالل اعتقلته السلطات  مرات من طرف 6كان عضوا نشطا فيها مما جعله عرضة لالعتقال والعلماء، 

تمت وعباسي مدني حول تلك األحداث وتوقيعه لبيان رفقة الشيخ أحمد سحنون و 1982الجزائرية بعد تجمع الجامعة المركزية في 
مؤلفاته: سهام هو تحت االقامة الجبرية ودفن بالعاصمة، من أهم و 1984توفي في أفريل  فرضت عليه االقامة الجبرية،ومحاكمته 

  كية هي أصل االشتراكية. داالسالم، المز
Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23/02/2012. 

 1912لعلماء المسلمين الجزائريين، ولد سنة من أعضاء جمعية اوالتعليم في الجزائر ومن رجال االصالح  :عمر العرباوي -  ***
سجن الى غاية أواخر وبمنطقة أوالد سيدي عامر ببلدية سيدي عيسى بوالية المسيلة، ألقي عليه القبض أثناء الثورة التحريرية 

مة الوعظ واصل مهوبقي تحت االقامة الجبرية الى غاية االستقالل، بعده انخرط في صفوف المعلمين وأين أفرج عنه،  1961
   .1984ديسمبر  2، توفي صبيحة يوم األحد 1975ضواحها الى غاية سنة وواالرشاد بمساجد العاصمة 

  .105، صبقامرجع س، 1988-1962محطات في تاريخ الحركة اإلسالمية بالجزائر فوزي أوصديق،  - 1
بمدينة دينة بالبليدة، شارك في مقدمة المسيرلت التتي تطالب بالمحافظة على  1942جانفي  27ولد يوم  :محفوظ نحناح -  ****

عاما بتهمة تدبير انقالب ضد نظام الحكم  15بالسجن لمدة  1975مواجهة كل دعوة غربية، حكم عليه عام والشخصية االسالمية 
لى المجتمع الجزائري، باعتباره خيارا ال يتماشى ومقومات الشعب أنذاك(هواري بومدين) حيث عارض فرض النظام االشتراكي ع

هو واالعتدال، ويميل الى الوسطية واالقتصادية، ال يؤمن بالعنف ودعا الى توسيع الحريات السياسية والجزائري العربي المسلم، 
كان رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية(بعد التعديل و باألغلبية ثم بالتزكية، 1991أول رئيس لحركة المجتمع االسالمي 

 1995كان ذلك سنة و)، أول زعيم حركة اسالمية يترشح لرئاسة الجمهورية 1997قانون األحزاب سنة و 1996الدستوري سنة 
  .2003جوان  19تحصل على المرتبة الثانية توفي في يوم و
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  .1معظم قيادات الجماعة ومنها محفوظ نحناح

ذكره سابقا فإن مشاركة الحزب ودوره في فترة بومدين تعد  جانب ما تم إلى
ضعيفة نظرا لتهشميه والحكم الفردي لهواري بومدين، هذا الحكم خلق معارضة للنظام 

  من طرف مجموعة من الشخصيات كما سبق وذكرنا.

ه في الواقع قام بأدوار مهمة في التعبئة السياسية ورغم تهميش الحزب، فإنّ
واإلتصال بين السلطة والشعب ونشر ومراقبة المنظمات الجماهيرية،  طيروالتأ وجيهوالت

  اإليديولوجية التي حققت وفاق إجتماعي مقبول في هذه المرحلة.

سد الفراغ الدستوري بميثاق  إلىوبشأن المعارضة لنظام بومدين لجأ هذا األخير 
مسؤولية مراكز ، بحيث تسند 1976وإجراء إنتخابات رئاسية عام  1976ودستور  1976

مناضلين، كما أن الترشحات للهيئات المنتخبة في الدولة تقوم  إلىالحل والعقد في الدولة 
  .2من طرف الحزب لإلقتراع العام

وما يالحظ أن الحزب ال يتم اللجوء إليه إال في األوقات التي تريد السلطة آنذاك   
رسم السياسات والسياسي لتحرير مشروع معين، غير أنه ال يشارك في صناعة القرار 

 العامة.

"الشاذلي بن  ءمجيوبعد وفاة الرئيس بومدين  ):1989-1979مرحلة (  - جـ
إنشاء لجنة و، 1979انعقاد المؤتمر الرابع للحزب في جانفي وسدة الحكم  إلى *جديد"

، 1980بعد المؤتمر اإلستثنائي للحزب في جوان وأمانة عامة ومكتب سياسي ومركزية 
و المواضيع حيث جاءت قوانين جديدة تنص على أن أي مسؤول في النقابة أ فقد تغيرت

  .3المنظمات الجماهيرية البد أن يكون عضوا أو مناضال في الحزب

جعله تحت وتم تقليص دور المكتب السياسي للحزب ووإزدادت أهمية الحزب 
ذي ألقاه في خطابه الورئيس الجمهورية في نفس الوقت، وتصرف األمين العام للحزب 

أكد على هيمنة الحزب  1983خالل المؤتمر الخامس المنعقد في ديسمبر  بن جديد الشاذلي
 في نفس المؤتمر تدعم مركز الحزبوالسياسية، وعلى الهياكل اإلجتماعية وعلى الدولة 

األمين العام من خالل وشريف مساعديه" آنذاك، الذلك بتقوية اللجنة المركزية بقيادة "و
للجنة المركزية، التي تنص على أن تولي المناصب العليا في الدولة يتطلب  120المادة 

موافقة األمين العام الذي هو في نفس الوقت رئيس الجمهورية على والعضوية في الحزب 

                                                
  .40، صبقامرجع سعمر فرحاتي،  -1
  .40، صهنفس المرجع -2
بقرية بوثلجة بوالية عنابة، كان الرئيس الثالث للجزائر بعد االستقالل(سبقه  1929أفريل  14من مواليد  :الشاذلي بن جديد - *

، انضم الى جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة 1992جانفي  11الى  1979فيفري  9من  خلفه محمد بوضياف)،وهواري بومدين 
رتب حتى ال.بعد االستقالل ترقى في 1964لمنطقة وهران الجزائرية عام نتيجة لذلك كوفئ بمنحه القيادة العسكرية والتحريرية 

وأصبح بعد وفاة هواري بومدين رئيسا للجزائر،  ،1979الى فيفري  1978، كان وزيرا للدفاع من نوفمبر 1969أصبح عقيد في 
 1989بعد اقرار دستور  1989دث سنة السماح بالتعددية الحزبية، وهذا ما حووهو الرئيس الذي دعا الى االنتقال للديموقراطية 

  ).1988ذلك بعد أحداث أكتوبر و(
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  ما كان موجودا خالل فترة أحمد بن بلة. إلىهذا معناه العودة والتعيين في أي منصب، 

وما يستنتج من خالل ما تقدم المشاركة في فترة الحزب الواحد كانت من أجل 
أن دور الحزب إنحصرت في تجنيد الجماهير خلف وتبرير الشرعية الثورية وإعطاء 

ذلك نظرا لعدم وجود معارضة وعليه فإن المشاركة كانت شكلية فقط، والقيادة السياسية، 
الحزبية التي لم تظهر بشكل رسمي إال بعد صدور عدم القبول بمبدأ التعددية وسياسية 
. هذا عن المشاركة في الحزب الواحد، أما عن المعارضة السياسية فكانت 1989دستور 

. فقد دشنت بعض أطرافها في هذه الفترة بإصدار بعض المناشير والبيانات 1سرية
ر بوادر الحركة لكنها منذرة بتجذر المعارضين، فقد بدأت تظهوالسياسية من دون جدوى، 

  . 2اإلسالمية المسلحة

ومع ذلك فقد بقيت المعارضة عاجزة عن توحيد صفوفها، حيث كانت الصراعات 
، الدعوة ( الجزأرة، اإلخوان ت كال من أجنحة الحركة اإلسالميةالداخلية ظاهرة عامة شمل

التروتسكيون) والحركة و الحركة الشيوعيـة (الماركسيونو) والتبليغ، السلفيون، الجهاد...
الثقافي)  والقومية (البعثيون واإلشتراكيون) والحركة البربرية (الجناح العسكري والسياسي 

جددون ودعاة  الليبيرالية والجناحان (المحافظون والموحتى فصائل الحزب الحاكم 
  .3اإلسالمي داخل جبهة التحرير)واليساري 

حاول بعضها توحيد الجهود فوقيا دون وأما معارضة الشخصيات" التاريخية" فقد 
جدوى، ولم يتمكنوا سوى من التأثير المحدود في بعض الفئات الشعبية بتحسيسها 

 بضرورة وجود المعارضة السياسية.
  المعارضة السياسية في عهد التعددية الحزبية: -2

) في األوضاع السياسية العادية التي تسود فيها التعددية ): 1999- 1989مرحلة
ا حزبيا يحكم مقابل أن حزبا أو إئتالف السلطة على أساسوتتحدد العالقة بين األحزاب 

  ال توجد خارجها.وحزب أو مجموعة أحزاب  تعارض، فالسلطة تنبثق من األحزاب 

الذي يسمح بتأسيس  1989هذا الوضع عرفته الجزائر بعد إقرار التعددية في فيفري 
، فأصبحت بذلك المعارضة السياسية ممكنة 40الجمعيات ذات الطابع السياسي في مادته 
أوجد وضعا إستثنائيا يعتبر شاذا بموجب  1992غير أن وقف المسار اإلنتخابي في جانفي 

المعايير الطبيعية للحياة السياسة، فقد إستولت على الحكم سلطة ال حزب لها وانتقلت 
  المعارضة. إلىحزاب التمثيلية األ

حين إجراء اإلنتخابات التشريعية وتشكيل حكومة إئتالفية  إلىقد إستمر هذا الوضع قائما و
  مربع الحكم، وبقيت أخرى في دائرة المعارضة. إلىمن ثالثة أحزاب، فانتقلت األحزاب 

ولة حيث بدأت بوادر أهم معارضة للنظام الجديد بمجلسه األعلى للدولة بمحا
) تنسيق جهودها إليجاد حل سياسي لألزمة مند مطلع FIS ،FLN ،FFSالجبهات الثالث ( 

                                                
  .51ص، بقامرجع سرابح لعروسي،  -1
  .158-157، ص1995، الجزائر: المؤسسة الجزائرية للطباعة، الصراع في الجزائرسلطاني أبو جرة،  -2
  .122، صبقامرجع س، (وأخرون...)إسماعيل قيرة، علي غربي -3
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، بعد 1994انتهت محاولتها بما يسمى "مجموعة العقد الوطني" نوفمبر و، 1992عام 
حزب العمال (وحزب الجزائر المسلمة المعاصرة الذي كل الحقا وانضمام كل من النهضة 

لكنها اصطدمت كغيرها من ون انسحبا بعد اللقاء األول)، وحزب حماس والتجديد اللذا
  . 1المحاوالت اإلصالحية الجزائرية بالفشل

األحزاب بنوع من الصدام، حيث سعت السلطة ولقد إتسمت العالقة بين السلطة و
كان الغرض ومحاصرتها، خاصة األحزاب المعارضة للسلطة، وتقييد دور األحزاب  إلى

الوقوف أمام المعارضة الممثلة بصفة أساسية في األحزاب اإلسالمية و من هذا التضييق ه
بوصفه حزبا له تأثير كبير  FLNالوطنية، بما يفسح المجال أمامها للتخلص من حزب و

  إزالة كل العقبات التي تحول دون إنشاء حزب جديد يمثل السلطة.وفي سير األحداث، 

ب "الخنق المالي" أي ألزمت قد سلكت السلطة في ارتقاء هذه السياسة أسلوو
كذا  ومنقوالت، وكل ما تملكه من عقارات واألحزاب بتقديم كشوف تفصيلية لماليتها، 

غاية  إلىتصرفه فيها وكشوف مصادر الموارد المالية التي إمتلكها كل حزب 
 إلىصحف وعقارات وبإعادة ما لديه من أموال  FLN، كما طالبت أيضا 31/12/1993

    .2تجريده فعال من أهم المقرات التي كانت بحوزتهتم والدولة، 

  

إنشاء "جبهة التحرير المتجددة" من قبل األمين العام لمنظمة  إلىوكانت الدعوة 
ين المناضلين من خالل اإليقاع ب FLNالمجاهيدن تخدم مسعى السلطة في تفكيك حزب 

  تآكل.وما قد يترتب عنه من تراجع وداخلي إدخاله في صراع و

كما قامت السلطة أيضا بإحتكار وسائل اإلعالم العمومية بما يمكنها من فرض       
العمل على التأثير على مواقفها بتشويه صورتها أمام وحصار إعالمي على األحزاب  

جانب  إلىالرأي العام ومحاولة تحميلها الوضع المزري الذي آلت إليه الجزائر، هذا 
قلة والصحف التابعة لألحزاب. وإتهامها  بتشتيت تعليق صدور الكثير من الصحف المست

السيد سليم سعدي (حكومة رضا مالك  الشعب، حيث ورد على لسان وزير الداخلية
 .3فرقت الشعب"وبعد أحداث أكتوبر جاءت األحزاب السياسية " ه:أنّ) 04/09/1993

كانت وأنها أفشلت الحوار الوطني وكما اتهمت أيضا بمناهضة الديمقراطية،        
السبب في فشل الوفاق الوطني، وكان الهدف من هذه اإلتهامات هو تعبئة الرأي العام 

تبني والسلطة  إلىالركوع والوطني ضد األحزاب تمهيدا إلقناعه برفض األحزاب 
   خياراتها.

لتجنيدها في خطها، قامت السلطة ولسحب صفة المعارضة من هذه األحزاب و   
جانب تخصيص مقاعد لها في المجلس االنتقالي  إلى امتيازات لها،وبتقديم اعانات مالية 

جانب محاولة توريطها في مواقف سياسية مشبوهة قد تكون السلطة هي  إلىالوطني، هذا 

                                                
  .126-125ص، بقامرجع س، (وأخرون...)إسماعيل قيرة، علي غربي -1
  .77-76، صبقامرجع سعيسى جرادي،  -2
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 المستفيد الوحيد منها.
السلطة أحيانا في جلب بعض حتى الترهيب أحيانا نجحت والتوريط وبين اإلغراء و

  في استدراج األحزاب التمثيلية. صفها لكن دون أن توفق إلىاألحزاب 

ر الجبهة االسالمية ، فقد واجهتها السلطة بحض*فيما يخص "الجبهات الثالث"و
استبدال وإعالميا مع محاولة تفكيكها من الداخل ومحاصرة اآلخرين سياسيا ولالنقاذ 

بتغير أمانتها العامة، كما عملت من  FLNكسر شوكة و FFS قيادتها، فنجحت في عزل
أحضانها   إلىالعلماني) وجهة أخهرى على إستدارج أحزاب أخرى (من التيار اإلسالمي 

تشتت قواعد وحيرة  إلىتحت شعار المصلحة العليا للبالد، مما أدى والترهيب وبالترغيب 
  داخل تنظيمه ليصحح المسار.المعارضة التي لم يكن معظمها يمارس الديمقراطية 

لكن من الناحية وفمهد ذلك لظهور بوادر تغييرات في هيكلة الساحة السياسية     
اور التيارات السياسية في الجزائر تبقى ثابتة ـالتنظيمية فقط ألن محوة ـالشكلي

) بتنسيق 1999-1992(الوطني، اإلسالمي، العلماني)، وختمت المعارضة هذه الفترة ( 
(مولود حمروش، مقداد سيفي، أحمد طالب االبراهيمي ف السياسية لستة مرحشين المواق

اثناء الحملة اإلنتخابية حسين آيت أحمد، يوسف الخطيب، سعد عبد اهللا جاب اهللا) 
قية اصدمباإلنسحاب الجماعي المعروف من السباق لطعنهم في  1999لرئاسيات أفريل 

تجاوز  السيد عبد العزيز بوتفليقة الجديد اإلنتخابات، وفي المقابل إستطاع الرئيس
ذلك باإلستحواذ على وسائل اإلعالم واإلنطباع السيء الذي خلقته اإلنتخابات الرئاسية 

الثقيلة وبانتزاع المبادرة السياسية من خصومه بقانون الوئام المدني واستفتاء 
ولكنه عرف  استطاع بعد ذلك كسب بعض أحزاب التيار العلماني لصفه،و 16/11/1999

  .1اإلجتماعيوجمود على المستوى اإلقتصادي 

 ـإذا أردنا أن نختصر سلوك السلطة تجاه األحزاب نستعير بقول األمين العام لو
FLN " :مازالت السلطة تعتبر األحزاب زوائد تفيد في تغطية "عبد الحميد مهري" الذي قال

دورها أيضا، ولكن هل وفهذه المقولة تعكس مكانة األحزاب بالنسبة للسلطة . 2سياستها"
هذه المكانة بقيت كما كانت ؟ أم أنها تغيرت بعد مجيء السيد"عبد العزيز بوتفليقة" عام 

الحكم؟ ام أن هناك تغيرات على مستوى األحزاب ذاتها أو دورها في تقييم  إلى 1999
  انه في المطلب التالي.عمل الحكومة؟ هذا ما سنحاول تبي

  

  

  

 

                                                
   الجبهة االسالمية لالنقاذ. جبهة القوى االشتراكية، تتمثل هذه الجبهات في:جبهة التحرير الوطني، - *
  .126ص بق،امرجع سإسماعيل قيرة، علي غربي (و آخرون...)،  -1
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 المطلب الثاني: 
مشاركة أحزاب المعارضة في تقييم السياسة العامة في ومساهمة 

  2002-1997الفترة 
  

المعارضة نفسها وإذا كانت الديمقراطية تقتضي أن يكون التنافس القائم بين السلطة          
مراكز القرار  إلىقائما على أسس ومبادئ ديمقراطية، يحاول الحزب المعارض الوصول 

بالتالي المشاركة في الحكم، فإن ورسمها بأي طريقة، والتأثير في صناعتها ورسم السياسات، و
عموما  البلدان العربيةواألمر يختلف على ما هو عليه في الدول الديمقراطية بالنسبة للجزائر 

أن وإقصاء كل طرف من أطراف المعارضة للطرف اآلخر،  إلىأين يتحول التنافس السياسي 
  .1تحاول إقصاؤهاوالسلطة هي األخرى ال تقبل المعارضة 

محاولة و تحاول األحزاب السياسية المعارضة في الجزائر الدفاع عن إيديولوجيتها 
لو بالقوة، حيث يظهر ذلك الصراع بين ومحاولة فرضها عليه وإقناع اآلخرين بها، 

  دون شك إقصاء اآلخر.والالئكيين، فكل طرف يريد اإلستالء على السلطة، واإلسالميين 

بذلك عرفت الجزائر نوعين من المعارضة للنظام، األولى معارضة عنيفة و
نية العباد أما الثاواألخرى معارضة سلمية، األولى خلفت أزمة كبيرة دفع ثمنها البالد و

أساس من األسس الديمقراطية كما لها وفتعتبر إحدى أهم القنوات المشاركة في الحكم، 
ردود أفعال مختلفة بشأن التطورات التي تعرفها الجزائر، إما تعبيرا عن سخطها 

تكريس موقعها كطرف وإما محاولة منها لدعم وإستنكارها لممارسات السلطة، و
لهذه السلطة خاصة فيما يخص المصالحة  معارض، فيما يوجد فريق منها كمؤيد

جعله طرفا مساندا ال معارضا وة، هذا الفريق المعارض إستطاع النظام احتوائه، ـالوطني
ن أجل وم عليها هذه المعارضة، كل هذا مضعف المبادئ التي تقوما يؤكد هشاشة 

  .2الحكممن حصولها على نصيب 

تراجعا ملحوظا في السنوات األخيرة وفلقد شهدت المعارضة الجزائرية إنحسارا 
الطرق ولم تعد تبدي معارضتها بالوسائل و، إذا إنغلقت على نفسها، 1999دا منذ يتحدو

اسية كما ـتوجهات السيوسياسات السلطات والتي ألفتها سابقا حينما ال تروق لها مشاريع 
خاصة بعد و ،1989التعددية في فيفري وفتح المجال للديمقراطية  أن تم كانت تفعل منذ
هل لألمر والتساؤل عن أسباب هذا التراجع الكبير،  إلىو مما يدع 2004إنتخابات أفريل 

رئيس  2007-1999عالقة بشخيصية رئيس الجمهورية تحديدا (حيث عرفت الفترة 
  .حالة الطوارئ المقيدة للحريات؟وجمهورية واحد) أم بعوامل أخرى كإستمرار األزمة 

ثالث سنوات ربما  1992جانفي و 1989لقد عاشت المعارضة الجزائرية بين فيفري 
لم تتسن ألية معارضة في الوطن العربي، فعندما قررت السلطات وضع دستور جديد للبالد 

                                                
  .113، ص2001، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طوالسلطة في الوطن العربيالمعارضة عبد اهللا بلقزيز ( و آخرون...)،  - 1
  .153ص ،هنفس المرجع -2
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التعددية، ظهرت عشرات األحزاب السياسية في وقت ويتبنى الديمقراطية  1989في فيفري 
شاذلي بن جديد" وسائل اإلعالم العمومية أمام المعارضة فتح الرئيس األسبق "الوقصير، 

تنظيم ومنح األحزاب حرية التظاهر و  شجع على إنشاء الصحف المستقلةوبمختلف تياراتها 
شجع هذا التوجه على بروز مجموعة من األحزاب التي تبنت المعارضة والمسيرات، 
لنهضة اإلسالمية، حزب العمال، التجمع أبرزها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ حركة اوالراديكالية، 

  الديمقراطية، جبهة القوى اإلشتراكية، ...ومن أجل الثقافة 

كانت توجه إنتقاداتها للسلطات ودخلت هذه األحزاب معترك الحياة السياسية بقوة، و
ها البعض أيضا على خلفية تناقضاتها لبعضو، 1962في تسيير البالد منذ على فشلها 
األحزاب العلمانية و "فالجبهة اإلسالمية لإلنقاذ" كانت تنادي بإسقاط الحكم اإليديولوجية،

في الطرف المقابل و إقامة " دولة إسالمية" ال يتسع فيها المجال لغير اإلسالميين،ومعا 
حرمانها من العمل وكل األحزاب الدينية وينادي بإقصاء الجبهة اإلسالمية  RCDكان 

  از إستغالل الدين ألغراض سياسية.السياسي تماما بدعوى عدم جو

باختصار، عاشت المعارضة الجزائرية مرحلة ذهبية خالل السنوات الثالث  
كانت وإعالن الديمقراطية، فمارست نشاطاتها السياسية دون أي قيود  األولى التي أعقبت

طرفة ذلك شجع القوى المت أن تنظيم المسيرات مكفولة تماما، إالّوالتظاهر وحرية التجمع 
  .  1على رفع شعارات متشددة ضد القوى اإليديولوجية المخالفة لها

كانت نداءاتهم وأثناء سنوات األزمة ركز العلمانيون في "معارضة المعارضة" و
إلقصاء كل األحزاب اإلسالمية من الساحة السياسية، بينما برزت أحزاب بمعارضتها 

حركة و" آيت أحمدحسين منها "جبهة القوى اإلشتراكية" بقيادة والراديكالية للسلطات 
 *""برئاسة لويزة حنون حزب العمالوجاب اهللا" عبد اهللا "بقيادة  النهضة اإلسالمية

تعززت صفوف المعارضة بإنضمام جبهة التحرير الوطني إليها بعد أن قادها أمينها و
برزت مواقف هذه األحزاب بقوة واإلنسحاب من الحكم،  إلى **"عبد الحميد مهري"األسبق 

                                                
  ،حسين محمد" المعارضة الجزائرية...والخيارات الصعبة" -1

http://www.alittihad.ae/detaills.php?id=777348=y=2006&article=full 27/10/2006 ; vue le : 04/04/2011 
à 17h09. 

، 1990بجيجل، سياسية جزائرية و األمينة العامة لحزب العمال الذي أسسته عام  1954أفريل 7من مواليد  :لويزة حنون  -*
واضح و على درجة عالية من الجرأة و الصراحة ، تعارض الحكومة مثلما تعارض تصنف كيسارية ألنها ذات توجه اشتراكي 

التيارات الدينية، وقفت ضد تدخل الجيش في الحياة المدنية، و أيضا ضد الخلط بين الدين و الدولة، لكنها في نفس الوقت تطالب 
المنافسة على كرسي الرئاسة في الجزائر و العالم أصبحت أول امرأة تدخل  2004باالفراج عن االسالميين المعتقلين، و في سنة 

  .2009العربي، و مرشحة للرئاسة الجزائرية في االنتخابات الرئاسية في أفريل 
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23/02/2012. 

بالخروب التابعة لمدينة قسنطينة، انخرط في صفوف حزب  1926أفريل  3سياسي جزائري من مواليد  :د الحميد مهريعب - **
، بعد أشهر عين 1955وأفرج عنه في أفريل  1954الشعب الجزائري ثم حركة انتصار الحريات الديموقراطية، اعتقل في نوفمبر 

صب عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ثم في لجنة التنسيق ضمن وفد جبهة التحرير الوطني بالخارج، وشغل من
والتنفيذ، عند تشكيل الحكومة المؤقتة شغل منصب وزير شؤون شمال افريقيا في األولى ومنصب وزير الشؤون االجتماعية 

بعد االستقالل عين أمينا والثقافية في التشكيلة الثانية، عرف بمشروع يسمى باسمه هو"مشروع مهري"للرد على مشروع ديغول.
ثم سفير الجزائر في فرنسا من  1979، ثم وزير االعالم والثقافة في مارس 1976الى  1965عاما لوزارة التعليم الثانوي من 

األمانة العامة للجنة المركزية ثم منصب األمين العام  ثم في المغرب حتى استدعائه الى الجزائر وتوليه منصب 1988لى إ 1984
  .85عن عمر يناهز  2012جانفي  20، توفي يوم االثنين 1996الى  1988جبهة التحرير الوطني من لحزب 

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz   le 23/02/2012. 
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إغالق التلفزيون والتشهير بها في مناسبات عديدة وعلى الرغم من ضغط السلطات عليها 
منع أغلب مسيراتها بحجة حالة ومحاصرة نشاطاتها والعمومي الوحيد في وجهها، 

بتصريحاته التي إنتقد  بدأ يقلق السلطاتوالخارج،  إلىاتجه حسين آيت أحمد والطوارئ، 
وضع ديمقراطية على المقاس لتضمن لها وقمع المعارضة وفيها طريقة تسييرها البالد 

  اإلستمرار في الحكم.

المعارضة تأثرت كثيرا بخروج "جبهة التحرير" من صفوفها في جانفي  أن إالّ
عادت و ،بعد أن تمكنت السلطات من إنجاح إنقالب على زعيمها عبد الحميد مهري 1996
  السلطة مجددا. إلىالجبهة 

حرمانها من وسائل اإلعالم وكما تأثرت بطول الفترة غلق المجال السياسي أمامها 
أخذت تتراجع في مختلف وتقييد نشاطاتها، فبدأ صوتها يخفت تدريجيا، والثقيلة 

  هي التي كانت تنازع السلطة على الحكم.واإلستحقاقات اإلنتخابية المنظمة 

حدث ما يشبه الزلزال لدى أحزاب المعارضة بعد فوز "عبد  1999في أفريل و
العزيز بوتفليقة" برئاسة الجمهورية في سباق إنسحب منه منافسوه الستة المعارضون 

يشد كل األنظار إليه بعد أن جاء ببرنامج طموح وواستطاع الرئيس الجديد أن يجلب 
ضع حد للفساد الذي لم يتردد الرئيس في ووإنعاش اإلقتصاد وقوامه تحقيق المصالحة 

مهاجمته بعنف في وسائل االعالم المختلفة في خطب مطولة أبهرت الجزائريين الذين 
هي نفس الخطابات التي وعودهم المسؤولون على خطابات رسمية جافة ال تثير إهتمامهم، 

  كانت المعارضة تشد بها الجزائريين طيلة التسعينات.

  د المعارضين، حيث أضعفت "جبهة القوى اإلشتراكية" يقينجحت السلطة في تو
الديمقراطية" بعد أزمة القبائل، من خالل المناورة مع "حركة وو"التجمع من أجل الثقافة 

  تقويتها.والعروش" 

لكن من جهة أخرى هاجم عبد العزيز بتوفليقة اإلنفتاح السياسي، معتبرا أنه أتاح و
في وللعيش في إطار نموذج من الديمقراطية الغربية،  بروز أحزاب في مجتمع غير مهيأ

التشدد في ضوء إنشاء األحزاب، في حين أن قانونا سابقا كان يتيح  إلىضوء ذلك عمد 
  .1التي تتخذ فيما بعد شكل حزبو لخمسة عشر شخصا تشكيل جمعية ذات طابع سياسي،

الطوارئ  إلغاء حالة إلىوالمعارضة من جهتها كانت تدعو في هذه الفترة 
فتح المجال أمام إنشاء األحزاب و، 1992المفروضة بسبب العنف المسلح منذ عام 

أيضا إنفتاح أوسع للمجال اإلعالمي، كما تتهم المعارضة حكومة والسياسية بكل حرية 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بغلق المجال السياسي من خالل ما يسمى بالتحالف الرئاسي 

  .1999مسيطرة على البرلمان منذ عام واب مشكلة للحكومة الذي يضم ثالثة أحز

مرسوما يمنع تنظيم المسيرات  2001وكانت الحكومة الجزائرية أصدرت عام 
بية في العاصمة الجزائرية دون غيرها من المحافظات، على خلفية المسيرة التي عالش

                                                
  ،وسيادة حكم الحزب الواحد"التعددية في الجزائر إندثار إرادي  -1

http://www.annabaa.org/nbanews/2009/04/097.lim, vue le 02/04/2011 à 16h23, p2. 
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تنظمها فصيل معارض في العاصمة وأسفرت عن مقتل صحفيين إثنين وتخريب 
  .1الخاصةوالممتلكات العامة 

ه رفض لحزب أنّ الّإتظاهرات خارج العاصمة، وفرغم السماح بتنظيم مسيرات 
ديمقراطية بمنحه ترخيص لتنظيم مهرجان شعبي بوالية الوالتجمع من أجل الثقافة 

هذا ما صرح به محسن بلعباس نائب في البرلمان وغرداية، رغم أنه حزب معتمد 
 األمين الوطني المكلف بالتنسيق داخل حزب التجمع من اجل الثقافةوالجزائري 

ا كانت في والديمقراطية، كما صرح أيضا أن األحزاب ال تستطيع أن تنظم مهرجانات إذ
ال يمكن تنظيم محاضرات عادية، إذا البد أن يكون الحزب مع السلطة والمعارضة، بل 

منذ وصول ولقد أضحى النضال الحزبي أصعب، فهناك غلق للحياة السياسية في الجزائر 
أمام المجتمع المدني، أو وكل األبواب تغلق أمام األحزاب  1999الحكم في  إلىبوتفليقة 

هناك ثالث أو أربع وعالم، حتى أصبحت الصحافة ال تتكلم عن األحزاب، أمام وسائل اإل
ضغط عن  إلىهذه الصحف تتعرض  صحف تتحدث عن نشاط أحزاب المعارضة، ألن

جانب مشكلة حالة الطوارئ التي لم يعد لها مبرر  إلىطريق منع اإلشهار في صفحاتها، 
  .2لتبقى

لقد دخل هذا الحزب في حكومة علي بن فليس بحقيبتين وزاريتين عادت لعمارة و
من التعايش  اشهر 18بعد ومنصب مستشار لخليدة تومي، وحميد لوناسي، وبن يونس 

رفضت القرار لتقصى ولكن بقيت خليدة تومي  2001ماي  29الحكومة يوم  RCDغادر 
  كبير من المناضلين. من صفوف الحزب، يليها عمارة بن يونس رفقة عدد

كان المطلب األساسي لهذا الحزب هو الالئيكية، إال أن هذا المطلب أخذ يتالشى 
كان ذلك نتيجة والديمقراطية، وأن زال كلية من قاموس التجمع من أجل الثقافة  إلى

القيم التي ضحى بها "سعيد وتحالفات سياسية، لتكون الالئيكية من جملة المبادئ ولحسابات 
  .3" لصالح مواقع في المشهد السياسيسعدي

من ناحية أخرى شاركت جبهة القوى اإلشتراكية في اإلنتخابات التشريعية لسنة 
جل جمع من أتلل امقعد 19القبائل مقابل تمثل منطقة  امقعد 20فازت فيها بـ و 1997
  الديمقراطية بالمنطقة.والثقافة 

وكانت مشاركة الحزب في تلك اإلنتخابات مجرد وسيلة الحتالل  مقاعد بالبرلمان 
أن جلساته تنقل على المباشر في التلفزيون مما وإتخاذه منبرا آخر للمعارضة ال سيما و

سيمكن الحزب من مخاطبة كل الجزائريين بعد أن حرم من ذلك فور إغالق المجال 
نتخابات كانت حجة إضافية أخرى أكدت أن الحزب ال ، إال أن تلك اإل1992اإلعالمي في 

                                                
  ،المعارضة تنظم مسيرة شعبية في الجزائر والحكومة تحذر""  -1

http://www.moheet.com/Showfiles.aspx?fid=444209, vue le 02/04/2011 à 16h28. 
  بعد التعديل الدستوري ....بوتفليقة يتجه نحو عهدة ثالثة"."  -2

http://www.Swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=1087998, 4/01/2009, Vue le 02/04/2011 à 16h47. 
  ، الجزائرنيوز،" قصة األرسيدي، سعدي و الديمقراطية" -3

http://www.algeriemedia.org/modules.plp?Name=New&op=Nearticlesid=64 10/02/2007, vue le 
02/04/2011 à 16h18. 
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إتهم الحزب السلطات بتعمد ذلك وع في إطار جهوي ضيق لم يستطع كسره، ـيزال يقب
  لجزائريين.كن التهم جاءت ضعيفة غير مقنعة لل

فاز أيضا بأغلب بلديات منطقة القبائل ووشارك الحزب بعدها في اإلنتخابات المحلية 
عاد آيت أحمد من سويسرا لتنشيط الحملة اإلنتخابية  1999بداية عام في و، RCDبرفقة 

بنفسه، إال أنه قاطعها برفقة باقي المترشحين الخسمة المنافسين لـ  1999افريل  15لرئاسيات 
من وساعة بذريعة " بروز مؤشرات على تزويرها،  24بوتفليقة" قبل إنطالقها بـ عبد العزيز "

القائد األول وهذا انعكس سلبا على الحزب كون الرئيس وسرا، سوي إلىثم عاد آيت أحمد 
 إلىكذا الوضع السياسي الذي كان بحاجة وهذا األخير بحاجة اليه وللحزب غادر البالد 

أيت أحمد شخصية ثورية معروفة بمعارضتها للنظام غداة حسين قوية كون ومعارضة فعلية 
  حد ما. إلىمعارضته وبالتالي أثر هذا على عمل الحزب واالستقالل، 

إندلعت أحداث منطقة القبائل، واستمرت أحداث التخريب  2001أفريل  18في و
، أجريت اإلنتخابات التشريعية فقاطعتها كل من 2002في أواخر ماي وأكثر من عامين، 

FFS وRCD ،ناب عنهم وبقيت بذلك منطقة القبائل دون ممثلين حقيقيين بالبرلمان، و
ألحزاب أخرى، وحينما كان الجميع يتوقع مقاطعة الجبهة لإلنتخابات ممثلون صورين 

جأ الجميع بقرار المشاركة، مما أثار سخط حلية أيضا في العاشر من أكتوبر فلالم
كان دافعها في ول النجاة للسلطات بالمنطقة، ب"العروش" التي قالت أن الجبهة تمد ح

باتت تهدد وش" التي هيمنت عليها فجأة إستعادة منطقة القبائل من "العروو المشاركة ه
الذي بدأ  *آيت أحمد على المنطقة لصالح زعيمها " بلعيد أبريكا"حسين الزعامة الروحية ل

الحزبية على حساب مصلحة المواطنين وهذا يعكس المصلحة الشخصية و يبرز بقوة.
  طقة.ذلك من خالل التسابق الستعادة المنومصلحة مواطني المنطقة خصوصا وعامة 

صناديق اإلقتراع بالمنطقة التي شهدت نسبة  إلىفي جلب الناخبين  FFSلكن فشل 
على الرغم و المراكز اإلنتخابيةون الصناديق مقاطعة عالية، كما فشلت السلطات في تأمين أم

إجراء وأن تمكنت من إلغاء النتائج  إلىمن فوز الجبهة بها، إال أن "العروش" بقيت تضغط 
  .1أين فازت بها جبهة القوى اإلشتراكية 2005نوفمبر  24إنتخابات جزئية محلية في 

المنتهجة من ونتيجة لمقاطعته المتعددة لإلنتخابات كرد فعل للسياسات المتخذة و
بحزب متخصص في المقاطعة، وقد  FFSطرف السلطة ومعارضته لها نعت حزب 

أن "عدد اإلستحقاقات التي   صحح هذه الفكرة السكرتير األول للحزب "كريم طابو" بقوله:
شارك فيها الحزب تساوي عدد المواعيد اإلنتخابية التي قاطعها، فقد شارك في اإلنتخابات التشريعية 

واالنتخابات الجزئية  2002سنة المحلية و 1999واإلنتخابات الرئاسية لسنة  1997و 1991في 

                                                
جامعة مولود بتيزي وزو، متحصل على شهادة الماجستير من  1969ناشط سياسي بربري جزائري ولد سنة : بلعيد أبريكا - *

برز اسمه كأحد قيادات القضية األمازيغية ورئيس ما يعرف ب"حركة المواطنة"  2001معمري، بعد الربيع األمازيغي في 
لطة فيما عرف"بأرضية القصر" التي جاءت بحسب الجيش من المنطقة سالمعروفة "بحركة العروش"، وقد قام باتفاق تاريخي مع ال

  ية الى جانب العربية.وترسيم األمازيغية كلغة رسم
 Portail du premier Ministre,  http://www.premier-ministre.gov.dz  le 23/02/2012. 

 ،حسين آيت أحمد:" جبهة القوى اإلشتراكية الجزائرية و خيار اإلنتحار السياسي" -1
http://www.alittihad.ae/detaills.php?id=106770&y=20067&article=full4/04/2007vu le 04/04/2011 à 17h17. 
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 2004و 1995في حين قاطع الحزب اإلنتخابات الرئاسية في  2007والمحلية في  2005 1سنة
المشاركة يستوجب تقييم آثار ذلك على و ، فحسبه خيار المقاطعة أ2002واإلنتخابات التشريعية في 

  ."الديمقراطية والشعب

جانب الجماهير والبقاء وفيا  إلىب األفافاس للبقاء فمقاطعة اإلنتخابات هو تأكيد لخيارات حز
العمل  إلىللمبادئ الديمقراطية التي ناضل الحزب دوما ألجلها، ويرجع الطابع العملي لهذه المقاطعة 

الميداني مع رفض شعبي لإلستسالم للضغوط " األحادية" واإلجماع الذي يعمل النظام على فرضه 
على الجزائريين فالمقاطعة هو موقف رفض الرضوخ واإلستسالم وبصفة خاصة موقف وفاء الكفاح 

يرفضون الديمقراطي، الحاصل أن األفافاس يؤكد على موقفه المتجذر مع أغلبية الجزائريين الذين 
  .2"اإلفتراء واإلنقالب

لحركة إنشقاق قوية عندما خرج منه  1999تعرض حزب النهضة عام  ومن جهته
بين الحبيب آدمي، بسبب تأييد آدمي وأنصاره نتيجة لخالف حاد بينه ومؤسسه جاب اهللا 

انصاره لبوتفليقة كمرشح لإلنتخابات الرئاسية، األمر الذي كان يرفضه جاب اهللا الذي و
ه أنّ تأسيسه لحركة اإلصالح بترشيحه نفسه للرئاسيات، إالّور بعد خروجه من النهضة باد

عبد انسحب كباقي المترشحين اآلخرين بعد تأكدهم من أن نتائجها محددة سلفا لصالح 
  بوتفليقة.العزيز 

حيث إنهار  2002فلقد تلقت حركة النهضة هزيمة في اإلنتخابات التشريعية عام 
هذا ينعكس مباشرة على الحزب من خالل ونائب واحد فقط  إلى انائب 34عدد نوابها من 

  .ةخاصة البرلمانيوموقعه في المعارضة 

أنصاره و على عكس حركة النهضة عرفت حركة اإلصالح التي أسسها جاب اهللاو
تقدما ملحوظا، حيث حصل الحزب في اإلنتخابات التشريعية  1999الذين خرجوا معه عام 

، إال أنه رفض امقعد 43على المركز الثاني بفوزه بـ  2002اضتها عام األولى التي خ
    .3فضل اإلحتفاظ بموقعه في المعارضةوالمشاركة في الحكومة، 

اإلنتشار على وعلى كسر طوقهما الجهوي  (FFS, RCD)كما عجز الحزبان
السلطات بعد ة مهادن إلىزعيمة "حزب العمال"  المستوى الوطني بينما نجحت لويزة حنون

سنوات طويلة من المعارضة الراديكالية، أما اإلسالميون الذين أعاقت السلطات ظهورهم 
بإقصاء أقوى أحزابهم "جبهة اإلنقاذ" فلم يبق منهم سوى"عبد اهللا جاب اهللا" بعد أن إختارت 

  " حركة مجتمع السلم" المشاركة في الحكم.

امت السلطات باشغاله بسلسلة من بما أن حزب عبد اهللا جاب اهللا حزب معارض قو
يعترف جاب اهللا وكلما خرج من تمرد أدخل في آخر، و، 1998إنقالبات رفقائه عليه منذ 

بتراجع دور المعارضة بسبب نزعة بوتفليقة لهيمنته على الحياة السياسية من جهة وقيام أحزاب "
ر كل المشاريع القانونية الحكومية التحالف الحكومي الثالثة بغلق المجال أمام األحزاب األخرى بتمري

                                                
  ،وكالة األنباء" المعارضة الجزائرية"  1- 

http://www.Samsen.net/item-72623.htlm, 01/02/2009, vue le 02/04/2011 à 16h15  
  .هنفس المرجع -2
  .http://wwwSabilnet.com/Vb/Showtheread.php?p=14143, vue le 04/04/2011 à 16h29 حركة النهضة"" -3
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  .1محاصرة المعارضة التي تجد نفسها عاجزة عن تعديل أي قانون"وفي البرلمان 

هاتها الجزائرية نفسها على إختالف توج ازاء هذه المعطيات، وجدت المعارضةو
لم تعد ومشاريعها، والتأثير في قرارات السلطات ومحاصرة مقيدة عاجزة عن الحركة 

واإلعالمي  تحرير المجالين السياسيوتستطيع سوى المطالبة بإلحاح برفع حالة الطوارئ 
إستعادة مكانتها، بينما تتذرع السلطات بعدم اإلستتباب الكامل ولتتمكن من النشاط بحرية 

  للوضع األمني لرفض طلبات المعارضة.
  

سياسات  إلىوهن ال يعود فقط وبالتالي ما وصلت إليه المعارضة من ضعف و
السلطة الرافضة لكل من ينازعها الحكم، بل تتحمل المعارضة أيضا جزءا منه بإنقساماتها 

أفكارها اإلقصائية ضد بعضها البعض عوض أن تتكاثف لفرض نفسها في واإليديولوجية 
هو ما سهل عى السلطات مهمة ضربها وقبول اآلخر، وتعتنق مبدأ التعايش والساحة 
  تفتيتها.وإضعافها وببعضها 
  

كانت المعارضة الجزائرية في السنوات الثالثة األولى للتجربة الديمقراطية تنشط 
دون أية قيود على طريقة األحزاب الغربية تماما، حيث كانت األحزاب وبحرية كاملة 

كانت والهتافات المرفوعة، وتنظم مسيرات دون حدوث تجاوزات برغم عنف الشعارات 
هو ما سمح والصحافة المستقلة تكتب بإستقاللية تامة دون عراقيل أو متابعات قضائية، 

مكبوتاتهم السياسية بعد حوالي ثالثة عقود من قمع أي وللجزائريين بالتعبير عن رغباتهم 
  صوت مخالف لصوت الحزب الواحد.

د حرية تقييو 1992لكنها تأثرت المعارضة كثيرا بإقرار حالة الطوارئ في و
منعها من وسائل اإلعالم العمومية وتجمعاتها الشعبية وأغلب مسيراتها  حضرونشاطاتها 

 1996الخطاب األحادي، كما تأثرت في جانفي  إلىعادت فيها والتي إحتكرتها السلطات 
من صفوفها إثر نجاح السلطات في إطاحة زعيمها عبد الحميد مهري، كما  FLNبخروج 

هيمنته المطلقة على الحياة والحكم  إلىبوصول بوتفليقة  1999تضررت أيضا بعد عام 
  السياسية في الجزائر.

ذا دوراألحزاب المعارضة في هذه الفترة لم تتغير عن سابقتها ، فالمعارضة كانت إ
لكن ماذا يمكن قوله عن و ذكرناها،وهذا راجع لألسباب التي سبق وغير فعالة وضعيفة 

؟ ،سنحاول االجابة على هذا السؤال من خالل  2007-2002هذه المعارضة في الفترة 
  المطلب التالي.

  

  

  

                                                
  .بقامرجع سحسين محمد،  -1
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 المطلب الثالث:
مشاركة أحزاب المعارضة في تقييم السياسة العامة في ومساهمة 

  2007-2002الفترة 
  

لقد أفرز التنافس على الفوز بمنصب الرئيس في إطار اإلنتخابات الرئاسية قطبين 
الح، كان لها اثر في صراع مصوما حسابات سياسية تاريخية سياسين متناقضين تتجاذبه

ة السياسة الجديدة على ضوء نتائج اإلنتخابات التي جرت في الثامن أفريل تشكيل الخريط
2004.  

واعتبر ميالد هذين القطبين، بداية صراع بين مرشحين رئيسيين لإلنتخابات 
هما عبد العزيز بوتفليقة الذي يطمح لوالية ومن بين المرشحين األربعة اآلخرين 

ائد حزب الغالبية البرلمانية قوعلي بن فليس رئيس حكومته السابق، ورئاسية ثانية، 
يبدو نظريا أن القطب األقوى هو ذلك الذي يقوده عبد و جبهة التحرير الوطني،

جمع زب التالذي يتألف من ح العزيز بوتفليقة، ويطلق عليه "التحالف الرئاسي"
"الحركة التصحيحية" التي يقودها وزير و، حركة مجتمع السلموالوطني الديموقراطي 

هة التحرير بمعه وزراء كثيرون ينتمون لجوالخارجية السابق عبد العزيز بلخادم 
لكنهم معادون لخط أمينها العام علي بن فليس، منذ أن أعرب هذا األخير عن رغبته 

  .1لرئاسةفي منافسة بوتفليقة على منصب ا

هذا ما حدث بعد إعالن علي بن فليس ترشحه رسميا لإلنتخابات الرئاسية و
، حيث سحب وزرائه المقربين منه من اإلئتالف الحكومي برئاسة أحمد 2004لربيع 

مخاوف الصراع في وأويحي فمن أجل تجنب مواجهة محتملة مع السلطات الجزائرية 
أكتوبر  6بعقد مؤتمره اإلستثنائي يوم الجمعة  (FLN)جزائر، إستعجل ـوارع الـش

، اين أعلن مصدر رسمي في الحزب أن هذا المؤتمر عقد في العاصمة 2003
، 2004ي ربيع عام بن فليس مرشحا لإلنتخابات الرئاسية المقررة ف أختاروالجزائرية 

في مقر الحزب في الجزائر  15000من أصل  FLNعضوا من  1375أين إجتمع 
  بن فليس.علي أقروا ترشيح والعاصمة، 

قضائي  واعتبر ذلك التحرك السريع تحديا جديدا من جانب جبهة التحرير لقرار
عن محكمة الجزائر قضى بمنع مؤتمرها اإلستثنائي بغية ترشيح زعيمه علي بن 

ط على الموافقة، كان قرار المنع جاء بعد ساعات فقورئاسة الجمهورية،  إلىفليس 
  المعنيين من قبل وزير الدلخلية نور الدين يزيد زرهوني. إلىالمنع والموافقة سلما و

الواقع أن قرار المنع جاء بناء على دعوى تقدم بها ناشطون في جبهة و
هم معارضون لبن فليس، والتحرير ممن يوصفون أنفسهم بـ "التيار اإلصالحي" 

                                                
  ،الرئيس بوتفليقة والمهمات الصعبة"" -1
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انتخبوا عبد العزيز بلخادم رئيسا " للهيئة التنفيذية و، عقدوا لقائهم في مدينة الجلفة
هو المنصب الموازي لألمين العام والتصحيحية" داخل حزب جبهة التحري الوطني، 

كان هؤالء المعارضين ولنفس الحزب الذي يشغله رئيس الحكومة علي بن فليس، 
هو و، 2003ينتقدون بشدة قرارات المؤتمر الثامن للحزب الذي عقد في مارس 

المؤتمر الذي تكرست فيه القطيعة بين األمين العام لحزب جبهة التحرير علي بن 
  .بين رئيس الجمهوريةوفليس، الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة 

رار المنع، إذ أقر مكتبها السياسي لم تنتظر الجبهة كثيرا في الرد على قو
غير وة ي، بسبب التصرفات غير المسؤولسحب وزراء الجبهة من الفريق الحكوم

أكدت القيادة الملتفة حول بن فليس ولرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، المنطقية ل
ي الحزب، ف إلىعودوا ينتمون بوتفليقة لم ي إلىأن الوزراء  الذين إختاروا اإلنضمام 

أكد البيان الذي أصدره المكتب والجبهة،  إلىل هؤالء يؤكدون إنتمائهم حين ض
منهجية بهدف والمقربين منه هو "مؤامرة معدة مسبقا" والسياسي أن سلوك بوتفليقة 
  وأسس دولة القانون". ضرب المبادئ الديمقراطية

  

من خالل سحب وزرائه السبعة من الحكومة، يكون علي بن فليس قد قام و
في المجالس المحلية، لكنه يجد واألغلبية في البرلمان  FLNبانقالب مفاجئ، إذ يملك 

المعارضة من خالل  إلىبذلك تعود جبهة التحرير الوطني ونفسه في المعارضة، 
يرة موقف المعارضة بعد إيقاف اإلتجاه الذي يقوده بن فليس، حيث إتخذت هذه األخ

، في 1995السلطة سنة  إلىلكنها ما لبثت أن عادت و، 1992المسار اإلنتخابي في 
بين رئيس الجمهورية، و FLNـالواقع كان الصراع بين علي بن فليس االمين العام ل

اع لكنه صروبين إتجاهين متميزين، وفي حقيقة األمر صراع بين جيلين مختلفين و ه
  .FLNمسيرة الواحدة هي داخل ال

بحزب جبهة التحرير  فليس يرفض تصوير األزمة التي تعصفكان علي بن و
أن الصراع يتمحور حول "ها "تناحر بين شخصين حول الزعامة"، فهو يقول: على أنّ

من جهة يؤكد علي بن فليس أنه يجسد في ورؤيتين مختلفتين جذريا لجهة بناء المجتمع، 
من جهة أخرى والعمل الجيد لمؤسسات الدولة، وفصل السلطات، ورؤيته السياسية: الحداثة، 

صحافة محدودين وود برلمان يتهم عبد العزيز بوتفليقة أنه يمتلك مفهوما مقيدا للسلطة، بوج
قضاء خاضع ألوامر السلطة، وإدارة مفصولة، عن واجبها إلتزام الحياد، وتهما، في سلط

  .1"قيادات سياسية مستعدة لكل شيء في سبيل البقاء في السلطةو

المناهضون للسلطة، يعتبرون أن الرئيس الذي أقال بن فليس، سعى أكثر من و
ثم غازل اإلسالميين وفشل في ذلك، وه يمسحب بساط جبهة التحرير من تحت قدمرة ل
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أصدرت قرارات غير ديمقراطية و، **بلحاجعلي و *عباسي مدنيعبر إطالق سراح 
  توقيفها.و منع الصحف ا في مجال

تفتيت و ن الرئيس الحالي بتهميشه خصومهأوا السلطة في المقابل يعتقد مناهضو
ليس" حزبية" والسلطة من خالل نتائج " شعبية"  إلىاألحزاب الكبيرة سينجح في العودة 

  .1ليس أي حزب آخروالسلطة هو الشعب  إلىبحيث يكون الفصل في وصوله 

طرحت جبهة التحرير الوطني مسودة مشروعها تعديل  2006ماي  15في و
ع لقياس ردود األفعال الشاروسية الدستور بعد اشهر من عرض الفكرة على الطبقة السيا

لعل أهم فكرة يدور حولها التعديل المقترح هو السماح لرئيس الجمهورية بالتشرح و
يمنع التجديد للرئيس أكثر من مرة  1996رئاسية مفتوحة بعد أن كان دستور  لواليات
  واحدة.

مقترح تعديل الدستور ألول مرة، قال  (FLN)طرح عبد العزيز بلخادم زعيم حينما 
فالنظام الحالي  أن المبرر األول لهذه الدعوة هو تحديد طبيعة نظام الحكم في الجزائر

ال ھو برلماني الصرف على و) ال ھو بالرئاسي الخالص على الطریقة األمریكیة 2006(
نتخب أحزابا على أساس برامج یالشعب وذاك، والطریقة اإلنجلیزیة، بل ھو خلیط بین ھذا 

معینة تبدأ بتطبیقھا لدى تشكیل الحكومة، ثم ینتخب  رئیس الجمھوریة على أساس برنامج 
ة ـیة البرلمانیـزة باألغلبـزاب الفائـج األحـدان: برنامـي المیـبق فـیطین ـأي البرنامجـر، فـآخ
    .؟المشكلة للحكومة، أم برنامج رئیس الجمھوریةو

رئيس حكومة بلخادم عبد العزيز حدوث أي أزمة مستقبال، يقترح  وعمال لتجنب 

                                                
في الحركة الوطنية  1940بمدينة سيدي عقبة بوالية بسكرة، بدأ ممارسة العمل السياسي منذ  1931ولد عام  :عباسي مدني - *

، نفذ أول عملية عسكرية 1954نوفمبر  1الجزائرية في عهد االستعمار، انضم الى المنظمة السرية التي أعدت وفجرت الثورة في 
طوال فترة حرب التحرير، بعد  )1962-1954سنوات في السجن( 7من  له ليلة اندالع الثورة وبعدها اعتقل ليقضي أكثر

أصبح ناشطا من أجل قيام  1982االستقالل عاد الى الى مقاعد الدراسة حيث حاز دكتوراه دولة في مادة التربية في بريطانيا، منذ 
سا لها من طرف مجلسها الشوري، وفي وأنتخب رئي الجبهة االسالمية لالنقاذتأسيس  1988دولة اسالمية، حيث أعلن في أكتوبر 

باألغلبية في مجالس البلدية والوالئية ألقي  1962فاز حزبه في أول اقتراع تعددي تشهده الجزائر منذ استقاللها في  1990جوان 
غم من اعتقال في مكتبه بمقر الجبهة االسالمية لالنقاذ بموافقة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد، وعلى الر 1991القبض عليه عام 

، وقد ألغيت هذه االنتخابات من 1991ديسمبر  21زعيمها فازت الجبهة بالدور األول من االنتخابات التشريعية التي جرت في 
 1992جويلية  16طرف الجيش وهذا ما أدى الى تفجير العنف في الجزائر والذي ذهب ضحيته اآلآلف من الجزائريين، وفي 

أطلق  1997سنة بعد ادانته بالمس بأمن الدولة، سنة  12ة في البليدة(جنوب العاصمة) بالسجن حكمت عليه المحكمة العسكري
  ، و يعيش حاليا خارج الجزائر بقطر.2004سراحه ألسباب صحية بقي تحت االقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz le 23/02/2012.  
بتونس و يرجع أصول عائلته الى مديمنة أدرار في الجنوب  1956ديسمبر  16ناشط اسالمي جزائري ولد يوم  :علي بلحاج - **

األرض المحروقة، برز في الساحة الجزائري، اضطرت عائلته للتنقل الى تونس تحت ضغط القهر االستعماري الذي تبنى سياسة 
 12عندما حكم عليه بالسجن  1991السياسية الجزائرية بعد توليه منصب نائب أمين عام الجبهة االسالمية لالنقاذ الجزائرية عام 

اء نتائج بعد انتهاء" العشرية السوداء" التي عرفتها الجزائر بعد الغ 2003عاما برفقة عباسي مدني رئيس الجبهة، أفرج عنه عام 
والتي مهدت نتائجها لسيطرة جبهة االنقاذ على مقاليد الحكم في الجزائر، يعرف علي بلحاج  1992االنتخابات التي جرت عام 

معارضته للحكومة الجزائرية ومطالبته بالتحقيق في األحداث الدموية التي حدثت في مرحلة التسعينات، كما يواصل انتقاداته العلنية 
  ن الكثير من الجزائريين يدينونه ويعتقدون أنه من أهم أسباب العشرية السوذاء التي عرفتها الجزائر.للحكومة. اال أ

 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz le 23/02/2012 
  بق.امرجع س ،عبة"الرئيس بوتفليقة والمهمات الص" -1
   



  2007إلى  1997الفصل الثاني:   دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في الجزائر من 

 

196 
 

إقامة األمين العام الحالي لجبهة التحرير الوطني و) 2008نوفمبر -2006سابق (ماي 
 إلىالعودة و ةإلغاء منصب رئيس الحكومونظام رئاسي خالص على الطريقة األمريكية 
، فيصبح الوزير األول مجرد منسق 1989منصب الوزير األول كما كان األمر قبل عام 

لمصادقة عليه بل لال يكون له برنامج يطرحه أمام البرلمان والوزراء، وبين الرئيس 
  ئيس الجمهورية برفقة وزرائه.تطبيق برنامج ر إلىيسعى 

الحظ مدى ميل  بلخادم لم يطرح هذا اإلقتراح إال حينماعبد العزيز الواقع أن و
ق الرئيس ببالتالي ابدت المعارضة الجزائرية خوفا كبيرا من أن يطوالرئيس بوتفليقة إليه، 

اللذين يعدان  RNDو FLNيجعلها مقتصرة على حزبي وة الخناق على التعددية الحزبي
  ثر للديمقراطية الحقيقية.اجهة الحكم في الجزائر فيقتل كل أو

  

قد جدد مقترح بلخادم مخاوف المعارضة من التأسيس لنظام فردي مطلق يهيمن و
هو ما ظهرت مؤشراته األولى في وفيه الرئيس على الحياة السياسية بشكل مطلق 
 مشاريعهو هتنفيذ سياساتولى خدمته السنوات الماضية حينما كان بوتفليقة مقتصرا ع

  .1ومخططاته

  ئيس الجمهوريةمسألة تعديل الدستور لتعزيز صالحيات ر تعتقد المعارضة أنو
 جاب اهللا بهذا الصدد يقول رئيس حركة اإلصالح عبد اهللاوالكثير من الغموض،  يتخللها

عقب إستبدال رئيس الحكومة أن مقترحات تعديل الدستور التي رفعتها جبهة التحرير 
مفهوم الدولة وتدخل بطبيعة العالقة بين السلطة وتكرس إنفصال السلطة عن المجتمع، 

ه إثراء، فإنّول تعدي إلىفي حاجة  1996على الرغم من إعتراف جاب اهللا بأن دستور و
لملكية رأى في المسألة تأسيسا لما سماه " اوت رئيس الجمهورية، يز صالحيارفض تعز

  .2ا إضافيا يخل ببناء مؤسسات الدولةشرخوتحت إسم الجمهورية " 

دعا جاب اهللا الذي حل في المرتبة الثالثة في اإلنتخابات الرئاسية في أفريل و
الديمقراطية في الدستور الجديد بتوفير مزيد من والحريات وترقية الحقوق  إلى 2004

الضمانات القانونية مع تعزيز عمل الرقابة، ليكون التعديل مناسبة "إلصالح سياسي 
أعلن زعيم حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في الوقت نفسه معارضته وحقيقي"، 

قال أنه ال يقبل ورئيس الجمهورية،  إلىانتقد المسودة التي سترفع والصريحة للخطوة، 
"إذا كان لحزب  أضاف:ودستور جبهة التحرير، بل يتشبع بتعاليم دستور الجزائر فحسب، 

ينطوي  1996عبد العزيز بلخادم دستوره، فلنا نحن أيضا دستورنا، موضحا أن دستور 
ويكفل إدخال  اإلثراء، بشكل يفصل بدقة بين السلطاتوعلى ثغرات عدة تتطلب التعديل 

  قيقية.توازنات ح

اقترح إنشاء هيئة منتخبة و" التالعب بالدستور" إنتقد علي بلحاج ما سماه من جهتهو
صرح أنه ليس وتتولى وضع الدستور حتى يكون معبرا عن اإلرادة الشعبية الحقيقية، وتأسيسية، 

                                                
  ،نمط الحكم األمريكي"بحسين محمد،" مقترح تعديل الدستور الجزائري.... و اإلعجاب  -1

http://www.alittihad.ae/details.php?id=60116&y=2006,Jeudi 25/05/2006, Vue le02/04/2011 à 15h59. 
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فيها"، البقاء وتعطشها للسلطة ومن الطبيعي " اإلبقاء على الدستور بين أيدي أقلية تعبر عن أهوائها 
والية ثالثة، مبديا خشيته من أن  إلىعارض تعديل الدستور إذا كان الهدف منه تمديد حكم بوتفليقة و

إعالن عن ميالد ديكتاتورية متجددة قد تقحم البلد في متاهة  إلىيتحول اإلقرار بالدستور الجديد، 
  .1أخرى

تعديل  هو شخصية إسالمية معارضة أنويقول أيضا الدكتور أحمد بن محمد و
هو وب في مصلحة الرئيس بوتفليقة ألن " المتنفذين" يفكرون في بديل له، صالدستور لن ي

  يترجمه تصريح بلخادم بوضوح بأن الدستور سيعدل سواءا قبل الرئيس، أم لم يقبل.

أما جلول جودي، قيادي بحزب العمال المعارض، فيعتقد أن مسألة تعديل الدستور 
الحزب ال يؤيد تعديال ال يعزز الديمقراطية وبلد ال يعد أولوية إلقرار نظام رئاسي في ال

الثروات الوطنية التي تنهب بغطاء قوانين جائزة والرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة و
مجلس  إلىيطالب جودي بالذهاب وخصخصة المؤسسات العمومية، وكقانون المحروقات 

  .2الحريات العامةوة التعدديوتأسيسي لوضع دستور يكرس الديمقراطية 

حكم أن هذا األخير بالتعديل الدستوري  RCDو FFSمن جانبه عارض كل من و
رسم ويقلل من دور األحزاب في المشاركة في اتخاذ القرار ويكرس الدكتاتورية 

منسق  عن الوزير األول عبارةوالسياسات، كون الحكومة تطبق برنامج رئيس الجمهورية 
مخططاتها على أرض الواقع وسياساتها وفقط، بالتالي ال يمكن لألحزاب تطبيق برامجها 

  عند وصولها للحكومة.

حزاب المعارضة التعديل الدستوري ال تقتصر على أ نتباه أن معارضةإلالملفت لو
لكن ليس بصفة و، الحزب الحاكم يعارض ذلك (RND)التقليدية في الجزائر، بل حتى 

إذ هاجم مولود شرفي الناطق الرسمي للحزب الحاكم إقتراح جبهة التحرير  مباشرة،
استرجاع رئاسة الحكومة من خالل وضع مادة قانونية وقال: أن ما يهم الجبهة هوبتعديل الدستور 

  .3تلزم رئيس الجمهورية بتعيين الوزير األول من الحزب الحاصل على األغلبية البرلمانية

     كرسي الحكم  إلىالوصول  إلىاألحزاب تسعى جاهدة  هبالتالي نخلص أن هذ
الحاجات وفي مراكز إتخاذ القرار على حساب المطالب والمشاركة في الحكومة و

أنها تعارض ما ال يخدم مصالحها، فهي تارة تكون والشعب، واألساسية للمواطن 
ة تستخدم األخير أن هذهوجانبها،  إلىتقف وتارة أخرى تساند السلطة والمعارضة 

  أهدافها. إلىالوصول  األحزاب لتحقيق

فلقد نجحت السلطة في عزل جبهة القوى اإلشتراكية بكسب إشتراكية حزب التجمع 
رغم إنسحابه إحتجاجا وومي، الديمقراطية، حيث شارك في اإلئتالف الحكومن أجل الثقافة 

، حيث 2007ماي  17ة في إنتخابات ه عاد للمشاركأنّ ، إال2001ّحداث القبائل عام على أ
على العكس و" كونه ال يعالج المشاكل المطروحة، رفض سعيد سعدي المقاطعة كخيار سياسي 

سيزيد عزلة منطقة القبائل"، كما كشف سعدي عن أن المشاركة في الحكومة بالنسبة لحزبه ممكنة 

                                                
 بق.امرجع س " الرئيس بوتفليقة والمهمات الصعبة"، -1
   .بقامرجع س"، مقترح تعديل الدستور الجزائري، ...واإلعجاب بنمط الحكم األمريكيحسين محمد، "  - 2
  .هنفس المرجع -3
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  .1في حالة توفرت الشروط لذلك

بيتها بجلب " بوعالم بن حمودة"  إلىنجحت السلطة أيضا في إعادة جبهة التحرير و
المتميز بوالءه للنظام، كما إستطاعت كسب أحزاب بالتيار االسالمي ممثلة في حركة 

وحزب  أحزاب أخرى كالتحالف الوطني الجمهوريوحركة النهضة، ومجتمع السلم، 
تشتيت المعارضة ساعده في  إلىمر الذي أدى العمال، تحت شعار المصالحة الوطنية، األ

  عدم ممارسة الديمقراطية داخل تنظيماتها.وذلك ضعف هذه األحزاب 

المشاركة في المواعيد وفي المعارضة حيث يرفض الدخول في الحكومة  FFSبقاء 
ماي  17اإلنتخابية للسلطة التشريعية، حيث رفض الدخول في اإلنتخابات التشريعية لـ 

ألمين األول للحزب علي العسكري على هذه المقاطعة، قال عن لي تعليق فو، 2007
. اما كريم 2غرف للتسجيل فقط" إلىتحولتا وفقدتا وظائفها التي يخولها الدستور غرفتي البرلمان "

لهذه اإلنتخابات يريد  FFSالمكلف باإلعالم على مستوى الحزب فيرى أن مقاطعة و طاب
"إن هناك نوعين من  :من خاللها التميز عن باقي التشكيالت السياسية، حيث علق قائال

التشكيالت السياسية، األولى تعمل بدافع اإلنتفاع من الريع، تريد أن تخلق لها مكانة في ظل حالة 
  .3"اإلنسداد، أما النوع الثاني فهو يرفض ذلك المبدأ

  الحزب من المقاطعة فجاء موافقا لعضو الحزب حيث قال:ما موقف رئيس أ

إن أخالقنا السياسية تفرض علينا و.بالنسبة لنا فإن أي نوع من الحريات، تقابله مسؤولية معينة.."
عدم عقد اي إتفاق موسمي مع السلطة والمصداقية والمحافظة على رأسمالنا المتمثل في اإلنضباط 

  .4"بدأت مالمحها تظهر في شكل حفل على شكل زواج المتعة ماي التي 17بمناسبة إنتخابات 
  

رغم كل هذا تبقى جبهة القوى اإلشتراكية وحدها المقاطع في الساحة السياسية و
يشتتها، فقد استطاع بوتفليقة حقا تقييد ومما يضعف المعارضة ، RCDخاصة بعد عودة 

جبهة القوى " فيقول: FFSالمعارضة، أما السيد علي العسكري األمين األول لحزب 
إفقاد األحزاب واستئصالها ول على إخمادها ـنقابات مستقلة معارضة، لكن النظام يعمواإلشتراكية، 

اإلنقالبات  من اجل كسرها، فالمعارضة السياسية والمعارضة التوازن الداخلي عن طريق اإلنقسامات 
  .5"المستمرةخاضعة لمناورات من قبل النظام تحت أجواء حالة الطوارئ 

  

      كما إتهم القيادي اإلسالمي سعيد المرسي آليات تطبيق الديمقراطية بالجزائر 
" بالتسبب في قلة قوائم المرشحين تصب في مصلحة من يكون على رأس السلطةالتي"و

تضمن ها "أنّ إلىاإلسالميين في اإلنتخابات البرلمانية مقارنة باإلنتخابات السابقة، ملمحا 

                                                
، يومية إعالمية جزائرية، العدد جريدة الخبر ،سعدي، أرفض مبدأ المقاطعة وأطالب إحترام العهدة الحزبية"سعيد " م. صالحي: -1

  .2، ص4964
الصادرة بتاريخ  2749المية جزائرية، العدد اع، يومية صوت األحرار"، األفافاس يرفض زواج المتعة مع السلطةشفيق.ب، " -2

  .4ص ،2007مارس  11
  .هنفس المرجع -3
  ، اإلنتخابات الرئاسية في الجزائر ستجرى في غياب المعارضة""  -4

http://www.samsen.net/item-72623.html, 1/02/2009، vue le 02/04/2011à 17h37. 
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  . 1"نافذة في تسيير هذه الديمقراطيةوهة مسيطرة على الحكم دائما ج

ا من الضغوطات الممارسة هفالمعارضة السياسية في الجزائر تعاني منذ نشأت
، قرر كبار قادة المعارضة 2007ماي  17جانب اإلنتخابات التشريعية لـ  إلى عليها.

كل شيء معتبرين أنه " 2009الجزائرية عدم المشاركة في اإلنتخابات الرئاسية في أفريل 
 الديمقراطيةوع منن أجل الثقافة على رأسها التجمو"، مهييئ لفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

أن حزبه لن  2009جانفي  15حيث أعلن سعيد سعدي في ، جبهة القوى اإلشتراكيةو
كذلك أعلن عبد اهللا جاب اهللا الذي ، "مهزلة خطيرةومشينة " هايشارك في إنتخابات قال أنّ

ه لن يشارك في اإلقتراع، حيث قال في مرشح تيار إسالمي معارض أنّ 2004كان عام 
لرئاسية في أتجاه واحد معتبرا أن كل في غياب قوى التغيير ستكون اإلنتخابات ا" مؤتمر صحفي
  .2"شيء مهيئ لذلك

الدولية إال أننا ال نلمس التغيير ورغم كل المستجدات الوطنية وإنطالقا مما سبق، و
تصرفاتها، بحيث مازالت تطغى المصلحة الخاصة عليها، فهي ال وفي ذهنية المعارضة 

مرة حسب ما تراه مناسبا لها التحول في كل ولي عن مبادئها المعارضة ختتوانى في الت
م تتغير السلطة هي األخرى لوهكذا، ورضة فهي معارضة ثم مساندة للسلطة، ثم معا

أكبر مثال ومحاولة إحتوائها  إلىفمازالت تحاول التغلب على المعارضة فمن إقصائها 
  .هذا من جهة MSP ،RCDعلى ذلك 

  

ي التغلب على الجزائر فإندثار أحالم المعارضة السياسية في من جهة أخرى 
القوة  ى التكيف، إستمرار إمتالك سلطةـعلهذا األخير  قدرة مدى أثبت النظام السياسي

القدرة للفوز على المعارضة، ساعدته في ذلك دخول األحزاب المعارضة الرئيسية في و
دوى لكونها لم تستطع اإلجتماع حول موقف موحد ـة، دون جـنزاعات فردية مع السلط

كذا تحول صراع ولها أي حساب أصبحت بذلك مشتتة وضعيفة ال يحسب و ده،ضقوي و
صراع من وتنافس بين أحزاب المعارضة نفسها  إلىالمعارضة من صراع مع السلطة 

اجل إقصاء كل طرف الذي يناقضهن فأحزاب المعارضة ال تعي المشاركة السياسية، 
مما جعل السلطة تخرج فائزة في كل  ،معنى إحترام اآلخر مهما كانت درجة تناقضهو

البديل لكل األحزاب المعارضة المتناحرة وتماسكا ومرة، لتثبت أنها الطرف األكثر قوة 
  توجهاتها المتناقضة.والمتعصبة لمواقفها و
  

هشاشة القوى السياسية (أحزاب المعارضة السياسية)، التي تعد رائدة وإن ضعف 
ما حصل هو أن ويمقراطية الغربية، صعب عليها كثيرا، التغيير السياسي في األدبيات الد

رياح التغيير لم تمس النظام السياسي، بقدر ما مست مبادئ المعارضة السياسية في 

                                                
 "،المجال السياسي"، الخبر األسبوعيالنظام يعمل على إعادة تركيب علي العسكري،"  -1

http://www.ffs.dz.com/article07/news/article.php?=401673, vue le 09/05/2007. 
   ،"دستوري يسمح بوالية رئاسية ثالثة لبوتفليقةالجزائر بعد نيل اإلستحقاق التشريعي، برلمان جديد و النظر في تعديل "  -2

http://www.intekhabat.org/look/print.tpl?idlanguage=17&inpublication=11Nr Article=2796 & 
Nrissue=1& nrsection=1, vue le 02/04/2011. 
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حزب لحال هو الموقع مشارك كما  إلىالجزائر، التي أصبحت تتغير من موقع معارض 
(RCD).  
  

  

منذ إقرار التعددية أن تأتي ويمكن أن نحكم على المعارضة بأنها لم تستطع  بهذاو
 إلىال حزب من األحزاب المعارضة إستطاع ان يصل وه لنظام السياسي  بدليل أنّديل لبب

تطبيق سياساته وبرامجه، حيث سنتطرق لهذه النقطة (فشل وسدة الحكم لسبب أو آلخر 
ة المعارضة) بأكثر تفصيل في الفصل الموالي اين سنتاول تقييم دور األحزاب السياسي

كذا العوامل واألسباب المؤثرة في دورها في رسم السياسيات العامة في والجزائرية 
  م بعض السيناريوهات لهذا الدور.يالجزائر، ومن ثم تقد
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  استنتاجات: وخالصة 

ذلك من خالل مشاركتها وتلعب األحزاب السياسية دورا في رسم السياسات العامة 
من أيضا والحكومة (الحكومات اإلئتالفية) وفي المؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) 

  خالل معارضة النظام.

ة العامة من خالل المؤسسة فالبنسبة لدور األحزاب السياسية في صنع السياس
  : أن إلىة خلصنا التشريعي

  اإلنتخابات التشريعية في الجزائر مازالت فرصة إلطالق الوعود الكاذبة
مصداقية لدى جل كسب الإتهام اآلخر من أوزاب السياسية، التراشق بين األحو

ثناء الحمالت اإلنتخابية، كما أن هناك ضعف المشاركة يفسره ضعف المواطن أ
  .كسب ثقتهمواألحزاب في إقناع المواطنين 

 ي في المؤسسة التشريعية، شهد تراجعا كبيرا في القيام بالوظيفتين التمثيل الحزب
يكمن ذلك بضعف األحزاب والرقابة، والمتمثلة في التشريع والمنوطة بها 

عجزها عن إتخاذ المبادرة في والمتمثلة في البرلمان والسياسية المتواجدة 
 ي.المجال التشريع

   وضع األولويات في تقديم اإلقتراحات وتدخل المؤسسة التنفيذية في ترتيب
 التعديالت من أجل إبطال مفعولها. إدخال الكثير منو

  استدعاءات النواب في الكثير من األحيان لإلجابة ودعوات  زراءعدم تلبية الو
 كذا إستجوابهم.وتساؤالتهم وتهم على أسئل

    إرسال (الوزراء) ممثلين عنهم بدال من حضورهم شخصيا للجلسات
 عتبر إنقاص من أهمية هذه المؤسسة.هذا يواإلستجوابات وخصصة لألسئلة الم

   باألوامر من قبل  التشريع ةتراجع الوظيفة التشريعية للبرلمان صاحبه زياد
 رئيس الجمهورية.

  التي تعرف وتناسب مع وضعية البالد، فهي ال ت ضعف وتيرة التشريع
سرع يستلزم حركية تشريعية أالذي وات تطورات على كافة المستويوتحوالت 

  أعمق.و
 

بالنسبة للدور الذي تلعبه األحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خالل الحكومة 
 ما يلي:  إلىاإلئتالفية خلصنا 

 الذي إهتز وجل بعث اإلستقرار في المجتمع األحزاب السياسية كان من أ إعتماد
 إلىخلق برنامج مشترك يقوم عليه النظام يؤدي وبفعل وقف المسار اإلنتخابي، 

  إستقرار تقاسم المسؤولية بين األحزاب المشاركة فيها.

 حائط الحكومات اإلئتالفية تنفذ برنامج رئيس الجمهورية، ضاربة عرض ال
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 .جل المشاركة في الحكومةذلك من أوبرامجها إن وجدت، 

  أحزاب اإلئتالف بالتماطل م إتهوعلى صالحيات تنفيذية واسعة، الرئيس  ةهيمن
 المشاريع المختلفة.ويذ البرامج، في تنف

   أخرى تجيئ في مدة زمنية وعدم اإلستقرار الحكومي فهناك حكومات تذهب
  قصيرة بل وفي السنة الواحدة.

  

 :اسية من خالل المعارضة استخلصنا ما يليأما بالنسبة لدور االحزاب السي

  يطبعها  الجزائر بما يجري، بحيث مازالفي لم تتأثر المعارضة السياسية
ما مكن النظام من التفوق عليها ممازالت المعارضة مشتتة، والضعف، 

  إحتوائها بكل الطرق.و

  ،تنافسها من أجل إقصاء اآلخر الذي وتصارع األحزاب السياسية فيما بينها
 الممارسات الديمقراطية لها.ويناقضه، فهي ال تتفق في أدبيات المعارضة 

 يمس جوهر النظام السياسي في معاملته  التغيير الذي كان من المفروض أن إن
للمعارضة، قد مس بمبادئ المعارضة السياسية، التي أصبحت تغير موقعها من 

رى ـمشاركة مؤسسات النظام في أحيان أخ إلىالمعارضة في بعض األحيان 
 الحزبية.هذا بما يخدم مصالحها وهكذا، وموقع المعارضة  إلىثم العودة 

 

البحث عن ويمكن أن نقول أو توابع المرحلة اإلنتقالية باستمرارية حالة الطوارئ 
قوة شخصية الرئيس من خالل إستعادته والسياسية وقوية لألزمة األمنية وحلول ناجعة 

كذا مركزية هذه والتنظيم، والتعيين ولصالحياته الدستورية خاصة فيما يتعلق بالتسيير 
األحزاب في رسم السياسات العامة، ففي البرلمان  اف دورضعافي  الصالحيات ساهم

حكم عليها بعدم ممارسة آليات الرقابة ويتضح ذلك من خالل ضعف دورها التشريعي 
خاصة ملتمس الرقابة)، كما حول كثيرا ( جرئوعلى الحكومة بشكل حر مطلق  البرلمانية

متابعته و مسايرتهواهمة النظام ل مداجعله يصب بشكل أو بآخر في مجومسار المعارضة 
 توجهاتها.ولو على حساب مبادئها وله 

 

 
  

  

  

  



  
  

  الفصل الثالث:
السياسية يف رسم السياسة  تقييم دور األحزاب

  العامة ومستقبلها يف اجلزائر
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تؤدي األحزاب السياسية دورا كبيرا في القيام بوظيفة التشريع لتنظيم حياة المجتمع 
يختلف تأثير األحزاب السياسية والدولة، كما تمارس وظيفة الرقابة على أعمال الحكومة، و

ور في حالة تمثيلها في الحكومة د يكون لهاو تالف نظام الحكم،على السلطة التنفيذية بإخ
، بحيث يقضي اإلئتالف 1997قد عرفت الجزائر تجربة اإلئتالف الحكومي بداية من لو

وضع وتفعيل التواصل السياسي لإلنفتاح، ورفض النزاعات، والتواصل وإقامة التشاور 
الق السياسي التي الذي لم يكن خيارا بل حتمية فرضته فترة اإلنغوأطر للعمل المعارض، 

  أصبحت هاجسا للنظام السياسي.

هزة ميل أجولكن الوضع السياسي في الجزائر يعاني بعض اإلضطراب البنائي و  
التعديالت الدستورية المستمرة، اإلنتخابات المتعددة، إصدار مجموعة متناقضة  إلىالدولة 

رموزه أكثر من اإلهتمام بإنجاز السياسات و أحيانا من القوانين، اإلهتمام بشكل النظام 
هذا يعتبر مصدر وجانب تعاقب الحكومات،  إلىمتابعة مدى فعاليتها، وتنفيذها والعامة 

اإلستمرار واألحزاب خصوصا على تحقيق اإلستقرار وآخر لعدم قدرة الدولة عموما 
  الحاجات األساسية للمواطنين.وتوفير المتطلبات و

بطء عملية وكثرة المشاكل اليومية وتعدقها ومع تزايد المطالب اإلجتماعية و  
الحاجات وتلبية المطالب وتجاه تحقيق زايدت درجة الشك في دور األحزاب التنمية، ت

عليه أصبح الناس يشكون في كل وفي كل ما يأتي من السلطة، واألساسية لألفراد خاصة، 
الواقع شيء آخر، األمر الذي وألن ما يقولونه شيء  ال يثقون بما يقوله المسؤولونوشيء 

  عدم الثقة.وزاد من هوة الخالف 

خلق العديد من التكتالت  إلىالتعدد في األحزاب الجزائرية قد أدى والتنوع كما أن 
أحيانا نجد تقاطعات بين أحزاب والوطنية أو اإلسالمية، و سواء بين األحزاب العلمانية أ

بعض األحزاب ولعمال سياسات متعددة مثل حزب اوبرامج وتوظف إيديولوجيات 
(جبهة التحرير الوطني المعارضة) أو بين أحزاب اإلئتالف الحكومي الحالياإلسالمية (

أيضا بين أحزاب التحالف الرئاسي و التجمع الوطني الديموقراطي، حركة مجتمع السلم)
عرق، أو الجهة للحصول على ينطبق التحليل نفسه على األحزاب الجهوية التي توظف الو

رسم السياسات و المشاركة في إتخاذ القراراتوطة السل إلىأصوات الناخبين للوصول 
  تطبيق برامجها.و

ذلك من وفي قدرتها على تلبية مطالبهم وبالتالي فالشعب فقد الثقة في األحزاب   
خالل سعيهم وراء مقاليد السلطة، على الرغم من تبني برامج إنتخابية تقوم على أساس 

  رغبات األفراد.وإحتياجات 

  طرح التساؤالت التالية:  إلىهذا الوضع يقودنا   

 حل وتلبية حاجات األفراد وتطبيق برامجها  إلىتصل األحزاب الجزائرية  لماذا لم
السياسات العامة الموجهة لهذا وي اتخاذ القرارات مشاكلهم عن طريق المشاركة ف

  التأثير فيها؟ و الغرض أ

  فشلها في ذلك؟  إلىأدت وما هي العوامل التي أعاقت  
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  الحلول المستقبلية التي يمكن وضعها من أجل تجاوز ذلك أي وما هي التوقعات
  لتأثير فيها؟ رسم السياسات أو اوليس الشكلية في إتخاذ القرارات والمشاركة الفعلية 

  

وف نحاول في هذا الفصل االجابة على التساؤالت السابقة ضمن ثالث مباحث سو  
  :هي

 :تقييم دور األحزاب السياسية الجزائرية في رسم السياسة العامة. المبحث األول  

 :األسباب المؤثرة في دور األحزاب السياسية في رسم والعوامل  المبحث الثاني
  .الجزائرالسياسة العامة في 

 :رؤية مستقبلية لدور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة في  المبحث الثالث
   الجزائر.
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السياسية التي عرفتها الجزائر، تعتبر فريدة من نوعها على وإن التعددية الحزبية   
اإلسالمي، فغداة اإلستقالل تحمست بعض الجماعات الضاغطة ومستوى الوطن العربي 

لبعض العسكريين أدى ولفكرة التعددية الحزبية، إال أن الرفض الشديد لقادة الحزب الواحد 
العمل  إلىاإلصالحية وت التاريخية عدم تحقيق هذا الهدف، مما أدى ببعض الشخصيا إلى

العنيفة طيلة وجود الحزب وبشتى الوسائل السلمية وخارجه وفي السرية داخل الوطن 
الذي أقر التعددية السياسية  1989دستور فيفري  كما أن)، 1989-1962الواحد (

 ها تفعيل إلىه لم يؤدي ) من40تفعيل مبدأ الديمقراطية كما نصت عليه المادة (والحزبية و
أدخل البالد  فإيقاف المسار االنتخابي ،دور األحزاب السياسية لفترة طويلةتفعيل  وأيضا

بعد التعديل  تورية إالالشرعية الدس إلىالرجوع  لم يتمف، فراغ مؤسساتيو في أزمة أمنية
تشكيل أول برلمان  أين تم 1997إجراء اإلنتخابات التشريعية سنة و 1996الدستوري عام 

لم يؤدي باألحزاب حقيقة بالمشاركة في إتخاذ القرار  ، لكن ذلكتمثيلي تعددي في الجزائر
، ومن جهة أخرى ضعف ا من جهةرسم السياسات رغم الصالحيات المخولة له دستوريو

التحالف الرئاسي وعدم مشاركتها بفاعلية في وتأثير األحزاب المشكلة لإلتالف الحكومي 
  تنفيذها.ورسم هذه السياسات العامة وذ هذه القرارات اتخا

  ثالث مطالب وهي: إلىقسمنا هذا المبحث وفي هذا اإلطار 

 :أحزاب االئتالف في الحكومةمدى فعالية  المطلب األول.  

 :مدى ديمقراطيتهاوالداخلي لألحزاب السياسية التنظيم  المطلب الثاني. 

 :عملدور رئاسة الجمهورية في ولحزبية البرامج ا مدى جدوى المطلب الثالث 
  وظيفة األحزاب السياسية.  و
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  المطلب األول: 

  .ياالئتالف الحكومأحزاب مدى فعالية 
  

رسم وتشارك في صنع القرارات وتؤثر األحزاب السياسية في النظام السياسي   
  .البرلمانوتمثيلها في الحكومة والسياسات العامة من خالل تواجدها 

أن  1996من دستور  11و 8، 7، 6أكدت أحكام المواد وفي الجزائر حددت و  
السلطة التأسيسية ملك الشعب وحده، وأن السيادة الوطنية ومصدر كل سلطة، و الشعب ه

ة، أو يشفافونزاهة ويمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها بكل حرية 
  العام.والمباشر وبواسطة اإلستفتاء الشعبي الحر 

    لنظام الثنائية البرلمانية ألول مرة في تاريخ الجزائر  98أسست أحكام المادة و  
هما المجلس ويمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين ه "ذلك عندما نصت على أنّو

  . 1"مجلس األمةوالشعبي الوطني 

تأسيس أهم عناصر  إلىمن هذا الدستور  117، 113بينما تعرضت أحكام المواد   
عملية تنظيم البرلمان كتحديد مواعيد الدورات البرلمانية العادية اإلستثنائية، ورئاسة 

النص على مصادر المنظومة القانونية العضوية والعادية والتنظيمية وغرفتي البرلمان، 
 حكاماألحديد بعض أجهزة البرلمان، وت إلىالمتعلقة بعملية التنظيم البرلماني، باإلضافة 

الدستورية التي تؤسس العمل البرلماني التشريعي وكافة حقائق وعناصر العالقات 
  الوظيفية بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة.

من  161و 160، 135، 134، 133، 84، 80في حين أسست أحكام المواد   
لعالقات الوظيفية من خاللها اوالدستور المبادئ العامة للعمل الرقابي على أعمال الحكومة 

أحكام المنظومة القانونية والحكومة، كما أسست هذه المواد بين غرفتي البرلمان 
  والتنظيمية التي تحكم البرلمان في هذا المجال.

والذي  1999مارس  08المؤرخ في  02-99جانب ذلك يعتبر القانون رقم  إلى  
 للمجلس الشعبي الوطني الداخلية ويحدد تنظيم وتحديد وضبط االجراءات التطبيقية 

بين الحكومة. فقد إحتوى هذا وكذا العالقات الوظيفية بينهما وومجلس األمة وعملهما، 
مادة تعلقت كلها بتنظيم البرلمان في القضايا واألمور  87القانون العضوي على 

المشتركة، ثم تنظيم كل غرفة على حدى، فتنظيم العالقات الوظيفية بين كل من مجلس 
 بين الحكومة في كافة مجاالت التشريعوالمجلس الشعبي الوطني فيما بينهما واألمة 

والمالية  والرقابة على أعمال الحكومة وفي مجال القضايا التأسسية والدستورية واإلدارية
بحيث ال يمكن تنظيمها إال بواسطة قواعد وإجراءات دستورية أو نصوص قانونية 

                                                
. 1996الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، دستور  - 1  
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  .1ائري هناعضوية أساسية كما فعل المشرع الجز

من هذه  122حددت الجزء األكبر منه المادة  1996فمجال التشريع في دستور   
في مواضيع متفرقة من  ةالوثيقة، وباقي المواضيع المندرجة ضمن مجال التشريع موجود

مادة تدخل في مجال التشريع لم تحدد هذا المجال  30تتألف من  122فالمادة  الدستور،
يشرع :" على ما يلي واضح من فقرتها األولى التي نصت بصورة حصرية، كما هو

ويأتي بعد ذلك  2 "البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجاالت اآلتية...
  ذكر المواد المكونة لمجال التشريع.

 اأهميتهومن الطبيعي أن يكون في عدد المواد التي تدخل في مجال التشريع و  
ية الممنوحة للمؤسسة التشريعية الطريقة التي تصاغ بها، مؤشرات على األهمكذلك في و
 1996ور ـتوسعا نسبيا لمجال التشريع في دست يالحظ 1989المقارنة مع دستور بو

يتجلى ذلك في عدد المواد التي جعلها المؤسس الدستوري ضمن مجال التشريع: في 
د في ور 1996مادة، في دستور  26ورد في المادة المتعلقة بالموضوع  1989دستور 
  .122المادة 

                                                
، سبتمبر 17، العدد مجلة الفكر البرلماني المنظومة القانونية البرلمانية الجزائرية (...مصادر ثرية... و آفاق تجديدية...)"،"-1

  .13-8، ص2007
  .272، صبقامرجع سصالح بلحاج،  -2

يمارس البرلمان الجزائري صالحياته التشريعية ، بحيث يشرع في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجاالت  -  
والتي تنص علـى ما يلي: "يشرع البرلمان في الميادين التـي يخصصها له الدستور وكذلك في  122المحددة في نص المادة

  المجاالت اآلتية:
هم األساسية، ال سيما نظام الحريات العمومية، و حماية الحريات الفردية، و واجبات المواطنين، القواعد حقوق األشخاص وواجبات

التركات، شروط استقرار واألهلية والبنوة، والطالق، والعامة المتعلقة بقانون األحوال الشخصية، وحق األسرة السيما الزواج، 
القواعد العامة المتعلقة بوضعية األجانب، القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، األشخاص، التشريع األساسي المتعلق بالجنسية، 

العقوبات المختلفة والجنح، واالجراءات الجزائية، السيما تحديد الجنايات وانشاء الهيئات القضائية، قواعد قانون العقوبات، و
طرق التنفيذ، نظام االلتزامات وعد العامة لالجراءات المدنية نظام السجون، القواوالشامل وتسليم المجرمين، و العفوالمطابقة لها، 

نظام الملكية، التقسيم االقليمي للبالد، المصادقة على المخطط الوطني، التصويت على ميزانية الدولة، احداث والتجارية، والمدنية 
نظام والجمركي، نظام اصدار النقـود،  نسبها، النظاموتحديـد أساسها والحقـوق المختلفـة والرسـوم والجبايـات والضرائـب 

البحث العلمي، القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والتأمينات، القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والقـرض والبـنوك 
اطار ولمتعلقة بالبيئة ممارسة الحق النقابي، القواعد العامة اوالضمان االجتماعي، والسكان، القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل و

التاريخي والنباتيـة، حماية التراث الثقافي والتهيئة العمرانية، القواعد العامة المتعلقـة بحماية الـثروة الحيوانيـة والمعيشة، 
المحروقات، النظام العقاري، واألراضي الرعوية، النظام العام للمياه، النظام العام للمناجم والمحافظـة عليه، النظام العام للغابات و

استعمال والقانون األساسي العام للوظيف العمومي، القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني والضمانات األساسية للموظفين، 
ت السلطات المدنية للقوات المسلحة، قواعد نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص، انشاء فئات المؤسسات، انشاء فئا

اضافة الى تلك المجاالت المخصصة للقوانين العضوية بموجب و ألقابها التشريفيةونياشينها والمؤسسات، انشاء أوسمة الدولة 
:ـتتعلق بومن الدستور،  123الدستور، يشرع البرلمان بقوانين العضوية في المجاالت المحددة، هي ما نصت عليه المادة   

 عملها.وتنظيم السلطات العمومية،  -
 نظام االنتخابات. -
 القانون المتعلق باألحزاب السياسية. -
 القانون المتعلق باالعالم. -
 التنظيم القضائي.والقانون األساسي للقضاء  -
 القانون المتعلق بقوانين المالية. -
 القانون المتعلق باألمن الوطني. -

  ) أعضاء مجلس األمة.4/3أرباع (بأغلبية ثالثة وتتم المصادقة على القانون العضوي، باألغلبية المطلقة للنواب 
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره. راجع: محفوظ لعشب، 

  .84-82، صبقامرجع س



  الثالث:            تقييم دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة ومستقبلها في الجزائرالفصل 

 

209 
 

الجدير بالذكر في هذا الصدد وجود مجال كان دائما خارج إختصاص الهيئة و  
الذي يخص و، 122من قائمة المادة  27هو الموضوع الوارد في الرقم والتشريعية 

  .1"المسلحةاستعمال السلطات المدنية القوات والقواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني "

تبين بوضوح مجال سلطات  1996من دستور  123كذا المادة و 122إذا فالمادة     
القواعد وواجباتهم األساسية، والبرلمان، الذي يتولى التشريع في مجاالت حقوق األفراد 

يحدد والهجرة، وقضايا الجنسية و قانون األسرةوباألحوال الشخصية العامة المتعلقة 
القواعد العامة لقانون وبتعيين إختصاصاته، ود المتصلة بتنظيم القضاء البرلمان القواع

ة ـالصحة العاموالجمارك والمصاريف والضرائب، وميزانية الدولة والعفو، والعقوبات 
قواعد حماية و اإلتحادات المهنيةوالضمان اإلجتماعي وجانب القوانين الخاصة بالعمل  إلى

والقوانين الخاصة  نظام اإلنتخاباتوالدفاع الوطني، وسلك الخدمة المدنية، والبيئة، 
السالم، معاهدات دخول األحالف واألحزاب السياسية، معاهدات نزع السالح والم ـباإلع

المعاهدات التي تتطلب و المعاهدات المتعلقة بحدود البالدواإلتحاد مع دول أخرى، و
  موافقة مجلسي البرلمان.

المجلس الشعبي الوطني المبادرة بالقوانين  من أعضاء اكما يحق لعشرين عضو  
القوانين أوال، من المجلس الشعبي  مة، يجب أن تصدر أو تقترحدون أعضاء مجلس األ

يجب أيضا أن يوافق عليها ثالثة أرباع مجلس األمة على أي قانون يقره والوطني، 
في حال إختالف المجلسين على مشروع والمجلس الشعبي الوطني بأغلبية األصوات، 

قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية األعضاء 
يقدم النص الجديد بعدئذ على مجلسي وللمجلسين للعمل على تسوية اإلختالفات القائمة، 

ف على إذا إستمر الخالوال يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية والبرلمان، 
  .2مشروع القانون تسحبه الحكومة

توجيه ولبرلمان الجزائري دور كبير في رسم من خالل مهام المجلس ندرك أن ل  
واضحا بالمبادرة ويتضح ذلك في منح الدستور البرلمان تفويضا كبيرا والسياسة العامة، 

وافقة على ذلك بالموأعمال السلطة التنفيذية، وكذا بالرقابة على تصرفات وبالقوانين، 
من القانون  48 إلى 46المواد من ومن الدستور  83و 81، 80برنامج الحكومة (المواد 

:" تقدم الحكومة سنويا بيان عن السياسة العامة المادة القائلة إلىذلك بالرجوع و، 3)العضوي
اللجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة ويمكن أيضا للنواب و، للمجلسين معا"

، حيث تخول 4كتابيا أي إستجواب أعضاء الحكومةوالتنفيذية من خالل مخاطبتهم شفهيا 
من  86 إلى 76المواد من و، 67 إلى 56المواد من ومن الدستور  134و 133المواد 

سئلة الشفوية توجيه األوالقانون العضوي، ألعضاء البرلمان حق إستجواب الحكومة 
على حق المجلس الشعبي الوطني في التصويت  135تنص المادة والمكتوبة ألعضائها، و

وبالتالي  على ملتمس الرقابة، وإسقاط الحكومة بمناسبة عرضها لبيان السياسة العامة، 
                                                

  .272، صبقامرجع سمحفوظ لعشب،  -1
  .52، صبقامرجع سأحمد طرطار،  -2
  .55)، ص83-82-81، 80، المواد (1996العشبية، دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية -3
  .179، صبقامرجع سعبد اهللا بوقفة،  -4
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  .1فردية أمام البرلمانوأعضائها مسؤولون مسؤولية جماعية وفإن الحكومة 

على دور البرلمان الجزائري في صنع السياسة العامة سواء عن فهذه القوانين تؤكد   
النواب بمناقشتهم إلعطاء معلومات تساند أو تعيق و تحقيقاتها أوطريق اللجان، بدراساتها 

ترشيد السياسات العامة على قدر والسياسة العامة، فمسؤولية السلطة التشريعية في توجيه 
الدفاع عن وت النظر السياسية من جهة، عظيم من األهمية حيث تمثل مختلف وجها

المصلحة العامة من جهة أخرى بحكم أنه الجهاز المنتخب إنتخابا شعبيا مباشرا ،حيث 
تأثيراته على مسار السياسات العامة من خالل قوة التيارات وتتجلى توجهات البرلمان 

ترتيب عدد النواب حسب اإلنتماء والسياسية الممثلة فيه، فحسب األغلبية البرلمانية 
ما هي القوى األكثر والسياسي يمكن أن نستنتج في أي إتجاه يمكن توجيه السياسة العامة، 

البدائل المقترحة من هذه الهيئة التي والخيارات ومن تخدم المعلومات وتأثيرا في توجيهها، 
  .2تعد من أبرز مصادر المعلومات في النظام السياسي الجزائري

البرلمان تمكن من  أن قصر التجربة البرلمانية في الجزائر، إالّوحداثة من رغم بالو  
ناقش العديد من النصوص التشريعية والقيام بوظيفته المتمثلة في التشريع ،حيث درس 

ذلك من أجل والقضائية واإلجتماعية وا في كافة المجاالت اإلقتصادية ـصادق على جلهو
برنامج رئيس الجمهورية وت اإلصالحات الوطنية الشاملة تجسيد كافة سياساوتقنين 

والنصوص  الخاصةوبرامج التنمية العامة  إلىبرامج الحكومات المتعاقبة باإلضافة و
  كذا الوئام المدني.والمصالحة والقانونية التنفيذية للميثاق من أجل السلم 

مناقشته لهذه النصوص أن يكيف أحكام هذه وحاول البرلمان في عملية دراسته و  
مع سائر مقتضيات المصلحة الوطنية العامة في كافة والنصوص مع أحكام الدستور 

واإلجراءات  في حدود الضوابطواألمنية، والسياسية واإلقتصادية والمجاالت اإلجتماعية 
التعاون وتشاور في نطاق عالقات الوالتنظيمية السارية المفعول والقانونية والدستورية 

  الحكومة.والتكامل الوظيفي بين غرفتي البرلمان و

قد تم تحريك كل اآلليات الدستورية لهذه العالقات الوظيفية مثل آلية التبليغ و  
  التنسيق.وآلية إجتماعات التشاور وآلية اللجان المتساوية األعضاء وواإلحالة 

قد إستعمل البرلمان العديد من عمال الحكومة، فأما في مجال العمل الرقابي على أ  
مناقشة برنامج وآليات هذه الرقابة المنصوص عليها في الدستور مثل آلية عرض 

إصدار لوائح برلمانية بخصوصها طبقا ألحكام الدستور والسياسات العامة والحكومات 
آليات األسئلة وأعضاء الحكومة  إلىكذا آلية اإلستماع واإلجراءات القانونية المقررة، و

  الكتابية.والشفوية 

ممارسة هذه اآلليات الرقابية لحماية المصلحة العامة من كافة وتفعيل  قد تمو  
مطالب المجتمع وتطلعات المواطنين وللتكفل بانشغاالت والبيروقراطية ومخاطر الفساد 

في وومة كان كل ذلك في حدود الضوابط الدستورية للعالقات الوظيفية مع الحكوالمدني، 

                                                
  .56، ص2005، أكتوبر 10العدد  الفكر البرلماني، "،1996مالمح طبيعة النظام السياسي في ظل دستور نور الدين فكاير" -1
  .139ص ،بقامرجع سأحمد طيلب،  -2
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  .1إطار روح أخالقيات المسؤولية الوطنية لدى أعضاء البرلمان

استعمال مختلف آليات الرقابة على ومبادرات التشريع، وورغم التشكيلة المتنوعة، 
العربية وأعمال الحكومة، يبقى البرلمان الجزائري كغيره من البرلمانات في الدول النامية 

القوى الفاعلة في النظام السياسي كون العديد و خصوصا ال يعكس بصدق جميع التيارات
لم يعكس أيضا الصورة النيابية التمثيلية ومن األحزاب السياسية ليست ممثلة في البرلمان، 

  بحق في إطار النهج الديمقراطي.

مشاركة األحزاب السياسية في المؤسسة التشريعية كانت محدودة ودور كما أن   
اصطدمت في كثير من والفعالية حيث لم تستطع أداء دورها التشريعي أو الرقابي، 

األحيان بالسلطة التنفيذية، ففي العهدة البرلمانية الثانية، جل إقتراحات القوانين التي تقدم 
الخاص بتعديل قانون اإلنتخابات الذي تقدم به حزب  بها النواب لم يتم تبنيها إال اإلقتراح

موافقا لرغبة السلطة بشأن الذي تمت الموافقة عليه، ذلك أنه كان واإلصالح الوطني، 
بذلك أصبحت موافقة البرلمان على مشاريع القوانين مجرد إجراءات شكلية و تعديله

 2005الية التكميلي لعام شرع في تطبيقها قبل إنتظار رأي النواب كقانون الميأحيانا و
هذا تعدي السلطة والذي صدر بأمر من رئيس الجمهورية في فترة عطلة البرلمان. 

  هو دليل قاطع على عجز المؤسسة التشريعية.والتنفيذية على البرلمان 

جانب ذلك فالغرفة الثانية تظهر لنا ضعيفة حيث أنها تصادق على القوانين  إلى  
ة، فلم يحدث أبدا أن رفض مجلس األمة قانونا أو حدث عدم دون أن تلقى معارضة كبير

هذا كله يؤكد لنا ضعف وبين المجلس الشعبي الوطني خالل عهدته الثانية، وتوافق بينه 
عجزها عن القيام بدورها واألحزاب السياسية من خالل أعضائها في مجلس األمة 

  البرلماني.

تقديم البرلمان لعدد من األسئلة من ناحية الرقابة على أعمال الحكومة، فرغم و
جانب إنشاء لجان تحقيق، إال أن هذه الرقابة  إلىاستجوابات الحكومة والكتابية، والشفوية 

لم تخرج عن الضعف الذي يعانيه في أداء دوره، فاألسئلة التي توجه للوزراء كثيرا ما 
جانب عدم تحكم أعضاء البرلمان  إلى، بذلك تفقد جدواهاوا لعدة شهور يتأخر الرد عليه

تحديد موضوعه بدقة وفي تقنيات طرح األسئلة، خاصة اإلختصار في صياغة السؤال 
تجنب األسئلة الفرعية التي تحول دون الحصول على إجابة دقيقة على الموضوع و

  الرئيسي للسؤال.

ص تنازل على معظم الصالحيات الرقابية التي نو حيث أن مجلس األمة تخلى أ  
ه لم يتم أنّ كذا النظام الداخلي للمجلس، إالّو 02-99القانون العضوي وعليها الدستور 

تفعيل هذه اآلليات مثل ما عرفته في الغرفة األولى، فالمجلس الشعبي الوطني وتناول 
األداء  جعلتوأن ذلك أفقدته الفعالية كبيرة اال  ارغم أدائه الرقابي الذي عرف ضغوطو

  ضعيفا.

                                                
الفكر  وإنطالقة نوعية ...."، تأسيس عصري... مجلس األمة في عامه التاسع..." مجلس األمة)،عبد القادر بن صالح (رئيس  -1

  .13-12، ص2006، نوفمبر 14العدد  البرلماني،
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في غالب األحيان كان تفعيل بعض اآلليات بموافقة السلطة التنفيذية هذا و حتى أنه  
جانب  إلىقانوني يترتب عن هذه اآلليات و جانب غياب أي أثر مادي أ إلىمن جهة، 

ل على أن حتى النشاط هذا إن دل على شيء فيدواإلجراءات التي وضعت كقيود لتفعيلها، 
خاصة بوسائل الدعم التي تتلقاها في البرلمان ومن طرف السلطة التنفيذية  الرقابي مؤطر

  أحزاب اإلئتالف الحكومي.ومن أغلبية برلمانية 

ضمنها األحزاب السياسية الممثلة فيها ال تملك سلطة إتخاذ وإن المؤسسة التشريعية   
د دور المؤسسة القرار، حيث نالحظ ضعفا في المبادرة بإقتراح القوانين في مقابل تزاي

كذلك األوامر الرئاسية، الذي يؤدي والتنفيذية في التشريع عن طريق مشاريع القوانين، 
  فقدان األحزاب لمصادقيتها. إلىعلى المدى الطويل 

عارضوا و أن رفض النواب بيان السياسة العامة للحكومة أوكذلك لم يحدث   
أويحي" لم تعرض بيان سياستها مد أححكومة " أن إلىبرنامج الحكومة، حتى تعدى األمر 

بلخادم" التي خلفتها  عبد العزيزلم تعرض حكومة "و، 2006العامة عندما إستقالت في 
  برنامج حكومتها على البرلمان.

ا ـحيث لم يحدث في تاريخ الجزائر أن رفض البرلمان مشروع حكومة ما أو حله  
هذا دليل على أن البرلمان يلعب دورا محدودا في الحياة وما يعرف "بملتمس رقابة"، 

حد يتراوح بين إضفاء الشرعية على الحكام أو السياسات العامة، فالبد من  إلىالسياسية، 
هذا لما تلعبه والحكومة،  إلىإعادة النظر في هذا الدور خاصة في تقديم المعلومات 

اإلعتماد على ما يمده ولبرلمان، ذلك بتطوير مخرجات اوالبرلمانات في دعم القرار 
ما تقدمه من دراسات وذلك تفعيل دور اللجان والمعلومات المطلوبة والنواب من البيانات 

إسهامها في المجال الرقابي حيث واإلقتراحات بمشروعات القانونية، وإبداء المشروعات و
الزيارات و اتسبدم بها الجهاز المركزي للمحايقوم بدراسة التقارير الدورية التي يتق

  اإلسكان....الخ.و ة والموازنة والطاقة،الخطوالميدانية مثل اللجان اإلقتصادية 

عليه البد من أن يكون الهدف من تحليل دور المؤسسات التشريعية في صنع و  
لتزم به الحكومات تتفعيل دور البرلمان تأكيدا للمنهج الديمقراطي الذي والسياسات العامة ه

كذا محدوديتها في ويمكن ارجاع هذا الضعف الذي تعاني منه األحزاب وأمام شعوبها. 
كذا مسألة وتنظيمها الداخلي  إلىاتخاذ القرارات والمشاركة في رسم السياسات العامة 

  الديموقراطية فيها، وهذا ما سنراه في المطلب التالي.
  

  المطلب الثاني:

  ديمقراطيتهامدى والداخلي لألحزاب السياسية التنظيم  
  

من غير المعقول إن "سعد الدين إبراهيم": " هذا المطلب يقول الدكتور: في مضمونو  
          لم نقل مستحيال أن يكون حزب ما ديمقراطي في تعامله مع أحزاب أخرى أو مع الجماهير 
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  .1"المنظمات الجماهيرية إذا لم يكن يمارس الديمقراطية في حياته الداخليةو

ذلك وفتطبيق الديمقراطية داخل األحزاب السياسية يكتسي أهمية كبيرة  ،وعليه  
أداة مهمة للعمل الديمقراطي في البالد، كما تعبر عن وإلعتبار األحزاب السياسية وسيلة 

     الجماهير، بحكم أنها ممثلة في مؤسسات الدولة (السلطة التشريعية ورغبات األفراد 
الديمقراطية داخلها (األحزاب) يؤثر مباشرة على دورها في  فممارسةبالتالي والتنفيذية)، و

  اتخاذ القرارات.ورسم السياسات 

وإن الهدف من التطرق لعملية إتخاذ القرار الحزبي هو الوقوف على مدى تطبيق 
يتأتى ذلك من خالل  والديمقراطية في البنى الداخلية لألحزاب الجزائرية المعاصرة، 

   ا جاء في النصوص القانونية المنظمة لعمل األحزاب السياسية بالواقع محاولة مقارنة م
خاصة المهمة ورسم السياسات ومدى إنفراد المستوى القيادي بعملية صنع القرارات و

  مدى مشاركة األعضاء فيها.ومنها، 

دور البنى الداخلية لألحزاب السياسية في التأثير على عملية صنع هو ذا فما إ  
هل هناك تركيز لهذه العملية في يد القيادة العليا أم أن األحزاب والسياسات؟ والقرارات 
أمام مشاركة األعضاء على المستوى  وصلت إليه من وعي قد فتحت الباب ماوالجزائرية 

القاعدي في هذه العملية؟، أم بقيت كما هي رغم تغيير البيئة السياسية التي تعمل فيها هذه 
  األخيرة؟

المتتبع لمسار األحزاب السياسية في الجزائر يمكن أن يالحظ العديد من النقاط و  
التي تعيق مسيرتها كأحزاب سياسية تدخل في إطار جانبها التنظيمي باألخص، منها يمكن 

  .2إيديولوجية كل حزبومنها ما هو خاص بمبادئ وتعميمه على جميع األحزاب، 

) في مادته األولى على 09-97لسياسية (لقد تضمن القانون العضوي لألحزاب او  
عمله على أساس مبادئ الديمقراطية ويجب أن تقوم قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي انه :" 

  .3"في جميع األحوالوفي كل الظروف 

نجد أن القانون األساسي للحزب على مستوى األحزاب، هو الذي يتحكم في البنى   
كل حزب سياسي يتكون من و ،الهياكلوهذه البنى  هو الذي يحدد نشاطوالداخلية 

 .*مستويات مختلفة
ويتمتع القادة في األحزاب السياسية بعدة إمتيازات، كإمتياز المعلومات، وكذلك    

 وهو ما يمكنه من الترشح لإلنتخابات وال سيما الرئاسية منها  ،إمتيازات الشهرة

                                                
، 2002، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 3، طأزمة الديمقراطية في الوطن العربيآخرون...)، وسعد الدين إبراهيم ( -1

  .475ص
  .163ص بق،امرجع س آخرون...)،والدين إبراهيم (سعد  -2
، 34، الجريدة الرسمية، عدد 1997مارس  06المؤرخ في  09-97الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم  -3

  .13ص
اتخاذ وتؤثر بشكل مباشر على صناعة والتي تقوم بممارسة السلطة، وقيادة الحزب،  وتتمثل في الصفوة او: النخبة الحزبية - *

العلمي أو من لهم جذور تاريخية في الماضي، أو أي إمتياز مادي وتتشكل من ذوي المستوى الثقافي ورسم السياسات، والقرارات 
مرجع .في عمراني كربوسة، التنفيذيواألمين العام له، أعضاء المكتب السياسي ويشمل رئيس الحزب وأو معنوي في الحزب، 

   .30ص ،بقاس
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  والبرلمانية.

أهمية فيتمثل في العالقات الداخلية  هو أكثروالوسطى للبنى الداخلية فالمستويات   
التي تحكم  ىتشمل عالقات القوولحزب السياسي النخبة داخل اوبين مختلف األعضاء 

تسيير شؤون الحزب سواء ورسم السياسات والتوزيع الحقيقي لسلطة إتخاذ القرارات 
  .االختالفوتباين العالقات باإلنسجام أو بال تميزت هذه

والعالقات  ألحزاب السياسية على أساس البنى التنظيميةلعليه تقوم البنى الداخلية و  
هذه والسلطوية الداخلية، فكل حزب سياسي يتكون من أعضاء في مختلف المستويات، 

العامل والبنى ال تعمل في إطار ثابت، بل هي دائمة الحركة أساسها العالقات التفاعلية، 
  .1اللوائح التنظيمية للحزبوالقوانين األساسية وتمثل في األنظمة الداخلية يالمحرك لها 

النصوص القانونية لألحزاب السياسية الجزائرية نجد أن أغلبها تنص  إلىبالعودة و  
لوائحها الداخلية على وجوب إشراك القاعدة أو جميع األعضاء في وفي قوانينها األساسية 

هو ما يعني وجود مرونة كبيرة في عملية وسياسات رسم الوعملية إتخاذ القرارات 
دراسة األطر ب بادرتعلى هذا األساس وه األحزاب القاعدة داخل هذوالتفاعل بين القمة 

رية لمعرفة اتخاذ القرارت في األحزاب الجزائوالقانونية التي تنظم عملية رسم السياسات 
بعض  سنأخذو لو بشكل نسبي،ور، مع النمط الديمقراطي المعاص ممارساتهامدى تطابق 

  كثرة عددها. إلىهذا يرجع وليس كلها وفقط األحزاب 

األنظمة الداخلية لألحزاب السياسية على وجوب وتؤكد جميع القوانين األساسية 
 قرارات فحزب جبهة التحرير الوطنيإشراك جميع المستويات التنظيمية في عملية إتخاذ ال

يؤكد في نظامه الداخلي على ضرورة إشراك القاعدة في عملية إتخاذ القرارات الحزبية، 
في   FLNجبهة التحرير الوطنياألول من النظام الداخلي ل من الباب 11حيث تنص المادة 

يعتبر والفقرة الثالثة على المشاركة في اتخاذ القرارات في وضع برنامج الهيئات الحزبية 
  من حقوق العضو.

من الباب الثاني من النظام الداخلي المتضمن قواعد العمل  12كما تنص المادة   
تناقش القرارات من طرف الهيئات النظامية قبل إتخاذها على أساس على:"  03الحزبي في الفقرة 

"حق الهيئات القاعدية في  :على 09كما تنص الفقرة  "،تدوينهومع إحترام رأي األقلية  األغلبية
تحدد الفقرة و"، تعليماتها في األطر النظامية للحزبوإبداء الرأي حول قرارات الهيئات العليا للحزب 

  .2حرية التعبيرو على مبدأ الحوار 07تنص الفقرة ومنها طريقة التصويت  04

إتخاذ  المعايير الديمقراطية المعاصرة لعمليةوالمالحظ أن هذه المبادئ تتوافق و  
بأن عملية إتخاذ القرارات توضع  تقررسم السياسات، كما أن هناك نصوصا والقرارات 

هو ما نصت عليه الفقرة وما على القاعدة إال القيام بعملية التنفيذ، ومن طرف القيادة، 
ية بتنفيذ قرارات إلتزام الهيئات القاعد" :ب جبهة التحرير الوطنيلحز 12الثامنة من المادة 
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  .1"توجيهاتهاوالعمل بتعليماتها و  الهيئات العليا

كان الهدف من وراء إدراج هذه النصوص، هو تحقيق وحدة الحزب حتى يتمكن و
من تفادي اإلنزالقات التي قد تمس بإستقرار الحزب خاصة بعد األزمة التي تعرض لها 

نصوصه  إلىبالرجوع وحتى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، و، 2003في عام 
النظام الداخلي، نجده يدرج مجموعة من والمتمثلة في قانونه األساسي والقانونية، 
التي تقر بتبني الديمقراطية فيما يخص عملية إتخاذ القرارات الحزبية في والنصوص 

من الفصل الخامس من النظام الداخلي على  14الكثير من المواقع، حيث نصت المادة 
في التصويت وه من حق العضو المشاركة في المناقشة، أنّ" ، منها:مجموعة من الحقوق للعضو

  .2"هيكلياوعلى مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا 

حركة مجتمع السلم، نجدها قد حافظت هي األخرى على الطابع الديمقراطي    
من النظام الداخلي حيث تضمن  05لعملية إتخاذ القرارات حسب ما نصت عليه المادة 

  عة من الحقوق للعضو منها: مجمو

             حق الرأي في األطر التنظيمية من غير طعن أو تجريح في الهيئات -  
  األشخاص.و

حق العضو  إلىعضو في مختلف الهيئات، باإلضافة لالترشح لوحق اإلنتخاب  -  
منه على حقوق  25و 24التعهد، كما تؤكد ذلك المادتان والتكفل واإلهتمام وفي الرعاية 

المشاركة في وتعديالت، وواجبات أعضاء مجلس الشورى مثل تقديم مشاريع، مقترحات و
  .3تنفيذ القرارتودورات المجلس 

 القانون األساسي  اكما ينص عليهوما حركة اإلصالح الوطني، فإن حقوق العضأ   
النظام األساسي يدل على وجود مظاهر المشاركة في إتخاذ القرارات من خالل مبدأ و

التأكيد على إشراك بقية األعضاء في عملية إتخاذ  إلى، باإلضافة 9األغلبية حسب المادة 
  عدم إحتكار القادة لذلك.والقرارت 

 القرارات الصادرة عن الهيئات حسبومنه تصنيف اللوائح  25تضبط المادة و  
        توصيات فتصدر عنه قرارات تنفيذية وعنه لوائح  إختصاصاتها، فالمؤتمر تصدر

  .4تنظيمية أما الهيئات القاعدية فتصدر عنها قرارات إجرائيةو

األنظمة الداخلية لألحزاب السياسية الجزائرية تبدي تطابقا ونالحظ أن أغلب اللوائح و
  المجال ال سيما في الدول الغربية.واضحا مع نمط األحزاب الديمقراطية في هذا 

ة مثل ما قلناه على األحزاب السابقة الذكر ينطبق على بقية األحزاب الجزائريو  
يحرص في مقدمة قانونه األساسي على العمل وفق  حزب جبهة القوى اإلشتراكية الذي

 حقوق اإلنسان، كما يؤكد على مبدأ المساواة في الحقوقومقتضيات الديمقراطية 
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  واجبات بين جميع المناضلين داخل الحزب.وال

الديمقراطية تنص في قانونه األساسي وكذلك في حزب التجمع من أجل الثقافة   
  المشاركة في اإلجتماعاتوالحزب  على حق إبداء اآلراء داخل 52ضمن المادة 

  اتخاذ القرارات.وإعداد سياسة الحزب والنشاطات التنظيمية، و

اإلجتماعية  ضمن المادة وكما ينص القانون األساسي لحزب الحركة الديمقراطية   
  حق كل عضو في طرح أفكاره.وعلى حرية المناقشات  6

توجهاتها وتياراتها بمختلف المالحظ من هذا كله أن معظم األحزاب الجزائرية و
وجوب  لىلوائحها التنظيمية عوأنظمتها الداخلية وتنص ضمن قوانينها األسياسية 

هو وتحديد الخيارات، ورسم السياسات والممارسة الديمقراطية لعملية اتخاذ القرارات 
  .سييراعتراف بكون هذه األحزاب تعتمد على الديمقراطية كمنهج للت

لكن إذا حاولنا إسقاط دلك على أرض الواقع يمكن أن نسجل عدة مظاهر تناقض و  
تي تنظم عملية إتخاذ القرارات، حيث يبرز الدور الممارسة الحزبية مع األطر القانونية ال

محدودية مشاركة األعضاء، ال سيما القرارات المهمة والمركزي للقادة في هذه العملية، 
  الدخول في التحالفات مع أحزاب أخرى....الخ.وكخوض اإلنتخابات 

ذلك و ودي،جانب هذا تعتمد األحزاب السياسية في الجزائر، على اإلتصال العم إلى  
ما تسمح له نّإوألن آلية اإلتصاالت العمودية ليست فقط وسيلة ممتازة لتجانس الحزب، 

العمل السري، فاألحزاب التي نشأت في عهد الحزب  إلىالمرور بكل سهولة  إلىأيضا 
كذلك بعض التنظيمات و، 1963التي تأسست عام ، FFSجبهة القوى االشتراكية الواحد، ك

ة محفوظ نحناح، سعيد سعدي، الهاشمي شريف، لويزة حنون السياسية األخرى كجماع
ال تزال حتى في عهد التعددية تحتفظ بنظام اإلتصال و...الخ، كانت تعمل في الخفاء، 

  العمودي كما في السابق.

فإن إعتماده عل نظام اإلتصال ، RNDتجمع الوطني الديموقراطيأما فيما يتعلق بال  
اإلستقرار بين مختلف والعمودي، يجد تفسيره في رغبة قيادة الحزب بتحقيق التجانس 

أجهزة الحزب، من خالل منع أو تجنب اإلتصال األفقي بين أجهزة الحزب خاصة على 
  الوالئي.والمستوى المحلي 

حزاب، على فرض إن نظام اإلتصال العمودي يساعد القيادات الوطنية في األو  
هياكل الحزب، بالتالي ضمان وعلى جميع أجهزة ونفوذها على كافة المستويات وسلطاتها 

تحقيق األهداف المنشودة من خالل اإللتزام بتطبيق مختلف و التحكم في توجيه الحزب نح
  .1األوامر التي تصدر من القيادة العلياوالتعليمات والقرارات 

الرئيس يأتي في المرتبة  الثانية بعد المؤتمر، بالنسبة لألحزاب التي تأخذ أن حيث   
التجمع من أجل الثقافة المبدأ الرئاسي في تنظيم سلطاتها الداخلية، كما هو الحال في 

 FFSجبهة القوى االشتراكية ، RNDالتجمع الوطني الديموقراطي ، RCDالديموقراطية و
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األمين العام بصالحيات هامة، مثل و يتمتع الرئيس أإذ ، FLNجبهة التحرير الوطني 
كذلك و الحال في جبهة التحرير الوطنيهو اكل اإلضافية للحزب كما إنشاء بعض الهي

  .1الرقابة ... الخوالتنسيق ويمارس الرئيس صالحيات التنفيذ 

كذلك بنظام اإلتصال وتكتفي أغلب األحزاب السياسية بنظام اإلتصال العمودي، و  
األفقي غير المباشر، بينما تتجنب قدر اإلمكان نظام اإلتصال األفقي المباشر، خاصة في 

 المصلحية...، فاألحزاب التي نشأت حديثا وظل بيئة إجتماعية ميزتها الميول الجهوية 
 اإلتصال العمودي، يبقى هو القاعدة بينماوليس من القاعدة، والتي تأسست من القمة و

  اإلتصال األفقي يبقى هو اإلستثناء.

بمناقشة بعض القضايا المطروحة  الوالئية التنافسوالمحلية  المستوياتتحاول و  
على الساحة السياسية الوطنية، كذلك المسائل الهامة في الحزب، ثم يتم بعدها إتخاذ 

، RNDو MSPو FLNو، FFSل من ـهذا ما تأخذ به كو رارات من طرف المركز،ـالق
من المركزية األتوقراطية، فكثيرا ما تتخذ بعض  اغير أن الواقع يؤكد أن هناك نوع

لعل القرار الذي تمثل في تزكية واألحزاب السياسية قرارات ال تعبر عن تطلعات القاعدة، 
التي كانت ترغب في والمترشح عبد العزيز بوتفليقة، لم يرض القاعدة النضالية للحركة، 

الدليل على ذلك بعد وهللا بدال من التزكية لخارج من الحركة، ترشيح رئيسها جاب ا
التحاق العديد من المناضلين بالحزب وتأسيسه لحركة اإلصالح وانفصال جاب اهللا 

  .2الجديد

، حيث يأخذ التعيين حيزا كبيرا في RCDتبلغ المركزية األتوقراطية أشدها في و  
الذي يملك حق إنهاء المهام، كما أن التوظيف السياسي داخل الحزب، فرئيس الحزب هو 

 رؤساء النواحي، يعينون من طرف نائب رئيس الحزب باقتراح من األمين المكلف
  بالتنظيم.

الهدف من واألوتوقراطية محل الالمركزية، وهكذا يحل التعيين محل اإلنتخاب، و  
زب، كما مستويات العليا في الح إلىالخالفات وذلك هو حماية الحزب من اإلنشقاقات، 

  يسمح للمركز باإلطالع على حقيقة كل ما يجري في المستويات القاعدية.
  

فاألحزاب ال تلتزم بمبادئ الديمقراطية في سير أجهزتها، بل تلجا في أغلب   
المركزية االتوقراطية، حيث يمكن والمزج بين أساليب المركزية الديمقراطية  إلىاألحيان 

القاعدة في تنظيم األحزاب الجزائرية، أما الالمركزية  القول أن هذين األسلوبين يبقيان
مع ذلك توجد الرغبة في محاولة المزج بين أساليب المركزية وفهي اإلستثناء، 

 في المقابل ما نجده في قمة البرلمان لدى األحزابوالديمقراطية والمركزية األتوقراطية، 
تجاه القرارات المتخذة على مستوى المؤسسات السياسية الممثلة واتجاهاتها ومواقفها 

ال سيما من خالل البحث في العالقة بين القيادة وانعكاس للهيكل التنظيمي لكل حزب و
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  .1النوابو

نواب الحزب بالنسبة لألحزاب السياسية والعالقة بين القيادة الحزبية  كما أن
ة عادية تتميز بخضوع تام للنواب لقيادة الجزائرية الممثلة في البرلمان، تعتبر بصفة عام

تتوافق هذه العالقة ويبرز هذا خاصة من خالل اإلنضباط في التصويت، وحزبهم، 
من والنواب من خالل إعتماد هذه االحزاب على المركزية والتعاونية بين القادة والتكاملية 

ثم تجسيدها سواء من واإلستراتيجية لحزبه، وخالل وعي كل نائب باألهداف التكتيكية، 
  كان هذا النائب في اإلئتالف أو في المعارضة.

 FFS ،MSPتوجيهات قادته في كل من وإمتثال النواب لتعليمات ويظهر خضوع، 
RCDحركة النهضة، حيث أن النائب يمتثل بصفة كاملة ألوامر الحزب عند اإلقتراعات ، 

  أو عند تدخالته أثناء المناقشات العلنية للبرلمان.

كل نائب ملزم بتخصيص جزء معين من راتبه الشخصي لفائدة الحزب كما  ا أنكم  
جانب بقية  إلىفي المجلس الشعبي الوطني،   - كنواب - نجد بعض قادة األحزاب لهم مقاعد

نجد والصديق دبايلي سابقا والمتمثلة في أحمد جداعي  FFSنواب أحزابهم، مثل: قيادة 
كذلك ولحبيب آدمي األمين العام لحركة النهضة وأيضا زعيمة حزب العمال لويزة حنون، 

  .RCDخليدة مسعودي الناطقة الرسمية بإسم 

يدعم الروابط بين قادة ومن شأنه أن يقوي، وإن وجود هؤالء القادة الحزبيين 
بد أن يلتزموا  الويذكر هؤالء النواب، أن الحزب حاضر دائما معهم، ونوابه، والحزب 

بالسير في الخط السياسي الذي يحدده الحزب، سواء كان الحزب مشتركا في اإلئتالف كما 
، أو كان هذا الحزب في المعارضة مثل: حركة النهضة FLNو، MSP ل الحال بالنسبة

  ...إلخ.FFSحزب العمال، 

رة، فإنه في حالة عدم إلتزام النائب باإلنضباط الحزبي خاصة في األحزاب المذكوو
سوف يتعرض للعقاب، إما بالفصل من الحزب أو تجميد عضويته، وفتح لجنة تأديبية 

 RND ـتعليمات حزبه، مثلما قررت القيادة العليا لوتنظر مسألة مخالفة النائب ألوامر 
في الحزب، تجميد كذلك مهامه من منصب رئيس الكتلة  *بتجميد عضوية محمد مغالوي

إحالته على اللجنة التأديبية، بسبب تزكيته لمرشح اإلجماع عبد العزيز والبرلمانية للتجمع، 
التعليمات الصادرة من وبوتفليقة، دون التقيد باإلنضباط الحزبي، أي إنتظار القرارات 

تجميد عضوية النائب حسن  إلىكذلك لجأت قيادة حركة النهضة والقيادة العليا للحزب، 
  .2يالحزبعريبي بسبب عدم إلتزامه لإلنضباط 

التجمع الوطني ومن جبهة التحرير الوطني  كال أن إلىتجدر اإلشارة و  
يعاني من  RNDال يزال والقادة، والديموقراطي خاصة قد عرفا أزمة سياسية بين النواب 

  .(االطار الزمني للدراسة) اليوم إلىاألزمة الداخلية 
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الخروج عنه هو والقاعدة و إذا يعتبر اإلنضباط الحزبي في األحزاب الجزائرية ه  
  .1اإلستثناء

المشاكل الداخلية التي عرفتها الكثير من األحزاب وإن التفسير المنطقي لألزمات   
اتخاذ وهو ضعف مشاركة األعضاء في رسم السياسات  1999السياسية خاصة من عام 

  هيمنة القيادة في المستوى األعلى على هذه العملية.والقرارات 

اب السياسية في الجزائر خالل تجربتها المعاصرة عدة أزمات فقد عرفت األحز  
الديموقراطية فيها، حيث  داخلية، أثرت بشكل كبير على مسارها التايعلى مستوى بن

رز مثال على لعل من أبوإنشقاقات وتعاني من عدة أزمات وممزقة وتوصف بأنها هشة 
  .2الحزب العتيدالتي كادت ان تعصف بكيان و، FLNها ذلك االزمة التي عرف

بالتالي فرؤساء األحزاب الجزائرية منذ تأسيسها نجدهم إما شيوخا مرجعيين أو و  
السلطة في دول  إلىخيين، أوقادة مؤسسون يشبه مسارهم مسار من يصل يزعماء تار

موت العام الثالث، الذي ال يغادرها إال باستقالة جبرية، أو إنقالب عنيف أو إغتيال أو 
حزاب السياسية ال نجد أمينا عاما لحزب ما تخلى طوعيا نه وفي أغلب األطبيعي،  حيث أ

بذلك فاألحزاب السياسة لم يتم التداول على قيادتها منذ أن وأو تقاعد ألحد أفراد حزبه، 
ية السياسية، فقد تغيرت التعدد إلىكانت سرية، ورغم التحول من نظام الحزب الواحد 

 السلطة تتعامل مع زعماء األحزاب قيادات، وهو ما جعلحزاب فقط ولم تتغير الأسماء األ
 ، ...الخ).FFS ،RCD ،PT، ومن هذه األحزاب ( 3وليس مع األحزاب ذاتها

لم يتم  1999ه خالل فترة ما بعد حزاب، فإنّوالمالحظ فيمال يخص تأسيس األ  
هو ما يفسر عدم ظهور أي حزب على الساحة وإعتماد أي حزب سياسي، وتأسيس 

لطالب حمد االسياسية منذ الفترة المذكورة، حيث رفض منح اإلعتماد لحركة الوفاء" أل
 كذا لحزب "سيد أحمد غزالي".و *اإلبراهيمي"

  1999حزاب السياسية في الجزائر قد شهدت تغيرات كبيرة منذ األ نصل للقول أن  
أزمات داخلية وات ـها مازالت تعاني من نزاعنّإففي مسألة تطبيق الديمقراطية داخلها ف

التي ظهرت على مستوى أغلب األحزاب الجزائرية خالل الفترة المذكورة، وهي في 
احتكارها ومجملها تعبير عن رفض المستوى القاعدي لألحزاب الجزائرية سيطرة القادة 

التداول  إلىخاصة المهمة منها باإلضافة ورسم السياسات العامة وعملية اتخاذ القرارات 
  ة.على السلط

                                                
  .240-239ص ،بقامرجع سرابح لعروسي،  -1
 "،مظاهر التحول الديمقراطي في الجزائرمحمد عبد العزيز، " -2

http://www.mengos.net/books/ourbooks/ibnkheldoun/bycountry.p//algeria.htm.103ko, vue le 
03/05/2007. 

  .126، صبقامرجع سآخرون...)، وإسماعيل قيرة ( -3
ابن العالمة البشير االبراهيمي، متحصل على وبسطيف، وزير سابق  05/01/1932من مواليد  أحمد الطالب االبراهيمي: - *

جامعية في الطب، ناضل في االتحاد الديموقراطي ألحباب البيان، انضم الى جبهة التحرير الوطني، عين ممثال للحكومة شهادة 
الثمانينات، ترئس لرئاسة الجمهورية في والسبعينات وات عدة حقائب وزارية في نهاية الستين(بمصر)، تولى  المؤقتة بالقاهرة

  ، أسس حزب الوفاء.1999انتخابات 
 Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz vue le 23/02/2012.  
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الرغبة في وزمات هي تعبير عن الالديمقراطية، داخل األحزاب الجزائرية فهذه األ  
  اصلة على مستوى النظام السياسي.محاولة مواكبة التغيرات الحوبل، تغيير ذلك في المستق

ما يمكن مالحظته أيضا أن الواقع الممارساتي لألحزاب الجزائرية ال يتطابق مع   
ساسية فأغلبها تنادي القوانين األواألنظمة الداخلية  المتمثلة فيالنصوص القانونية 

قوانينها األساسية، لكن الواقع الممارساتي شيء آخر، من وبالديمقراطية في بناها الداخلية 
حزاب إرتباط األ إلىهو ما أدى وتحكمهم في شؤون الحزب، واستغالل القادة لمناصبهم 

ليست أحزاب برامج، باإلضافة وأحزاب كاريزمية،  وصفها بأنهاوزعمائها، الجزائرية ب
 عدم تحمل الرأي اآلخر.وتفشي ظاهرة تعصب الرأي،  إلى

وى هي أن األحزاب التي عرفت تغييرا على مستونقطة أخرى أال  إلىكما نصل   
المشاركة وتطبيق آليات الديمقراطية  إلىقاعدتها وليها بنياتها لم يكن بسبب حاجة مناض

التداول على السلطة بشيء كبير بقدر ما كان واتخاذ القرار واسات العامة في رسم السي
 ذو عالقة مع النظام.وهذا التغيير سياسي 

ما تعرفه األحزاب السياسية في وأن كل ما تمر به  إلىإنطالقا مما سبق نخلص و  
ة على العمل السياسي من خالل مسيطرة القومشاكل وإنقسامات والجزائر من أزمات 

   اتخاذ القرارات خاصة المهمة منها دون استشارة القاعدة يؤثر ورسم السياسات العامة 
المتمثلة في مؤسسات الدولة وعمل هذه األحزاب المتواجدة وينعكس مباشرة على دور و

مرة  ذلك من خالل العودة في كلوكذا األحزاب المعارضة، والحكومة وخاصة البرلمان 
ممثلي األحزاب على مستوى مؤسسات والحزب في كل القرارات التي يتخذها النواب  إلى

تمر بها هذه والمشاكل التي تعرفها ولكن من جهة أخرى تعود هذه األزمات و الدولة.
 إلىكذا وسيطرة رئاسة الجمهورية على العمل السياسي في الجزائر،  إلىاألحزاب 
  هذا ما سنراه في المطلب الموالي.وذها هذه األحزاب البرامج التي تتخوالسياسات 

  

  المطلب الثالث: 

    دور رئاسة الجمهورية في عمل والبرامج الحزبية  مدى جدوى

  وظيفة األحزاب السياسية.و 
  

  برامجها هو ما يلي:وإن ما يمكن قوله حول األحزاب السياسية في الجزائر 

تمكنت بعض األحزاب من استقطاب العديد من المنخرطين لكونها تحوي على برنامج -
، اكتفت بتقديم افي المقابل توجد أحزاب ليست لها برامج سياسية نهائيوسياسي قوي، 

المحاور الكبرى لسياسات عامة، أو باقتراح برامج خيالية ليست لها والخطوط العريضة 
 . "أحزاب األحالم"تلك التي وصفت ب منهاوصلة مع الواقع الجزائري، 

(كحركة االصالح، حركة النهضة  إن معظم األحزاب السياسية قي الجزائر حديثة النشأة-
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باستثناء األحزاب التي كانت  التجمع الوطني الديموقراطي...)، أي أنها في طور التكوين،
 ،...).تراكيةزب العمال، جبهة القوى االشحفي السرية( تنشط

نظام  ا عملت في بداية التعددية على انتقادإن لم نقل كلهواألحزاب السياسية  إن بعض-
ال يزال يعمد البعض اآلخر وهذا ما يظهر في معظم برامج األحزاب، كما عمد والحكم، 

 معارضة المعارضة. إلى
السياسية والتحوالت اإلقتصادية والتغيرات  واكبت اإن معظم األحزاب طرحت أفكار-

هذا ما يظهر والملكية الجماعية، وبالتالي تخلت عن فكرة اإلشتراكية والتي عرفها العالم، 
 إلىي السعو، المؤسسات الخاصة، عن: إقتصاد السوقمن خالل برامجها، فهي تتحدث 

 –حتى األحزاب اليسارية ومع البلدان العربية أو الغربية،  توطيد العالقات الخارجية
ال تريد التغيير، على الرغم ما يحدث في العالم من تحوالت  -باستثناء حزب العمال

 إقتصادية.و منعرجات سياسيةو
إن كل األحزاب السياسية في الجزائر، سواء كانت علمانية، وطنية أو دينية، نشطت في -

اطي هما الحزب الشيوعي الجزائري ( الديموقروباستثناء حزبين  -السرية أو في العلن
محاربة  إلىال تدعو  -الديموقراطيةو حزب التجمع من أجل الثقافةوا)، اإلجتماعي حالي

البعد الحضاري العربي اإلسالمي للجزائر، بل أن معضمها ضمن نصوصه الرسمية هذا 
( بفعل القانون  1997حتى ربيع والبعد، مع مالحظة أن ذلك استمر منذ اإلستقالل 

 .ة)حزاب السياسيالمتعلق باأل 09-97العضوي 
إعادة هيكلة مستمرة للساحة السياسية على أسس ثابتة محورها ثالثة تيارات سياسية: -

المشارك في السلطة)، التيار والمعتدل، المعارض والتيار اإلسالمي (بجناحيه: الراديكالي 
(بجناحيه:  التيار العلمانيوالمشارك في السلطة)، و بجناحيه: المعارضي (الوطن
كان الدفاع األساسي لهذه والمشارك في السلطة)، واإلستبدادي، المعارض وقراطي الديمو

مظاهر والخارجية والصراعات السياسية الداخلية والتغيرات قلة اإلنضباط الحزبي 
السيطرة وة بفعل الخوف من فقدان السلطة ـاإلقصاء في األحزاب السياسيوالتطهير 

الكاملة على األحزاب من الداخل أو من الخارج، كما ساهمت في ذلك األزمات الداخلية 
عارضة التي ساهمت فيها بقسط وافر الموالكبرى التي مرت بها أنظمة الحكم المتتالية 

 .الجزائرية
أحزاب المعارضة) وحزاب اإلئتالف الحكومي أالغالب على الساحة السياسية ( إن الطابع-

السياسية والتيار الوطني اإلسالمي، ألنه يمثل الكتلة التاريخية الفاعلة بمقوماتها الثقافية  هو
كذا العمق الشعبي من خالل نتائج اإلنتخابات المحلية ولإلحتالل الفرنسي، المحاربة و

(االطار الزمني يومنا هذا إلى 1990الرئاسية التي جرت في فترة التعددية منذ والتشريعية 
الشعبية ول يتميز التيار العلماني بضعف المرجعيتين التاريخية ــفي المقابو، للدراسة)

اإلعالمي الذي أصبح مؤخرا أزيد بكثير من و اإلقتصاديوبقوة نفوذه السياسي  لكنو
             1حجمه اإلنتخابي.

                                                
. 174-173ص بق، امرجع سآخرون،...)، وعلي غربي ( واسماعيل قيرة  - 1  
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رير المتمثلة في جبهة التحوما سبق ذكره نجد أحزاب التحالف الرئاسي  إلىإضافة -
حركة مجتمع السلم الممثلة والتجمع الوطني الديموقراطي الممثلة للتيار الوطني والوطني 

تبنت برنامج رئيس الجمهورية "عبد وللتيار اإلسالمي ضربت عرض الحائط برامجها 
الحكم  إلىالتي كان من المفروض أن تطبق برامجها عند وصولها والعزيز بوتفليقة" 

  لكنها لم تفعل ذلك.ووتشكيل الحكومة)  (األغلبية البرلمانية،

 برنامج الرئيستطبيق حيث نجد أن األحزاب الثالثة تعتبر التحالف الرئاسي فرصة ل-
تقليص التناقضات فيما بينها، حيث يعتبر وتقريب وجهات النظر، والمصالحة الوطنية، و

الف مكسبا التحرئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي "أحمد أويحي" 
فرصة إللتقاء وجهات النظر والتعددية، إذ شهدت الجزائر بفضله تحالفا وللديموقراطية 

اإلستقرار وبناء والوطني كما أنه فكرة للتصالح والديموقراطي وبين التيار اإلسالمي 
 الوطن.

فيرى التحالف تكامال بين التيارين  FLNـأما "عبد العزيز بلخادم" األمين العام ل-
هذا التحالف وذلك لبناء صرح سياسي يلبي متطلبات المواطنين، والوطني، والمي اإلس

ترنا الشراكة المتطورة التي ال خلقد إيقوم على إحترام كل تيار لآلخر، حيث يقول في ذلك:"
مستوى القطب الوطني  إلىتعني إطالقا أننا نذوب في كيان واحد، إننا نريد هذا التحالف إن يسمو 

 1".خررفض اآلواإلسالمي بعيدا عن اإلحتكار 
التحالف رئيس حزب حركة مجتمع السلم  في حين يصف "أبو جرة سلطاني"-

هو ترقية الإلئتالف الحكومي في وباإلستراتيجي، هدفه ردم الهوة بين التيارات الثالثة، 
 .2إستمرارا لهو، 1999

يسير وير بخير التحالف الرئاسي إظهار أن هذا األخ دم يحاول شركاءـمن خالل ما تق-
أهدافه المسطرة، غير ان الواقع عكس ذلك تماما، إذ أن هذا التحالف  ذيقدما بإتجاه تنف

   تنهشه الخالفات بين الشركاء الثالث، مما يعزز النظرية القائلة بظرفيته.

تناقضة إزاء الكثير من الموهذه الخالفات تظهر لنا من خالل مواقف األحزاب المختلفة 
أبو جرة سلطاني" بإنسحاب حزبه من صفوف "  MSP القضايا، حيث هدد رئيس حمس

   2004التحالف الرئاسي، إحتجاجا على التعديالت المقترحة لقانون األسرة في سبتمبر 
  ".أهم من التحالفوولى إن قانون األسرة أوقال" 

"باإلنفاق السياسي"، حيث قطعت قد وصف "أحمد أويحي" معلقا على موقف حمس و  
  .3الحركة على نفسها إلتزاما بدعم مشاريع الرئيس التي من بينها قانون األسرة

 ـحزاب الثالثة فيما يخص إقتراح األمين العام لنجد هذا اإلختالف أيضا بين األ  
FLN  جرة المحليات، حيث رد "أبو و" عبد العزيز بلخادم"، بأن يتم الجمع بين التشريعيات

" كما قال هي سنة التنافس وليست سنة التحالف 2007سنة " سلطاني" على هذا المقترح بقوله:
                                                

  .67، ص بقامرجع سجمال الدين بن عمير،  -1
.68، ص نفسهرجع الم - 2 

، يومية إعالمية وطنية، الصادرة في جريدة الوطن"، حركة مجتمع السلم تهدد باإلنسحاب من التحالف السياسي" أحمد طه، -3
  .3، ص24/09/2004
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 ا، كما ال ترى أن مبرريةـبأن الحركة ال ترى ضرورة في الجمع بين المواعيد اإلنتخابأيضا:" 
  .1"تأجيل اإلنتخابات عن موعدهاولتمديد عهدة البرلمان الحالي 

ذلك غير كان رده على هذا المقترح ديبلوماسيا حيث قال: "ما "أحمد أويحي" فقد أ  
رأي شخصي ، ليؤدي هذا الرفض " بعبد العزيز بلخادم" بشأن إقتراحه ألنه " "ممكن التطبيق

  .2"لم أقله كرئيس حكومة، وال كأمين عام لجبهة التحرير الوطنيو

لمواعيد عدم مشاركة األحزاب السياسية الثالثة في ا إلىيكفي هنا أن ننظر و
بقوائم مشتركة، فاألحزاب هنا تريد فقط مصالحها  2007ماي  17اإلنتخابية كموعد 

 17بإعداد قوائم مشتركة في إنتخابات  MSPمقترح  RNDو FLN لحزبية، حيث رفضا
جيجل  في RND قد رد "عبد الحليم لطرش" عضو المكتب الوالئي لو 20073ماي 

إمكاناته للفوز بمقاعد كثيرة وقدراته ورفض حزبه لهذا اإلقتراح ألن الحزب لديه رجاله 
في كل   RNDو FLNال تملك قواعد لها في كل الواليات مقابل  MSPأن و، في البرلمان
  .4ربوع الوطن

إمتحانا بين الرؤى، منها اإلختالف  2005كما عرف التحالف الرئاسي في جوان   
إلغاء شعبة الشريعة اإلسالمية من طرف وزارة التربية الوطنية، حيث أن حول قضية 

رد "أحمد أويحي" على مناقشات عرض  "أبو جرة سلطاني" لم يقبالو "عبد العزيز بلخادم"
  .5بيان السياسة العامة للحكومة الذي يأتي على حساب مقومات األمة

 17لمسها أيضا في الحملة اإلنتخابية النتخابات نإن مالمح فشل التحالف الرئاسي   
، فأقطاب التحالف التي تجاوزت اإلختالفات بين مكوناتها لتدعيم برنامج 2007ماي 

اإلنعاش اإلقتصاديين وجدت نفسها في مفترق الطرق بسبب والمصالحة الوطنية، والرئيس 
لى حساب المواثيق رغبة كل طرف إحراز الفوز في هذه اإلنتخابات حتى لو كان ذلك ع

بقيادة: "أحمد أويحي" حملة مضادة على اآلخرين  RNDالمبرمة مع اآلخر، فقد شن 
 بإنتقاده لألداء الحكومي، أما " عبد العزيز بلخادم" فكان رده للدفاع عن حكومته بأنها حين

  .6تبنت رفع أجور العمال لم تكن تمارس سوى جزء من وظيفتها

أن التحالف الرئاسي فشل في تحقيق  إلىآنفا نخلص من خالل ما تطرقنا إليه و  
هنا ما أكده كل من األمين العام وسطرتها األحزاب الثالثة، واألهداف التي إتفقت حولها 

RND  "رئيس حركة مجتمع السلم، "أبو جرة سلطاني" في إفتتاح أعمال قمة و"أحمد أويحي

                                                
 6، الصادرة في 4930، يومية إعالمية وطنية، العدد جريدة الخبر"، المجلس الشوري لحمس طوى ملف الفسادسليمان.ج،"  -1

  .3، ص2007فيفري 
، 4927، يومية إعالمية وطنية، العدد جريدة الخبر"، األحزابوالتشريعيات تفتح باب التراشق بين السلطة سليمان.ج"  -2

  .4، ص2007فيفري  3الصادرة في 
  .3، صمرجع سبق ذكره"، المجلس الشوري لحمس طوى ملف الفسادسليمان.ج"  -3
  .90، صبقامرجع سجمال الدين بن عمير،  -4
، الصادرة 1426، يومية إعالمية وطنية، العدد جريدة الشروق"، التحالف الرئاسي مهدد بالطالق بإسم الشريعةحل، "نسيم لك -5

  .3ص ،2005جوان  4في 
، ليوم 2259، يومية إعالمية وطنية، العدد جريدة البالد"، هل تفرق الغنائم اإلنتخابية ما جمعه بوتفليقة؟أسامة وحيد، " -6

  4ص ،26/4/2007
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بالتالي لم  1التحرير الوطني في مقر حزب جبهة 2010ديسمبر  18التحالف الرئاسي يوم 
تنفيذ برنامج وحزاب من تطبيق برامجها فحسب بل فشلت أيضا في تطبيق تتمكن هذه األ

هذا ما يؤكد أكثر ضعف األحزاب ورئيس الجمهورية الذي هو السبب األساسي للتحالف، 
  كذا دورها في رسم السياسيات العامة.والسياسية في الجزائر 

وخارجه  تطبيقه للديمقراطية داخل الحزبوون في تماسكه إن قوة حزب سياسي تك  
تطلعات المواطنين، حتى تتمكن األحزاب من جذب وخاصة إمتالكه لبرنامج يتناسب و
إكتساب ثقة هؤالء، لكن األحزاب الجزائرية ال تتوفر فيها كل هذه الشروط بالتالي و

رسم السياسات العامة مثال ودورها في إتخاذ القرار وإنعكس ذلك على عملها السياسي 
فإقتصار التحالف الرئاسي على برنامج الرئيس، يبقى هذا التحالف تحالفا معنويا، حيث 

"التحالف الرئاسي أن  FLNيقول السيد "سعيد بوحجة" عضو أمانة الهيئة التنفيذية لحزب 
ى، فيتم الجوانب األخرو، أما باقي القضايا 2"يبقى في مضمونه العام مجرد تحالف معنوي

  الحسم فيها في إطار المنافسة الحزبية.

رغبة األحزاب  إلىإبقائه يعود وجانب هذا إن تشكيل التحالف الرئاسي  إلى  
خاصة منها المعارضة، حيث والسياسية لغلق الساحة السياسية أمام األحزاب األخرى 

 3الخمس المقبلةه ينوي البقاء في التحالف الرئاسي خالل السنوات يقول "أحمد أويحي" أنّ
هدف التشكيالت التي تكون التحالف هو تعزيز فرص أعلن أن "و)، 2012 إلى 2007(أي من 

  .4"حضورا جيدا في الميدانوقيام بالعمل الجيد الذي يضمن لها أغلبية جيدة على مستوى القاعدة 

هذا يظهر من خالل محاولة وهذا ما يعكس محاولة كل حزب إقصاء اآلخر، و  
في اتخاذ  التحالف غلق المجال السياسي أمام األحزاب األخرى من أجل مشاركتهاأحزاب 

  رسم السياسات.والقرارات 

تنفيذ برنامج رئيس وأن التحالف الرئاسي وجد لتطبيق  إلىلقد تطرقنا سابقا   
هذا األخير نالحظ أن الصالحيات المخولة له من خالل  إلىبالعودة ولكن والجمهورية، 

كذا حل وذلك عن طريق األوامر الرئاسية، وتمنح له الحق بالتشريع  1996دستور 
إجراء إنتخابات تشريعية مسبقة والمجلس الشعبي الوطني (الذي هو ممثل الشعب)، 

:" أنه يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء 1996من دستور  127المكرس في المادة 
راره ــ) يوما الموالية لتاريخ إق30لثالثين (مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون ا

     5") أعضاء المجلس الشعبي الوطني2/3في هذه الحالة ال يتم إقرار القانون إال بأغلبية ثلثي (و
عن طريق إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري بعدم دستورية أي قانون صوت و

تظهر الرقابة ومجلس األمة، حتى بعد المداولة الثانية، وعليه المجلس الشعبي الوطني 
                                                

1 -Saïd MEKLA, «Sommet de l’Alliance présidentielle : un semi-bilan et Satisfaction des trois 
parties» Le temps d’Algérie,Quotidien d’information, N° 598, parue le 19/12/2010, p24.  

، 2727، يومية إعالمية وطنية، العدد ارجريدة صوت األحر"، لقاء التحالف الرئاسي يتأجل إلى األسبوع المقبلع. طاهير،"  -2
  3، ص2007فيفري  143الصادرة في 

الخبر "، أويحي يبحث عن غطاء دائم...تمسك بالتحالف ودعا إلى تشكيل عائالت سياسية قد يكون عرابهامحمد األمين،" -3
  .2، ص2007أفريل  17إلى  11، من 263، جريدة أسبوعية وطنية، العدد األسبوعي

  .هنفس المرجع -4
  .137ص بق،امرجع س ججيقة لوناسي، -5
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رؤساء الغرف و رية القوانين، من خالل سلطة مشتركة عن رئيس الجمهوريةعلى دستو
نتائج عمل المجلس الدستوري تظهر وطرق تحريكها والبرلمانية، لكن من تحليل تنظيمها 

يعني وجود وعلى القوانين  على أنها وسيلة فعالة يستعملها رئيس الجمهورية لإلعتراض
  .1المجلس الدستوري القضاء على السيادة المطلقة للبرلمان في التشريع

، حيث يمارس 2تلعب آليات ممارسة هذه الرقابة دورا لصالح رئيس الجمهوريةو  
رقابة مشددة على النصوص  1996من دستور  165المجلس الدستوري بموجب المادة 

  المتعلقة بالجهاز التشريعي.

المطلق  ص عن طريق إعتراضهالن كما يمكن لرئيس الجمهورية تجميد أو تعطيل  
، حيث بعد مصادقة مجلس األمة يرسل رئيسه 3ذلك إما برفض إصداره للقانونو ،عليه

) أيام من إشعار رئيس 10رئيس الجمهورية في غضون عشرة ( إلىالنص النهائي 
تتولى األمانة العامة للحكومة تقديم هذا ورئيس الحكومة بذلك. والمجلس الشعبي الوطني 

رئيس الجمهورية قصد إصداره، بعد أخذ رأي المجلس الدستوري عند  إلىالنص 
  اإلقتضاء.

) يوما  من تسلمه إياه، غير 30يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثالثين (  
هذا  أنه إذا أخطرت سلطة من سلطات المجلس الدستوري قبل صدور القانون، يوقف

األجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري، الذي سيتدخل إلبداء رأيه في ظرف 
  .4) يوما من تاريخ اإلخطار20عشرين (

يمكن لرئيس الجمهورية في خالل ثالثين يوما من تاريخ تسلمه النص أن يطلب و  
  .5من المجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية أو يقوم بإصدار القانون

شخصية في يد رئيس الجمهورية حتى بعد وبر اإلصدار سلطة تقديرية إذ يعت  
ال يمكن لتدخل المجلس و تأسيس المجلس الدستوري بالسهر على إحترام الدستور،

الدستوي أية فعالية، إال في حالة ما إذا قام رئيس الجمهورية بتغيير األحكام التي جاءت 
سالحا ويعتبر اإلصدار عامال سياديا  1996في القانون الذي قدم له لإلصدار، فدستور 

المدة الطويلة  إلىذلك لكونه سلطة تقديرية، بالنظر أيضا ومهما في يد رئيس الجمهورية 
أو عن طريق حله للمجلس الشعبي الوطني، فجاء في  6(شهر) المخولة إلصدار القانون

مجلس الشعبي يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل ال" :1996من دستور  123نص المادة 
رئيس و تشارة رئيس المجلس الشعبي الوطنيالوطني، أو إجراء إنتخابات تشريعية قبل أوانها بعد إس

  .7حيث يمكن له قانونا إستعمال هذه السلطة في أي وقت شاء "رئيس الحكومةومجلس األمة، 

                                                
  .32ص ،1995، مصر: دار القمر العربي، 1، طرقابة دستورية القوانينعبد العزيز سليمان،  -1
". بنغازي: تركز السلطة السياسية لصالح الهيئة التنفيذية في المجتمعات المتقدمة:" نموذج فرنساعبد الرضا حسين الطغات،  -2

  .405، ص2001يونس، منشورات قار 
  .137، صبقامرجع سججيقة لوناسي،  -3
   .1996من دستور  167المادة  -4
  .176، صبقامرجع س ججيقة لوناسي، -5
  .178ص ،هنفس المرجع -6
  .189ص ،هنفس المرجع -7
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تعتبر سلطة حل المجلس الشعبي الوطني سلطة شخصية وتقديرية يستأثر بها و  
رئيس الجمهورية، حيث ال تخضع ممارساتها ألية شروط موضوعية، باستثناء شرط 

من  129رؤساء الغرفتين البرلمانيتين. إقتصر نص المادة وإستشارة رئيس الحكومة 
لجمهورية غير مجبر بأخذ رأيهم. على شرط " اإلستشارة" بالتالي رئيس ا 1996دستور 

  فسلطة الحل تعتبر وسيلة لفرض رئيس الجمهورية تفوقه في ممارسة الوظيفة التشريعية 
حق حل المجلس الشعبي الوطني حقا  . فال يمكن إعتبار1تعديه على السلطة التشريعيةو

حياديا نتيجة لممارسة رئيس الجمهورية سلطته باعتباره حكما بين المؤسسات الدستورية 
التأثير على البرلمان. فيعتبر حق الحل سالحا يملكه رئيس واألخرى إال أنه وسيلة للضغط 

هذا األخير كان حتى ولو  ى ثقة البرلمان عند تطبيق برامجهالجمهورية للحصول عل
  .2معارضة متكونا من أغلبية

ه أنّ الّإا، إمتيازوانت تظهر عمال إختياريا إستعمال سلطة الحل، إن ك إلىإن اللجوء 
  يجب أن يأخذ رئيس الجمهورية بعين اإلعتبار الساحة السياسية.

جانب كل الوسائل التي يملكها رئيس الجمهورية للتعبير عن إعتراضه على  إلىو  
ف بعض الكتاب وسيلة أخرى لتفوق رئيس يالتي صوت عليها البرلمان، يضالقوانين 

 من الدستور 128تتمثل في اإلجراء المتضمن في المادة والجمهورية على البرلمان، 
الخطاب الذي يوجهه رئيس و، 3"البرلمان إلىيمكن لرئيس أن يوجه خطابا " والتي تنص:

 من التعبير صراحة عن سياسته العامةالجمهورية كمؤسسة في غاية األهمية، يمكنه 
قراراته، فالخطاب هو عمل صادر من رئيس الجمهورية العالم المنتخبين وإختياراته و

الدستور وال األنظمة الداخلية للغرف  ما هو منتظر منهم. لم ينصويقه، بما يريد تحق
  .4البرلمانية على تنظيم هذا اإلجراء

التي تعبر عن اإلرادة وإلرادة البرلمانية (كما يمكن لرئيس الجمهورية تجاوز ا  
الشعبية كون النواب ممثلين للشعب) في التشريع عن طريق عرض مشروع القانون 

، لرئيس 1996من دستور   الفقرة األخيرة 7مباشرة على اإلستفتاء الشعبي طبقا للمادة 
 في فقرتها الثامنة 77المادة  إرادة الشعب مباشرة، كما أضافت إلىالجمهورية أن يلتجئ 

يمكنه (رئيس الجمهورية) أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق "
يستعمل هذا اإلجراء اإلستفتاء، أيضا عند إقتراح رئيس الجمهورية أو ثالثة و"، اإلستفتاء
هميته نظرا ألو) أعضاء البرلمان إجراء التعديل الدستوري قيد أو شرط، 3/4أرباع (

فتح المجال أمام تدخل وفيمكن من خالله إبعاد البرلمان من ممارسة صالحياته الدستورية، 
  .5رئيس الجمهورية لتوسيع إختصاصاته التشريعية

فيعتبر إجراء اإلستفتاء سلطة شخصية تقديرية، فرئيس الجمهورية هو الذي يقر   
                                                

1 -A.K- Hartami, le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 novembre 1996, (Thèse de 
doctorat d’État en droit public, non publiée) ; faculté de droit, Université d’Alger، Juin 2003, P322.  

  .191، صبقامرجع سججيقة لوناسي،  -2
. 1996الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعببة، دستور  - 3  

  .193، صبقامرجع سججيقة لوناسي،  -4
  .181-180، صهنفس المرجع -5
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الذي يكون من وتاء، هو الذي يحدد مضمون النص المعروض لإلستفواللجوء إليه 
سلب  إلىالمجاالت المحددة دستوريا للبرلمان، بالتالي فهو من الوسائل التي تؤدي 

في مقابل ذلك يعتبر وسيلة لحصول والتصويت عليها، والبرلمان سيادته في إعداد القوانين 
رئيس الجمهورية على مساندة الشعب لبرنامجه السياسي، حيث يعتبر اإلستفتاء طرحا 
لمسألة ثقة الشعب في سياسة الرئيس، لذا يكون اإلستفتاء وسيلة فعالة العتراض رئيس 

  .1الجمهورية على المبادرات التشريعية

جميع السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية للتأثير على سير  إلىباإلضافة 
العملية  لهذا األخير عدة وسائل دستورية للتدخل في العمل التشريعي البرلماني، فإن

ذلك بين دورات والتشريعية، حيث يمكن ممارسة الوظيفة التشريعية عن طريق األوامر 
يمكن له ممارسة السلطة اإلنشائية بصفة غير محددة لكون مجال القانون محددا والبرلمان، 

السلطة التنظيمية الرئاسية، فطبقا للمادة  إلىما عدا ذلك يرجع وعلى سبيل الحصر، 
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير " 1996ور من دست 125/1

رئيس الجمهورية جزءا مهما من  ب هذه المادة خول الدستور، فبموج2"المخصصة للقانون
يتدخل وجعلته جهازا إنشائها، حيث يتدخل البرلمان لصنع القانون والسلطة التشريعية، 

  .3رئيس الجمهورية لصنع التنظيم

ال تعرض على البرلمان للمناقشة، بل يتم التصويت عليها على مستوى  فاألوامر
نصوص التي اتخذها على كل غرفة اليعرض رئيس الجمهورية كل غرفة للموافقة عليها، حيث " 

جراء التصويت بدون مناقشة على يطبق إ، حيث 4"من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها
 124وامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة، وفقا ألحكام المادة األ

في هذه الحالة ال يمكن تقديم أي تعديل، بل يعرض النص بكامله للتصويت ومن الدستور، 
  .5تقرير اللجنة المختصة إلىالموافقة عليه بدون مناقشة الموضوع، بعد اإلستماع و

، يصعب على النواب 1996س الجمهورية في دستور نظرا لمركز رئيوسياسيا،  
رفض الموافقة على األمر، فسياسة األمر الواقع، تجعل أعضاء الغرفتين في وضعية 

ما يترتب عليه من انعكاسات سلبية على سير المؤسسات وة، لرفضهم األمر، ــحرج
ضها في شكل كلية، رغم أنه لو تم عروالدستورية، لذلك، تقبل هذه النصوص جملة واحدة 

يعدل عند مناقشتها على مستوى اللجان البرلمانية ومشاريع قوانين سيتغير مضمونها 
سية في هذا المجال، األمر من األمثلة األساوعلى مستوى المناقشة العامة، والمتخصصة 

القرض الذي من جهة إتخذه رئيس الجمهورية، مع أن والمتمم لقانون النقد و المعدل
من جهة ثانية مس هذا األمر بمبدأ والبرلمان كان منعقدا، مما أثار إستياء نواب البرلمان، 

سرة، الذي لو عرض في المتمم لقانون األواألمر المعدل كذلك وإستقاللية بنك الجزائر، 

                                                
1 -A.K Hartani, Opcit, p265. 

  .188-187، صبقامرجع سججيقة لوناسي،  -2
  .197، صالمرجع نفسه -3
  .1996الفقرة األولى من دستور  124المادة  -4
كذا العالقة الوظيفية ومجلس األمة والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  99/02من القانون العضوي رقم  38المادة  -5

  الحكومة. بينوبينهما 
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السلطة وة بين السلطة التنفيذية شكل مشروع قانون على البرلمان ألثار أزمة سياسي
ب إختالف المواقف في شأن هذا الموضوع بين أعضاء التحالف ـريعية بسبـالتش

الرئاسي، تفاديا لذلك شكل رئيس الجمهورية لجنة مكلفة بهيكلة مختلف اإلقتراحات حول 
 لم يكن أمام األغلبية المطلقة من أعضاء البرلمانوالمشروع، ثم أصدره في شكل أمر، 

تظهر وسيلة وسوى الموافقة على األمر حفاظا على تماسك التحالف السياسي الرئاسي، 
التشريع عن طريق األوامر وسيلة مماثلة لسلطة التشريع بالقوانين، لكن تظهر األولى 

إصدارها من قبل رئيس الجمهورية  إلىن الثانية، حيث تحتاج القوانين ـثر سموا مـأك
  .1امر نافذة منذ إمضائها من صاحبهاعلى خالف ذلك، تكون األوو

بالتالي يعد إجراء التشريع عن طريق األوامر، اإلجراء الذي يمكن الجهاز و  
دخوله حيز التنفيذ بمجرد والتنفيذي من إقتصاد الوقت في إجراءات المصادقة على النص 

مصادقة مجلس الوزراء عليه، يصدره رئيس الجمهورية ليدخل حيز التنفيذ، كما يمكن هذا 
شوه مشروع التضارب في اآلراء التي يمكن أن توالطويلة اإلجراء من تفادي المناقشات 

النص المعروض على البرلمان للمصادقة عليه حتى لو كان مشروع قانون. فكلما كان 
 إلىلموضوع حساسا من حيث موضوعه أو محتواه أو كان الحال مستعجال يتم اللجوء ا

ذلك لتفادي النقاش الحاد بين مختلف الحساسيات المتواجدة في والتشريع بواسطة األوامر، 
المصالحة الوطنية مثال أثار العديد من النقاشات الحادة سيؤدي والبرلمان، فميثاق السلم 

كثرة  إلىيؤدي أيضا وفيه لو عرض في شكل مشروع قانون،  كثرة التعديالت إلى
 ةالمعروضمشاريع القوانين الخالفات بين أقطاب التحالف الرئاسي حول كيفية معالجة 

  .2أمامهم للمناقشة

وبديال  إذا كان تدخل رئيس الجمهورية في المجال التشريعي مكمال لدور البرلمانو  
عنه أحيانا في الظروف العادية، فإن رئيس الجمهورية يستحوذ على السلطة التشريعية في 

  الوحيد في الدولة.ويصبح هو المشرع األساسي والظروف اإلستثنائية، 

ما سبق، تعتبر أزمة جبهة التحرير الوطني التي بدأت في مارس  إلىإضافة   
غريبة عن وسقوطا للديمقراطية الجزائرية، حيث تعد ظاهرة فريدة من نوعها  2003

على رأسها الحكومة في والديمقراطية، حيث تدخلت السلطة التنفيذية التقاليد واألعراف 
ه تحت شعار قرارات قضائية تتخذ إجراءات بحقواألوضاع الداخلية لحزب سياسي 

لمصلحة إقصاء المنافس الرئيسي للرئيس المترشح "علي بن فليس"، الذي أعلن بشكل 
قد كشفت ولهذا الترشح،  FLNتزكية حزب ومبكر إستعداده لخوض اإلنتخابات الرئاسية 

" إستمرار سيطرة السلطة التنفيذية في الجزائر على جبهة التحرير الوطنيما سمي "بأزمة 
  .3التشريعيةوالسلطتين القضائية 

 تأثيرها  على اتخاذ القراراتويتضح لنا مما سبق أيضا أن مشاركة األحزاب   
أيضا هيمنة السلطة والمعارضة، ورسم السياسات ضعيف خاصة على مستوى البرلمان و

 على رأسها رئاسة الجمهورية على هذا المجال، حيث أن معظم المشاريعوالتنفيذية 

                                                
  .245-244، صبقامرجع سججيقة لوناسي،  -1

  .249ص ،المرجع نفسه - 2
  .117، صبقامرجع سصالح بلحاج،  - 3



  الثالث:            تقييم دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة ومستقبلها في الجزائرالفصل 

 

229 
 

وتنفذها  السياسات تأتي من السلطة التنفيذية، فهذه األخيرة هي التي تتخذ القراراتو
السياسات، وأما والمصادقة على القوانين وفالبرلمان مجرد مجلس يقوم بالتصويت 

التأثير  إلىحزاب المعارضة جاهدة حيث تسعى بعض األالمعارضة فتكاد تكون منعدمة (
بعض األحزاب وجبهة القوى اإلشتراكية وب العمال المشاركة في اتخاذ القرار كحزو

  األخرى بنسبة متفاوتة).

  والسياسات  التحالف الرئاسي تخلت عن البرامجوأحزاب اإلئتالف الحكومي  كما أن
تطبيقها مقابل تبني برنامج رئيس والحكم  إلىتبنتها من أجل الوصول والتي وضعتها 

وهذا ما يعكس  رئيس "عبد العزيز بوتفليقة"سياسات الوالجمهورية، أي تطبيق قرارات 
عوامل وعدة أسباب  إلىهذا التأثير الضعيف راجع و، طبيعة الظاهرة الحزبية في الجزائر

  سنتطرق لها في المبحث التالي.
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تعتبر األحزاب السياسية من اآلليات التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة لتحقيق   
ذلك بتجميع المصالح وفق وبطريقة ديمقراطية تعتمد على التمثيل وأهدافها ومساعيها 

 إلىتسعى األحزاب الوصول ومشروع مجتمع معين، وبرنامج يشمل إيديولوجية معينة 
يكون ذلك عن طريق اإلنتخابات الحرة، كما أن لألحزاب وتطبيق أفكارها والسلطة 

السياسية دورا آخر يقوم على المعارضة السلمية للسياسة العامة المتبعة من طرف 
أن األحزاب و يشاهد على الساحة السياسية الجزائرية هولكن ما يالحظ والسلطة، 

رسم السياسة العامة سواءا في تطبيقها السياسية الجزائرية تكاد أال يكون لها دور في 
قد سبق أن رأينا في الفصل الثاني أن وحددت) أو في معارضتها، ولبرامجها (إن وجدت 

) تميزت بالفراغ 1999األحزاب السياسية في فترتين مختلفتين، األولى (قبل عام 
مثلة في ) تميزت بالتبعية السياسية لألحزاب المت1999الثانية (بعد عام والمؤسساتي 

العمل السياسي (على رأسها ولساحة السياسية هيمنتها على اورلمان للسلطة القائمة الب
من جهة أخرى أحزاب التحالف ومن جهة،  "رئاسة الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة

تترجم من خاللها ولم تكن كفاعل يؤثر في صنع القرار وفلم تلعب أي دور  -الرئاسي)
لكنها كانت بمثابة تنظيمات يبحث من واختيارات مختلف فئات المجتمع، و توجيهات

التعدد وخاللها النظام القائم على إعطاء العملية السياسية نوعا من الممارسة الديمقراطية، 
هذا ما يطلق عليه بالديمقراطية الجزئية، التي ترفض والسياسي، والفكري والحزبي 

  .راسم السياسات العامةوضعها صانع القرار الخروج عن الخطوط الحمراء التي ي

تنظيمية وأسباب قانونية  إلىكما تعود أسباب ضعف دور األحزاب في الجزائر و 
 1996جانب دستور  إلى 1997نشاطها خاصة بعد عام ووتحدد عمل األحزاب  التي تقيد

لجهوية، تاريخية تجعل األحزاب تعمل وفق مبادئ غير ديمقراطية كاوكذا أسباب ثقافية و
 األسباب، أسباب إجتماعية تجعل المواطن غير واعيوكما نجد أيضا من بين العوامل 

  غير متوفر على ثقافة مدنية متحضرة.وومقدر لدور األحزاب 

  :التحليل من خالل المطالب التاليةول بالوصف اموالعوجميع هذه األسباب  إلىسنتطرق و  

 :اإليديولوجيةوالعوامل التاريخية  المطلب األول  

 :التنظيميةوالعوامل القانونية  المطلب الثاني  

 :العوامل السياسية المطلب الثالث  

 :الثقافية.والعوامل اإلجتماعية  المطلب الرابع    
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  المطلب األول:

  اإليديولوجيةوالعوامل التاريخية  
  

ما قبل  إلىلكن الرواسب التاريخية تعود وتعتبر الجزائر دولة حديثة اإلستقالل،   
م مع الغزوات المتتالية حتى الفتح ثالميالد بحوالي عشرة قرون مع الحضارة األمازيغية، 

أدت و التاريخ السياسي الحديث للجزائر، لكل حقبة من هذه األزمنة أثر علىواإلسالمي، 
فيما ودولة، وإتجاهات يتصف بها الجزائريين شعبا وخلق سلوكات  إلىهذه التطورات 
اإليديولوجية تعود لفترة اإلستعمار والسياسية فإن بدايتها التاريخية  يخص األحزاب

  الفرنسي مع الحركة الوطنية.

شكل من أشكال اإلستعمار  الل اإلحتالل الفرنسي أبشعلقد واجهت الجزائر خو
كان مخططه يقوم على أربعة أسس هي: التفقير والحديث، واألوربي بنوعيه القديم 

  الفرنسة.والتجهيل، التنصير  

كانت سياسة فرنسا تستهدف محو الكيان الجزائري بكل مقوماته الحضارية وأبعاد و
حكم المستوطنين األجانب  إلىإخضاعه والشعب الجزائري عن المشاركة في حكم بالده 

استثمار خيراتها، كما ألحقت الجزائر بفرنسا إثر مرسوم والذين إنفردوا بإدارة البالد 
نتيجة لذلك تمثلت المقاومة المسلحة في عدة ثورات وفرنسي إعتبر "الجزائر فرنسية"، 

 حرب فدائية وطنية.وحركات شعبية ومنظمة 
نفي بعضها انتقل واستشهاد النخبة الوطنية، وبعد فشل المقاومة الوطنية التقليدية و  

بدأت بوادر الممارسة السياسية تظهر واألوساط الحضرية،  إلىالوعي الوطني و مركز نم
تنظيمية سليمة تمثلت في الجمعيات وفي المقاومة السياسية لإلستعمار بوسائل عصرية 

  خاصة األحزاب السياسية.والطرق الصوفية  إلىالثقافية باإلضافة والنوادي اإلجتماعية و

 زبية في الجزائر:الرواسب التاريخية للظاهرة الح   

درجة الوعي الوطني والفكرية التي عرفها العالم العربي، وإن التطورات السياسية 
الذي بدأ ينمو في شكل تنظيمات سياسية متعددة ذات طابع إصالحي، نادت بتغيير أساليب 
القهر التي تعاملت بها اإلدارة اإلستعمارية مع الشعب، فطالبت بإدخال مجموعة من 

المقاومة  جانب إلى *قد تأسست هذه التنظيماتواإلقتصادية، وت اإلجتماعية اإلصالحا
                                                

  تتمثل أهم التنظيمات التي ظهرت مباشرة بعد الغزو الفرنسي للجزائر فيما يلي: و - *
  الذي وقعه " الداي حسين" بإسم حكومته  1830جويلية  5: تشكل هذا التنظيم مباشرة بعد إتفاق لجنة المغاربة -

  حمدان خوجة".لتنظيم السياسي المفكر السياسي "مع قائد الحملة الفرنسية الكونت" دوبرمونت" تزعم هذا ا   
  .1900: تشكلت عام كتلة المحافظين -
  .1907ل تعبير عن المطالب السياسية، تشكلت سنة : تعتبر هذه الجماعة أوجماعة النخبة -
  كجماعة ضغط سياسي. 1912ظهرت هذه الحركة في عام  حركة الشباب الجزائري (حزب االفتاة): -
  بقيادة األمير خالد. 1919: تأسست هذه الحركة سنة الحركة اإلصالحية السياسية -
  ادا لحركة الشباب الجزائري التي انشقت إلى جماعتين بعد : تعتبر هذه التشكيلة السياسية إمتدالحزب الليبيرالي -

  يعتبر هذا التنظيم ليبيراليا في موقعه من الحالة الراهنة التي كان ينادي بها المستوطنون، و، 1919إنتخابات    
  أصدر جريدة التقيدم " الناطق الرسمي للحركة".وترأسه الدكتور " بن التهامي"ن    
   وما بعدها. 50، ص بقامرجع س.راجع: عبد النور ناجي، 1924: ظهرت عام يديرالية الشيوعية الجزائريةالف -              
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يعتبر أول حزب سياسي نظمه وهناك تنظيم ظهر بعد الغزو مباشرة،  أن المسلحة، إالّ
من أجل الدفاع عن الجزائر  1830عام  1الجزائريون كان بزعامة "حمدان خوجة"

يحكم الشعب " السياسي مطالبين بأن التفاوض مع السلطات الفرنسية بشان مصيرهاو
تحرير دستور وإقامة حكومة حرة وإعادة القومية الجزائرية من جديد "و" الجزائري نفسه بنفسه

  .2"عاداتهموتقاليدهم ويتفق 

جانب ما سبق ذكره، يرتبط ظهور األحزاب السياسية في األنظمة السياسية  إلى  
تتطلب تنظيم األفراد سياسيا والمختلفة بأمرين: األول يرتبط بوجود أزمة مر بها المجتمع، 

الثاني يرتبط باإلحساس بأنه يمكن التصدي ولمواجهة تلك األزمة مع طرح الحلول، 
قد توفر الشرطان في المجتمع الجزائري في واعي، حلها عن طريق العمل الجمولألزمة 

مطلع القرن العشرين، فتعرض الشعب الجزائري ألبشع أنواع اإلستغالل والتنكيل 
أدى توسع اإلستعمار والوقوف في وجه اإلستعمار، والتكتل  إلىاإلضطهاد، دفعت به و

الوطنية في خلق وسائل تحطيمه، فعلى المستوى اإلقتصادي، أصبحت الرأسمالية  إلى
تناقض مع الرأسمالية اإلستعمارية، أما على المستوى السياسي، فإن سياسة التمييز 
العنصري قد تم رفضها من طرف النخبة الوطنية، فالسياسة اإلستعمارية قد خلقت شروط 

 إلىوإجتماعية   حولت مطالبها من إصالحات إقتصديةوتطورها ونشأة الحركة الوطنية 
  المطالبة باإلستقالل الكامل.

حركة النهضة اإلصالحية في العالم والثقافي ويعتبر التغيير في المناخ الفكري و  
اإلتصال الثقافي عن طريق والمشرق العربي،  إلىهجرة بعض الجزائريين والعربي، 
  المجالت األثر الكبير في تطور المجتمع في تلك الفترة.والكتب والصحف 

هار الصحافة السياسية األثر الكبير في تغيير الكثير من المفاهيم كما كان إلزد  
تطور الفكر والتقليدية عن نظام الحكم، فضال عن دور الحرب العالمية األولى في نضج 

السياسي الجزائري نظرا الحتكاك الجزائريين الذين شاركوا في هذه الحرب بالمجتمع 
جانب ذلك هناك إعالن  إلىالديمقراطية، ورية األوروبي الذي كان آنذاك يتمتع بمبادئ الح

والتي من بينها  عن مبادئه األربعة عشر Wondrow Wilssonالرئيس األمريكي "ويلسون" 
وصفوة ثقافية  كان نتيجة ذلك ظهور نخبةوحق تقرير مصير الشعوب المستعمرة، 

لتفرقة التخلص من اوالمساواة وأصبحت تشكل تيارا سياسيا قويا يطالب باإلدماج 
  العنصرية.

طرد "األمير خالد" قد قضت على والمجالس العامة وإن تزوير اإلنتخابات البلدية   
دفعت بالجزائريين لتكوين أحزاب واألوروبيين في الجزائر، وأي تعاون بين المسلمين 

  للدفاع عن أنفسهم.

التنظيمي الجزائري، كان ومن خالل ما سبق يمكن القول ان الفكر السياسي و  
ما تم التأثر به هو شكل التعبير عن تلك المفاهيم من خالل وموجودا قبل اإلحتالل، 

                                                
. 51، صقابمرجع سعبد النور ناجي،  - 1  

  .13-10، ص1987، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1954-1900المقاومة السياسية محفوظ قداش، الجياللي صاري،  -2
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بعد الحرب العالمية ووضع برامج سياسية، وأساليب نشاطها وتطرق تنظيمها واألحزاب 
ومطالبها  متطور ببرامجها السياسيةواألولى بدأت تظهر األحزاب السياسية بشكل بارز 

  وطنية.ال

خطب وتصريحات ويمكن تصنيف أحزاب الحركة الوطنية، على أساس مواقف   
الثقافة والمفاهيم والنخب السياسية الجزائرية من الوجود اإلستعماري. فالتصورات 

السياسية تشكلت نتيجة وجود تصنيفين: األول يستمد مرجعيته الفكرية من الحركة 
إصالحه من الداخل وأصالته، وقيمه  إلىبالمجتمع العودة  إلىاإلصالحية الدينية الداعية 

الثاني يستمد أسسه من المنظومة الفكرية المرتبطة بالظاهرة اإلستعمارية، األمر الذي و
 إلىالمقاومة وسياسية تنتقل من مرحلة الدفاع وقوى إجتماعية وسمح ببروز شرائح 

  .1بناء الدولة الوطنيةوالتحرر ومرحلة المطالبة باإلستقالل 

تيارين، هما  إلىفي إطار المعيار األول، تصنف األحزاب السياسية على أساسه   
التيار اإلصالحي واإلستقاللي الذي مثله" نجم شمال إفريقيا"، عبر مختلف مراحل تطوره، 

اإلتجاه الماركسي ممثال "بالحزب الشيوعي والذي ضم اإلتجاه الالئيكي ممثال بالنواب، 
  .2يني ممثال " بجمعية العلماء المسلمين"اإلتجاه الدوالجزائري" 

خمس تيارات بحيث نجد في أقصى  إلىفي إطار المعيار الثاني، تصنف األحزاب و  
اليمين رجال الطرق الصوفية الذين تعاونوا مع اإلستعمار مقابل اإلحتفاظ بإمتيازاتهم 

  نفوذهم على األهالي.والمادية 

اب الجزائريين الذين يرغبون في الحصول يأتي اليمين المعتدل المتكون من النوو  
انضم إليهم عدد من المثقفين الجزائريين الذين تلقوا تعليما وعلى الحقوق المدنية الفرنسية، 

  غريبا.

كانوا من وأما الوسط فيمثله الجزائريون المعتزون بشخصيتهم العربية اإلسالمية   
قد شكل نجم شمال إفريقيا ورضا" السيد "رشيد والعلماء المتأثرين بالشيخ "محمد عبده" 

المهاجرين منهم على وجه ووفق هذا التصنيف بتمثيله للعمال الجزائريين  -التيار اليساري
  الخصوص.

  . 3لنجد في أقصى اليسار الحزب الشيوعي الجزائري حامل فكرة األممية  

ضح الواباين ذلك من خالل التوبهذا نلمس أن الحركة الوطنية تميزت بالتعددية و  
بين مختلف تشكيالت هذه الحركة على المستوى السياسي الذي يبقى وثيق الصلة بالعالقة 

الثقافي الذي ال يمكن إغفاله بأي حال من ومع المستعمر، ثم على المستوى القومي 
الذي سنعود إليه الحقا في هذه الدراسة)، وقد كان لهذا التباين دوره في إرساء واألحوال (

هذا ما يظهر جليا في سعي الكثير من وتهديد وجود أخرى، واب قواعد بعض األحز
  تغيير خطها السياسي. إلىالتشكيالت 

                                                
  .58-57، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -1
  .13-10، صبقامرجع سمحفوظ قداش، الجياللي صاري،  -2
، بيروت: دار النهضة اإلستقاللوحركات التحرر وتاريخ المغرب الكبير: المغرب الكبير الفترة، المعاصرة جياللي يحي،  -3

  .216، ص1981العربية، 
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أن بعض القضايا التي خلقت وصنعت العالقة التنازعية  إلىنشير في هذا المقام و  
يتعلق األمر بمسألتي ولحقيقة، يملك ا التشكيالت، جعلت كل منهما يعتبر نفسهبين مختلف 

  المسألة البربرية من جهة أخرى.والدين من جهة، واللغة 

 –قد يعتقد البعض أن هذه القضية ه "بهذا الشأن يقول الدكتور "أبو القاسم سعد اهللا" أنّو  
وليدة النهضة السياسية أو الحركة اإلصالحية أو حتى وليدة اإلستقالل، والواقع  -غةاللّوقضية الدين 

 1943بالدنا، ذلك أن اإلصطدام الثقافي قد أخذ شكال رسميا واضحا منذ ها قديمة قدم اإلستعمار في أنّ
" "مصطفى بن الكبابطي" الذي رفع شعارا مبكرا حول الثقافة الوطنية على يد المفتي المالكي

تعريب التعليم في الجزائر، قبل أن ترفعه وهو إستقالل الدين اإلسالمي عن فرنسا و
  .1سبعين سنة الحركة الوطنية الجديدة بأكثر من

ومن أحداث التجاذب الداخلي أيضا ظهور البربرية في حزب الشعب البربري فقد   
كانت قضية العنصرية أثناء وجود اإلستعمار الفرنسي قد إحتلت مكانا بارزا، مما هيأ لها 

  توجيهات إتخذت صفة تاريخية ثم شبه رسمية.والمستعمرون من دوافع 

صف واحد  إلىأقطاب الحركة الوطنية رغم إنتمائها  كما أن العالقة التنازعية بين  
التشابه بينهما، تجلت في وهو محاربة اإلستعمار، لم تمنع من وجود مظاهر للتقارب 

أن التنازع كان مطروحا  إلىلعل ذلك يرجع وسهولة إنتقال المناضلين من تيار آلخر، 
  حزاب.مستوى البنى اإلجتماعية لهذه األ على مستوى القيادات ال على

ت ألحزاب الحركة الوطنية في حأكبر دليل على ذلك هي فرص الوحدة التي أتيو  
إطار الشعب الجزائري، الذي يعتبر نقطة تحول كبيرة في تاريخ تطور الحركات السياسية 

الجمعيات السياسية الجزائرية قد وأن معظم رجال األحزاب ور، خاصة ـفي الجزائ
  .2الحرية"وإنضمت إليه في هيئة سميت "بأحباب البيان 

قوة سياسية  إلىتحولت وإن كانت هذه التجربة في التجمع قد كللت بالنجاح، و  
ضاربة، إستغل حزب الشعب المحل هياكلها لينشط من خاللها في مرحلته السرية، إال أن 

إحترامها، التي تأسست في ومحاولة التوحد في الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 
  الفعالية.و، لم تلق نفس النجاح 1951جويلية 

 إلىالميل نزعة  إلىقد يعود سبب فشل الوحدة بين أحزاب الحركة الوطنية و  
الذي إعتبر نفسه وية السياسية الذي تجلى بوضوح لدى حزب الشعب الجزائري، الوحدو

  .3الحقيقي للشعب الجزائريوالممثل الوحيد 

ها برغم مساوئوبصفة عامة، يمكن القول أن التجربة التعددية الحزبية في الجزائر و  
في ظل المرحلة اإلستعمارية، تعد تجربة فريدة من نوعها، ميزت الجزائر عن باقي دول 

العالم الثالث عموما، رغم قساوة المرحلة السياسية التعسفية واإلسالمي والعالم العربي 
قمع الحركة الوطنية، التي أثبتت التشكيالت المختلفة القدرة على  إلىإن أدت والتي و

  الخيار الثوري المسلح كحتمية ال مفر منها.وإنفجار في اإلتجاه  إلىي التعايش السياس
                                                

  .216ص ،بقامرجع س جياللي يحي، -1
  .193، صبقامرجع سرابح لعروسي،  -2
  194، صهنفس المرجع -3
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فترة حاسمة في تاريخ الجزائر السياسي  1962-1954تعتبر فترة الثورة التحريرية   
حيث عرفت صراعات بين المؤسسين التارخيين للثورة وأعضاء من الجبهة هذه األخيرة 
إحتوت جميع التشكيالت السياسية من مختلف التيارات والفئات والحساسيات المتباينة 

تأسيس هياكل إعطاء البعد التنظيمي للثورة فقد تقرر والخروج من التناقضات الداخلية و
، حيث أقر مبدأين أساسين إلنجاح الثورة 1956 أوت 20للجبهة في مؤتمر الصومام في 

هما المبدءان اللذان وأولوية السياسي على العسكري، وهما أولوية الداخل على الخارج و
 بذلك فتحت قرارات مؤتمر الصومام باب األزماتوكان وراءهما "عبان رمضان"، 

الخارج وبين قادة الداخل والعسكري من جهة، وورة بين السياسي الصراعات داخل الثو
  .1حد إستعمال العنف إلىقد وصلت هذه الصراعات ومن جهة أخرى 

، لتحديد مسار 1962بعد زوال السيطرة اإلستعمارية، عقد مؤتمر طرابلس عام و  
هائيا في المؤسساتي، غير أن إخفاق المؤتمر في الفصل نوالبالد على المستوى السياسي 

رسم سياسات محكمة لمستقبل وتعيين القيادة السياسية التي تتولى متابعة األهداف المسطرة 
التي  1962النظام السياسي الجزائري فتح باب الصراع على السلطة، بدأ بأزمة صائفة 

التناقضات وات أكدت أن التكتل من أجل تحقيق اإلستقالل ما كان ليقضي على التوتر
لم تكن في جوهرها سوى تعبير عن ظهور إختالفات جوهرية في و، التي أجلتالداخلية، 

 إلىنتيجة لهذه الخالفات السياسية برزت  2أفكار القادة حول مستقبل النظام السياسي
الوجود ثالث تيارات إيديولوجية متصارعة داخل جبهة التحرير الوطني، تحاول هي 

لثقافية مقدمة في ذلك مجموعة تصورات اواألخرى التعبير عن مصالحها اإلجتماعية 
  .*متعارضة لما ينبغي أن يكون عليه نموذج النظام الجزائري بعد اإلستقاللومختلفة 

السياسية في تجريد جبهة التحرير الوطني من جميع وساهمت هذه التوترات الثقافية   
ل حينما مسؤولياتها، لصالح جيش التحرير الوطني المتمتع بوزن كبير غداة اإلستقال

عين فيها " هواري بومدين" وزير للدفاع بعد وتشكلت أول حكومة ترأسها "أحمد بن بلة" 
الصراعات التي عرفتها األسرة الثورية، وفي ظل هذه العالقات المتشابكة بين صالحيات 

الحكومة المؤقتة كتنظيم فرعي نابع منها إنحرفت الممارسة السياسية والجبهة "النواة األم" 
مسألة اإللتزام برأي األغلبية وديمقراطية الحقيقية، ولم تعد فكرة القيادة الجماعية عن ال

فكرة األحادية  أن سوى عملية خرق أهداف الثورة وإهتزاز لمبدأ الشرعية الدستورية، إالّ
بهذا وظلت متجلية من خالل الحرص على عملية اإلدماج تحت تأطير الحزب الواحد 

  .3ألغيت فكرة التعددية

                                                
  .17، ص1999، الجزائر: دار المعرفة السياسيينوالجزائر في دوامة الصراع العسكريين رابح لونيسي،  -1
  .84، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -2
يعكس طروحات اإلتجاهات المركسية اإلشتراكية، يدعو إلى بناء مجتمع إشتراكي جزائري، يقوم يتحويل  التيار اإشتراكي: -أ - *

  الثورة الجزائرية إلى ثورة إجتماعية من خالل القطيعة مع النظام اإلستعماري.
و إلى إقامة مجتمع رأسمالي كبار مالكي األراضي يدعويعبر عن مصالح البرجوازية الوطنية  التيار الرأسمالي الليبرالي: -ب    

  التعامل مع فرنسا.وليبيرالي 
الجيش من البرجوازية الصغيرة ذات النزعة الوطنية ويعكس طروحات الجهاز اإلداري تيار رأسمالية الدولة الوطنية:  -ج    

 الوطنية.والطبيعية  تقوم باسترجاع الثرواتويدعو إلى ضرورة خلق دولة وطنية مركزية تعمل على أساس التخطيط المركزي، 
   بق.امرجع سراجع: عبد النور ناجي، 

  .85ص ،هنفس المرجع -3
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نبذ نظام التعدد وإذا بعد اإلستقالل قام النظام السياسي على مبدأ الحزب الواحد،   
الحزبي، الذي قامت عليه نظم الديمقراطية الليبيرالية، تاريخيا فإن األحادية لم يقع بشأنها 

لم تكن الثورة التحريرية تعبيرا عن أي أحادية، إال ما اتصل منها بتحقيق وإجماع وطني 
، فقد ضمت جبهة التحرير أثناء الثورة تيارات سياسية مختلفة، وفئات إجتماعية اإلستقالل
  أجيال متباعدة، إجتمعوا لطرد اإلستعمار.ومتناقضة، 

أن تكون الحزب الواحد بعد اإلستقالل، تحت  إلىإن جبهة التحرير الوطني دفعت   
ذي كان في الغالب يؤمن ثالثة تأثيرات: التأثير األول هو المد القومي العربي الناصري ال

التأثير و مقاومة اإلمبرليالية،والتنمية  إلىالتنظيم الواحد هو الطريق وبأن الحزب الواحد 
 إلىكان يدعو والثاني يساري ماركسي له نفس االتجاه لكن مع إختالف نقطة اإلنطالق، 

التأثير الثالث وحزب واحد خالي من العناصر المعادية التي تشكل البرجوازية الصغيرة، 
إسالمي، فالحركة اإلسالمية بصفة عامة، كانت ترى أن التعددية هي نقيض التوجه 

حزبا واحدا، فتحت هذه التأثيرات لجبهة التحرير  اإلسالمي الذي ال يأخذ بالحسبان إالّ
  .1الوطني األخذ بمبدأ الحزب الواحد

ام الحزب الواحد بعد لقد كان تبرير القيادة السياسية في الجزائر لألخذ بنظو  
بجالء واإلستقالل غير معقول، فالتجربة الجزائرية التي سبقت الثورة المسلحة أبرزت 

مدى التالعب الذي يمكن أن يقوم به اإلستعمار في ظل نظام التعدد الحزبي، كما أن 
الثورة التي دامت أكثر من سبع سنوات نجحت في إزالة الفوارق الطبقية داخل وعاء 

  .2وحدة الشعب الجزائري المجاهد إلىتحرير التي أصبحت ترمز جبهة ال

الحزبية حقيقة األخذ بنظام الحزب وكما كرست كل محاوالت التوثيق الدستورية   
جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة " 23في مادته  1963الواحد، حيث نص دستور 

الذي إعتبر مبدأ الحزب الواحد  ،1964" األمر الذي أكده ميثاق الجزائر الواحد في الجزائر
"... يستجيب لإلرادة العميقة للجماهير الكادحة في المحافظة على مكاسب قرار تاريخيا لكونه 

اإلنخراط و.." فالحزب هو التعبير الصادق عن الشعب ضمان مواصلة الثورة.وحرب التحرير 
وسيلة و الحقيقيةهو إطار الديمقراطية وه مرهون باإليمان بالتوجه اإلشتراكي، ـفي

اطية يمكن الجميع من قرميدبالتالي المطلوب منه أن يخلق تصورا جديدا للوتحقيقيها، 
  .3نسفهم..."التعبير عن أ

سي الجزائري سيايقوم النظام ال" ):94الذي نص في المادة ( 1976خيرا دستور وأ
  .1986كذلك ميثاق و، 1976" الشيء الذي تضمنه ميثاق على مبدأ الحزب الواحد

عمل النظام السياسي الذي أقيم عشية اإلستقالل على تجاهل اإلختالفات قد ل  
ظهور أحزاب  إلىمما أدى  نفي الصراع السياسيوالجزائري،  الموجودة في المجتمع

                                                
، 226، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد المستقبل العربي "األزمة الجزائرية: الواقع واآلفاق"، عبد الحميد مهري، -1

  .4، ص1997ديسمبر 
، أفريل 64، العدد 17السنة  السياسة الدولية، الجزائر بين النظرية والتطبيق"،"مفهوم الحزب الواحد في نبيه األصفهاني،  -2

  .62، ص1981
، ( الجزائر: جبهة التحرير 1964الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حزب جبهة التحرير الوطني، ميثاق الجزائر  -3

  .107)، ص1964الوطني: 
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سياسية معارضة تمارس نشاطها في السرية تمثلت في "جبهة القوى اإلشتراكية" التي 
إقامة نظام برلماني  إلىسعى والنظام األحادي آيت أحمد" الذي عارض حسين أسسها "

كذلك "الحزب الثوري اإلشتراكي" الذي و، و"الحزب الشيوعي" 1يعتمد التعددية الحزبية
جانب  إلىتعددية الحزبية، فتح المجال للوأسسه " محمد بوضياف" الذي طالب بحل الجبهة 

للحركة اإلصالحية التي ظهرت حزاب نجد الحركات اإلسالمية التي تعتبر إمتداد هذه األ
قبل اإلستقالل بقيادة جميعة العلماء المسلمين الجزائريين، حيث تأسست عدة جمعيات 

، كما نجد أيضا "جماعة 2بقيادة " الهاشمي التجاني" 1963إسالمية أولها "جميعة القيم" عام 
بقيادة  1963التي تأسست كحركة سرية عام والتي أصبحت حمس فيما بعد،  -الموحدين:

  .3الشيخ " محفوظ نحناح"

  اإلخوان المحليين".1966التبليغ التي تأسست عام وجماعة " الدعوة " ،  

 قد تمركز نشاط هذه وبقيادة "عبد اهللا جاب اهللا"،  1974عام  - النهضة حاليا
إصدار و ورشات علميةوالجامعات، إقامة معارض للكتب، والحركات في المساجد 

  مجالت دينية.

  ال شيوعيةوأهم مطالب هذه الحركات إقامة دولة إسالمية ال إشتراكية كان من.  

  حرية التعبير، إقامة واألجهزة المعادية للدين، حرية القضاء والتطهير من الفساد
 .4العدل بتطبيق شرع اهللا

إبقاء  1989 إلى 1962وقد حاول النظام السياسي خالل الفترة الممتدة من 
بحل من كانت على شكل و زعمائها أوالمعارضة خارجا بإضعافها سواء باعتقال قادتها 

بعد إقرار التعددية وه ضعيفة غير أنوأبقاها مشتتة وجمعيات، فقد تعامل معها بذكاء 
هذا يفسر وكان بروز عدد هائل من األحزاب  1989الحزبية في إطار دستور و السياسية

  مختلفة أثناء وجود حزب واحد على الساحة السياسية.ويرة وجود معارضة كب

التمثيل الديمقراطي المبني على ومبدأ التعددية الحزبية  1989بذلك كرس دستور 
 ،ذلك تماشيا مع التطورات الجديدة للمجتمع الجزائريوأساس اإلختيار الحر للمواطنين، 

حدث إنقالب جذري على نوعية النظام السياسي الذي إعتمدته الجزائر منذ  بذلكو
فتح  إلىجماعات كانت تدعو وذلك بالرغم من وجود أصوات وحصولها على اإلستقالل 

للنظام السياسي أحزاب معارضة والسياسية، حيث ظهرت حركات وباب التعددية الحزبية 
  الحزبية أساسا للحكم. نظام جديد يتخذ من التعددية بذلك تم إتباعو

، 1989" من دستور 40لكن بعد فترة من إقرار التعددية الحزبية من خالل المادة "  

                                                
  .48، صبقامرجع س، ريالنظام السياسي الجزائسعيد بوشعير،  -1
، لبنان: مركز الثقافيةواإلجتماعية واإلقتصادية واألزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية آخرون...)، وسليمان الرياشي ( -2

  .157دراسات لوحدة العربية: (ب.ت)، ص
، مارس 17الجزائر، العدد  المختار،مجلة  المشاركة في الحكومة ( تجربة حركة مجتمع السلم، الجزائر)"،" سلطاني أبو جرة، -3

  .21، ص2007
  .159-158، صبقامرجع سآخرون...)، وإسماعيل قيرة، علي غربي (  -4
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الجزائر، حيث يرى الكثيرين أنه تم التراجع في مقراطية يثم التساؤل عن حقيقة تطبيق الد
ابي عام ذلك بعد إيقاف المسار اإلنتخوالسياسية وكذا عن التعددية الحزبية وعن هذا المبدأ 

بعد فوز الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان إثر اإلنتخابات التشريعية  1992
ذلك بتأييد العديد من و، من قبل المؤسسة العسكرية 1991ديسمبر  29التي جرت في 

، RCD، FFSمنها واألحزاب السياسية التي رأت في فوز الجبهة خطرا على الدمقراطية 
ترأسها "عبد الحق بن واح" حيث شكل هؤالء "لجنة إنقاذ الجزائر" برمحزب "قاصدي و

ذلك من خالل البيان الذي أصدره مكتبها وفقد كان موقفها مختلفا،  FLNحمودة"، أما 
د خيارا خطيرا يحمل بين طياته تهديدا ـي يعـ:" إن أي تعطيل للمسار الديمقراطالسياسي جاء فيه

  .1"الستقرار البالدو ور المادي للمجتمعـحققيا للتط

بعد ذلك تم حل الجبهة االسالمية لإلنقاذ بموجب القرار الصادر عن الغرفة و
والوالئية  حلت كل المجالس البلديةو، 1992مارس  4اإلدارية لمجلس قضاء الجزائر، في 

الجزائر دوامة حرب أهلية لم يسبق لها مثيل  ، لتدخل2من نفس الشهر 29التابعة لها في 
من جهة أخرى وفي الجزائر أين ذهب ضحيتها آالف من الجزائريين، هذا من جهة 

تارة أخرى وحزاب تارة تأيد سية عدم إستقرار حيث كانت بعض األعرفت األحزاب السيا
رسم وي اتخاذ القرارات ـا فـت مشاركتهـكانو. RCDو FLN ام كـتعارض النظ

ذلك بعد والدستورية و لمؤسسة العسكرية هي صاحبة القرارالسياسات جد محدودة، كون ا
حزاب السياسية بات واألاضويين المتعلقين باإلنتخكذا القانونين العو 1996إقرار دستور 

  إجراء إنتخابات تشريعية التي تعتبر الثانية في تاريخ الجزائر التعددي.و، 1997سنة 

في األخير يمكن القول أن النشاط الحزبي في الجزائر بشكل عام إرتبط بالحركة 
الحراك السياسي الذي حدث في صيف  إلىوما قبل اإلستقالل  إلىالوطنية التي تعود 

ة الموجودة حاليا عرقية، كما أن التيارات السياسيولغوية وإعتبارات جهوية  إلىو 1962
علمانيين قد وجدت أيام الحركة الوطنية، بحيث لم تصل هذه ووطنيين و نمن إسالميي

انتهت وتحقيق أهداف تجمع كل التيارات  إلىتحقيق جسد واحد يسعى  إلىاألخيرة 
تحقيق اإلستقالل بالعمل المسلح ال بالعمل  إلىباإلختزال التام بعد ما ظهرت نخبة تسعى 

  السياسي.

، فإن أنظمة الحكم وصلت هذا يومنا ىإلفظاهرة العنف في الجزائر مازالت قائمة 
ليس عن طريق التناوب السلمي، وهذا ما لم تحققه األنظمة والسلطة عن طريق العنف  إلى

 الحوار واإلعتماد على العمل العسكريوأي تعميم ثقافة السلم  المتتابعة أيام األحادية،
لذي تأتي فيه رفض اآلخر، كما خلفت الثورة الجزائرية عدم التوازن المؤسساتي او

المؤسسة العسكرية المهيمنة الوحيدة على صناعة القرار ورسم السياسيات واستعمال 
له أثر بطريقة مباشرة على دور . وهذا ك3يومنا هذا إلىالقهر للبقاء في السلطة والعنف 

وظيفتها وى عملها ـاتخاذ القرارات وانعكس علوة ـحزاب في رسم السياسات العاماأل
                                                

  .56ص ،بقامرجع سجمال الدين بن عمير،  -1
  .19، ص2002، الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، دليل الجزائر السياسيرشيد بن يوب،  -2
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هذا (ما يظهر جليا في عمل ومطالبهم وتلبية حاجاتهم وحل مشاكلهم وفي تمثيل الشعب 
هو المجال و، 2007 إلى 1997دور األحزاب في رسم السياسات العامة في الجزائر من و

  الزمني لدراستنا).

يظهر ذلك من خالل والشرعية الدستورية صاحبتها عدة تغيرات  إلىلكن العودة 
الذي جاء بقوانين جديدة تخص عمل المؤسسات السياسية واألحزاب  1996اقرار دستور 

 المتمثلة أساسا في القانونين العضويين الخاصين باألحزاب السياسيةوالسياسية، 
هذين القانونين ألن لهما عالقة مباشرة بدراستنا هذه) وهذا ما  إلىواالنتخابات (تطرقنا 

  .التفصيل في المطلب المواليسنراه ب

  المطلب الثاني:

  التنظيميةوالعوامل القانونية  
  

لقد حاولت األحزاب السياسية المساهمة والتأثير في تجاوز األزمة األمنية التي 
 جانب الفراغ المؤسساتي إلى 1992تواجهها الجزائر بعد إيقاف المسار اإلنتخابي عام 

هذا يظهر من خالل إستجابتها وحل األزمة سياسيا ووذلك للعودة للشرعية الدستورية 
أيضا من خالل الحوارات التي نظمتها فيما بينها وللحوارات التي إقترحتها السلطة، 

(أرضية روما)، حيث وقعت األحزاب أرضية إتفاق تضمنت قيما ومبادئ تضمنها دستور 
جانب  إلىستورية، التي إعتبرت خطوة كبيرة في العودة للشرعية الدو 1996نوفمبر  28

رئاسة "اليمين زروال" لوأسفرت عن فوز  1995اإلنتخابات الرئاسية التي جرت عام 
واألحزاب  المعلقين باإلنتخابات 97/09و 97/07أيضا القانونين العضويين والجمهورية، 

، حيث إنتخب في نفس السنة أول برلمان تعددي 1997هذا سنة والسياسية على التوالي 
الشرعي للشعب وهذا بعد فراغ و الفعلي الذي يعتبر الممثلوئر المستقلة لجزافي تاريخ ا

  سنوات. 5مؤسساتي دام أكثر من 

ة الجديدة دورا في تحديد قواعد إتخاذ القرار ـبالتالي كانت لهذه التعديالت القانوني
  القوانين.وفيما يلي أهم هذه التعديالت ومصير الخريطة الحزبية، ورسم السياسات و

 :1996نوفمبر  28التعديل الدستوري في  -1
الوطني بتشكيل وهي ثمانية تمثل التيار اإلسالمي وحزاب من األ قامت مجموعة

، حيث اتفقت على إجراء تعديالت 19961مؤتمر الوفاق الوطني في منتصف ماي 
زمة، حيث شملت هذه التعديالت إحدى عشر تعديال وترتكز على األدستورية لمعالجة 

م، وتعديل شروط تأسيس وعمل االسالوهوية الوطنية التي تتمثل في العروبة تأكيد ال
  العنف والقوة  إلىحزاب السياسية حيث أكد على ضرورة االلتزام بمبدأ عدم اللجوء األ

وعدم استخدام الهوية الوطنية ألغراض سياسية، كما عرف أيضا هذا الدستور الجديد 

                                                
  .77، صبقامرجع س ،منحة االسالم السياسيونحة الدولة الجزائر: م ناظم عبد الواحد الجاسور، -1
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إنشاء مجلس ثاني في البرلمان الجزائري يسمى "مجلس األمة"، وكذلك إنشاء مجلس 
الدولة كسلطة قضائية لها صالحية محاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، كما 

 إلىعطت رئيس الجمهورية صالحيات تشريعية أيضا أوحددت عهدات الرئاسة بعهدتين، 
ويخص كثر أهمية لبحثنا ، والتعديل العاشر وهو األ1التنظيميةوجانب صالحياته التنفيذية 

حزاب السياسية ووضع ، فإنه تضمن تحديد شروط إنشاء األحزاب السياسيةبالتحديد األ
ي في إطار مية للعمل السياسلضوابط سيرها من أجل تمكينها من المشاركة الس

تجنب األخطاء السابقة، وكذلك وضع ضوابط لمن سيترشحون لرئاسة والديموقراطية 
مقاييس الواجب توفرها في مؤسس الجمهورية، كما يجب أن يأخذ التعديل بنظرة ال

وتحديد  نشاط األعضاءوموضوع تأسيس الحزب، أهدافه، مقاصده، وحزاب السياسية األ
جانب قانون االنتخابات الذي يجب أن يأخذ بطريقة  إلىالقانون األساسي الذي ينظمه، 

السماح للجالية الجزائرية وتحديد الرقعة الجغرافية، واالقتراع النسبي على أساس القائمة، 
  .2إختيار ممثليهموبالخارج من االدالء بأصواتهم 

 بعضها فقط سوف نقوم بتحليل 1996التي جاء بها دستور من خالل التعديالت و
غرفتين  إلىإزدواجية السلطة التشريعية فإن هذا التعديل يقسم البرلمان خاصة ما يتعلق ب

الغرض من ذلك عرقلة واالنتخاب والثانية مزيج بين التعيين وبحيث تكون األولى منتخبة 
  .3سيطرة السلطة التنفيذية على صناعة القراروعمل البرلمان 

عية لرئيس الجمهورية الذي يعتبر أيضا كذلك فالتعديل الذي يعطي صالحيات تشريو
تقليص دور البرلمان في رسم وتركيز السلطة في مؤسسة واحدة، السلطة التنفيذية، 

االنتخابات فنجد واسية أما التعديالت التي تخص األحزاب السيوالسياسات العامة للبالد. 
السياسية  الجزائري يرمي من وراء تلك التعديالت القضاء على األحزاب أن المشرع
بذلك يسهل التحكم في الممارسة الحزبية وتكوين أحزاب تخضع لرقابة السلطة، والصغيرة 

هذا ما سنتعرض إليه من خالل القوانين التي جاءت لتفسير الدستور والسياسية للبالد، و
 قانون االنتخابات.والجديد المتمثلة في قانون األحزاب السياسية 

أن هذا الدستور لم تشارك في تأسيسه األحزاب الفاعلة في الفترة  إلىتجدر اإلشارة و
) التي تم حلها من طرف االدارة بأمر من FISاألولى للتعددية كالجبهة االسالمية لالنقاذ(

جانب  إلى)، RCDالديموقراطية(و،التجمع من أجل الثقافة 1992المؤسسة العسكرية عام 
على الساحة السياسية كالحزب أحزاب أخرى صغيرة ذات فعالية محدودة 

ديموقراطية ال الحركةا )،UDLالحرية(و، االتحاد من أجل الديموقراطية PR)الجمهوري(
)، الحركة الوطنية للشباب RAI)، التجمع العربي االسالمي(MDA(الجزائرية

بهذا يمكن القول أن المؤسسة العسكرية هي صاحبة المشروع و، *)...الخPNJAالجزائري(
راسمي و ذلك انطالقا من أن أغلبية قادة الدولةوكون هذه األخيرة هي صاحبة القرار 

أيضا معظم أعضاء المجلس االنتقالي و السياسات العامة في الجزائر هم عسكر،

                                                
  .140، صمرجع سابقخالد توازي، -1
  79-78، ص1997، جانفي 127العدد  مجلة السياسة الدولية،"مصاعب الديمقراطية في الجزائر"، أحمد بهامة  -2
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أهم من ذلك فان و ي ...الخ،الجينيرال محمد العماروجينيراالت منهم الجنيرال خالد نزار 
المتمثل في وأول رئيس جمهورية منتخب في تاريخ الجزائر التعددي هو أيضا عسكري 

بطبيعة الحال هذا ما والذي عين من طرف المؤسسة العسكرية، والجنيرال"اليمين زروال" 
 الحياةوسينعكس على دور األحزاب السياسية في رسم السياسات العامة بوجه خاص 

  سية بوجه عام.السيا

 :المتعلق باإلنتخابات 97/07القانون العضوي  -2
ما و 1991هذا القانون جاء إستجابة للوضع الذي عاشته الجزائر خالل تشريعيات 

من أجل تفادي ولقد جاءت صياغة هذا القانون بغرض تحديد الحياة السياسية، ورافقها، 
  سيطرة قوى سياسية معينة.

  

، مختلف الجوانب التي من 1997لقانون االنتخابات لسنة لقد شملت المواد المعدلة و
في هذا السياق تم وضع أحكام متعلقة وشأنها إحداث خلل في سير العملية السياسية 

جنبية أثناء الحملة االنتخابية اللغة األوإستعمال رموز الدولة  التي تمنعوبالحملة االنتخابية 
تعليم العمومية أو الخاصة الغراض الدعاية مؤسسات الو كذلك إستعمال أماكن العبادة أو

 االنتخابية .
ي تدريجيا على األحزاب الصغيرة انون شروط الترشح من شأنها أن تقضكما حدد الق

نمط االقتراع المعتمد الذي يعطي الحق لألقوى، بهذا فإن األحزاب التي  إلىباالضافة 
، لكن الطبيعة  1د شعبية واسعةتبدو غير معنية بهذا النمط هي األحزاب التي تملك قواع

ذات التي ورد بها القانون تركت إنطباعا بأن المعني األول بعملية التعديل هي األحزاب 
السيطرة على الحياة البرلمانية في حالة إعتماد النظام  التمثيل الواسع، التي تستطيع

يطرة على الحياة عليه فالمشرع ومن ورائه السلطة القائمة أرادت السواالنتخابي السابق، 
السياسية، بوضع أليات قانونية تحد من سيطرة قوة سياسية واحدة، وهذا ما تثبته الفترات 

حقة لهذا التعديل أين نجد األحزاب تفقد األغلبية في المجالس وهذا ما يجعلها تدخل في الال
 تحالفات.

طريقة أكبر معدل إلغاء وقد جاء أيضا هذا التعديل بإعتماد طريقة الباقي األقوى و
 األزمة التي تمرت بها الجزائر إلىسباب التي أدت ألخير من األبحيث يعتبرها هذا ا

لقد أثار هذا القانون وطبيعة الباقي األقوى تفتح الباب للتنافس بين األحزاب األكثر قوة، و
السلطة، حيث رأت األحزاب االسالمية أنها كانت مستهدفة وجدال كبيرا بين األحزاب 

هذا العتقادهم بأنهم القوة السياسية األولى والقيود  التي وضعها النمط االنتخابي الجديد، ب
يبدوا أن قلق االسالميين لم يدم وتحالف لو كان نمط االقتراع غير هذا،  إلىليسوا بحاجة و

الخطوط التي يقدمها لهم مشروع تقسيم الدوائر االنتخابية، حيث منح  إلىطويال بالنظر 
"النهضة" فيها قواعد شعبية واسعة عدد و" حركة المجتمع االسالمي"ـالواليات ل عدد من

(حركة مناطق أخرى حقق فيها السيد "محفوظ نحناح"  إلىأكبر من المقاعد، إضافة 

                                                
  .143، صبقامرجع سخالد توازي،  -1
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حققت الجبهة االسالمية لالنقاذ و، 1995نتائج معتبرة في رئاسيات المجتمع االسالمي) 
، لهذا يكون الجمع بين قانون 1991المحظورة على نتائج البأس بها في تشريعات 

قانون تقسيم الدوائر االنتخابية يوحي بأن شيئ ما تم إستدراكه بالنسبة واالنتخابات 
  .1جديدلالسالميين غير قانون تقسيم الدوائر االنتخابية بعد أن أجحفهم نمط االقتراع ال

 :المتعلق باألحزاب السياسية 97/09القانون العضوي  -3
كان الهدف منه تفادي وإن هذا القانون جاء كذلك إستجابة للوضع األزموي 

هذا بعد وتراقب بها االدارة األحزاب السياسية،  الجهة التياالنزالقات، حيث مس التعديل 
الرقابة  إلىنظام الترخيص، كما يهدف هذا النظام الجديد  إلىاالنتقال من نظام االخطار 

يمنح السلطات االدارية سلطة تقديرية والحد من كثرتها، وعلى عملية تكوين األحزاب 
  .2واسعة

هما وفالقانون العضوي الجديد يميز بين مرحلتين في تكوين األحزاب السياسية 
 .مرحلة طلب االعتمادومرحلة طلب التصريح التأسيسي 

لكنه في نفس الوقت يشكل إحدى وتعتبر المرحلة األولى مجرد إجراء شكلي، 
إن كان التدخل في هذه المرحلة ال يخلق عراقيل والميادين التي تتدخل فيها االدارة، حتى 

ألن هذه األخيرة تبدأ عند تسليم الوصل، فالطابع الجزري للترخيص ال يظهر إال بعد 
  فاالدارة هي السلطة التقديرية في إتخاذ القرار. عنية، بالتاليملف لدى االدارة المإيداع ال

كذا والشروط  كالنصاب مثال علق بالمؤتمر التأسيسي يخضع لمجموعة من فيما يتو
  بعض األرقام نذكر منها:

  ا منخرط 2500منتخبون من طرف  اعضو 400أال يقل عدد المؤتمرين عن
  قل.والية على األ 25ويقيمون   في 

 18(المادة  3في كل والية اعضو 16يقل عدد المؤتمرين عن  على أال(.  

يعتبر المؤتمر التأسيسي دليال عن تواجد سياسي عبر مختلف مناطق التراب و
هذا المؤتمر، بتكليف واقعية وخر يتضمن فعلية ا آلقد وضع المشروع إجراءوالوطني، 

يرفق هذا المحضر بأوراق ومحضر قضائي أو موثق يثبت صحة المؤتمر التاسيسي، 
ال  على أن يطلب طلب االعتماد في مدة هذا ما يشكل المرحلة الثانية،وطلب االعتماد، 

يشترط على  23بناء على المادة ومولية النعقاد المؤتمر التأسيسي، ال ايوم 15تجاوز ت
إنما هي تكرارية، ألن هذا والحزب تقديم مجموعة من الوثائق بعضها ليست تقييمية 

بعد هذا تقوم االدارة المعنية بتقديم واالجراء تم القيام به عند طلب التصريح التأسيسي، 

                                                
  .73، صمرجع سابقعلي كفسي، حسيبة غارو،  -1
، لإلدارةمجلس إدارة المدرسة العليا  ، بين الحرية والتقييد"،97/09"نظام إعتماد االحزاب السياسية طبقا ألوامر  بوبكر إدريس -2

  .45، ص1998، سنة 02، العدد 8المجلة 
، يتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس  06الصادر في  97/09الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، أمر رقم  -3

  .1997، السنة 12باالحزاب السياسية، الجريدة الرسمية، العدد 
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  .1وصل في إنتظار منح االعتماد أو رفض منحه

المتعلق باألحزاب السياسية، نجد أن اجراءات تأسيس  97/09كتحليل لقانون و
دارة المعنية سلطة منح هذا القانون اال إلىالتكرار باالضافة والحزب تتميز بالتعقيد 

تقديرية واسعة في إتخاذ القرار المتعلق بنشر وصل التصريح التأسيسي أو القرار بمنح 
إرتكاز األحزاب على بعض الثوابت  نصت على هذا فإن المواد التي إلىاالعتماد، ضف 
يمكن القول و عملية ظهور أحزاب سياسية جديدة، اللغة، كما قيدت أيضاوالوطنية كالدين 

المتعلق  89/11القانون الجديد يشكل تراجعا من حيث المكتسبات التي جاء بها قانون  بأن
تضييق وة ـالتعدديفي حرية لن المبدأ العام لتراجـع عوت ذات الطابع السياسي، بالجمعيا

سية على حرية إنشاء األحزاب السياسية حتى ال نقول أنه محاولة لمنع ظهور أحزاب سيا
لقد كشفت وة، ـحزاب ذات توجهات إسالمية أو لغويت هذه األجديدة، خاصة إذا كان

  األحداث بعد هذا االصالح منع ظهور عدة أحزاب نذكر منها حركة الوفاء.

  

حد بعيد معالم خريطة حزبية تتماشى  إلىبهذا فلقد رسم القانون العضوي الجديد و
من النظام، حيث عملت السلطة على تطابق كل األحزاب مع  ةمنهجية العمل الموجهو

لهذا قامت وزارة الداخلية بمراسلة األحزاب المعنية مطالبتا منها التكيف والقانون الجديد، 
، فالتعديالت  إنحصرت خاصة في 1997ماي  06خ ذا قبل تاريهو، 2مع القانون الجديد

لك تحول في برامج عدة أحزاب كان لقد نتج عن ذومن القانون العضوي،  3،4المواد 
وقد أثرهذا القانون الجديد بشكل كبير على  .3االسالميةوتقوم على عناصر الهوية الوطنية 

  :مستويين

ذكرنا بحيث نجد أن والثاني هو الخريطة الحزبية كما سبق وهو اتخاذ القرار  ولاأل
صالحيات في الجهاز تركيز الومستوى إتخاذ القرار أخذ منحى التقييد الديموقراطي 

كذا تبعية السلطة وهذا يظهر في إعطاء رئيس الجمهورية صالحيات تشريعية والتنفيذي، 
مة من أعضاء مجلس األ 1/3التشريعية لرئيس الجمهورية، حيث يقوم هذا األخير بتعيين 

تحكم الحكومة في إعداد جدول أعمال أو أجندة البرلمان، حيث يتعرض  إلىافة إض
  موضوعية عند إقتراحهم لقوانين.ولية صعوبات شكوالبرلمان لعدة عراقيل  الممثلون في

هو ظهور خريطة حزبية جديدة، فإن األحزاب السايسية والثاني أما على المستوى 
اب السياسية سواءا قد غيرت من إسمها المتعلق باألحز 97/09مباشرة بعد ظهور قانون و

"حركة مجتع السلم" "حمس" "حركة  إلى"حماس" التي تحولت  "كحركة المجتمع االسالمي
"حركة النهضة" في حين رأت أحزاب أخرى أنها لن  إلىالنهضة االسالمية" التي تحولت 

 من ثم قررت حل نفسها، كما قامت السلطة القضائية بحل بعض األحزابوتتكيف 
"كحزب الحركة من أجل الديموقراطية في الجزائر"، نظرا لعدم تكيفه مع األحكام القانونية 

                                                
  .74، صبقامرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو،  -1
  03، ص 1997مارس  22، الصادرة بتاريخ 1922، يومية إعالمية جزائرية،  العدد جريدة الخبر -2
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في نفس الوقت شهدت الساحة السياسية ظهور حزب جديد سمي " بالتجمع و. 1الجديدة
الذي أعتبر  1997الوطني الديموقراطي" برئاسة "عبد القادر بن صالح" في شهر فيفري 

حزب اإلدارة) و زب النظام أو الرئيس (أو حزب السلطة من طرف المالحظين أنه ح
المتعلق باألحزاب  97/09أخر حزب جديد ظهر بعد إقرار القانون العضوي وهو أول و

، رغم (االطار الزمني للدراسة) يومنا هذا إلىالسياسية، حيث لم يتم إعتماد أي حزب بعده 
زمة الرغم توفر كل الشروط ال إيداع عدة ملفات لقادة أحزاب تطالب بإعتماد أحزابهم

العدالة" برئاسة "محمد السعيد" الذي لم يتحصل على االعتماد والعتمادهم "كحزب الحرية 
  .2رغم توفر كل شروط إعتماده الفترة الزمنية للدراسة)( يومنا هذا إلى

     والملفت لالنتباه أن هذه اإلصالحات جاءت تمهيدا لتنظيم انتخابات تشريعية 
المحاورات التي جمعت رؤساء األحزاب ورئاسة الجمهورية وذلك بعد المشاورات وتأكد 

كموعد إلجراء االنتخابات التشريعية  بناءا على إرادة  1997جوان  05أين تم تحديد 
  أغلب التشكيالت السياسية.

في العنف من طرف  اي تدهورا، وتصعيدنوفي نفس الوقت عرف الوضع األم
الجماعات اإلرهابية بهدف عرقلة العملية االنتخابية، إال أن مختلف األحزاب السياسية 
البارزة قررت المشاركة في هذه االنتخابات خاصة تلك التي وقعت على عقد روما، وهذا 

  أعطى مصداقية  أكبر لهذه االنتخابات.

          الخاصين باإلنتخابات  97/09و 97/07قانونين الو 1996بالتالي فدستور        
حزاب على التوالي، لعبت دورا هاما في تقييد الممارسة الحزبية والسيطرة على األو

الخريطة الحزبية عن طريق االدارة المعنية ( وزارة الداخلية)، كذلك في تفادي سيطرة 
هة ومن جهة ذلك عن طريق إنتهاج تقنية التمثيل النسبي من جوأي حزب على البرلمان 

التي تعتبر المؤسسة التي جمعت بين األحزاب  –أخرى رأينا أن السلطة التشريعية 
لم تعد هي وأفرغت من صالحياتها  –رسم السياسات العامة كممارسات وكتنظيمات 

انما تشاركها السلطة التنفيذية التي تتمثل في رئيس والوحيدة التي تقوم بالتشريع 
  الحكومة.والجمهورية 

   المجلس الوطني اإلنتقالي الجهازان التنفيذي ومن المجلس األعلى للدولة  كال إن  
غير الشرعية قد وجدا والتشريعي المعينين من طرف السلطة العسكرية غير الدستورية و

                                                
1-Rachid Benyoub, L’annuaire politique de l’Algérie 2000, 3ème édition, revue et approfondi, Alger : 
édition ENEP, 2000, p11-50 
2 -  El watan, Quotidien national d’information, N° 6186, Paru le dimanche 27 février 2011, p02 

تم و، 2012تجدر االشارة الى أن وزارة الداخلية اعتمدت مجموعـة من األحزاب الجديـدة في األشهر الثالث األولى من عام  
لجزائري، بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز ذلك بعد االصالحات السياسية التي قام بها النظام السياسي ا

أين أعلن عن قيامه بمجموعة من االصالحات السياسية والمتمثلة أساسا في تعديـل بعض القوانين  2011أفريل  15بوتفليقة" في 
ود اليها في هذا الفصل وهذا ما أدي الى على رأسها قانون االنتخابات واألحزاب السياسية الى جانب قوانين أخرى سنعوالعضوية 

اعتماد أحزاب سياسية جديدة، وبالتالي يصل عدد التشكيالت السياسية الناشطة في الساحة السياسية الجزائرية الى غاية كتابة هذه 
 قابلية"، المرجع:الى أزيد من ثالثين حزبا حسب ما أعلن عنه وزير الداخلية السيد"دحو ولد  2012المذكرة أي أواخر شهر مارس 

 .3، ص2012مارس  19، الصادرة بتاريخ 3599، يومية اعالمية جزائرية، العدد الشروق اليومي
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، أي إصدار 1في الحقيقة من أجل تمرير مجموعة من القوانين تخدم جهات معينة فقط
معينة، وإن إصدار قانون ودستور بهذه األهمية من قوانين على أساس مصالح جماعات 

طرف سلطات غير دستورية يتم في الحقيقة عن نية مبنية الستصدار قوانين على 
المقياس، ألن النظام "الشمولي" المتبع في الجزائر من طرف السلطة الفعلية والذي يتبع 

خالل التعديل هذا عن  على غرار األنظمة الشمولية نظام ديمقراطية الواجهة، قد أكد من
ذلك من خالل وسياسي تعددي  نيته في التراجع عن إعتناق الديمقراطية الحقيقية كنظام

 تكوين األحزابوفرضه لقيود كثيرة على إجراءات إنشاء واده لشروط عديدة إستن
إرتكاز  وعدمنظام الترخيص  إلى، وتغيير نظام األحزاب من نظام اإلخطار *السياسية

اللغة مثال، وهذا المبدأ يعتبر في الحقيقة وى بعض الثوابت الوطنية كالدين األحزاب عل
تضيق من حرية إنشاء األحزاب منها وعن تراجع عن المبدأ العام لحرية التعددية الحزبية 

  خاصة التي كانت إسالمية.

قامت وزار ة الداخلية بتحديد المواد الواجب تعديلها بالنسبة للقانون األساسي لكل و  
  أجل مسمى. إلىحزب 

بسبب الدعاوي التي تقدمت بها وزارة الداخلية قامت الغرفة اإلدارية لمجلس و  
قضاء الجزائر العاصمة بحل عدة أحزاب من بينها "الحركة من أجل اليدمقراطية في 

التي نشرت بالغا عقب قرار الحل أكدت فيه أن وأسسها " أحمد بن بلة" الجزائر" التي 
قيادة الحركة رفضت تعديل بعض مواد قانونها األساسي ( باعتبار أن المادتين المعنيتين 

ال تتنقاضان مع القوانين المعمول بها على أساس أن إعتماد وال تتعارضان  6و 3بالتعديل 
اإليمان بالوحدة العربية ليس له أي عالقة وفاع عن اإلسالم، الدواإلسالمية والقيم العربية 

  .2أهدافها السياسية)وبأغراض الدعاية الحزبية، وإنما يرتبط األمر بمبادئ الحركة 

وأما فيما يخص القوانين اإلنتخابية، فمعروف أن نتائجها تختلف باختالف طبيعتها   
حولهما نقاش حاد في  اررين" اللذان دنظام األغلبية بدووفمنها مثال" التمثيل النسبي" 

ذات والجزائر أثناء العشرية السوداء، فالنظام األخير يتميز بخدمة األحزاب الكبيرة، 
بخالف ذلك فالتمثيل وضمان اإلستقرار الحكومي، واألصوات المركزة في مناطق بعينها، 

حد على األغلبية ال تسمح عادة بحصول حزب واونتائج إنتخابية مشتتة  إلىالنسبي يؤدي 
استقراره السياسي، كما أنه يظهر مسؤولية المنتخبين وبمفرده مما يصعب من أداء الحكم 

ليس وفي مسؤولية حزبهم ألن التصويت يتم على قائمة حزبية  -كأفراد أمام منتخبيهم –
. كما تقوم هذه الطريقة أيضا 3في مقابل ذلك يقوي األحزاب الصغيرةوعلى فرد بعينه 

التحالفات، مع عدم اإلفراط في صالحيات الرئاسة على واإلئتالف الحكومي بفرض 
كل ذلك بحجة إعتبارها مناسبة أكثر للفترات اإلنتقالية مثل التي تمر بها وأهميتها، 

                                                
(مذكرة لنيل شهادة الماجسيتير، غير مشنورة)، كلية الحقوق  النظام القانوني لألحزاب السياسية في الجزائررابح ربيع،  -1
    .43، ص2003العلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، و
كذلك الحزب الديموقراطي ألحمد غزالي، تم استدراك ذلك وعلى سبيل المثال رفض اعتماد حركة الوفاء للطالب االبراهيمي،  -*

ذلك بتعديل بعض القوانين العضوية من طرف و 2011بعد االصالحات السياسية التي قام بها النظام السياسي الجزائري عام 
  .  2012سية جديدة في األشهر األولى من عام أيضا اعتماد أحزاب سياوالبرلمان، 

  95-94، صبقامرجع سعيسى جرادي،  -2
  .153، صبقامرجع سإسماعيل قيرة، علي غريبي (وآخرون...)،  -3



  الثالث:            تقييم دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة ومستقبلها في الجزائرالفصل 

 

246 
 

  .1الجزائر

  القانون العضوي الخاص باألحزاب السياسية الذي صودق عليه يوم  كما أن
أكد حيطة السلطات تجاه األحزاب الشعبية التي قد تطيح بها، حيث ذهب  06/03/1997

من الدستور التي نصت على شروط حظر النشاط الحزبي  5بعيدا في التوسع في المادة 
حالة بحالة تبعا وعاملة إنتقائية وذلك لتمكين السلطة من معاملة األحزاب السياسية م

"ان إعادة هو ما أكده وزير الداخلية آنذاك بقوله: وخطورتها عليها، ولحجمها اإلنتخابي 
التكيف القانوني ال تطبق بالطريقة نفسها على جميع األحزاب، بل إن تطبيقها سيختلف من تشكيلة 

لكن البعض يعتبر هذا واني)، ، ليدعم في ظاهرة القطب " الديمقراطي" ( العلم2"أخرى إلى
تحرر، خداع ال يصلح إال لرسم تحول "مونيك قادون" بأنه " والقطب، كما بينه "محمد حربي" 

تمويل األحزاب  تبين وديمقراطي موجه للمحافظة على األشخاص نفسهم في السلطة، فشروط إعتماد 
  .3بإقامة دولة قانون حقيقية"متخذي القرارات باقون دون أدنى إكتراث ووحدها أن أصحاب السلطة 

) األسلوب المختلط بين 1996كما اتبع النظام السياسي الجزائري ( دستور   
البرلماني، مع ترجيح الكفة لصالح السلطة التنفيذية األمر الذي وجد والنظامين الرئاسي 

ذللك نظرا لإلمتيازات التي منحتها إياها النصوص وترجمة له في العمل التشريعي 
   القانونية حيث أصبح اإلختصاص التشريعي تحكمه اإلعتبارات الدستورية وتورية الدس

القانونية حيث أصبح كل منها مع السلطة التنفيذية، مجسدة في شخص رئيس الجمهورية و
التنظيمية في ووحدة األمة، الممارس للسلطتين السامية وبوصفه المجسد لرئاسة الدولة 

كومة باعتباره الرئيس التنفيذي المعين من قبل رئيس رئيس الحوالجهاز التنفيذي، 
طبقا لمبدأ إزدواجية واألنشطة الحكومية، والجمهورية المكلف الفعلي بتنفيذ األعمال 

  السلطة التنفيذية تؤثر في البرلمان بغرفتيه من خالل الوسائل التالية: 

لعملية اإلنتخابية من ناحية تشكيل البرلمان، يتولى الجهاز التنفيذي اإلشراف على ا -1
 في ( إعداد قوائم الناخبين، قبول أوراق المرشحين، تسير الحملة اإلنتخابية، التحكم

 وسائل اإلعالم، اإلعالن عن نتائج اإلنتخابات، توزيع المقاعد على القوائم الفائزة)
كذا رئيس الحكومة في وتشارك السلطة التنفيذية من خالل رئيس الجمهورية  -2

 .4بسن وإعداد القوانينمسار التشريع 
 بالنسبة لرئيس الجمهورية :  

بين دورتي ويشرع عن طريق األوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطنين  -
  في الحاالت اإلستثنائية.والبرلمان، 

بحدود واإلتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلم، بالتحالف ويصادق على المعاهدات  -
 الدولة.

                                                
  .154ص ،بقامرجع سإسماعيل قيرة، علي غريبي (وآخرون...)،  -1

2 -H.Gourdon, «La constitution algérienne du 28 novembre 1996 », Monde arabe, Maghreb- 
Machrek, N° 156,  1997, p46. 

  .138-137، صبقامرجع سآخرون...)، وإسماعيل قيرة، علي غريبي ( -3
  .175-174، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -4
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عوة البرلمان لإلنعقاد بغرفتيه، في دورات غير لرئيس الجمهورية الحق في د -
 عادية أو استثنائية.

- 174إصداره بعد الموافقة عليه طبقا ألحكام المواد وله المبادرة بتعديل الدستور  -
 ) من النظام الداخلي لمجلس األمة.61من الدستور والمادة ( 178

وإخطاره بها (المواد المعاهدات على المجلس الدستوري وله الحق إحالة القوانين  -
 ن الدستور). 165-169

ة ـسنتها الحكوموله الحق إصدار مشاريع أو قوانين المالية بأوامر كما أعدتها  -
) يوما من تاريخ 75عندما ال يصادق البرلمان خالل أجل أقصاه خسمة وسبعون (

 إيداعها لدى البرلمان.
ا ـالبرلمان عليهإصدارها بعد مصادقة غرفتي وتخصصه بحق توقيع القوانين  -

أصدرها في الجريدة وبحيث ال تكون نافذة أو سارية المفعول إال إذا أمضاها 
 من الدستور.126الرسمية طبقا ألحكام المادة 

) حل 129رئيس الجمهورية طبقا للمادة ( 1996حل البرلمان: خول دستور  -
 تحكيم هيئة الناخبين بإجراء إنتخابات تشريعية مسبقة.والبرلمان 

 نسبة لرئيس الحكومة: بال 
  تساهم الحكومة في عملية سن القوانين عن طريق: 

حق المبادرة بالقوانين على غرار الحق المكرس ألعضاء المجلس الشعبي الوطني  -
  دون أعضاء مجلس األمة.

حق طلب إجتماع اللجنة المتساوية األعضاء عند حدوث خالف بين الغرفتين حول  -
 ما. مشروع قانون أو إقتراح قانون

حق طلب جلسات برلمانية سرية أو مغلقة أو مناقشة بعض المواضيع ذات الطابع  -
 الخاص.

حق اإلسهام في وضع جدول أعمال البرلمان حسب تراتيب اإلستعجال أو األولوية   -
 تحددها الحكومة.والتي تراها 

حق طلب التصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني بمناسبة عرض بيان  -
 ) من النظام الداخلي للمجلس.120امة (المادة السياسة الع

يعتبر هذا التصرف شكل سلبي من السلطة واإلعتراض على صدور القوانين  -
 .1التنفيذية في العمل التشريعي

تعلي من وتضخم وتهمش من دور النواب والقوانين تحجم وفكل هذه النصوص         
                                                

 23/24ئر "، الجزاالبرلمانوعالقة الحكومة بالبرلمان" واقع الندوة الوطنية حول العالقة بين الحكومة " محمد بوسلطان، -1
  .123، الوزارة المكلفة بالعالقة مع البرلمان، ص2000أكتوبر 
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 أن تجعل منه الرئيس الفعلي إلىخاصة رئاسة الجمهورية،ودور السلطة التنفيذية 
 ز تنفيذي وضع بين يديه ما الحكومة أمامه إال مجرد جهاوالقانوني للسلطة التنفيذية، و

لتنفيذ برنامجه، كما تجعل منه أيضا الرئيس الفعلي للسلطة التشريعية،ألنه يتقاسم معها 
قوانين التي ما تبقى للمجلس الشعبي الوطني من صالحياته الموافقة على الوالتشريع، 

من أعضائه يعينهم رئيس  3/1أضعاء مجلس األمة علما أن  4/3يصدرها على موافقة 
  الجمهورية.

ن هناك مسائل كثيرة لها أثر بالغ على سلطة البرلمان الذي يتكون من كما أ  
هذا لصالح السلطة وإضعاف السلطة التشريعية  إلىغرفتين، حيث أن الغرفة الثانية تسعى 

تتحقق هذه الوظيفة وحيث يمكن لمجلس األمة أن يشكل أداة لصالح الحكومة،  التنفيذية،
عندما يرفض مجلس األمة المصادقة على القوانين باألغلبية المطلوبة التي سبق المجلس 
الشعبي الوطني أن يوافق عليها، خاصة تلك القوانين التي تعرضت لتعديل جوهري داخل 

برضى  لم تحضىوانين التي يقدمها النواب ات القوالمجلس الشعبي الوطني، أو إقتراح
  .1الحكومة

تلعب الغرفة الثانية دورا هاما عندما تكون المؤسسات من إتجاهات حزبية و  
معارضة، حيث يمكن للحكومة مؤيدة بالغرفة الثانية أن تكون عائقا أمام كل المبادرات 

في حالة وحدة األغلبية فيقتصر  ، أما2التي يمكن تجاوزهاوالتي تقوم بها الغرفة األولى، 
  .3دور الغرفة الثانية على تصحيح قوانين التي أدلت به الغرفة األولى

   ، الخاصة بإختصاصات مجلس األمة 1996من خالل تحليل نصوص دستور و  
اآلراء الصادرة عن المجلس الدستوري، يتبين أن تأسيس الغرفة الثانية في البرلمان و

لسلطات رئيس الجمهورية في  -إذا تطلب األمر ذلك -لتعزيزوسيلة و الجزائري، ه
، أخذا بعين اإلعتبار الظروف التي تعيشها 4مواجهة أغلبية برلمانية في الغرفة األولى
مشاكل داخلية يمكن أن تهدد التوازن داخل والدولة الجزائرية من إضطرابات سياسية 

  .5السلطة الجزائرية

ونه وسيلة في يد رئيس الجمهورية في ن دور مجلس األمة في كمكال يو
اإلعتراض على ما قرره المجلس الشعبي الوطني، بما أن مجلس األمة ال يتدخل في 

مجلس  عبي الوطني، بالتالي فإنالتصويت على النصوص المعروضة على المجلس الش
النسبة  إلىإنما بالنظر وإختصاصاته،  إلىمة، يعتبر وسيلة لإلعتراض ال بالنظر األ

هي نسبة ثالثة أرباع والمصادقة على النصوص المعروضة عليه والمعينة للتصويت 

                                                
  .59، صبقامرجع سججيقة لوناسي،  -1

2 -Mahiou (A), «Note sur la constitution Algérienne et le droit international», RGDIP, N° 02, 
1990, p483. 
3 - Girquel (J) : «Le Sénat sous la seconde cohabitation», RDP, N°4,1996, p48.  

   .26، صبقامرجع سججقية لوناسي،  -4
5 -Djebbar (A), «Le conseil de la nation et le pouvoir normatif du conseil constitutionnel (a 
propos de l’avis du conseil constitutionnel du 10 février 1998) », IDARA, N° 2000, p106. 
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  .1) أعضاء هذا المجلس4/3(

إن هيمنة مجلس األمة على المجلس الشعبي الوطني يترتب عليه صراع داخل  
بالتالي فإن المتتبع لما يدور داخل البرلمان يدرك مدى الخالف بين والمؤسسة التشريعية ، 

من وعليه فالتناقض وارد، والمجلسين بشأن إعتراض مجلس األمة على القانون البرلماني 
الشريك في آن واحد، كما لها ومن ثم تلعب دور الوسيط وذلك تتدخل الحكومة وجوبا، 

إصداره بمرسوم رئاسي أو التخلي ون المالية سلطة السحب عن طريق رئيسها الفعلي لقانو
هذا يعتبر تهديدا صريحا الختصاص وعن النص التشريعي الذي يعد مثار خالف، 

بالتالي يمنح ذلك للسطة التنفيذية والمجلس المنتخب الذي له سلطة عن صاحب السيادة، 
جزائر ، حيث أن بعض المحللين للساحة السياسية في ال2تفوقا على حساب البرلمان

(الهادي شلبي) يرى أن السلطة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية على حساب المؤسسات 
الدستورية األخرى تتسع لتشمل األحزاب السياسية التي تظهر كتنظيمات مؤيدة لتحوالت 

من خارجها، وهو ما يؤكد بالنسبة لمعظم األحزاب سلبيتها تجاه "المشروع ومحددة لها 
 .3وتبعيتها المستمرة الديمقراطي" الرسمي

بالتالي فالعمل التشريعي هو نتاج إرادة حكومية بالدرجة األولى نظرا للمفاضلة   
بين البرلمان عبر مختلف إجراءات العمل التشريعي وهذا تتبعه المكانة التي وبينهما 

  القانون، بل أن هذا األخير هو إنعكاسا لتصوراتها وإرادتها.وخصصها لها الدستور 

  

  ب الثالث:المطل

  العوامل السياسية 
 

إن عملية التحول الديمقراطي تحدث على مستوى مؤسساتي وبصفة تدريجية ألن  
فمن الغريب أن  -شعبونخبة  –الديمقراطية هي سلوكات يومية يقوم عليها المجتمع 

لكن هذا ما حدث في الجزائر، حيث كان ويحدث تحول ديمقراطي بين ليلة وضحاها، 
 .4للتعددية، ولكن ال نجد هناك سلوك يبرز ما عبر عنه الدستور والقوانينهناك إقرار 

أن هناك عدة متغيرات تدخل ضمن العوامل السياسية التي  إلىويمكن االشارة هنا   
سوف نتطرق وعدم فعالية األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة، وضعف  إلىأدت 

  التحليل.وإليها بشيء من الوصف 

  

                                                
1 -Mahiou (A), Opcit, p486. 

    .159، صبقامرجع سعبد اهللا بوقفة،  - 2
3 -Zkhadi Chalabi, «La constitution du 23 février 1989 : entre dictature et démocratie » NAQD, 
N° 1, Alger, Octobre- Janvier 1992, p31 

  .117، صبقامرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو،  -4
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  مكانة المؤسسة العسكرية في الحياة السياسة: ودور -1  

خاصة توازنات القوى داخله، تظهر لنا أن وإن دراسة النظام السياسي الجزائري،   
العمود الفقري والجيش هو المحور األساسي للحكم، باعتباره القوة األساسية في الدولة 
د من الهيمنة للنظام، فقد أدت المؤسسة العسكرية دورا محوريا في تحرير البال

التنمية الوطنية األمر الذي أكسبها وبعد االستقالل ساهمت في البناء واالستعمارية، 
  .مدافعة عن عملية التحول نحو اإلشتراكيةوالشرعية كمحافظة 

محور التوازن السياسي في وإن قوة المؤسسة العسكرية جعلها مركز قوة النظام   
مرهونا بموافقة المؤسسة العسكرية، بل إن إختيار  الدولة لذلك فان القرار السياسي أصبح

  .1رئيس الدولة ال يمكن أن يتم إال من خالل موافقتها

بالتالي فتداول السلطة في الجزائر الحديثة تميز منذ البداية بطابع العنف الذي   
  ارتبط بقوة نخبة السلطة العسكرية.

 الحرب التحريرية إلىود إن األصول التاريخية للمؤسسة العسكرية الجزائرية تع  
حيث شكل جيش التحرير الوطني النواة األولى التي أسست لنشأة الجيش الوطني الشعبي 

 ري ورث في معظم خصائص وميزات جيش التحريرـ، فالجيش الجزائ1963سنة 
بالتالي نشأة هذا األخير جاءت نتيجة قناعة تشكلت لدى العسكريين من قدماء المنظمة 
الخاصة (التابعة لحزب الشعب) بضرورة تجاوز خالفات السياسيين وإعالن الثورة 

هو األمر الذي أرسى أول مبدأ يحكم عالقة العسكري والمسلحة ضد اإلحتالل الفرنسي، 
  بالسياسي في الجزائر.

أولوية وألزمات التي عرفتها الثورة التحريرية فرصة لترسيخ مبدأ أفضلية كانت او  
القادة العسكريين العاملين في الميدان على القادة السياسيين البعيدين على ساحة المعركة 

كانت نتائجه  1956فمبدأ أولوية السياسي على العسكري الذي أقره مؤتمر الصومام سنة 
  .2لجيش على تجاوز قرارات القيادة السياسيةعكسية حيث زاد إصرار قادة ا

التي تميزت بطبيعتها العسكرية، أين كان  1959حيث تأسست قيادة األركان سنة   
من ثمة تجلت ولها تصورا مخالفا لتصور الحكومة المؤقتة فيما يخص مستقبل الجزائر 

ؤقتة ثم جانب الحكومة الم إلىكقوة سياسية متميزة، حيث شاركت في مفاوضات إفيان 
(الصراع بين  1962بعد أزمة و، 1962عبرت عن رفضها لها في مؤتمر طرابلس 

لمكتب السياسي لجبهة قيادة أركان الجيش)، الذي انتهى بتشكيل اوالحكومة المؤقتة 
 إلىعن طريقه تولى "أحمد بن بلة" الحكم بتدعيم من الجيش، فوصوله وطني، التحرير الو

أن يحتل الجيش أهم المراكز السلطوية في الحكومة ثم  السلطة بفضل الجيش ترتب عنه
تحول من جيش التحرير و، فبدأ في تنظيم هياكله بشكل فعال 3هيئات الحزب فيما بعد

                                                
  .104، صبقامرجع سعبد النور ناجي،  -1
    "،مسار التحول الديمقراطي في الجزائروالمؤسسة العسكرية مسلم بابا عربي،"  -2

http:// forum، Univbiskra.net/undex.php?topix=17174.O;wap2،vue  le 02/04/2011 à 17h27. 
دكتوراه، غير منشورة)، كلية الحقوق، جامعة منتوري  "،( أطروحةخصائص التطور الدستوري في الجزائراألمين شريط،"  -3

  .566، ص1990 قسنطينة،
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  .1962الجيش الوطني الشعبي في سبتمر  إلىالوطني 

     لكن أثناء قيادة " هواري بومدين" للبالد أصبح الجيش تنظيم عسكري سياسي   
أقوى مؤسسة في الدولة، حيث ساهم الجيش الوطني الشعبي، بوصفه أداة الثورة في و

النفسية التي خلفها اإلستعمار وتنمية البالد وبناء اإلشتراكية، وتذويب الفوارق اإلجتماعية 
القضاء على النزعة الجهوية بتلقين الجنود إيديولوجية مهنية تركز على اإلنتماء الواحد و

هو إنتماء من شأنه أن يعزز وحدة الجيش ويقوى تماسكه بفضل وعسكرية على األسرة ال
تعلق أفراده بالوطن ال بالوسط اإلجتماعي والثقافي الذي جاءوا منه أو الطبقة اإلجتماعية 

  .1التي انحدروا منها

  سدة الحكم، كان تكريسا للدور البارز  إلىوصول العقيد " الشاذلي بن جديد"  كما أن
عسكرية في النظام السياسي، باعتبار أن دورها كان حاسما في اختياره رئيسا للمؤسسة ال

بالتالي تمثل أحد أبرز القيود على حركته و للدولة، وظلت هي السند الرئيسي لحكمه،
والسيما  السياسية وعليه يمكن القول أن الجيش ارتبط بعالقة وثيقة بالنظام السياسي القائم

عدد من قيادته لشغل مكان الصدارة في هذه  نجح بتوليةوقالل، ئاسة منذ اإلستبمؤسسة الر
  .2المؤسسة

فالنظام السياسي الجزائري بقي كما هو منذ اإلستقالل، هذا ما يفسر أن العسكريين   
تؤثر في وقت تعاقب خمس ونفس الجنراالت تبقى في السلطة ويعتمدون على موضعهم، 

الوجوه في الحكم ليس سبب األزمة األمنية رؤساء جمهورية، واستمرارية وجود هذه ) 5(
إنما إنشغالهم بالسياسة رغم أنهم يصرحون بالعكس، فإنهم يتدخلون في العمل السياسي و

-Sécurité Militaire-األمن العسكري -بصفة غير رسمية بواسطة جهاز وجد لهذه الغاية
  .3الجمعياتمختلف والنقابات وكما وضعوا أتباع داخل األحزاب السياسية 

فالمحطات التاريخية لتداول السلطة الرسمية في الجزائر تبين لنا ما للمؤسسة العسكرية 
ان ـالحكومة المؤقتة التي قادت إتفاقيات إفي إلىمن مكانة في النظام السياسي، فالعودة 

فنجد أنها أطيحت من طرف الجيش، كما نجد أن حكم بن بلة أطيح كذلك من طرف 
 كذا نجد أن معظم أعضاء المؤتمرورية" تحت قيادة "هواري بومدين" المؤسسة العسك

 تقرر تغيير العقيد الشاذلي بن جديدوعسكر،  1978الرابع لحزب جبهة التحرير لسنة 
  وهو عسكري.

التأسيسي لمسار والذي يعد اإلطار القانوني  1989وعقب إقرار دستور فيفري   
 عسكرية عن دعمها لمسار اإلصالحات السياسيةالتحول الديمقراطي عبر قيادة المؤسسة ال

إن الجيش الوطني الشعبي يحي في هذه المرحلة من التطور السياسي ": حيث صرحت قائلة
جسدت إستعدادها لمتطلبات المرحلة المقبلة و ،1989فيفري 23اإلرادة التي عبر عنها المواطنون في

                                                
، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغيير في المجتمع الجزائري محمد السويدي -1

  .59، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، (ب.ت)، صالمعاصر"
 ،1997، نوفمبر 225، العدد 20السنة المستقبل العربي،  "الدولة وطبيعة الحكم في الجزائر"، ،لي دبلةعلي بوعناقة، عبد العا -2

  .54ص
  ما بعدها.و 92، صبقامرجع سآخرون....)، وأنظر أيضا: إسماعيل قيرة، علي غربي ( -  

  .117ص بق،امرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو،  -3
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الجيش التي تفرض حياد أفرادها إزاء العمل  بصدور تعليمة رئيس أركان اإللتزامات الجديدة لمؤسسة
  .1"السياسي

لكن هذا الحياد لم يصمد عند أول إمتحان حقيقي، حيث عادت مؤسسة الجيش   
التدخل في الشأن السياسي بتوقيف المسار اإلنتخابي في جانفي ولتمارس دور الوصاية 

هذا يدل على رغبة المؤسسة و، 20042غاية أفريل  إلىهو األمر الذي استمر و 1992
أن ما حدث طوال فترة العشرية السوداء ما هو اال صراع والعسكرية الحفاظ بمركزها، 

 الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ وباقي األحزاب األخرى وعن السلطة بين المؤسسة العسكرية 
  .3والقاعدة الشعبية

ط إنتقالي، إما أن ينتهي بما أن النمط األول لتدخل الجيش في الحياة السياسية هو نم  
الثكنات واستئناف الحياة المدنية في ظل الشرعية، أو إستمرار الجيش  إلىبعودة الجيش 

في التأثير على مسار األحداث واختيار القيادات، فإن النخبة العسكرية في الجزائر قد 
 هو اإلستمرار في ممارسة الوصاية من خالل إختيار وتزكيةوإختارت الحل الثاني 

القيادات السياسية للبالد، وهو األمر الذي تجسد من خالل فوز "مرشح الجيش" المتمثل في 
بدعم  1995رئيس الدولة بأول إنتخابات رئاسية تعددية في نوفمبر وشخص وزير الدفاع 

تأييد واضح من الجيش، فهذه اإلنتخابات حسب "نور الدين زمام" أعطت العسكريين و
تسيير المجتمع، أما " نورد الدين بوكروح" أحد ومن قيادة ألول مرة شرعية تمكنهم 

المرشحين لتلك اإلنتخابات فيتعقد أن السلطة قد حلت من خالل هذا اإلقتراع مشكال 
فالكل كان يعرف بأن الجيش  تغطية الذهنية اإلنكشارية بالثوب الديمقراطيهو "ويستحيل حله 

  .4"مهورية أصبحت جد عسكريةجمهوري، لكن اآلن ال يمكن جهل أو نفي أن الج

 إلىالمسبقة التي انتهت بوصول أول شخصية مدنية  1999أما إنتخابات أفريل   
 إلىانتماء الوفد الجديد والحكم في الجزائر، وإن إختلفت عن سابقتها من حيث طبيعة 

الوصاية، ففي رأي والسلطة، فإنها من ناحية أخرى شكلت إستمرارية لفلسفة التدخل 
"هواري عدي" يعبر تعيين"عبد العزيز بوتفليقة" كمرشح للجيش في إنتخابات أفريل الباحث 
عن رغبة العسكريين في التغيير، فإختيار مدني يعبر عن إرادة في نفي الطابع  1999

  .5العسكري للنظام

إن تدخل الجيش في الحياة السياسية وإن إختلفت أشكاله وأنماطه يبقى عامل مؤثر   
نتائجه المختلفة والتعددية السياسية، من خالل انعكاساته وفي عملية التحول الديمقراطي 

فغياب التداول على السلطة تعود من ، على الواقع السياسي ومسار التحول الديمقراطي
مارستها المؤسسة العسكرية على الطبقة السياسية من خالل  الوصاية التي إلىدون شك 

التدخل في المسار اإلنتخابي، بالتوقيف تارة وتزكية ودعم المرشحين تارة أخرى كان لها 
                                                

118ص بق،امرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو،  - 1  
  .بقامرجع سمسلم بابا عربي،  -2
  .118، صبقامرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو،  -3
  .88ص ،2000، الجزائر: دار القصبة، األسوأ: بحث في األزمة الجزائريةوالجزائر بين السيء نور الدين بوكروح،  -4

5-Abdi l’Houari, «L’armée, la nation et l’État en Algérie», débat ouvert sur l’armée Algérienne. 
http://www.Algeria-watch.de/farticle/débatarmé.htm, vue le 03/03/211. 
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  تأثيرها على عملية التداول، التي تعد أهم مميزات األنظمة الديمقراطية.

تعاقب وعلى الحكم،  القوى السياسية المختلفةوفهناك فرق بين تداول األحزاب   
األفكار والرؤساء على دفة الحكم، فاألول يعني التناوب الحقيقي للبرامج والمسؤولين 

ظاهرة استبدال  إلىإرادة الشعب، أما الثاني فيشير  الطروحات المتباينة وفقوالسياسية 
 المسؤولين في إطار إستمرارية الوضع القائم، ولو بتغييرات شكلية في األولويات 

الجزائر لم تشهد تداوال حقيقيا بقدر ما شهدت تعاقب والسياسات. والبرامج ولخطط وا
الرؤساء، دون المساس بجوهر السلطة الحاكمة التي ظلت واحدة طيلة عقدين والمسؤولين 
 إلىفي هذا الشأن يشير الباحث "إسماعيل قيرة" ولم يطرأ عليها تغيير فعلي، ومن الزمن 

حد ما نظرية "الطوق العازل" أو ما هو شائع بإسم  إلىأن الوضع في الجزائر تنطبق عليه 
  القواطع الكهربائية" حيث أن الممسك بزمام السلطة السياسية وس ـ"القواب

فالسلطة الحقيقية تفوض أمر  العلن بصفة مباشرة. إلىالعسكرية) ال يظهر ( المؤسسة 
دنية هي أشبه بالطوق العازل الذي يحمي المركز، ويشكل واجهة م إلىالممارسة المباشرة 

) ورئيس الحكومة والوزراء Disjoncteurهذا الطوق من رئيس الدولة "كقاطع كهربائي" (
) هذه القوابس يمكن التضحية بها دائما حفاظا على سالمة الجهاز Fusiblesكقوابس (
طع الكهربائي الرئيسي (رئيس في الحاالت الخطيرة يمكن التضحية أيضا بالقاوالحاكم، 

لعل تعاقب أكثر من ستة  رؤساء حكومة و، 1الدولة) المهم هو بقاء مركز النظام سلميا
 إلى 1989من الزمن أي من  سدة الحكم في الجزائر خالل عشرية خمسة رؤساء علىو

ليس إال دليل  2007 إلى 1999رئيس دولة واحد من ورؤساء حكومات  7تعاقب و 1999
  على عقالنية هذا الطرح.

أما الباحث "رياض الصيداوي" فقد توصل في دراسته المقارنة بين القيادة العسكرية   
 1999سنة  إلى 1992أن سنة  إلىالقيادة السياسية في الجزائر خالل عقد التسعينات و

تشهد مؤسسة  رؤساء حكومات، بالمقابل لم 6ورؤساء دولة  5قب شهدت الجزائر تعا
هو وقيادة الدرك الوطني والجيش أي تغيرات جوهرية عدا تغيير واحد في قيادة الجيش 

  .2تغير المدنيينوما يبين ثبات العسكريين 

(االطار الزمتي  يومنا هذا إلىوأن خالل فترة التسعينات  إلىإذا تجدر اإلشارة   
حظر "الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ"، عملت المؤسسة العسكرية، على  إلى، باإلضافة للدراسة)
أصبح الجيش مرجعا حتميا لها قبل وتطويق معظم األحزاب السياسية الفاعلة، وإضعاف 

اإلعالن عن مواقفها في معظم األحداث السياسية، بعدما الحظت ما حدث للجبهات 
استراتيجيات وات ارضتها لرغبير مـن الداخل نتيجة معتفجومحاصرة ومن حل  *الثالث

الجمعيات لرغبات المؤسسة وبالفعل فلقد عايشنا مسايرة معظم األحزاب والنظام، 
ابي ـاإلنتخ برنامجهوالعسكرية غير المباشر في تدعيم ترشيح عبد العزيز بوتفليقة 

لكن هذا األخير وحزب العمال، ولتنحصر بعد ذلك المعارضة في جبهة القوى اإلشتركية 

                                                
 .98، صبقامرجع سآخرون...)، وإسماعيل قيرة، علي غربي ( -1
  .10، ص309، العدد 16الحلقة  رسالة االطلس، السياسية والعسكرية في الجزائر"،"صراعات النخب رياض الصيداوي،  -2
   جبهة القوى اإلشتراكية.و: الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ، جبهة التحرير الوطني الجبهات الثالث - *
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  .2004إخضاعه من طرف المؤسسة العسكرية بعد تم 

عاما ولقد أصبح اإلعتراف بمرجعية الجيش في توجيه الحياة السياسية أمرا معلنا   
المقربة من الفعل السياسي فعلى الرغم من وبعدما كان حكرا على بعض األوساط المثقفة، 

بالنموذج التركي لتيقنهم  المعجبينوأن قادة األحزاب (باستثناء بعض العلمانيين المتطرفين 
المنظمات الدولية تطالب الجيش وسدة الحكم بطريقة ديمقراطية)  إلىمن إستحالة وصولهم 

أمام قوة األمر الواقع أصبح والثقة في حكم المدنيين، إال أنها والثكنات  إلىبالعودة 
هو وصارا، إستنجادا أو إنتو معظمها يعمل على إقحامه في الحياة السياسية، إسترضاءا أ

، كما 1األمر الذي يسهل عليه اإلستمرار في تطبيق ما يسمى بنظرية " الطوق العازل"
  ذكرنا.وسبق 

حد ما فريدة في شكلها  إلىأن كانت تجربة الجيش الجزائري وإذا  في الجزائر،   
ظروفها ال مفر من اإلعتراف أيضا بأن إستمرار الجيش أو قياداته في وزمانها و

ؤوليات سياسية ال سيما من خالل التأثير في مسار إختيار القيادة السياسية اإلضطالع بمس
يزيد من عسر ميالد التجربة الديمقراطية ويعد سببا رئيسيا في زيادة أمد المرحلة اإلنتقالية 

التأسيسي، لكن دون أن تتجسد على الميدان من خالل والتي استكملت إطارها القانوني 
وذلك يكون  التمثيل الحقيقي لإلرادة الشعبيةوى اإلحتكام التام ممارسة حقيقية قائمة عل

  عن طريق األحزاب السياسية.وأساس من خالل 
  

  حالة الطوارئ:والوضع األمني المتأزم  -2
إن العنف السياسي في الجزائر، أو ما يسمى بـ " اإلرهاب" غير من معطيات الساحة 

العمل السياسي الذي يدخل ضمنه النشاط قلص من وكذلك من مطالب المجتمع، والسياسية 
  الحزبي.

الترتيبات و ف ضحية ناهيك عن الخسائر الماديةأل 200فلقد خلف هذا العنف أكثر من 
 إلىأدى ول ـالبسيكولوجية على المواطنين، كما أن هذا العنف أبعد مجموعة من الفواع

اب السياسية، كي ال نجد دائما في نفس السياق تراجع دور األحزوظهور فواعل جديدة، 
فعلى عكس ذلك  تراجع فكرة الحوار الحقيقي بين كل القوى السياسية،ونقول إنعدام دورها 

ع أصبحت الصانو -ما كانت تختفي وراء الستاربعد  -ظهرت المؤسسة العسكرية للعلن
أيضا سيطرة العمل المسلح الراديكالي في وذكرنا، و الوحيد للقرار السياسي كما سبق

على العمل السياسي المعتدل الذي  –الجيش اإلسالمي المسلح  -الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ
إبعاد الممارسة السياسية وكل هذا قلص من دور األحزاب ويقوده "عبد القادر حشاني"، 

يير كلي في مطالب الشعب تغ إلىالسلمية بكل تياراتها، كما أدى هذا الوضع المتأزم أيضا 
 بتحسين وضعيته اإلقتصادية والجزائري، الذي كان يطالب بتوسيع حرياته السياسية 

  .2اإلستقرارو، لتتحول المطالبة بعد هذه باألمن 1992اإلجتماعية قبل سنة و

لقد إرتبطت بتأزم الوضع األمني في الجزائر حالة إستثنائية تظهر من خالل 
                                                

  .119-118، صبقامرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو، -1
  .119ص  ،هنفس المرجع -2
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الذي رفع  1991في  91/196اإلعالن عن حالة الحصار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، ثم اإلعالن عن حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991نوفمبر  29بتاريخ 

قد حددت حالة ومجلس األعلى للدولة، من طرف ال 1992فيفري  9المؤرخ في  92/44
الطوارئ لمدة سنة عقب توقيف المسار اإلنتخابي بغية توفير الظروف المالئمة للعودة 

أعلن عن تمديد حالة  1993فيفري  7لكن المجلس األعلى للدولة في ولإلنتخابات 
اخر من ( تجدر االشارة هنا أنه تم رفع حالة الطوارئ في أوأجل غير محدد إلىالطوارئ 

  .بأمر من رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة") 2011شهر فيفري 

، هو عدم 1996وما يمكن أخذه على تنظيم حالة الطوارئ في الجزائر قبل دستور 
حدود صالحياتها اإلستثنائية وإخضاعها لقانون سابق يحدد إختصاصات السلطة اإلدارية 

إن كان النص الدستوري يؤكد على وتعسفها، حتى حرياتهم من وحماية لحقوق األفراد 
تحديد مدة حالة الطوارئ، فإن هذه األخيرة في الجزائر قد تم تمديدها من طرف سلطة 

ي يوجب الدستور مجلس األعلى للدولة في غياب البرلمان الذهي الوغير دستورية 
وعوض هو خرق صارح ألحكام الدستور الذي جمد تماما وموافقته على التمديد، 

بأرضية الوفاق الوطني وبالنصوص التطبيقية للمرسوم الرئاسي المعلن لحالة الطوارئ 
اإلنتهاكات وشكلت والتي اعتبرت دستورا للمرحلة اإلنتقالية التي سجلت فيها التجاوزات 

  فيها المحاكم الخاصة.

لة واعتبارا من هذا الواقع، كانت األحزاب السياسية هي أول متأثر من تنظيمات حا
األحزاب والطوارئ، بحيث أصبحت ممارسة الحقوق السياسية من طرف المواطنين 

المظاهرات الجماهيرية وعرضة لقيود إدارية صارمة سيما في مجال التجمعات الشعبية 
عمليات وعلى صعيد آخر، فإن اإلعتقاالت و، 1التي إعتمدت األوضاع األمنية حجة لمنعها

اتجاه النشيطين في الحقل السياسي وخاصة المنتمين والتفتيش أصبحت إجراءات عادية 
  للتيار اإلسالمي في إطار ما يسمى بمكافحة اإلرهاب.

مادة، إعتماد  12يتضمن و 44-92لقد برز محتوى المرسوم الذي يحمل رقم و  
المستمر للنظام العام المسجل في العديد من نقاط وحالة الطوارئ بـ "المساس الخطير 

للمساس الخطير واعتبارا للتهديدات التي تستهدف إستقرار المؤسسات والتراب الوطني، 
السلم المدني"، غير أن الدولة تنازلت عن تطبيق بعض مواد والمتكرر بأمن المواطنين و

عات امالجوشأ بقرار من وزير الداخلية المرسوم، منها المتعلقة بالمراكز األمنية التي تن
أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة  تخصص هذه المراكز لوضعوالمحلية، 

  األمن العمومي بها.وعلى النظام 

كما إستغلت الدولة تطبيق بعض من بنود المادة السادسة من المرسوم المتعلقة 
اتجهت السلطات وأوقات معينة، والسيارات في أماكن وبتحديد أو منع مرور األشخاص 

ووضع  تكثيف التواجد األمني إلىرهاب في إطار تدابير مخطط مكافحة اإلوبالمقابل، 
السلع ذات و لعمل بتنظيم نقل المواد الغذائيةمضاعفة التفتيش، كما ألغى اوالحواجز 
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كذا البند المتعلق بإنشاء مناطق اإلقامة المنظمة لغير وتوزيعها، والضرورة األولى 
  المقيمين.

وما يزال قيد التطبيق جزء من المادة السابعة المتعلقة بمنع مظاهرة يحتمل فيها 
 يومنا هذا إلىالطمأنينة العمومية، ويستمر تمسك السلطات بهذا البند واإلخالل بالنظام 

  .(االطار الزمني لهذه الدراسة)

بمقارنة ما يحتويه مرسوم إعالن حالة الطوارئ، بما يطبق على أرض الواقع و
الحفاظ على وى تطبيق الجانب المتعلق بمكافحة اإلرهاب ـيتضح أن األمر مقتصر عل

ي الواقع تعتبر ـأمن المواطن ومؤسسات الدولة، دون المساس بالحريات األساسية، لكن ف
هذا راجع وقا على الحريات، منها حرية التجمع ووتنظيم المظاهرات، يحالة الطوارئ تضي

تنص على تفويض وزير الداخلية للسلطات العسكرية لقيادة تطبيق المادة، والتي  إلى
  .1على مستوى دوائر إقليمية محددةو عمليات إستتباب األمن على المستوى المحلي أ

وفي هذا الصدد سعت العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية كالرابطة 
صطفى "مو على رأسها "علي يحي عبد النور"والجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 

حماية حقوق اإلنسان بقيادة "فاروق وبوشاشي" واللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية 
 اإلسالميةوكذا األحزاب السياسية بمختلف تياراتها العلمانية، الوطنية وي"، ـقسنطين

الديمقراطية و (كحركة مجتمع السلم، جبهة القوى اإلشتراكية، التجمع من أجل الثقافة 
ا ما حدث (هذ رفع حالة الطوارئ إلىتجمع الوطني الديمقراطي...الخ) حزب العمال، ال

  .)2011فيفري  23في 

حيث يرى "مصطفى بوشاشي" رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
يدا يها تعتبر تقنّإو"حالة الطوارئ تمنع الناس من المسيرات للتعبير عن مطالبهم المشروعة.  أن

  .2"عرقلة لمسار الديمقراطيةولحرية الناس 

ه في هذا السياق يقول المكلف باإلعالم في حركة مجتمع السلم "محمد جمعة" أنّو
"رغم ما يقال حاليا من أن حالة الطوارئ ال تعيق العمل السياسي إال أنها تظل سيفا مسلطا على 

-92المرسوم الرئاسي مظاهرات بسبب ورقاب السياسيين الذين يمنعون دائما من تنظيم مسيرات 
44"3.  

ن من حزب التجمع من أجل الثقافة انيوكما ذهب في نفس اإلتجاه برلم
"علي إبراهيمي" في بيان لهما أن وهما "طارق ميرة" والديمقراطية العلماني المعارض و
ذلك و  أن المشهد السياسي مغلق في البالد بسببهاوالحريات العامة محدودة بسبب حالة الطوارئ "

  .4"من األحزاب الكثيرفض إعتماد بر

                                                
سنة بين إنتقادات المنظمات الحقوقية والواقع الجزائري: ما يطبق في الواقع من صميم  18حالة الطوارئ بعد نسيمة عجاج، " -1

  .5، ص09/02/2010". الفجر: يومية إعالمية وطنية، الجزائر، تدابير مكافحة اإلرهاب فقط وخلل في تحسين المرسوم الرئاسي
  "،الطوارئ في الجزائرتحالف وطني حالة " -2

http://www.Kassion.org/index.php/mode=article.fid=6400, vue le 17/02/2010. 
  .بقامرجع سنسيمة حجاج،  -3
 "، 18بعد دخولها عامها الـ المعارضة الجزائرية تطالب بإلغاء حالة الطوارئ" بوعالم غمراسة، -4

http://www.awsat.com/détails.asp?section vue le 10/02/2010, p1. 
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     تؤكد أن حالة الطوارئ هي عائق للديموقراطية وبالتالي فهذه التصريحات تبين 
اتخاذ ومشاركتها في رسم السياسات العامة وبالتالي فهي عائق لعمل األحزاب السياسية و

منع الناس من التعبير عن مطالبهم والمظاهرات وذلك من خالل منع المسيرات والقرارات 
ذلك من خالل رفض ورغباتهم هذا من جهة، من جهة أخرى نجد الحقل السياسي مغلق و
سباب زمة، لكن هذه األالفائها على كل الشروط العتماد العديد من األحزاب رغم استيا

 ،أخرى كالصراع على الزعامة اليست العائق الوحيد لعمل األحزاب، بل هناك أسباب
تشتت  إلىبالتالي يؤدي هذا وتهميش القاعدة و ة اتخاذ القرارات الحزبيةمركزيوالقيادة 

جانب مستوى النواب الثقافي  إلىدوره وانقسامه مما ينعكس سلبا على عمله والحزب 
  هذا ماسنراه في النقطة الموالية.والتعليمي و

  للنواب:التعليمي والمستوى الثقافي وهشاشة األحزاب السياسية -3

 إلىمن خالل إدارتها، نالحظ أنها ال ترقى وإن األحزاب السياسية الجزائرية 
في مستوى يمكنها من دمقرطة الحياة الحزبية، فهذه التشكيالت تعيش في أغلب األحيان 

يظهر وصراعات على الزعامة، بحيث تتركز السلطة الفعلية في يد القادة الحزبيين، حالة 
ن: األحزاب ذات النمط القيادي الكاريزمي األوحد، مثل حزب هذا الجانب على نوعي

النوع والديمقراطية....إلخ، والعمال، جبهة القوى اإلشتراكية، التجمع من أجل الثقافة 
الثاني الذي يتميز بنمط قيادة أوليغارشية مثل جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني 

  ، ...إلخ.2003الثالث سمة الديمقراطي، حركة مجتمع السلم بعد المؤتمر 

تشتت  إلىفالصراعات التي تظهر على الزعامة داخل األحزاب السياسية تؤدي 
إنشقاقات، كما حدث مع حركة النهضة التي اشنقت منها حركة وإنقسامات  إلىواألحزاب 

من ذلك يفقد قوته وبهذا يتراجع دور الحزب في الحياة السياسية واإلصالح الوطني، 
رسم السياسات العامة ذلك بسبب محدودية دور وصنع القرار السياسي  مكانته فيو

القاعدية من المشاركة في صناعة القرار واألعضاء في المستويات التنظيمية الوسطى 
  على رأسها البرلمان.ومن ثم على مؤسسات الدولة و 1داخل األحزاب

ذلك عن ولقد حاولت األحزاب الممثلة في البرلمان أن تلعب الدور المناط بها و
القيام بدور ومحاولة التأثير في صناعة القرار السياسي، وطريق المساهمة في التشريع، 

في  ةلكن واجهتها عوائق السلطة التنفيذية، من خالل الحواجز القانونية الواردوفعال، 
التي تحد من فعاليات المؤسسة ويات رئيس الجمهورية ال سيما صالحو، 1996دستور 

  التشريعية.

هو ما يتعلق بالمستوى التعليمي وعند نقطة بالغة األهمية، أيضا كما يجب الوقوف   
 99 أن 2الدراساتوالثقافي لنخب األحزاب السياسية، بحيث تشير بعض اإلحصائيات و

ليس لهم شهادات  2002-1997 نائبا في المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية
هذا ما و، انائب 69 إلىفإن عددهم تقلص  2007- 2002أما في الفترة التشريعية وجامعية، 

                                                
  .120، صبقامرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو،  -1
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يؤكد عدم كفاءة هذه النخبة، باألحرى الترشح في األحزاب السياسية لإلنتخابات التشريعية 
بحكم أن النخبة الحاكمة الرشوة وإنما يعتمد على مبدأ الزبونية وال يعتمد على مبدأ الكفاءة 

  هي الوحيدة التي تقرر.

تسعى لتطبيقه إذا ما  اجانب ذلك فإن معظم األحزاب السياسية ال تملك برنامج إلى  
نقص نشاطها، كما أن هناك وحداثة نشأتها،  إلىهذا ما يعود والسلطة  إلىوصلت 

يمات جماهيرية تداعيات أخرى تقوم بها المخابرات الجزائرية لجعل األحزاب مجرد تنظ
أزمات داخلية، كما حدث مع الجبهات الثالث في إال قامت بإدخالها وتساند موقف النظام 

  .1بعد توقيف المسار اإلنتخابي

لكن هذه العوامل ليست وحدها التي أثرت على دور األحزاب السياسية الجزائرية 
النظام و اسية أاتخاذ القرارات عل مستوى المؤسسات السيوفي رسم السياسات العامة 

التي والعوامل السابقة الذكر، ولكن هناك عوامل أخرى لها نفس األهمية والسياسي عامة، 
هذا ما و الثقافية،والمتمثلة في العوامل االجتماعية وأثرت يصفة جلية على عمل األحزاب 

  سنراه في المطلب الموالي.

  

  المطلب الرابع: 

  الثقافية.والعوامل اإلجتماعية 
  

الثقافة ناتج إنساني، فهي ظاهرة إجتماعية يتم إنتاجها باستمرار في العالقات   
ألغراض واإلجتماعية، فهي حقيقة يتم تأسيسها إجتماعيا، إذا فهي من صنع اإلنسان 

مكان محدد ومن ثم فالثقافة ظاهرة نسبية ترتبط بالواقع المعاش في زمان معين ووظيفية، 
حسب الدكتور "عبد الرحمن وكون كذلك في مجتمع آخر، يكون وظيفيا في مجتمع قد الي

فإن الثقافة في أصلها ظاهرة دينية ثم أخذت بعدا إجتماعيا بالممارسة، إما في العالقة مع غربي" 
  .2"القيمة الدينية األصلية إقترابا منها أو إبتعدا عنها

الواقعية كيف أن الثقافة الجزائرية قد وبهذا الخصوص، تذكر الشواهد التاريخية و  
تكبت اإلختالفات والمعاصر ضمن أحضان الوطنية التي تخفي ونشأت في شكلها الحديث 

ما واإلستقالل صعود رواسب ما قبل  إلىتسمح بتغطية التفاوتات، لكن هذا الوضع أدى و
يق طرحت المسائل المؤجلة من جديد، حيث طالب الشعب الجزائري عن طروبعده، 

  منها التعددية الحزبية.والمظاهرات النظام القيام بإصالحات سياسية 

  الممارسة وعملية تدريجية تشمل مستوى القانون  لكن التحول الديمقراطي هو  
المجتمع الجزائري لمسايرة التحول ون في عدم إستعداد الشعب مكلكن المشكل يو

                                                
  .121ص ،بقامرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو،  -1
مجلة تصدر عن  المجلة الجزائرية للعلوم السياسية واإلعالمية، الثقافة وحتمية اإلتصال: نظرة قيمية"،" عبد الرحمن غربي،-2
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قام بها أمثال مالك بن نبي، مولود  هذا ما تشير إليه بعض الدراسات التيوالديمقراطي، 
ة السياسية ـة الوطنية، الثقافـتخص هذه األبحاث دراسات في الثقافومعمري،...إلخ، 

  هذا ما سنراه في النقاط التالية. والوحدة الوطنية والجهوية 

  السياسية: وغياب الثقافة المدنية ونقص الوعي  -1

لقد تجلت لدى الشعب الجزائري خالل المقاومة منذ ما يقارب عشرين قرنا في   
في القرن السابع بعد والبزنطيين، واستمرت في عهد الوندال ووجه السيطرة الرومانية، 

الروحية للشخصية والميالد، بدأ مع ظهور اإلسالم ،عهد حاسم صنع الوحدة اللغوية 
استمر األمر كذلك قرابة وحضارة العربية اإلسالمية، كذا تقاليدها في اطارالوالجزائرية 

وتطورت  تحديد مجالها الجغرافيو، فتعزز تنظيم الدولة الجزائرية، 1830ألف سنة حتى 
بني حماد، ثم جاء وازدهرت ال سيما في العصر الذهبي لحضارات بني رستم والثقافة 

  الغزو الفرنسي فأوقف ذلك الطور بشكل عنيف.

حماية ودفاعا عن بقاء الوطن،  1954و 1830صارم ما بين  حيث دار كفاح  
 مواجهة االستعمار الفرنسي الذي أرسى سياسة اإلستطانوذاتيته الثقافية، وللمجتمع 

والقضاء  الثقافة العربية االسالميةوالذي يعارض نشر المعرفة وواحتالل األراضي...إلخ، 
  .1على الشخصية الجزائرية

هو محروم من أولى حقوقه وبالتالي عاش الشعب الجزائري الحقبة اإلستعمارية   
أن نسبة األمية بلغت بعد اإلستقالل  إلىالمدنية، حيث تشير بعض األرقام والسياسية 

عدم المباالت وهذا ما يؤثر على سلوك األفراد داخل المجتمع و %90مباشرة أكثر من 
يومنا هذا مازالت بعض الشخصيات  إلىويتها، باألمور السياسية بسبب جهلهم بأهم
هي ال تتوفر على أدنى ورسم السياسات العامة، والسياسية تؤثر في القرار السياسي 

  .2الشهادات التعليمية

الجزائر من اإلستعمار  اإذا فمشكلة األمية في الجزائر تعتبر مشكلة تاريخية ورثته
جبارية التعليم اإلبتدائي على أبنائها إبتداء الفرنسي بعد اإلستقالل حيث أن فرنسا قررت إ

لكن هذا القانون لم والسنة الثانية عشر، وذلك فيما بين السنة السادسة و 1882من عام 
فرنسية فهي جزء ال تتجزأ   يطبق في الجزائر رغم أن فرنسا كانت تعتبر الجزائر مقاطعة

منذ النصف الثاني من القرن  ذلكوأن الجزائريين هم عبارة عن مسلمين فرنسيين ومنها، 
  التاسع عشر.

كذا المستوطنون األوروبيون في الجزائر، دون وفقد قامت كل الحكومات الفرنسية   
إنعدام واألمية وذلك من أجل إبقائهم في الجهل وتطبيق هذا القانون على الجزائريين 

ه كان يعتقد "، ألنّ"عدو جاهل خير من عدو متعلمالتعليم حيث كان شعارهم في ذلك والمعرفة 
مشاريعه االستعمارية وتسخيره لخدمة أهدافه والعدو الجاهل يمكن السيطرة عليه  بأن

تسخيره وه من الصعوبة السيطرة عليه حد ما، بخالف العدو المتعلم فإنّ إلىيسر وبسهولة 

                                                
  .10، ص1980الثقافة، والعلوم ومنظمة األمم المتحدة للتربية ، باريس: جوانب من سياسة الجزائر الثقافيةسيد أحمد بغلي، -1
  ، وهذه الفئة نجدها تتمتع بالمشروعية الثورية وتفتقد إلى الكفاءة.123-122، صبقامرجع سعلي كفسي، حسيبة غارو،  -2
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إستقالله ووحريته،  كرامته،وسيادته ولخدمة األهداف اإلستعمارية، ضد مصالح الوطن، 
  .1الوطني

هذا و )،1962حتى اإلستقالل ( 1882قد استمر هذا الوضع في الجزائر منذ عام 
  كونها ميراثا إستعماريا بغيضا هذا من جهة.وما يفسر ضخامة مشكل األمية في الجزائر 

ثقافيان يدخالن ضمن والوحدة الثقافيين، هما واقعان إجتماعيان ومن جهة أخرى التعدد  
ألنه يخدم دائرة و أكثر من دائرة العلم، إما ألن ذلك يزعج السلطة أ ةاطار اإليديولوجي

مما يزيد البنية الثقافية تعقيدا هو أنه على رغم إرتفاع نسبة التحضر في المجتمع ومعينة،  
واإلتحاد  الجهوية القائمين على الوحدةوه في الواقع تبقى القبيلة أنّ الجزائري، إالّ

جانب دور التنشئة اإلجتماعية التي  إلىلمجابهة اآلخر، ضرورة التكتل (العصبية) و
تشجيع الطاعة وتتوالها األسرة القائمة أساسا على محاربة اإلنحراف على مستوى التفكير 

هكذا تسيطر وجهزة اإليديولوجية للدولة، كل األوالمسجد وكذلك المدرسة واإلمتثال، و
  .2السياسيوبذلك تتحكم في الواقع الثقافي وتحتكر وسائل التغيير الثقافي والدولة 

العنف لتنحصر في نهاية ونة بالنضالية وهكذا تبقى الثقافة في الجزائر مشحو  
عدم تجاوز ذاتها وتقوقعها وانحصارها  إلىهذا ما أدى والكفاح، والمطاف في النضال 

وهو  دون المتغيرالتحديث، فأصبحت تنظر لنفسها أحيانا بمقاييس الثابت والمتغيرة للتجديد 
 ما ورطها في نقاشات عديدة، ونظرا الستعماالتها التاريخية والسياسية ضد االستعمار

أكسبها بعدا نضاليا وجعلها تقف حائرة أمام مسائل معاصرة تنطرح عليها فآلياتها الدفاعية 
  ثقافة دفاعية. إلىحولتها تديريجيا 

 المية، عربية، أمازيغية، متوسطيةفالثقافة الجزائرية لها أبعاد مختلفة، وهي إس  
إفريقية، عالمية وعوضا من اإلستفادة بجميع هذه األبعاد، نالحظ غلبة التوجه المتوسطي 
الشمالي فيها (وخاصة الفرنسي منه لظروف تاريخية، خاصة في سنوات اإلنفتاح السياسي 

  واإلقتصادي).

ى اإلستمرارية الثقافية هذه الظروف تتحكم كثيرا في التوجه الثقافي، فحافظت عل  
بعدم اإلنفتاح على لغات أخرى تعارض نفسها على المجتمع الجزائري (وذلك إنطالقا من 

وهذا أدى  إعتبار أن اللغة رأسمال يستثمر باستمرار في مجاالت مثل السياسة واإلقتصاد).
 ظهور صراع معربين، مفرنسين نستشف منه األزمة اللغوية والثقافية في الجزائر إلى

وهذا الصراع أوجد ثنائية قطبية: شريحة تنادي للغة العربية، وأخرى للفرنسية و بهذا قد 
  اإلسالمية و العالمية معا. -يغيب حظوظ الفرد الجزائري في الخصوصية العربية

الثقافة الوطنية تشكل عنصرا مهما  أنى لشرف" حيث يرى الدكتور الباحث "مصطف  
اصبحت ثقافة مساجلة ودحض من نقد ذاتي  لكنه يعترف في الوقت نفسه بأنهاللوحدة الوطنية، 

 إلىاالن (أي من ظروف تسييس الكفاح من أجل الثقافة في الجزائر  إلىوهذا منذ اإلستعمار 
ر (لشرف) جملة من القضايا المتعلقة بالثقافة فيثيالتسييس الذي الحق الثقافة بعد اإلستقالل)، 

الوطنية من أهمها النزعة البربرية وكيفية إحتوائها، الدين كعنصر من الكل الوطني، تقديم 
                                                

  .11-10، ص1981، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، مشكلة األمية في الجزائررابح تركي،  -1
  .180-179، صبقامرجع سإسماعيل قيرة، علي غربي (وآخرون ....)،  -2
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 الوطني على الديني، خطر الدولة على الثيوقراطية، معارضته لألصوليين اإلسالميين
 التقهقر إلىقافته وتؤدي به خطرا لقيم التي تهدد المجتمع في ث والمحافظين المعربين،

 إلىحيث دعى ، 1وفقدان الذاكرة الجماعية، أهمية اللغة في تشكيل الكل اإلجتماعي
ي والتقليدية، وتهيئ الوضع قضرورة تخليص الثقافة من التحكم السياسي والتشتت العر

نخبة المالئم لتطور الممارسة الديمقراطية وتجاوز معضلة إنقسام الحق الثقافي فهناك 
إنبثقت من تعليم المساجد والزوايا والجامعات اإلسالمية تأثرت بالمشرق وناشدت النهضة 
في مقابل نخبة ليبيرالية مفرنسة طالبت باإلندماج في إطار مبادئ الثورة الفرنسية 

  .2وتتوسطها نخبة ذات ثقافة مزدوجة، لكنها هامشية

لوجيا التي طرحت في أشكال ذلك إهتمام متزايد باإليديو إلىوهناك باإلضافة   
متعددة: الثورة الثقافية، السياسية الثقافية، اإلشتراكية...إلخ، وهنا نجد "مغربي" (وهو 

أنه بسب ضعف اإليديولوجيا المركزية نتج فراغ إيديولوجي كان وراء  إلىيشير باحث جزائري) "
 إلىق بتحول اإلسالم كما أثار بعض الباحثين قضايا أخرى تتعلحدوث العديد من األزمات"، 

تعدد اإليديولوجيات وغموضها قد " ، حيث أنتعدد اإليديولوجيات في الجزائر إلىإيديولوجيا، و
رهان سياسي لمختلف التيارات  إلىاإلهتمام باإليديولجيات الوطنية التي يمكن أن تتحول  إلىأدى 

      .3المتنازعة حول السلطة"

راجع للتدمير الذي مارسه اإلستعمار طيلة  فتشوه البنى اإلجتماعية والثقافية
وكذلك النقل المشوه للثقافة الحديثة الغربية التي تتمحور حول مبادئ عامة  ،عاما132

مثل: الرشد، العلمية، العلمانية، النفعية،الليبرالية...على أنها العوامل األساسية في تشوه 
الثقافة األصلية وقيم الثقافة الحديثة البنية الثقافية التي تمثل في جوهرها صراعا بين قيم 

ففي المجتمع الجزائري نالحظ أن بعض القيادات التي تحمل شعار الديموقراطية وتناضل 
من أجل العدل والمساوات هم من أكثر الناس دكتاتورية وتسلطا على المستوى األسري         

فكيرهم وفي ممارساتهم والحزبي والسياسي العام، ومن أكثر الناس تقليدية في أسلوب ت
  اليومية.

ظهور فعل إجتماعي متناقض، تتناقض فيه  إلىهذه التناقضات وغيرها أدت   
اختالف المؤثرات واألهداف والوسائل والمواقف ويظهر هذا التناقض في اختالف الهدف 

معيارية آلعدم اإلتساق والوالخارجية التي يخضع لها الفرد، فهو يتسم بعدم اإلستمرارية 
فالسكان تقريبا تنعدم عندهم الرؤية اإليديولوجية، فالناس ال يكادون يعرفون إيديولوجيا إال 

المثقفون فإن الرؤى اإليديولوجية تتداخل عندهم بشكل الفت واإلسالم، أما المتعلمون 
 المؤثرات الخارجية أو الحراك اإلجتماعي الصاعد، حيثوتتغير بتغير المواقف ولإلنتباه، 

رفض األفكار األخرى رفضا تاما والتعصب الشديد  إلىتؤدي هذه الرؤى اإليديولوجية 
  محاولة إقناعه.وبين تقبل اآلخر و

أن الرؤى اإليديولوجية تتضح لدى  إلىلهذا الخصوص، تشير الشواهد الواقعية و  
                                                

1 -Mostefa Lacharf, L’Algérie : Nation et société, Alger : Société nationale d’édition et de diffusion, 
1986, p53 et 320-321. 

  .130، ص1993، 2"، الثقافة، العدد الثقافة في الجزائروالمجتمع والتوترات الثقافية...الدولة والمشروعية " عمار بلحسن، -2
  189-188ص بق،امرجع سآخرون...)، وإسماعيل قيرة، علي غربي ( -3
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بعض مظاهر التضخم و إن كانت ال تخلوشيوخ الدين والصفوة الحاكمة والمثقفين 
تصعب وشوه، فالتعددية القيمية تتأثر بعدة تناقضات التي تحرك الفعل اإلجتماعي والت

تحديد أنماطه، فالتعددية القيمية تعيق عملية التحول الديمقراطي، على إعتبار أن التعدد 
السياسية قد ال والتضارب بين األجهزة المختلفة للتنشئة اإلجتماعية والتناقض والقيمي 

 .1ياسية تتماشى مع متطلبات الديمقراطية مثل الحركة الفكريةتسمح بنشوء ثقافة س
ما وإنّ مستوى الثقافة المدنية إلىأن الثقافة الوطنية ال ترق  إلىوفي األخير نخلص   

التي نجد فيها إنعدام الثقافة ، Le néo-patrimonialismeهي ثقافة الرعاية الجديدة 
الحكام سواء كانوا  هي ظاهرة جد مهمة، فإنالسلطة األبوية، ففي الجزائر والضرائبية، 

رؤساء، وزراء، أمناء أحزاب....إلخ، فإنهم ال ينعزلون عن مناصبهم إال في حاالت 
ال يتقبلون فكرة التغيير والعنف، فإنهم يعتبرون أن مناصبهم ملكا لهم والوفاة، اإلنقالب 

  التناوب.والسلمي 

تعمه ولسياسية تجعل المجتمع مشتت كما أن غياب الثقافة المدنية والثقافة ا  
بذلك فإنه ال يمكنه أن يعبر عن مطالبه طالما هذه األخيرة لم تجد قنوات والفوضى، 

  المجتمع المدني.والتعبير عنها، وعلى سبيل المثال األحزاب السياسية 

الثقافات  إلىفالثقافة السياسية للمجتمع الجزائري هي ثقافة دينية إسالمية إضافة   
يقول " الهواري والعلمانية والمناهضة لها خاصة في منطقة القبائل التي تعتمد الديمقراطية 

يقول أن الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ التي و"، أن الثقافة اإلسالمية مناهضة للديمقراطيةعدي" 
له للقول تمثل التيار اإلسالمي هي اإلبن الحقيقي لجبهة التحرير الوطني، فإنه يذهب بتحلي

  .2الديمقراطية بشكل عاموبذلك تعارض التعددية وبأن جبهة اإلنقاذ أحادية في فكرها، 

باقي التنظيمات والثقافة المدنية تحد من فعالية األحزاب السياسية وغياب الوعي   
ذلك لعدم وجود ورسم السياسات العامة، واإلجتماعية األخرى في صناعة القرار السياسي 

الرقابة، فمثال القرار السياسي في األحزاب السياسية ينحصر في قاداته فقط، أما القاعدة 
تسودها الثقافة والمعارضة والنقد  إلىفهي غير معنية بذلك، ألن ثقافة المجتمع ال ترقى 

 إلىد (ع أدنى مستوياتها بالنسبة للشعب أي اإلنتخاب إلىبذلك تتقلص المشاركة واألبوية، 
لهذا يجب على األحزاب توعية مناضليها، كما فعلت و، المبحث األول من هذا الفصل)

"علي مسيلي" للرفع من المستوى الثقافي  التي أسست مدرسة ""جبهة القوى اإلشتراكية
  لمناضليها.

يومنا هذا ورقة في يد  إلىمازالت واإلثنية ولقد كانت هذه الحساسيات الدينية و  
خاصة األحزاب التي عوض أن تبني أفكارها على برنامج سياسي والفاعلين السياسيين، 

حل وتطوير الفرد وتعمل على تنمية الوطن ويحمل في طياته مطالب الشعب الجزائري 
  مشاكله، فإنها تتالعب بهذه الخصوصيات التي تشكل خطر على الوحدة الوطنية.

قبل كل شيء االبتعاد عن وز لهذه األزمة يجب على النظام أوال كي يكون تجاوو  
فائها، كذلك التوقف على استعمال القوة إخوساتية لتجاوز هذه الحساسيات الحيل المؤس

                                                
  .192-191، صبقامرجع سآخرون...)، وإسماعيل قيرة، علي غربي ( -1

2 - Abdi  – Lahouari, «l’Algérie et la démocratie », Opcit, p49. 
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وجوب إصالح المنظومة التربوية التي يعتبر من  إلىلفرض أحد منها، باإلضافة 
الثقافات وفق وعبير لمختلف األديان التوفتح مجال الرأي ومسؤولياتها خلق الروح الوطنية 
  .1يحمي األقلياتودستور يسير على رأي األغلبية 

  الدينية: واإلثنية  –الوالءات الثقافية  -2

 إلىالبحوث التي أجريت حول المسار الديمقراطي في الجزائر، وتشير الدراسات 
خلق قنوات خاصة لتحقيق األهداف وأن الوالءات الحزبية تعمل على تكرس التشتت 

الفرعية في ظل الضوابط الداخلية للثقافة الفرعية التي قلما تتفاعل بانتظام مع الثقافة 
عالقته بالتحول الديمقراطي من أهم القضايا وعليه أصبح موضوع الوالءات والوطنية، 

  .حتى األجانبواحثين الجزائريين التي تشغل بال الب

األنتروبولوجية وشغل مكانا بارزا في النظرية السوسيولجية فمسألة الوالءات ت  
تشغل نفس المكانة في الفكر السياسي الحديث الذي أثار مجموعة من القضايا والمعاصرة، 

  الجديدة (مثل عالقة الوالءات الحزبية بالتحول  الديمقراطي في البلدان النامية).

الءات الحزبية في المجتمع تحليل أبعاد الووفالمالحظ أن اإلهتمام بتقصي   
أن إجتاحته  إلىالحظر أحيانا أخرى، وسم بالجانبية أحيانا، تالجزائري، وتتبع تشكيالتها، ي

 ولدت عدة صراعات بين المجتمع والنظامانينات تيارات وحركات إجتماعية في نهاية الثم
ومن ثم دخلت هذه الظروف الجديدة في تناقض عميق مع الواقع القديم، نتج منه في 

، إنه واقع التعددية السياسية 2الجديدوالنهاية واقع جديد مغاير يجمع بين خصائص القديم 
تأجج الوالءات الثقافية واإلثنية والدينية والجهوية هذا ما وإقتصاد السوق، و التحول نح

  .3عدم اإلستقرار اإلجتماعي والسياسيولومبارا" بأزمة الهوية، يطلق عليه " البا

د عليها منذ البداية هي أن بعض هذه المشاكل يفالمسألة المحوية التي يجب التأك  
متجذرة في الماضي التاريخي للبالد، وبعضها اآلخر مرتبط بالتنوعات التاريخية القائمة 

  زائري.بين فترات تاريخية مختلفة داخل المجتمع الج

وتظهر األزمة (الهوية) في تمزق الذات الجزائرية، بحث نجد أن هناك مجموعة   
من الذوات تتصارع وتتناقض، فمن منظور تاريخي يمكن القول أن هناك أربع ذوات 

الثقافي -مازالت تلعب دورا سواء في لم شمل المجتمع أو تصدع البناء السويسوولعبت 
  ل هذه الذوات فيما يلي: تتمثوبالشكل الذي نراه اليوم، 

  الذات اإلسالمية التي تتخذ من اإلسالم إطارها المرجعي.-1  

  العروبة إمتدادا.وة التي تحمل شعار العربية لغة الذات المعرب -2  

  األصل التاريخي األوحد للتشكيلة اإلجتماعية. إلىالذات األمازيغية التي تدعو  -3  

                                                
  .124-123، صبقامرجع س علي كفسي، حسيبة غارو، -1
   .211، ص1981، القاهرة: دار المعارف، النقديةوعلم االجتماع بين اإلجتماعية الكالسيكية أحمد زايد،  -2
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  .1الهيمنة اإلستعماريةالذات المفرنسية التي أفرزتها  -4  

النموذج األنجح لكل تطلعات وكل ذات من هذه الذوات ترى في وجودها البديل األمثل و
نعوت  إلىوغير الوطنية، ...والمجتمع الجزائري، فكل ذات تصف األخرى بالعميلة 

عدم واقعيتها ونموذجية للذات، األمر الذي يعني ذاتية هذه األحكام وإقصائية لآلخر 
العاطفي بيد أنها تجسد سندها ومبررها في سعي هذه  –بها الطابع التحريضي واكتسا

  هيمنتها.والذوات لإلستالء على السلطة أوتوسيع مجال نفوذها 

المساواة، الحداثة وتستخدم هذه الذوات شعارات، الشورى، الديمقراطية، العدل و  
لى حساب المصلحة في بعض األحيان عوالعامة لتحقيق أهدافها، والحرية الشخصية 

الجدير بالذكر في هذا السياق أن بعض هذه الذوات قد شكلت عوالم مغلقة على والوطنية، 
  .2تعمل على إفشال مشروع البناء الديمقراطيوذاتها ال تتفاعل مع القضايا الوطنية 

إصدار أحكام وتراكم أحقاد  إلىتؤكد الشواهد الواقعية أن هذه الوالءات قد أدت   
بلورة اإلنقسامية على مستوى الذات الواحدة التي عرفت نوعا من وغلوطة، مومسبقة 

الركود على مستوى األحكام الشخصية أثناء الثورة التحريرية، لكنها فيما بعد ظهرت على 
تبلورت الذات و، وفي نفس السياق تشكلت 3شكل صراع بين مشروعين غداة اإلستقالل

تي تتخذ من اإلسالم إطارها المرجعي األصلي في كل المعربة ثم تلتها الذات اإلسالمية ال
أصبحت هذه الذوات المتناقضة تقدم كل واحدة منها صورة مشوهة عن األخرى وأعمالها، 

أصبحت فعال عنيفا يعيق امكانية الدخول في تحالفات و تعدت مرحلة األحكام المسبقة،
قيمها المشتركة، فكل ذات ترى في نفسها البديل األمثل وتأخذ بعين اإلعتبار ثوابت األمة 

  النموذج األنجح لكل تطلعات المجتمع الجزائري.و

بخصوص الوالءات الدينية يذهب العديد من الباحثين الجزائريين ومن بينهم و  
أن واقع الحركة الدينية في الجزائر هي إجابة المجتمع التقليدي المهمش عن  إلى"عمار بلحسن" "

إشراك المواطنين في وفشلها في إدخال والحقرة، وتشتت مؤسساتها نتيجة الرشوة وحطاط الدولة إن
ثقافية تعبر عن قسم مهم من وأن اإلسالميين حركة إجتماعية ورسم السياسات، واتخاذ القرار 

نت شعبية وليدة أحياء شعبية، تبوالمثقفين داخلها شعبيون، فقاعدتها شبانية والشعب، لكن الدعاة 
إنزالقها وفي هذا يتجلى ضعفها وهويتها، وطموحها وواتخذت المساجد مقرا لتعبيرها عن نفسها 

  .4"نحو العنف

هذا العنف في الجزائر (الجماعات المسلحة) ليس حصيلة الثقافة اإلسالمية أو الدين   
ي السياسي برمته في فترة من تطوره التاريخولكنه حصيلة النظام اإلجتماعي واإلسالمي 

العجز اإلقتصادي ثم معالجة العنف بالعنف وعدم شرعية األنظمة الحاكمة وفاإلستبدادية 
  تغذية هذه التيارات. إلىهو الذي أدى 

والءات متعددة الجوانب أدت على ظهور وفالحركة الدينية تشهد إنقسامات داخلية   
 - النظرة الحزبية المتعصبةوأحزاب متصارعة، فالوالء للشيخ وجماعات وجمعيات 

                                                
  .203، صبقامرجع سآخرون...)، واسماعيل قيرة، علي غربي (  -1
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رفض مسلمات النظام ونمط حياة تظاهري، ونظرة والضيقة تخلق لدى الفرد توجه 
المعمقة وصيغها العملية النابعة منها، واليرى من التنمية إال جوانبها المتعلقة والنظرية 

  .1الالعدالة اإلجتماعيةولالمساواة 

ق أمام بعض الشرائح إن ظلم الواقع اإلجتماعي وتهميش وغلق اآلفا  
اإلجتماعية(خاصة الشباب) قد أفرزت تيارات وحركات إجتماعية مناهضة للنظام الذي 
أصبح عاجزا أمام التحوالت السريعة التي يشهدها المجتمع الجزائري، األمر الذي يتطلب 

  تغيير هذا الواقع.

ت الجزائرية غية جزء ال يتجزأ من الذايفيما يخص الوالءات اإلثنية فتعد األمازو  
حاضرا واألمر الذي يجعلها ملكا للشعب الذي يدرك جيدا أهمية هذا البعد الثقافي ماضيا 

     في تكوين الشخصية الجزائرية فأحداث منطقة القبائل تؤكد لوجوء بعض الجماعات 
إستخدام البعد اإلثني ( قبائلي، شاوي، ميزابي، ...) كورقة ضاغطة سواءا  إلىاألحزاب و

  مجال السياسي أو اإلقتصادي.في ال

المعطيات الواقعية أن الجزائر عرفت ولهذا الخصوص تؤكد الشواهد التاريخية و  
لقد حركت هذه األحداث المسألة و، 1980أحداث عنف، كانت أشدها بمنطقة القبائل عام 

أحداث الهوية الوطنية التي بقيت وراء أبرز أحداث العنف في الجزائر، ثم تلتها والثقافية 
  .1988أكتوبر 

إن أحداث منطقة القبائل تستهدف الدولة التسلطية في هذا السياق يقول" محمد حربي" "و  
الحق في التغيير، فأي عملية إدماج وطني تهمل التنوع، وتطرح أمام الجزائريين كل مشكلة اإلثنية و

أنه ال يوجد مكان في الثقافة " حربي"  جانب هذا يؤكد إلىوتعرقل وحدة الجزائر التي الشك فيها"، 
السياسية للقيادة الوطنية الجزائرية، الحترام اآلخر، سوا بين المتكلمين بالعربية أو بالبربرية 

  .2"إحتكار جهاز الدولة لخدمة مصالحها إلىميل كل فئة والتسلطية وفالنزعة السائدة هي اليعقوبية 

ياسي الجزائري عن إنتاج الدولة أن عجز النظام السمن جهته أوضح " ندير معروف" و  
طرح مسألة الهوية في الجزائر بهذه الحدة كملجأ سواء كان األمر يتعلق  إلىهو الذي أدى 

  .3"بالمستويات ما قبل الوطنية أو الوطنية

أما عن مطالب الحركة البربرية الجمعوية الحزبية في الجزائر فيقودها طرفان:   
 ،4ليس الفصحى)والعربية الجزائرية، وترقية لغتي الوطن (األمازيغية  إلىيدعو أحدهما 

 لو بقوة الشارع أو السالحوفرض األمازيغية ومحاربة التعريب  إلىبينما يدعو الثاني 
،...)، فإن مواقف حزب علماني رسمي للحركة 2001- 1980(أحداث منطقة القبائل عام 

فض قانون األسرة المستمد من الشريعة البربرية في الجزائر تتمحور أساسا حول ر
ثية والثانية ـاإلسالمية، بنعت األول بالبعومعارضة المعارضتين الوطنية واإلسالمية، 

                                                
  .209ص ،بقامرجع سآخرون...)، وإسماعيل قيرة، علي غربي، ( -1
  .211-210ص، نفسهرجع الم -2

3 -Nadir Marouf, «l’Algérie pluri-Culturelle : droit à la différence et différence du droit », 
NAQD, Alger, N° 3,1992,p14. 

، الجزائر: منشورات األطروحة البربرية في الجزائر: الخلفيات، األهداف، الوسائل، البدائلوفرنسا أحمد نعمان،  -4
  .119دحلب،(ب،ت،)، ص
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إلغاء اآلخر من الساحة السياسية  إلىالدعوة وباألصولية مع حصر صفة الديمقراطية فيه 
  .1حتى الحياة العامةو

الجزائرية ال يمكن حلها دون حل مشكل أن األزمة  إلىوتجدر اإلشارة في األخير،   
مفتاح الثقة و"الشرعية" التي تعتبر المحرك األساسي لألزمة الجزائرية منذ اإلستقالل 

الحيل المؤسساتية ولن يحدث ذلك إال بالتخلي عن الخدع والسلطة والغائبة بين الشعب 
ماعي، وجمع ـتاإلجولتجاوزها أو إستعمال القوة لفرضها لتحقيق اإلستقرار السياسي 

  شمل الجزائريين والقضاء على التشتت الثقافي واإلثني.

بعد التطرق لتقييم دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة (في المبحث 
         ذلك من خالل العوامل التاريخية وومن ثم األسباب والعوامل المؤثرة لرسمها  األول)، 

واالديولوجية، القانونية والتنظيمية، السياسية، الثقافية واالجتماعية،سنقوم في المبحث 
الموالي بدراسة مستقبلية لدور األحزاب في رسم السياسات العامة في الجزائر، وذلك 

المؤشرات السائدة على الساحة السياسية الجزائرية في وانطالقا من األوضاع والمعطيات 
ن قمنا بوضع سيناريوهان محتمال الوقوع في المستقبل القريب والمتوسط الوقت الراهن، اي

  في الجزائر وهذا من خالل ما يلي:
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رسم ودورها  في اتخاذ القرار وئرية إن الملفت لالنتباه في التجربة الحزبية الجزا  

في ظرف قصير من الزمن، ثم شهدت انتكاسة  اسريع االسياسات العامة أنها شهدت تطور
ظل  1988لم يعد النظر فيها كمبدأ، ألن الخيار الديمقراطي الذي أفرزته أحداث أكتوبر 

ل عنها المكسب الوحيد، الذي حافظت عليه األحزاب في لحظات تاريخية أقل ما يمكن القو
يبدو أن األحزاب كفاعل في الحياة السياسية باتت وأنها كانت غنية من حيث التقلبات، 

السلطة، إما باالنتخاب عليها لكي تصبح ممثلة  إلىرهان جديد بالنسبة للكثيرين للوصول 
 إلىإما باالنخراط فيها قصد استعمالها كوسيلة للوصول ولهم في المؤسسات المنتخبة، 

  .ة معينةمناصب سياسي

المشاركة في وى السلطة ـز للصراع علـفي هذا السياق تشكل األحزاب مراكو
رسم السياسات العامة بين شخصيات قيادية تحتل مكانة سياسية في واتخاذ القرارات 

يعبر هذا الصراع عن ظاهرة موجودة تاريخيا في كل المجتمعات، والساحة السياسية، 
في الحقيقة عن قدرة البعض على خلق إجماع حول التي تعتبر وهي ظاهرة الزعامة و

ا الصراع في الكثير من األحيان ما ذهدف مرتجى، لكن ه إلىشخصهم بغرض الوصول 
فعاليته فيها وي الحياة السياسية ـه فـمن ثم على مستقبلوي السير العادي للحزب ـيؤثر ف

المرافقة لهذا الصراع  دوره في رسم السياسات العامة، فلقد أوضحت التجارب االنتخابيةو
  .عن بروز قوى سياسية جديدة في حين اندثرت قوى سياسية أخرى

رسم ومراكز اتخاذ القرار وعلى صعيد آخر ظل الصراع الحزبي على السلطة 
األحدث التي  وقت قريب، لكن إلىائر المميز للحياة السياسية في الجزو السياسات ه

ع أن األحزاب السياسية لم تعد تلك القوى التي رافقت االنتخابات السابقة أثبتت للجمي
هذا راجع لظهور قوى المجتمع المدني كبديل ورسم السياسات وتتنافس على السلطة 

دورها في رسم والمالحظ عن ظاهرة األحزاب وكمنافس لها في الساحة السياسية، وعنها، 
ما يجعلنا نفكر في هذا و، ل تنامي هذه القوىـالسياسات العامة أنها شهدت تراجع مقاب

عن الحلول ورسم السياسات ومستقبل األحزاب السياسية في المشاركة في اتخاذ القرارات 
  .االستمراروالتي يجب أن تضعها للقباء 

دور األحزاب السياسية الجزائرية في التأثير على رسم وواقع  إلىبعدما تطرقنا و  
وامل التي تسببت في النقائص التي تعاني منها وكذلك الع إلىالتطرق والسياسة العامة 

نظرة مستقبلية لدورها لكي يلم ويشمل بحثنا وا إعطاء رؤية ضعف دورها يجب علين
في هذا الصدد قمنا بوضع وتنبؤ، وتحليل وجميع مستويات البحث العلمي من وصف 

دوثها وذلك تنبؤين يرتكزان على مجموعة من المعطيات والمؤشرات التي تسبب ح
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إنطالقا من اإلصالحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" 
أين أعلن عن تنظيم حوار   2011أفريل  15في خطاب ألقاه على الشعب الجزائري في 

 إلىوطني للقيام بإصالحات سياسية شاملة للبالد، كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة 
مكانة المجالس المنتخبة، حيث عين أيضا رئيس مجلس األمة " عبد القادر بن وترقية دور 

الشخصيات الوطنية بشان تعديل وصالح" لتولي إدارة المشاورات مع األحزاب السياسية 
في البالد كتعديل قانون القيام بها اإلصالحات السياسية التي ينوي الرئيس والدستور 

كذا مراجعة وجانب صياغة قانون جديد للصحافة،  لىإاألحزاب السياسية واإلنتخابات 
  الحركة الجمعوية.والنصوص التشريعية المرتبطة بحيز المرأة في المجالس المنتخبة 

ويتمثل هذين التنبؤين في سيناريوهان اللذان خلصنا اليهما انطالقا من المعطيات 
التي هي محتملة الوقوع على مستوى الساحة السياسية الجزائرية من خالل وضع والسابقة 
دور األحزاب السياسية في وخاصة المتعلقة بمكانة ونظام سياسي جديد للجزائر ودستور 

اتخاذ القرارات على مستوى النظام والمساهمة في رسم السياسات العامة والمشاركة 
  يتمثل هذان السيناريوهان فيما يلي:و مؤسسات الدولة خاصة،والسياسي عامة 

 استمرار محدودية دور األحزاب في وبقاء الوضع على حاله  األول:و السيناري
  العامة في ظل نظام شبه رئاسي. ةرسم السياس

 :إقرار ديمقراطية فعليةوالرفع من فعالية األحزاب السياسية  السيناريو الثاني 
  .تبني نظام برلمانيووحقيقية من خالل إشراك القوى السياسية في التعبير 

فيفري  23رفع حالة الطوارئ في  المؤشرات السالفة الذكر هناك أيضا إلىاضافة  
في شهر  االنتخاباتوخاصة قانون األحزاب وتعديل بعض القوانين العضوية و 2011

منح االعتماد لمجموعة من د ظهور خريطة حزبية جديدة بعكذا و، 2011ديسمبر 
جانب االنتخابات  إلى، 2012األحزاب السياسية في األشهر الثالث األولى من عام 

يأخذ كل سيناريو شكل مطلب أين ،  2012في العاشر من شهر ماي المنتظرة التشريعية 
 إلىالمؤشرات الموجودة على الساحة السياسية التي تؤدي وسنقوم بإعطاء المعطيات 

  تثبيت صحته.وحدوثه 
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  المطلب األول: 

ر محدودية دور األحزاب في رسم استمراوبقاء الوضع على حاله 
  العامة في الجزائر في ظل نظام شبه رئاسي. ةسياسال

  

ضعف دورها في رسم السياسة وعلى الرغم من عدم فعالية األحزاب السياسية   
اإلشراف بأن صاحب القرار  إلىالعامة في الجزائر، توجد هناك مؤشرات تذهب بنا 

الرفع  إلىلن يحدث أي تغيير قد يؤدي والسلوكات الحالية وسوف يبقى على الممارسات 
نجد ذلك في أن الساحة السياسية الجزائرية تشهد حركا لم ومن فعالية األحزاب السياسية، 

عبد "ذلك في إطار اإلصالح الذي تحدث عنه الرئيس وتعهده البالد منذ فترة طويلة، 
الذي أعلن فيه عن و،  2011أفريل  15خطاب له لألمة في العزيز بوتفليقة" في آخر 

مراجعة وسا تعديل الدستور التي تمس أساواإلقتصادية وجملة من اإلصالحات السياسية 
القانون المتعلق بترقية مشاركة المرأة ضمن وقانون األحزاب السياسية وقانون اإلنتخابات 

. من خالل سلسلة 1سبر اآلراءواإلعالن واإلعالم وقانون الصحافة والمجالس المنتخبة، 
عبد العزيز ذلك بعد أن أعلن الرئيس " والرجل الثاني في البالد،  يقودها من اللقاءات

بوتفليقة" تعيين رئيس مجلس األمة "عبد القادر بن صالح " لتولي إدارة المشاورات مع 
الشخصيات الوطنية لتطبيق االصالحات التي ينوي رئيس الجمهورية واألحزاب السياسية 
في إطار مسار في هذا الصدد قال التلفزيون الجزائري الرسمي أنه " وتنفيذها في البالد. 

ة " عبد ـات السياسية المعلنة عن الرئيس " عبد العزيز بوتفليقة" يقوم رئيس مجلس األماإلصالح
  .2"الشخصيات الوطنيةوة ـع األحزاب السياسيـى إدارة المشاورات مـح" ليتولـالقادر بن صال

"عبد القادر بن  اإلحترام السياسي الذي يتمتع بهوالكفاءة " إلىأرجع البيان هذا التعيين و  
"عبد القادر بن  أكد البيان أنومعرفته العميقة للساحة السياسية الوطنية" وتجربته الطويلة وصالح" 
مقترحات األحزاب السياسية وسينشط في مشاورات سياسية بهدف إستقاء وجهات نظر  صالح

بخاصة منها المراجعة المقبلة للدستور والشخصيات الوطنية حول جملة اإلصالحات المعلن عنها و
  .3كذلك القوانين المنظمة للحياة السياسية"و

وتاريخية  حزبيةوسياسية وشخصية وطنية  300تتم هذه اللقاءات مع ما يزيد عن و  
من أجل  " بقصر الرئاسة،"هيئة إدارة المشاورات السياسيةنقابية تجري داخل ما يسمى و

رئيس الجمهورية شهر  إلىصياغة تقرير تفصيلي دقيق، يفترض أن يسلم  إلىالوصول 
يساعده على فهم مواضيع التغيير الذي تنشده مختلف أطياف المجتمع ل 2011جوان

المبادرات السياسية التي تقترحها مختلف  ل جملة منالذي عبر عنه من خالوالجزائري، 
                                                

  ،تستعد للمشاركة في المشاورات"واألحزاب السياسية تتضمن قرارات الرئيس بوتفليقة بشأن اإلصالحات " -1
http://www.Kuna.net/NewsAgencyPublisSitre/Articledétailsaspw?id=21641758Lngyage=ar     
03/05/2011, à 10h :40, vue le 22/05/2011 à 14h44.  

 " ،بوتفليقة يعين رئيس مجلس األمة إلدارة المشاورات مع األحزاب بلشأن اإلصالحات السياسية" -2
http://www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSit/ArticleDetail.aspx?id=2163882&Language=ar, 
3/05/2011, à 12h08, vue le 22/05/2011, à 15h29. 

  .هنفس مرجعال -3
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لخروج من اإلنسداد الحاصل على الشخصيات باألخص تلك التي تحسب على المعارضة ل
التي و  2011فيفري   23فية رفع حالة الطوارئ في مستوى األداء السياسي على خل

  .1سنة كاملة 19دامت 

       التاريخية وإنطالقا من هذا قامت مجموعة كبيرة من الشخصيات الوطنية و  
عبد القادر بن صالح" في قابية ...إلخ، عند إجتماعها مع "النوممثلي األحزاب السياسية و

اإلقتراحات فيما يخص وإطار هيئة إدارة المشاورات السياسية بتقديم عدد من التعديالت 
ما يخص النظام السياسي  كذاومختلف القوانين المزمع تعديلها والتعديل الدستوري 
ه الرئاسي في الجزائر ـلنظام شبإعتماد ا هذا الصدد إقترحتفي والمستقبلي للجزائر. 

  .للشعب الجزائريوه األنسب للجزائر ـكون

  أحزاب الحكم: -1

الوزير األول ونجد األمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي  في هذا الصدد 
األمين العام لحزب والسيد "أحمد أويحي"  )2008(بعد التعديل الدستوري في نوفمبر الحالي
  ."عبد العزيز بلخادم" تحرير الوطنيجبهة ال

المتقدمة تشكل العمود الفقري والحقيقية وأن الديمقراطية التعددية  ولأكد األ حيث  
حول وحول مختلف القوانين المطروحة للتعديل  RNDلجميع اإلقتراحات التي قدمها 

تنظيم سلطة تنفيذية  إلىمشروع تعديل الدستور وفيما يتعلق بهذا األخير فلقد دعا الحزب 
تعزز التعددية الديمقراطية من خالل عهدة رئاسية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة 

) مع تمسكه بالنظام شبه الرئاسي، حيث برز 1996واحدة ( كما كان األمر في دستور 
ضمان مشاركة كل واألمين العام هذا التوجه بضرورة تجنب البالد اإلسنداد المؤسساتي، 

كذا تعيين الوزير األول من الحزب الحاصل ورات السياسية في تسيير شؤون البالد، التيا
من الحزب الذي يتوفر على أكبر عدد من و على األغلبية في المجلس الشعبي الوطني أ

  المقاعد.

و فيما يخص مراجعة القانون المتعلق باألحزاب فإن االقتراحات المقدمة من طرف   
المصالحة الوطنية يمنع وم وارد في الميثاق من أجل السلم إدراج حك إلىالحزب دعت 

إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون االعتراف 
هذا و(مؤسسات الجمهوريةوتطبيق جهاد مزعوم ضد األمة وبمسؤولياتهم في تصور 

هذا األمر أثار و سياسية،االقتراح تم تبنيه في القانون العضوي الجديد الخاص باألحزاب ال
غضب الكثير من األحزاب خاصة منها المعارضة كحزب العمال،جبهة القوى االشتراكية 

، ...الخي كحركة مجتمع السلمـمنها الممثلة لالئتالف الحكوموجانب أحزاب أخرى  إلى
جانب مواد أخرى التي  إلىمن هذا القانون العضوي  5تبنى هذا االقتراح في المادة و

حيث اعتبرت هذه األحزاب أن هذا  122، 10، 9، 6أثارت الكثير من الجدل كالمادة 

                                                
  "،شكوك في مساعي  بوتفليقة" لتكريس التغييروالجزائر: حراك سياسي لتهدئة الوضع،... فتيحة بروينة"  -1

http://www.alriyadh.com/2011/06/14article641533.html vue le 14/06/2011 à 17h34. 
جانفي  15،الصادرة في  02، الجريدة الرسمية رقم 04-12الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم  -2

  . 11، 10، ص 2012
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تعزز تدخل االدارة في عملها وهذه المواد خاصة تقيد عمل األحزاب والقانون عامة 
  .)اليه رئيس الجمهوريةالذي دعى  بالتالي فهو تراجع لتعزيز المسار الديموقراطي

القانون اإلنتخابي، إقترح الحزب ترقية إنتخاب الشباب من خالل  أما مراجعة  
         سنة بالنسبة للترشحات للمجالس الشعبية البلدية  23 إلىتقليص السن المشروطة 

سنة بالنسبة مترشح لمجلس  30 إلىوكذا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، والوالئية، و
  .1ترقية إنتخاب المرأةواألمة، 

إقامة  إلىالعودة  RNDوفيما يخص مراجعة القانون المتعلق باإلعالم،إقترح   
إقامة المجلس األعلى للسمعي البصري يكون مسؤوال عن ضبط والمجلس األعلى لإلعالم 

  .2اإلذاعةوالتلفزيون  إلىتمثيل كل األحزاب المعتمدة بالتساوي 

عام لحزب جبهة التحرير ذهب في نفس اإلتجاه " عبد العزيز بلخادم" األمين الو  
الوطني الذي إقترح إعتماد النظام شبه الرئاسي، حيث إقترح تحديد مهام كل من رئيس 

الوزير األول، مع إعطاء رئيس الجمهورية عالوة على صالحياته والجمهورية 
                       البرلمان والمنصوص عليها إقالة الحكومة، صالحية التحكيم بين الحكومة 

حل البرلمان، مع اإلبقاء على توليه حصريا لصالحيات السياسية وحق إقالة الحكومة و
كذا ضرورة إعطاء الدور والثوابت الوطنية وحماية الدستور والدفاع الوطني والخارجية 

إلصالحات الرقابي للسلطة التشريعية على عمل الحكومة مكانته الحقيقية في عملية ا
  مبادئ المحاكمة العادلة.وحق الدفاع والدستورية كما شدد على إستقاللية القضاء 

           إنشاء هيئة عليا لإلشراف على االنتخابات لضمان شفافيتها تتمتع بالحياة   
  .3اإلداريةواالستقاللية المالية و

  الشخصيات الوطنية: -2

النظام أن " ي"أقر رئيس المجلس الشعبي الوطني "عبد العزيز زيار من جهته
أكد أن النظام األنسب للجزائر بطابعها و" ه يضع الحكم في يد الوزير األولالبرلماني خطر ألنّ

، حيث أوضح (الفترة الزمنية لهذه الدراسة)الجمهوري هو النظام شبه الرئاسي السائد حاليا
أعتقد أنه انسب نظام في خانة النظام نصف الرئاسي حيث قال "أدرج النظام الحالي في و

تطبيق مبدأ  رئيس الحكومة األسبق " إسماعيل حمداني" من جهته اقترحو .4"الوقت الراهن
حتى ورئيس الدولة،  إلىتعميمها على المسؤوليات التنفيذية من رئيس البلدية والعهدتين، 

يم عمل المنتخبين بصفة دورية من طرف ضرورة تقيوعلى مستوى األحزاب السياسية، 
  .5الرشوةومكافحة صارمة للفساد والناخبين، 

                                                
 " ،أشهر 10وزير أول من األغلبية، ودورة برلمانية من  ،أويحي مع نظام شبه رئاسيم.ص"  -1

http://www.echoroukonline.com/ara/national/76558.html, 02/06/2011, vue le 14/06/2011, à 17h07 
 "،أويحي يقترح تحديد مدة الرئاسة ومنع أعضاء جبهة اإلنقاذ من إنشاء أحزابعاطف قدارة، "  -2

http://www.international.darallayat.com/internationalarticle/273786, 03/06/2011 vue le 14/06/2011 à 17h11.     
  "، م يطالب بسلطة تنفيذية برأسين ومراقبة البرلمان للحكومةبلخادم.ص. أج"  -3

 http://www.echoroukonline.com/ara/national/76558.html, 09/06/2011, vue le 14/06/2011, à 17h57 
، يومية إعالمية وطنية، الجزائر، جريدة الشروق ، " خطر على الجزائر وال ضرورة لبقاء مجلس األمةالنظام البرلماني سميرة بلعمري"  -4

  .6، ص2011ماي  17الثالثاء 
  "،حمداني يطلب نظاما شبه رئاسي وتوسيع حق اخطار المجلس الدستوريم.ص، " -5

http://www.echoroukonline.com/ara/national/76420.html, 31/05/2011, vue le 14/06/2011 à 17h26. . 
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إنطالقا من كل هذه المقترحات المقدمة من طرف هذه الشخصيات لهيئة وبالتالي و  
معضمها نص عليها وأن غالبيها  إلىالمشاورات حول اإلصالحات السياسية نخلص 

كان  2008أن التعديل الدستوري سنة  إلىتجدر االشارة  ،1996(دستور  الدستور الحالي
كإعتماد التعددية  )استحداث منصب الوزير األولوطفيفا، شمل فتح العهذات البرلمانية 

الديمقراطية، التداول على السلطة، الثنائية التنفيذية، إستقاللية القضاء، الفصل والسياسية 
بية البرلمانية، حياد اإلدارة في العملية بين السلطات، تعيين رئيس الحكومة من األغل

، الرقابة البرلمانية على أعمال ريات العامة للمواطنـاإلنتخابية، ضمان الحقوق  الح
المعمول به في و، 1996الحكومة، الشفافية...إلخ، كل هذه األمور نص عليها دستور 

ؤسسات السياسية التي تحدد عمل الموالجزائر من خالل مختلف القوانين التي جاء بها 
التعددية وكذا ضمان الحريات العامة للمواطن وجانب القوانين التنظيمية،  إلىللدولة 

تبني هذه والحزبية، ...إذا في حين إذا تم إعتماد هذا النظام السياسي والسياسية 
المخولة لها هذه ومختلف الهيئات المختصة واإلقتراحات من طرف رئيس الجمهورية 

المهمة في الدستور المقبل للجزائر فإن األوضاع لن تتغير كثيرا بل تبقى كما هي كون أن 
القوانين المعمول بها حاليا تطابق هذه اإلقتراحات، نفس الشيء فيما يخص والنصوص 

اتخاذ القرارات في إطار الدستور ودورها في رسم السياسات العامة واألحزاب السياسية 
ح لها ـالقوانين التي جاء بها تمنو جد محدود رغم أن هذا األخير )1996(دستور اليالح

ذلك من خالل السلطة التشريعية المبادرة وي صنع القرار ـمكانة وسلطة في المشاركة ف
الوسائل التي وذلك عن طريق مختلف اآلليات والرقابة على أعمال الحكومة وبالقوانين 

كذا من خالل السلطة التنفيذية أي وبيننا ذلك في دراستنا، و خول لها الدستور، كما سبق
تشكيل حكومة من وة عن طريق الوزير المعين من طرف األغلبية البرلمانية ـالحكوم

كذا من ومختلف األحزاب السياسية الممثلة في البرلمان  إلىمختلف الوزراء المنتمون 
ت بها هذه النصوص حيث لم خالل المعارضة، لكن في أرض الواقع نرى عكس ما جاء

بالتالي في حين تبني اإلقتراحات فمن المحتمل أن تأخذ نفس مسار ويتم تطبيقها، 
ذلك إنطالقا من واقع األوضاع و 1996ين التي ينص عليها دستور القوانوالنصوص 
 2007 إلى 1997دور األحزاب السياسية في الساحة السياسية في الجزائر من والسياسية 

  أشرنا إليه سابقا.و الزمني للدراسة) كما سبقإلطار (ا

سية أن اإلصالحات السياومن جهة أخرى صرحت بعض الشخصيات الوطنية   
عتزم رئيس الجمهورية " عبد العزيز بوتفليقة" تطبيقها في الجزائر ما هي السياسية التي ي

هذه و بوسائله الخاصةوأيضا رغبة النظام في التغيير داخله فقط وإال خيار فردي 
 ية أكثر للنظام السياسي القائمـأيضا إلعطاء مصداقواإلصالحات جاءت لتفعيل ذلك 

كذلك مختلف الشخصيات الوطنية ووذلك بإشراك كل القوى السياسية الفاعلة في الجزائر 
الثورية لكي يتمكن الشعب من تقبل النظام الجديد باعتبار أنه جاء والنقابية والسياسية و

التجديد، وبالتالي ومطالبه بالتغيير وته أو باألحرى إنطالقا من حاجاته إنطالقا من رغب
على رأسها البرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة وإعادة الثقة للمواطنين في النظام 

نجد األمين العام السابق ل  من بين هذه الشخصيات التي تبنت هذه النظرةو(الحكومة. و
FLN "الدكتور ، "موسى تواتي" الجبهة الوطنية الجزائريةرئيس ، "عبد الحميد مهري
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فدعوة األحزاب الثالثة  )،أرزقي فراد" القيادي السابق في جبهة القوى اإلستراكية "محمد
التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع  اإلئتالف (جبهة التحرير الوطني، التي تشكل

النظام عامة يحاور وتبين جليا أن الرئاسة وتظهر السلم) من طرف هيئة المشاورات 
ترغب فيها والتي تريدها  ىالرأوتغييرات على المقاس وبالتالي إقامة إصالحات و. 1نفسه

  ليس أكثر.وبما يخدم مصالحها وبما يسمح لها البقاء في النظام ألطول مدة ممكنة 

العزيز بلخادم" "عبد  حيث قال في هذا الصدد األمين العام لجبهة التحرير الوطني  
سنة على األقل كون هذا األخير  30 إلى 15ه سيعمل جاهدا إلبقاء حزبه في الحكم لمدة أنّ
يستولي لهذا الملف العناية  FLNالحات، ما يعني أن قيادة صاحب المبادرة لهذه اإلصو ه
هذا ما يعكس و ،20302غاية  إلىبالشكل الذي سيبقي الحزب في السلطة حتى وزمة، الال

الوضع كما هو ألن هذا يمكنهم من تحقيق رغبتهم في رغبة هذا الفئة أو النخبة من إبقاء 
  .البقاء في الحكم

في أصال المشاركة األحزاب السياسية ولشخصيات بعض امن جهة أخرى رفضت   
الكاتب  ،ةـالديموقراطيون أجل الثقافة ـحزب التجمع موكحركة النهضة هذه المشاورات 

علي كافي" الرئيس الجزائري األسبق (ترأس  الصحفي الجزائري "خضير بوقابلية"،و
بعد إغتيال محمد  1994-1992المجلس األعلى للدولة الذي حكم الجزائر ما بين 

بحكم أن  "كريم طابو" السكرتير األول لحزب جبهة القوى اإلشتراكية،وبوضياف)، 
ترقيعية أثبتت محدوديتها بعد الكارثة " تبحث عن ربح الوقت عن طريق حلول  السلطة

أن السلطة ردت على ثورة المجتمع المطالبة والتي حلت بالبالد منذ التسعينات (اإلرهاب)"،" 
  3"بتغيير النظام بإرادة مزعومة إلحداث إصالحات عميقة يتم إجترارها منذ ثمانينات القرن الماضي

التالي ستلقى و يومنا هذا(الفترة الزمنية لهذه الدراسة) إلىات لم يتم تطبيقها فهذه اإلصالح
، بحكم أن النظام هذه اإلصالحات الجديدة نفس مسار سابقتها التي لم ترى النور حتى اآلن

هذا ما اظهره في الواقع، بمنع مختلف المسيرات التي وحقيقي، وال يريد تغيير جذري 
رغم رفع حالة  2011نذ بداية سنة في الجزائر م نظمتها مختلف الفئات اإلجتماعية

خاصة منها وعدم فتح المجال اإلعالمي على مختلف القوى السياسية والطوارئ، 
غير جادة  أن هذه المشاورات الشخصياتو حيث تقر هذه األحزابالمعارضة ...الخ،

كون السلطات ستجد نفسها تستشير نفسها حتى  ألن النظام ال يريد التغيير الفعلي، فعالةو
والذين ستعتبر مساهمتهم خارجة عن  "زبائنها التقيليدين"إشراك  إلىرت وإن إضط

  . 4النظام

                                                
 ، "أحزاب جزائرية ترفض الدخول في الحوار لـ " عدم جديته"-1

http://www.alkhaleej.ae/postal/385e9ab48-aefa-4453-8295-C975e3294C74aspx dimanche le 
05/09/2011,vue le 14/06/2011, à 15h58 

في ظل مقاطعة الدورة التقويمية الثانية للجنة المركزية لألفالن غدا بلخادم يحضر ملف المشاورات مع بن ح. سليمان، " - 2
  "،2011تشريعاتوصالح 

http://www.elkhabar.com/ar/politique/255257.htlm 03/06/2011, vue le 14/06/2011, à 17h58.   
  .بقامرجع س أحزاب جزائرية ترفض الدخول في الحوار لـ " عدم جديته""،" -3
األرسيدي يقاطع المشاورات والنهضة  أحزاب التحالف تدعم إختيار بن صالح لتولي الحوار حول اإلصالحات،عثمان لحيني،"  -4

  "،األفافاس يؤجل موقفهوتتتحفظ 
http://www.elkhabar.com/ar/politique/252358.html  04/05/2011, vue le 22/05/2011, à 15h38. 
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يقول في هذا الصدد حيث  إنتقادات عدةالتي تتولى المشاورات  اتأثار إختيار الشخصيو  
الصحفي الجزائري " خضير بوقابلية" أن اإلصالحات السياسية التي أعلن عنها والكاتب 

إطالة عمر األزمة المتعددة ورئيس الجمهورية لن تكون إال مناورة جديدة لربح الوقت 
الدول  جتاحيبقى بعيدا عن ثورات التغيير التي تواألبعاد في الجزائر ليستمر النظام الحاكم 

مة عد القادر بن صالح بإدارة المشاورات تكليف رئيس مجلس األيظهر ذلك من والعربية، 
"إثنين من مستشاريه  عبد العزيز بوتفليقةتعيين رئيس الجمهورية "والحوار السياسي و

  هما الجنرال" محمد تواتي" و"محمد علي بوغازي".و كمساعدين له

ناطقا رسميا بإسم لجنة الحوار  1993سنة عبد القادر بن صالح حيث تم تعيين  
الوطني التي أسست للمرحلة اإلنتقالية التي اعقبت وقف المسار اإلنتخابي، ثم عين بعد أقل 

بقي رئيس للبرلمان الذي و )المجلس الوطني اإلنتقالي(من عام رئيس للبرلمان اإلنتقالي 
السلطة الجديد على ن تحصل حزب ي، أ)الذي عرف تزويرا فاضحا( 1997إنتخب عام 

بعد مجيئ" عبد العزيز بوتفليقة" رضي وشهر، لم يمر على تأسيسه إال بضعة أوة األغلبي
به لتولي رئاسة مجلس األمة خلفا للراحل " محمد شريف مساعديه"، ثم أعيدت تزكيته 

. حيث يقول "خضير (االطار الزمني للدراسة) اليوم إلىال يزال في منصبه ومرتين 
الحديث عن مهمة بن صالح الجديدة : في تولي رئيس مجلس األمة المشاورات :" ة"يبوقابل

التزوير وإلحداث إصالح سياسي جذري يزيل الظلم عن الناس، أنه يعهد رمز من رموز الفساد 
ن أن يكون هناك ـالسياسي الذي لم تشهد الجزائر مثيال لهما في تاريخها الحديث، فكيف يمك

ة  حول ـأكثر من ذلك فتعيين الجنرال " محمد تواتي" يثير الريبو، 1"ر؟ـتغييوإصـالح 
ذلك راجع لتدخل المؤسسة العسكرية في المشاركة في وا، ـجديتهوة اإلصالحات ـطبيع

ذلك بتعيين و، )كما عرف دائما النظام السياسي الجزائري (توجيهها وهذه اإلصالحات 
اني في الدولة، مع العلم أن هذا جنرال ال يزال في الخدمة يكون مساعدا للرجل الث

بالتالي نتساءل لما والمدبر، والجنرال يعرف في الساحة الجزائرية بعقل النظام المفكر 
أحلك فترة ون هذا الجنرال في لجنة المشاورات؟ ألن الرجل إرتبط إسمه بأصعب ـعي

الدائرة الضيقة للنخبة  إلىمرت بها الجزائر،أين كان له فيها دور أساسي، ألنه ينتمي 
فهذه النخبة إختارت للشعب  على مسار الوطنوالنظام السياسي العسكرية التي تتحكم في 

كأنه وبالتالي يمكن إعتبار هذا التعيين وكذا رؤساءه، وممثليه في البرلمانات المتعاقبة 
كون مبادرة إلصالحات سياسية البد أن توإعتراف من رئيس الجمهورية، بأن أي خطوة 

لهذا عين "الجنرال تواتي" ضمن هذه اللجنة ليراقب وتحت إشراف أصحاب القرار الفعلي، 
هذا وأيضا رفض أي مبادرة تتنافى ويدير الحوار وفق المسار المخطط له وري ـما يج

الشعب يقول له فيها أن ما أعلن إلى لعل هذا التعيين جاء رسالة من الرئيس والتخطيط، 
فيها أي مؤشر جدي، كما قد يكون ذلك إعترافا منه أنه ليس  عنه من إصالحات ليس

  المؤسسة العسكرية، لذلك يقول: إلىبإمكانه أي يتخذ أي قرار دون الرجوع 
"لذلك فإن كل إصالح مرتقب وفق هذا اإلطار ال يمكن للجزائريين أن ينتظروا منه الشيء 

سيعدل، لكن وفق ما ترتضيه المؤسسة  أحوالهم. الدستوروالكثير أو المفيد لتغيير أوضاع البلد 
قانون األحزاب قد يأتي بأحزاب جديدة كما بشر بذلك مذيع نشرة األخبار في التلفزيون والحاكمة، 

                                                
  .مرجع سابق عثمان لحيني، -1
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الحكومي، لكنها لن تكون أحزابا نابعة أو ممثلة إلرادة الشعب، بل ستكون نسخة مطابقة لما تعرفه 
   . 1"الساحة اآلن

لن يشارك وللمشاورات أنه لن يذهب  رحقد صالسابق فالرئيس أما "علي كافي"    
 عدم وجود رغبة حقيقية في التغيير لدى النظاموفيها ألن هذه األخيرة وسيلة لربح الوقت 

كل ما يقوم به و ،يريد التغيير الحقيقي لست مؤمنا بهذه المشاورات، ألن النظام القائم ال" حيث قال:
أن اإلصالحات ال تأتي بهذه ومن إجراءات ال يتعدى العمل من أجل اإلبقاء على النظام نفسه، 

  . 2النظام يعرف الطرق الحقيقية إذ أراد فعال إصالحات"والطريقة، 

العميقة لن تختلف عن المبادرات السابقة وإذا فاإلصالحات التي وصفت بالجذرية    
األساسي هو حماية النظام الحاكم من اإلندثار، تغييب إرادة الشعب و التي كان هدفها األول

الذين يتولون  األشخاصوختيار الديمقراطي للنظام اإلوير الحر بحرمانه من حقه في التعو
ان الجزائر ضيعت وتلك المهمة، فهذه اإلصالحات ما هي إال خدعة جديدة من النظام، 

 عن سياسة الوصاية المفروضة على الشعب منذشهور حاسمة ألخذ مصيرها بيدها بعيدا 
كذا الكثير من ون األحزاب خاصة المعارضة منها ـكما أن مقاطعة العديد م اإلستقالل.

الشخصيات تلك المشاورات ال يعطي لهذه األخيرة شرعية فعلية ألنها لم تشمل القوى 
  الجزائرية. أن هذه القوى لها وزن سياسي في الساحة السياسية والسياسية، خاصة 

أن النظام السياسي يبقى محافظا  إلىاألراء نخلص وانطالقا من هذه المعطيات و      
ممارساته فيما يخص الوضع في الجزائر رغم هذه االصالحات التي ستأتي وعلى مبادئه 

لكن في مضمونها تصب في نفس المحتوى مع القوانين وقوانين جديدة وبدستور جديد 
المعمول بها حاليا، أي بقاء الوضع كما هو األن بالتالي البقاء على محدودية األحزاب في 

هذا ما نلمسه في القانون العضوي و ،اتخاذ القراروالمشاركة في رسم السياسات العامة 
الذي يحدد  02-12العضوي رقم  كذا القانونوالمتعلق باألحزاب السياسية  02-14رقم 
التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان في  ت التنافي مع العهدة االنتخابيةحال

تم اصدارها من طرف رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" في و 2011ديسمبر 
لقد أثار هذين القانونين جدال كبيرا، حيث نجد أحزاب لم و، *2012منتصف شهر جانفي 

"ال" ـخاصة منها المعارضة كحزب العمال الذي صوت بوت على هذين القانونين تصو
الديموقراطية غابوا عن الجلسة، كما غادر أيضا نواب ونواب التجمع من أجل الثقافة و

مواد هذه  ذلك لمعارضتهم بعضو (حزب االئتالف الحكومي)، حركة مجتمع السلم
من قانون األحزاب الجديد التي تمنع تأسيس األحزاب أو  05القوانين خاصة المادة 

يرفض و"أعماال ارهابية  نانوالمشاركة في التأسيس على كل من شارك في سماها الق

                                                
  .مرجع سابق عثمان لحيني، -1
  ،"صالح السياسيرئيس جزائري سابق يرفض المشاركة في مشاورات اإل" -2

http://www.google.com/hostednews/afp/article/AleqM5h8rkhzyokxjkkgGpfuscht55Wtlq?docld=CNG
27dfd4816232b145c5e3e9592975201e.1e1, vue le 14/06/2011 à 17h31 

ت توسيع الذي يحدد كيفيا 03-12المتعلق بنظام االنتخابات، القانون العضوي رقم  01-12الى جانب القانون العضوي رقم  - *
المتعلق  06- 12القانون رقم  المتعلق باالعالم، 05-12حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،القانون العضوي رقم 

  بالجمعيات.
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منع مسؤولي الجبهة االسالمية لالنقاذ  إلى(في اشارة واضحة  1االعتراف بمسؤوليته"
اسي)، كما أقر بضرورة من مداولة أي نشاط سي -العسكريينومن المدنيين -المحظورة

الحفاظ عليه  إلىتكريس مبدأ احترام السيادة الوطنية كهدف يسعى الحزب السياسي 
مارسون ا كل عون من أعوان الدولة الذين يكذوباالظافة الزام أعضاء المجلس الدستوري 

المسؤولية، بقطع أي عالقة مع أي حزب طيلة مدة العهدة أو الوظيفة ووظائف السلطة 
، حيث دعت 02-12من القانون العضوي رقم  03كما جاء في المادة التي يشغلونها 

تحمل مسؤولياته ازاء االصالحات السياسية  إلىحركة مجتمع السلم رئيس الجمهورية 
الحركة في بيان لها بما  ، حيث صرحت2011التي وعد بها الجزائريين في أفريل 

األحزاب حول االصالحات تسبب في وئاسة عاطي مع نتائج المشاورات بين الران ضعف التيلي:"
، ففقدت محتوياتها االصالحية انحرافها عن االرادة الشعبيةواغراق االصالحات في الجوانب التقنية، 

توسيع دائرة العزوف االنتخابي  منطق األغلبية، مما قد يتسبب فيوهيمنت عليها عقلية الوصاية و
   .)2012ظرة في العاشر من ماي ت(المن2"في االستحقاقات القادمة

لكن في حال ما اذا لم تتبن هيئة المشاورات حول االصالحات السياسية هذه و 
التي سبق  الشخصياتواالقتراحات المقدمة من طرف القوى السياسية واالتجاهات 

  شخصيات أخرى، فان األوضاع وتبني اقتراحات أخرى لقوى  إلىوذكرناها، بل تميل 
في االتجاه االيجابي، خاصة فيما يخص واألمور سوف تتغير تماما عما كانت عليه سابقا و

دور األحزاب السياسية في رسم السياسات العامة سواء على مستوى النظام أو خارجه 
في وا في النظام السياسي عامة دورهومكانتها ووذلك بالرفع من فعالية هذه األحزاب 

ذلك بتبني نظام برلماني، كما ألت اليه وتنفيذها خاصة، ورسم السياسات وصناعة القرار 
خاصة بعد و ،النقابيةوالشخصيات الوطنية واقترحته العديد من األحزاب السياسية و

ة في مصادقة البرلمان بغرفتيه على القوانين العضوية المعروضة عليه من طرف الحكوم
المتمثلة أساسا في القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية و 2011شهر ديسمبر
كذا منح االعتماد ألكثر من و، تحديد حاالت التنافي مع العهدة البرلمانيةاالنتخابات، 

هذا ما سنحاول تبيانه و، 2012عشرين حزبا في ثالث األشهر األولى من  السنة الجارية 
الذي نراه محتمل ومن خالل السيناريو الثاني الذي وضعناه واظهاره في المطلب الموالي و

الخارجية التي والوقوع في المستقبل القريب في الجزائر في ظل المؤشرات الداخلية 
  تعيشها الجزائر مؤخرا.  وتعرفها 

  

  

  

  

  
                                                

   .10، صبقامرجع س ،02، الجريدة الرسمية رقم 04-12القانون العضوي رقم  -1
 "مشروع قانون جديد لألحزاب بالجزائر"، -2

vue le 24/03L2012 à 10h35 . http://www.mostakbaliat.com/?p=14567    
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  المطلب الثاني:

إقرار و في رسم السياسة العامة الرفع من فعالية األحزاب السياسية 
ديمقراطية فعلية وحقيقية من خالل إشراك القوى السياسية في التغيير 

  تبني نظام برلمانيو
  

 15"عبد العزيز بوتفليقة" في خطاب له لألمة في  أعلن رئيس الجمهورية السيد  
 عن قيامه بإصالحات سياسية عميقة تمس كل جوانب الحياة السياسية 2011ل أفري

 لمشاورات حول اإلصالحات السياسيةبعدها أنشأ " هيئة او(أحزاب، إنتخابات، إعالم...)، 
، بمساعدة لس األمةـرئيس مجوبرئاسة "عبد القادر بن صالح" الرجل الثاني في الدولة 

مستشار الرئاسة "محمد بوغازي" الجراء هذه المشاورات التي والجنرال "محمد تواتي" 
  لتعزيز المسار الديمقراطي.يعتزم تطبيقها 

 األحزابوقوانين النظام اإلنتخابي وتتناول اإلصالحات مراجعة الدستور و  
قانون حاالت التنافي مع العهدة وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والوالية وواإلعالم 
  الجمعيات) .وقانون الحركة الجمعوية ( المنظمات والبرلمانية 

    األمام  إلىبالتالي فإن إصالح هذه القوانين سيرمي بالديمقراطية في الجزائر و  
إشراك كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة السياسية ويقوي النظام السياسي، و

جدية أكثر والنقابية سيعطي مصداقية ومختلف الشخصيات الوطنية، التاريخية والجزائرية 
والنظام  بإعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات السياسيةهذا يسمح ولهذه اإلصالحات، 

رئيس الدولة أبدى حرصه على " عامة حيث صرح "عبد القادربن صالح" بهذا الخصوص أن:
التشريعية ومقترحات سيجد تعبيره في التعديالت الدستورية وأن ما سيصدر عن األغلبية من أراء 

العناصر و تعميق المسار الديمقراطي، ما لم يتعارض مع ثوابت المجتمع الجزائري إلىالرامية 
  .1المكونة للهوية الوطنية"

أيضا أن المشاروات حول اإلصالحات السياسية تبقى مفتوحة أمام جميع  كما أكد  
ن هذه اإلصالحات أن النقاش بشأ إلىلسياسية، مشيرا األطراف الفاعلة في الساحة ا

". اـات هويتنـمكونو لن يوضع أمامه أي قيد، ما لم يتعارض مع ثوابيتنا الوطنية وا سيكون حر"
المصدر الوحيد للتعديالت " ". كما ذكر أن:النقاشوأنه ال توجد المقترحة للدراسة شدد على "و

والمقترحات التي ستقدم من  التحاليل والتعاليق والتشريعية المقبلة هي جمل اآلراء والدستورية 
  .2"المشاركين في جلسات المشاورات طرف

ة ـوى السياسيـة القـة كافـة تستوجب مساهمـاإلصالحات السياسيأن " أعلن أيضاو  

                                                
  " ،إتساع جبهة المعارضة لإلصالحات السياسية التي دعا إليها بوتفليقة يضع السلطة أمام مأزق المصداقية" -1

http://www.arabic.upi.com/News/2011/06/04/UPI-7317130718894604/06/2011, vue le 14/06/2011à 
16h01. 

  "، تشاؤم يخيمان على مشاورات اإلصالحوحذر كمال زايت،"  -2
http://www.alquds.co.uk/index.asp?Fname=today./.5C22e30.htmlarc=data5C2011./.5C05./.5L05-
22./.5V22e30.htm22/05/2011 vue le 14/06/2011 à 16h45. 
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إشراك الجميع في المشاورات، ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم المجتمع واإلجتماعية في البالد و
"، (لقد حظر ميثاق الوئام المدني المصادق عليه سنة أقصاهم من الحياة السياسيةوالجزائري 

الذين منح المتقاتلين اإلسالميين العفو مقابل إستسالمهم ألي نشاط سياسي على و 2005
العنف في الجزائر منذ قادة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ المنحلة الذين حملوا مسؤولية أعمال 

المتعلق  04-12من القانون العضوي  05هذا ما تم تبنيه من خالل المادة و، 1)1992
يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في " يلي: التي تنص على ماوباألحزاب السياسية 

المأساة  إلىتأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغالل الدين الذي أفضى 
كل من شارك في أعمال ارهابية يرفض االعتراف بمسؤوليته في الوطنية.كما يمنع من هذا الحق 

  .2"مؤسسات الدولةوة ـالتخريب ضد األموتنفيذ سياسة تدعو للعنف وانتهاج والمشاركة في تصور 

منهم "محمد وكما إجتمعت الشخصيات الوطنية التي إلتقت مع هيئة المشاورات   
   "سيد أحمد غزالي" رئيس الحكومة األسبق و 2009السعيد" المترشح السابق لرئاسيات 

جانب ممثلي تنظيمات  إلىعضو المجلس األعلى للدولة سابقا، و"خالد نزار" وزير الدفاع و
مختلف القوانين والمجتمع المدني على ضرورة إجراء إصالحات عميقة على الدستور 

وإعطاء فعالية  خيرةالتي لها صلة بالممارسة الديمقراطية، حتى يتمكن من تكريس هذه األ
  تطبيقها على أرض الواقع.ومختلف القوى السياسية الفاعلة ولألحزاب 

ثمن إسماعيل حمداني (رئيس حكومة سابق) المشاورات السياسية التي  بهذاو
باب مرحلة تحول تاريخي عميق من الجزائر على أن "  إلىجربتها السلطة مع األحزاب مشيرا 

  .3اإلجتماعية التي تشهدها الجزائر منذ عقود"ونه أن يسهم في حل كل المعضالت السياسية شأ

أخذ والشخصيات الوطنية في هذه المشاورات وفإشراك كل هذه القوى السياسية   
 إقتراحاتها التي تكون مسودة يقوم عليها التعديل الدستوريوبعين اإلعتبار أراؤها 

التي تكون وقية أكثر لهذه اإلصالحات، الها، يعطي مصادومختلف القوانين المزعم تعدي
المجتمع المدني) ولهذا األساس نابعة من المواطنين عن طريق ممثليهم (األحزاب السياسية 

وزن على الساحة السياسية والتاريخية التي لها أثر وجانب الشخصيات الوطنية  إلى
  الجزائرية.

 مشاورات حول اإلصالحات السياسيةهيئة ال إلىبالتالي فاإلقتراحات التي ستقدم 
النظام السياسي الجزائري، الذي يتسم تحديده في األشهر ومهمة ألنها ترسم معالم للدستور 

  القليلة المقبلة.

 بنظام برلماني ألنه طالبت ،ئريةمعظم األحزاب الفاعلة في الساحة السياسية الجزاو  
قانون ، دمقرطة نظام الحكموألنه يكرس اإلرادة الشعبية واألسمى للجزائر واألنسب 

                                                
   إقصاء دعاة العنف من المشاورات السياسية في الجزائر"،"  -1

http://www.google.com/hostenews/afp/article/Aleq115jq553D1HueNuqPWWHOgClwwSXBA?Docld
=CNG.fa7acb5cc172e85d3662125e7af9769a.6a1 vue le 22/05/2011 à 14h33. 

.10، صبقامرجع س ، 02، الجريدة الرسمية رقم 04-12القانون العضوي رقم   - 2  
ثالث رؤساء وحزب العمال الجزائري: المشاركون في الحوار حول االصالحات ال وجود لها في الشارع، ثالثة أحزاب " -3

  "،حكومات سابقين يعلنون المقاطعة
http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2011%5co5%5co5%-31%5c993.htlm&storytitle،01/06/2011,  vue 
le 14/06/2011à 18h30. 
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مساهمة وإحترام العهدة النيابية بتحريم "التجوال السياسي"  ابة عليها،كريس الرقأحزاب ي
السياسة من جهة والمال من جهة وحول حاالت التنافي بـ "الفصل الصريح" بين األعمال 

تعزيز دور البرلمان، ال سيما من خالل وبرقابة برلمانية معززة على الحكومة و ،1أخرى
إلزام تحديد واضح للحصانة البرلمانية للنواب في دستور بحضور إجتماعات اللجان 

تعزيز حياد اإلدارة من خالل إشراف القضاء على العملية اإلنتخابية الجلسات العامة، و
ضاء أن يتم تعيين أعوتعيين قاضي من طرف المجلس القضائي المختص إقليميا، و

إعطاء الدور الرقابي للسلطة التشريعية على عمل ، 2المكتب من طرف القاضي نفسه
حق الدفاع والحكومة مكانته الحقيقة في عملية اإلصالحات الدستورية، إستقاللية القضاء 

توسيع القواعد وتفعيل ضرورة فيما يتعلق بقانون األحزاب  ،مبادئ المحاكمة العادلةو
 3التعبير السياسي عبر األحزاب في إطار التنافس السلمي على السلطةالضامنة لحرية 

هذا ما ذهب اليه كل من حزب العمال، الجبهة الوطنية الجزائرية، التجمع الوطني و
  .الديمقراطي، جبهة التحرير الوطني

المواقف بين األحزاب السياسية، بل إمتد ولم يقتصر التقارب في وجهات النظر    
لشخصيات الوطنية التي لها نفس الطرح الذي تقترحه األحزاب، حيث ليشمل أيضا ا

منهم "محمد السعيد" المترشح السابق لرئاسيات وأجمعت هذه الشخصيات السياسية الوطنية 
"خالد نزار" وزير الدفاع الوطني على و"سيد أحمدغزالي" رئيس الحكومة األسبق و 2009

التي لها بالممارسة  مختلف القوانينوضرورة إجراء إصالحات عميقة على الدستور 
   الديمقراطية.

إذا كانت هذه الشخصيات الوطنية قد أبرزت أهمية هذه اإلصالحات فإن قادة و
ون في هذه اإلصالحات فرصة لتدارك النقائص الموجودة في رتنظيمات المجتمع المدني ي

  .4مختلف القوانين التي تنظم الحياة السياسيةوالدستور 

أهمية المشاورات حول اإلصالحات السياسة على لسان ناطقها الرسمي  لقد أكدتو
 إلىتهدف و أن هذه األخيرة  تتوخى تكريس إصالحات عميقة السيد "محمد علي بوغازي"
أضاف هذه اإلصالحات وتفعيل الحراك السياسي في الجزائر. وتعزيز المسار الديمقراطي 

اء مصداقية على العملية اإلنتخابية من أجل إضفوة الحياة السياسية قأخل إلىترمي أيضا 
  . 5"مؤسسات تمثيلية ال يشوبها من يطعن في شرعيتها"منح الجزائر 

حواره مع من قبل الحوار وبهذا إستخلص عبد القادر بن صالح من إستشاراته و
كذا تفعيل دور و غير، الفترات الرئاسية بإثنين ال تحديد مدة ه، أنه من الضروريمع

                                                
  ،"طبيعة النظام السياسي في الجزائروخالفات حول أولويات االصالح ، "صابري بليدي -1

http://www.alarabonline.org/algeriatoday/display.asp?fname=%5c2011%5co5%5co5-
29%5c270.htm&dismode=cx&ts=29/5-2011%2019:38:32, vue le 14/06/2011, à 15h55 

التأشيرة الرئاسية، تحديد العهد....: أويحي يقدم إقتراحات مخالفة لنمط حكم الرئيس و"منع التشريع بالمراسيم محمد بلعاليا،  -2
  ،بوتفليقة"

http://www.tsa-algérie.com/ar/politics/article4242.html, vue le 14/06/2011 à 17h05.  
  "، مراقبة البرلمان للحكومةوبلخادم يطالب بسلطة تنفيذية برأسين ا ج " وم ص،  -3

http://www.echourouk.com/ara/national/77105.html, 09/06/2011, vue le 14/06/2011à 17h57. 
  بق.امرجع سر بلعيدي، بصا -4
  .بقامرجع س" هيئة المشاورات توقف إجتماعاتها لمدة ثالثة أيام بعد إستقباالت متنوعة"،  -5
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 منح صالحيات أكبر لرئيس الحكومة.و البرلمان
 

قبول إعتماد ومساعدتها وأما على الصعيد الشعبي، فهو تفعيل عمل الجمعيات 
  .1أحزاب سياسية جديدة

، ستقوم الهيئة 2011 يذكر أنه بعد االنتهاء من هذه المشاورات في آخر شهر جوان
 إلىالمقترحات بأمانة ليسلم والمفصل الذي سيتضمن كل اآلراء وبإعداد التقرير النهائي 

الحكومة التي تعد أساسه  إلىرئيس الجمهورية حتى يتسنى له إعطاء التوجيهات الالزمة 
  البرلمان في دورة الخريف القادمة. إلىمشاريع قوانين تقدمها 

ن بناء على التصريحات التي أدلى بها ضيوف بن صالح يظهر جليا أولكن 
تحديد العهدة الرئاسية إلعطاء والفصل بين السلطات واإلختيار يتجه للنظام البرلماني 

  مصداقية أكبر لإلنتخابات الرئاسية، مع التأكيد على ضرورة إحترام الطبيعة الجمهورية 
التعددية  إلىتكريس الديمقراطية للوصول وتوسيع دائرة الحريات والديموقراطية للدولة، و

إستقاللية السلطة والجمعوية، والنقابية واإلعالمية وي المجاالت السياسية الحقيقية ف
جانب إنشاء مجلس أعلى للسمعي  إلىترقية المشاركة السياسية للمرأة والقضائية 

  هذه النقاط.على شددت والقوى السياسية إقترحت والبصري، ألن أغلب الشخصيات 

في حال تبني هذه اإلقتراحات يمكن القول أن األحزاب السياسية ستكون لها مكانة و
ذلك بتواجدها في البرلمان ورسم السياسات العامة، وفعال في إتخاذ القرارات ودور كبير و
ذلك بتعيين رئيسها من وأيضا من خالل الحكومة وإعطاء هذه األخيرة صالحيات كثيرة، و

ج حزب األغلبية ـالذي يكون برناموتطبيق برنامجه وشكيل حكومته تواألغلبية البرلمانية 
تفعيل دور المرأة في المجالس و ،فتح مجال السمعي البصري على كل الحساسياتوالبرلمانية، 

إشراكه في إتخاذ وأمن للمواطن ودل ـعويير حرية ـتوفوالمنتخبة، استقاللية القضاء، 
ذلك من خالل ويا في إشراكه في هذه اإلصالحات يظهر ذلك جلوخاصة المصيرية والقرارات 

  أيضا تفعيل دور المعارضة.و )المجتمع المدني( الجمعيات المختلفةواألحزاب، النقابات 

ذلك بعد مصادقة البرلمان على قوانين ولقد خطى النظام خطوة أولى نحو األمام، و  
"عبد العزيز بوتفليقة" لدعم االصالحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد 

سبتمبر  02ذلك في دورته الخريفية العادية(التي بدأت في و المسار الديموقراطي في البالد
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني "عبد العزيز زياري" في كلمته لدى افتتاح و)، 2011

تعزيز ممارسة  إلىمية ان دورة الخريف هذه ستكون بامتياز دورة االصالحات السياسية الراالدورة:"
تجذير السلوكيات الديموقراطية الرتباطها بالمستقبل المؤسساتي والجماعية والحريات الفردية 

على القانون  2011برلمان بغرفتيه في شهر ديسمبر لقد صادق الو، 2السياسي في الجزائر"و

                                                
  مسار اإلصالحات في الجزائر....إلى أين؟"،"  -1

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=30406422 12/06/2011 vue le 14/06/2011 à 17h49. 
  "البرلمان الجزائري يفتتح دورته لمناقشة مشاريع اصالحات سياسية اقترحها بوتفليقة"،-2

http://arabic.china.org.cn/china-arab/txt/2011-09/05/content 23358936.htm. vue le 24/03/2012 à 
10h33         
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الذي يحدد القانون العضوي )، 04-12العضوي المتعلق باألحزاب السياسية(القانون رقم
تم و ،*جانب قوانين أخرى إلى) 02-12الت التنافي مع العهدة االنتخابية(القانون رقم اح

وضعت حيز و ،2012اصدارها من طرف رئيس الجمهورية في منتصف شهر جانفي 
الجماعات المحلية في وذلك باستدعاء وزارة الداخلية والتنفيذ مباشرة بعد اصدارها 

  اـتي قدمت ملف طلب االعتماد لدى مصالحهـزاب الـحاأل 2012منتصف شهر جانفي 

بهذا  ،**1حزبا 22ـلمنحت وزارة الداخلية االعتماد  2012غاية أواخر شهر مارس  إلىو
في هذا الصدد وناشطا،  حزبا 40تغيرت الخريطة الحزبية الجزائرية لتشمل أكثر من 

األحزاب الجديدة ليس مرتبطا فقط مسار اعتماد " الداخلية "دحو ولد قابلية أن: روزيصرح 
بالتالي ، 2ولكن األمر يتعلق بعملية انفتاح جديد ستتواصل" 2012ماي  10 ـبالموعد االنتخابي ل

فاالنتخابات التشريعية المنتظرة في العاشر من ماي المقبل ستحدد المشهد السياسي الجديد 
األخير(البرلمان) تعود له مهمة تعديل هذا و في البرلمان باشتراك األحزاب الجديدة

اقترحت الحكومة انشاء لجنة لالشراف على االنتخابات تتألف من القضاة ف ،الدستور
نزاهتها فضال عن وضمان شفافية االنتخابات  إلىتهدف ويعينهم رئيس الجمهورية نفسه، 

    .ي مراقبة االنتخاباتتعزيز دور األحزاب ف

هذا االتجاه فإن الجزائر سوف تعرف قفزة نوعية نحو  بالتالي في حالة السير فيو
رغبته في وحقيقية، نابعة من إرادة الشعب وتطبيق ديمقراطية فعلية واألمام في تحقيق 

 راسمي السياساتوصانعي القرار  إلىإيصال مطالبه والمشاركة في تسيير البالد، 
محورها وبهذا يتم اعتماد ديمقراطية مشاركتية أساسها والمساهمة أيضا في حلها، و

على رأسها ومختلف مؤسسات الدولة والذي يكون ممثال في المجالس المنتخبة والمواطن. 
المواجهة  إلىبالتالي عودة هذه األخيرة والحكومة من طرف األحزاب السياسية والبرلمان 

  تنفيذها.وفي رسم السياسات 

السياسية الداخلية واألوضاع االقتصادية واالجتماعية  انطالقا منو يحسب رأيو

                                                
)، القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل 01-12القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات(القانون رقم  - *

)،القانون المتعلق 05-12)،القانون العضوي المتعلق باالعالم(القانون رقم 03- 12(القانون رقم  المرأة في المجالس المنتخبة
   ).06-12بالجمعيات(القانون رقم 

بن يونس منشق من حزب التجمع الوطني الديموقراطي، اعتمد بعد ة رلعما من أجل الديموقراطية االتحادهذه األحزاب هي: و - **
لعبد اهللا  جبهة العدالة والتنميةلمصطفى بودينة،  حركة المواطنين األحرارلمحمد السعيد، العدالةوحزب الحرية  ثماني سنوات،

ألمين العام السابق لحركة االصالح يقودها جمال عبد السالم ا جبهة الجزائر الجديدةلجياللي سفيان،  حزب جيل جديدجاب اهللا، 
لعبد العزيز بلعيد جبهة المستقبل، نظمة أبناء الشهداء، م، أسسها خالد بونجمة قائد ابن الجبهة الوطنية للعدالة االجتماعيةالوطني، 

أسسه محمد بن حمو حزب الكرامة أسسه األستاذ الجامعي حمانة بوشرمة،حزب الشباب القيادي السابق في اتحاد الشبيبة الجزائرية،
الجبهة الوطنية للحريات لعبد المجيد مناصرة منشق عن حركة حمس، ، جبهة التغييرقيادي سابق في الجبهة الوطنية الجزائرية

مسؤولها عبد العزيز غرمول  حركة الوطنيين األحرار مسؤوله يوسف حميدي،، الحزب الوطني الجزائري مسؤولها محمد زروقي
اتحاد القوى الديموقراطية مسؤوله الطاهر بن بعيبش، حزب الفجر الجديد  مسؤوله سليم خلفة،اطي حزب الشباب الديموقر

يقوده األمين العام عيسى  جبهة الحكم الراشدبرئاسة يحياوي طارق، الحزب الوطني الحر مسؤوله نور الدين بحبوح، االجتماعية 
جريدة  المرجع:برئاسة السيدة صالحي نعيمة المولودة لغليمي. البيان  حزببرئاسة بلباز بدر الدين،حزب النور الجزائري بالهادي،
  .03، ص 2012مارس  19، الصادرة بتاريخ 3599، يومية اعالمية وطنية، العدد الشروق

  "اعتماد سبعة أحزاب سياسية جديدة"،-1
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/124668.html vue le 03/04/2012 à 12h31      

      المرجع نفسه. "-2
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الشوة، أزمة السكن و، الفساد غالء المعيشةو البطالة، تراجع القدرة الشرائيةللبالد 
(االضرابات المتكررة)، البيروقراطية، اتساع  االضطرابات التي تعرفها مختلف القطاعات

ما تعيشه الدول (من خالل األوضاع الخارجية والمواطن...الخ، والهوة بين االدارة 
ة كليا مطالب ي، متناسدامت لعدة عقود العربية من ثورات إلسقاط أنظمة حكم استبدادية

  . )األفراد

ة فعلية ـيمكن القول أن الجزائر ستسير في هذا االتجاه، أي بتطبيق ديمقراطي
عال لألحزاب لتمثيله أحسن فوبإعطاء دور أكبر ومطالبه وحاجاته واالهتمام بالمواطن و

أن هذه هي الفرصة السانحة و، أقل تكلفةو حلها بأسرع وقتوهتمام بمشاكله لالوتمثيل 
 الّإو الذي انتظره لسنوات،والشعب يريده وجذري كما يأمله وللنظام بالقيام بتغيير عميق 

         .ستحذو حذو الدول العربية التي شملها الربيع العربي )الجزائر( هانّإف
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  استنتاجات:وخالصة 
  من خالل هذا الفصل الثالث يمكن الخروج ببعض االستنتاجات:    

  التعديالت  كثرةويعاني الوضع السياسي في الجزائر بعض االظطراب البنائي
، اصدار مجموعة متناقضة أحيانا من القوانين، الدستورية، االنتخابات المتعددة

تنفيذها وة ـرموزه أكثر من االهتمام بانجاز السياسات العامواالهتمام بشكل النظام 
هذا مصدر اخر وجانب هذا التوالي المستمر للحكومات  إلىمتابعة مدى فعاليتها، و

ستقرار االواألحزاب خصوصا على تحقيق االستمرار ولعدم قدرة الدولة عموما 
  الحاجات األساسية ألفراد المجتمع.وتوفير المتطلبات و

 بطء عملية وكثرة المشاكل اليومية وتعقدها ومع تزايد المطالب االجتماعية و
 حزاب اتجاه تحقيق وتلبية المطالبالشك في دور األوالتنمية، تزايدت درجة الريبة 

عليه أصبح الناس وفي كل ما ينحدر من قمة الهرم، والحاجات األساسية لألفراد و
ما وال يثيقون فيما يقوله المسؤولون ألن ما يقولونه شيء ويشكون في كل شيء 

  هذا ما زاد من عدم ثقة المواطن بالنظام.ويفعلونه شيء أخر 

 تشكيل مجموعة من األحزاب  إلىالسياسية، أدى ون اقرار التعددية الحزبية كما أ
برامج سياسية من والتي عملت على وضع خطط وااليديولوجية ومختلفة االتجاهات 

ات العامة، مـن أجل تمثيل المواطن رسم السياسوأجل المشاركة في الحياة السياسية 
صناعة القرار والسعي للتأثير في اتخاذ ومطالبه، والمساهمة في تلبية حاجاته و

  السياسي.

  فمشاركة األحزاب السياسية في المؤسسة التشريعية كانت محدودة الفعالية حيث لم
ال في تقديم الخدمات بسبب وصنع القرار، وتستطع التأثير في رسم السياسات العامة 

جانب هيمنة أحزاب االئتالف  إلىرار السياسي، مركز اتخاذ الق إلىأنها لم تصل 
هذا من  دور المؤسسة معاومر الذي حد من دورها األغلبية البرلمانية، األ التي تمثل

  االصطدام بالسلطة التنفيذية من جهة أخرى.و جهة

  عوامل نشوئها وعدم المشاركة الفعالة لألحزاب السياسية، يرجع أساسا ألسباب
هذه وفلم يكن نتيجة لمشاورات، بل نتيجة لالصالحات التي باشرها النظام السياسي، 

  توجهات النظام. إلىواألخيرة بدورها كانت نتيجة لألزمة التي وصلت اليها الجزائر 

  ان البرامج التي ترتكز عليها األحزاب هي عبارة عن خطوط عريضة غير دقيقة
فلم تستطع األحزاب المساهمة في وضع مشروع مجتمع  ،متشابهة فيما بينهاو

  متكامل.

  ،رسم وال تملك سلطة اتخاذ القرارات والمؤسسة التشريعية ال تضمن المشاركة
 هذا ما يجعل شرعيتها تبقى مطروحةوالسياسات، لكونها مرتبطة بالسلطة التنفيذية، 

الثقة الشعبية  حتى في غياب المشاركة داخل األحزاب السياسية نفسها يفقدهاو
  يحد من دورها في المجتمع.وينقص مصداقيتها و
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  خلق العديد من التكتالت  إلىالتعدد في األحزاب الجزائرية قد أدى وان التنوع
أحيانا نجد تقاطعات بين والوطنية أو االسالمية، و سواء بين األحزاب العلمانية أ
بعض وسياسات متعددة مثل حزب العمال وبرامج وأحزاب توظف ايديولوجيات 

أيضا وبين أحزاب االئتالف الحكومي الحالي و األحزاب االسالمية(المعارضة)، أ
ينطبق التحليل نفسه على األحزاب الجهوية التي وبين أحزاب التحالف الرئاسي، 

تسلق هرم السلطة وتوظف العرق أو الجهوية للحصول على أصوات الناخبين 
  تطبيق برامجها عامة.ورسم السياسات واتخاذ القرار المشاركة في و

  الحكومات االئتالفية تنفذ برنامج الرئيس، ضاربة عرض الحائط برامجها ان
رئيس على صالحيات ذلك من أجل المشاركة في الحكومة، قد هيمن الووجدت، 

المشاريع وأتهم أحزاب االئتالف بالتماطل في تنفيذ البرامج و تنفيذية واسعة،
  مختلفة.ال

  ،مازالت مشتتة ما مكن النظام وأما المعارضة السياسية في الجزائر فهي ضعيفة
ارع األحزاب السياسية فيما ائها بكل الطرق، كما أن تصواحتومن التفوق عليها، 

الذي يناقضه، فهي ال توافقه في أدبيات  تنافسها من أجل اقصاء األخرو بينها
 لها.الممارسة الديموقراطية و المعارضة

 ان مفترضا به يمس جوهر النظام السياسي في معاملته ـان التغيير الذي ك
قد مس بمبادئ المعارضة السياسية، التي أصبحت تغير موقعها من  ،للمعارضة

المشاركة في النظام في أحيان أخرى، ثم العودة  إلىالمعارضة في بعض األحيان 
 مصالحها.لك بما يخدم ذو ، هكذاوموقع المعارضة  إلى

  

على في قدرتها وأن الشعب فقد الثقة في األحزاب  إلىانطالقا مما سبق نخلص و 
لك من خالل سعيهم وراء مقاليد السلطة على الرغم من تبني ذومطالبهم وتلبية حاجاتهم 

رغباتهم، لهذا تنتقد األحزاب السياسية أنها وبرامج انتخابية تقوم على أساس احتياجاتهم 
  ير في رسم السياسة العامة.محدودة التأث

عدم فعالية دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة  إلىأما العوامل التي أدت    
أسباب  إلىلك كذوام القائم على تغيير سياسي، عدم رغبة النظ إلىترجع أساسا وممتعددة 
هذا ما يجعل التغيير في الجزائر ال وتاريخية، وايديولوجية وتنظيمية، ثقافية وقانونية 

  االنقالبات.ويحدث اال بالطرق القهرية 

 المعطيات التي تتميز بها الساحة السياسية الداخليةوباستعمالنا لبعض المؤشرات    
، وضعنا سيناريوهان اللذان من المحتمل حدوثها عند توفر أسبابها في الجزائر الخارجيةو
  يما يلي:يتمثل هذين السيناريوهان فو

 :استمرار محدودية دور األحزاب في وبقاء الوضع على حاله  السيناريو األول
  العامة في ظل نظام شبه رئاسي. ةرسم السياس

 :إقرار ديمقراطية فعليةولسياسية ن فعالية األحزاب اـالرفع م السيناريو الثاني 
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تبني نظام برلماني، خاصة وحقيقية من خالل إشراك القوى السياسية في التعبير و
تعديل بعض القوانين العضوية و 2011فيفري  23بعد رفع حالة الطوارئ في 

كذا ظهور خريطة حزبية جديدة بعد منح واالنتخابات، وخاصة قانون األحزاب و
االعتماد لمجموعة من األحزاب السياسية في األشهر الثالث األولى من عام 

شريعية المنتظرة في العاشر من شهر ماي جانب االنتخابات الت إلى، 2012
2012. 

أصبح ولقد أكدت مختلف األحداث هيمنة النظرة األحادية على العقليات السياسية، و
دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة مرهون بمدى قدرتها على تجاوز األفكار 

 اـنابعة من تكوينها أساسالقديمة، في وقت تعاني فيه التعددية الحزبية من نقائص كبيرة 
الخصوصيات الثقافية الجزائرية، فاألحزاب وكما تعاني من مؤثرات كالعادات االجتماعية 

كل و حتى جهويوسياسي والسياسية اليوم تعكس ما يعرفه المجتمع من تباين ايديولوجي 
موما هذا يخلق أزمات ال تخدم المواطن وال الحياة السياسية والحزبية والديموقراطية ع

ألن الديموقراطية التمثيلية ال تمر فقط عبر االنتخابات واحترام القوانين، بقدر ما تكون في 
بلورة اتفاق مدني بين مختلف الحساسيات الموجودة في المجتمع، األمر الذي يحدث 

هذا الهدف البد من ترسيخ ثقافة التنازالت  إلىلكي نصل واجتماعي، واستقرار سياسي 
  المواطن.ولخدمة المجتمع وات الفردية لصالح النظام العام لتجاوز الخالف
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قاد  ،تطور المجتمعات الغربيةوالتطور الذي عرفته الديموقراطية تماشيا مع نمو  نإ    

هذا األخير كان في الواقع  ،كان أهمها فكرة البرلمان السيد ،تبلور عدة أفكار إلىتدريجيا 
االقتصادية التي عرفتها أوربا مع بداية القرن ويعبر عن مختلف التفاعالت االجتماعية 

حيث  ،االقتصادية المرافقة لعصر النهضةودفع الحركة الفكرية تحت  ،السابع عشر
كمفهوم يجسد  ،ساهمت هذه التفاعالت بقدر كبير في ترقية فكرة الديموقراطية التمثيلية

  السيادة الشعبية من خالل فكرة البرلمان السيد.

مختلف التحوالت  إلىبالنظر  ،تشكل هذه المرحلة بداية ظهور فكرة الحزب السياسيو    
حيث أصبحت  ،جانب توسيع نمط االقتراع إلى ،التي عرفتها الحياة الغربية عموما

معبرة عن االختالف  ،األحزاب التي كانت تعبر عن االنقسام في مرحلة من المراحل
على هذا األساس تكون األحزاب معبرة عن التباين و ،عن الرأي األخرو ،الفكري

  السياسي .واالجتماعي 

وعاكسة  ،طبيعيةأو بالتالي  فاألحزاب السياسية تنظيمات مجسدة لحياة سياسية عادية    
تطور المجتمع حيث  ىأداة فعالة لقياس مدو ،لما هو موجود من اختالف في المجتمع

تلعب ولكنها لم تتطور و ،نشأت األحزاب السياسية بشكل أولي منذ نحو قرنين من الزمن
كذا التعريفات المقدمة و دواعي النشأةوقد تباينت أسباب ورن دور مهما اال منذ حوالي ق

را علي الحياة السياسية يتعتبر من التنظيمات األكثر تأثولكن تشكل األحزاب السياسية ،
من أهم أدوات التنشئة السياسية في و ،فهي احدي أهم أليات المشاركة السياسية،
مجموعة من األشخاص الذين يشاركون في  مجتمعات من خالل أنها تنظيمات تشملال

أهداف معينة يسعون لتحقيقها عن طريق الوصول الي السلطة أو التأثير ومعتقدات وأفكار 
  . بهدف تطبيق برامجها ،رسم السياساتوعلي عملية صنع القرار 

وباألخص   –كممراسة وسلطة ك–بهذا ارتبط مفهوم األحزاب السياسية بالديموقراطية و    
فهي تؤدي في هذه األنظمة دورا أساسيا في الحياة العامة كما أنها  ،الديموقراطية التمثيلية

الحكومة من وتشكل وساطة بين المواطنين و ،وسيلة للتنافس السلمي للوصول الي السلطة
حيث تمكن للمواطنين من التأثير  ،التشجيع على اعتمادهاوخالل تطوير خيارات للسياسة 

التوجيه وتعبئة الرأي العام و ،مشاركة في عملية صنع السياسات العامة بطريقة منظمةالو
كما تعرض برامجها للجمهور  سهلة الفهم.ومن خالل تزويد الناخيبين بخيرات بسيطة 

  الحلول التي يفضلها بشأن بعض القضايا.ولكي تسمح له بالتعبير عن رأيه 

بذلك تمثل قناة يلجأ اليها المواطنون و، لمشاكل اجتماعية الحلولطرح تفاألحزاب 
ذكرناه في وسبق كما جانب مختلف الوظائف التي تقوم بها  إلىللتأثير على السياسة، 

  .الفصل األول من هذا البحث

استجابة النظام  الّإكما رأينا في عرضنا المفصل أن السياسة العامة ما هي و
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بذلك و النخبة حول حل مشكلة معينة، هي اتفاق بين أعضاءالب األفراد، بالتالي فلمط
األفراد ان لم تكن تستجيب لمطالب وتكون السياسة العامة هو ما تقرره هذه األنظمة، حتى 

، حيث تشارك في رسم السياسة العامة فواعل كثيرة بما فيها األحزاب لحل مشكالتهم
  السياسية.

ياسية، فنظام الحكم     فصنع السياسات العامة هي المرحلة المحورية في العملية الس
تنطوي هذه ودور القوى المؤثرة فيها وفي كل دولة هو الذي يحدد كيفية صنع السياسة 

غير وتشارك فيها أجهزة حكومية والمراحل تتفاعل والعملية على مجموعة من العمليات 
درجات متفاوتة، فرسم السياسة العامة عملية حركية بالغة وبأدوار وحكومية متعددة 

عوامل الضغط التي يؤدي تداخلها وتشمل على العديد من المتغيرات والتعقيد، وساسية الح
ردود أفعال التي تؤثر على كل جوانب العمل داخل النظام السياسي، أي أن  إلىتفاعلها و

الصراع السياسي ومرحلة تنفيذ السياسة العامة تنقل الموضوع من اطار السياسة 
يم من ثم تأتـي مرحلة تقيوة العامة، االدارواطار السلطة التنفيذية  إلىالتشريعي أساسا 

تقييم  إلىالبرامج، فهي نشاط يهدف ووم بمقارنة السياسات ـة التي تقمالسياسات العا
  البرامج الفعلية المصاحبة للتقييم.وأثرها والعمليات المرتبطة بالسياسات العامة 

ال تقل والتقييم، ومستويات: الصنع، التنفيذ ) 3ذا رسم السياسة العامة لها ثالث (إ
متكاملة، كما تتنوع هذه السياسات حسب وأهمية مستوى عن األخر بحكم أنها متسلسلة 

  القطاعات المختلفة في الدولة.

تؤثر في كل مرحلة من هذه المراحل، فتشارك في واألحزاب السياسية تشارك و
مشكلة من برلمان  ية كون هذه األخيرةصنع السياسة العامة من خالل السلطة التشريع

 منتخب من طرف الشعب (سواء برلمان يأخذ بنظام المجلس الواحد أو بنظام المجلسين)
 أي وضع القوانين مهمتها األساسية هي التشريعوأهم السلطات في الدولة سلطة من هي ف

ذلك في ومن خالل السلطة التنفيذية  اب أيضا في تنفيذ السياسة العامةكما تشارك األحز
اتخاذ وة التشريعية ـا تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطـاطار الحكومة فيقع على عاتقه

المصالح العامة في الدولة. وادارة مختلف المؤسسات واالجراءات الالزمة لحفظ األمن 
ذلك من خالل وتشارك أيضا في تقييم السياسة العامة عن طريق السلطة التشريعية و

كذا عن طريق المعارضة، حيث تقوم األحزاب خارج والرقابة على أعمال الحكومة 
اظهار نقاط ضعفها فيما يخص تنفيذ ونقدها، والحكومة  لمراقبة أعماوالسلطة بتعقب 

من ثم تقديم برنامج بديل يسمح لها والعمل على استمالة الرأي العام ضدها والسياسات 
  قرارات نافذة. إلىترجمته و السلطة إلىبالوصول 

ها ظهرنا من خالل عرضنا أنّفيما يخص دور األحزاب السياسية في الجزائر فلقد أو   
 1992خاصة بعد سنة و، لكن هذه المحدودية عرفتها األحزاب منذ اقرار التعددية محدودة

، حيث ستوريةالشرعية الد إلىالعودة  1996حتى سنة وأي بعد ايقاف المسار االنتخابي 
الممثلة في مشاكل أمنية، بعد تدخل وعرفت الجزائر في هذه الفترة مشاكل خطيرة 
في عملية التحول الديموقراطي، فلهذا والمؤسسة العسكرية في ايقاف المسار االنتخابي 

سياساتها منصبة في ايجاد حل لهذه المشاكل على حساب المشاكل وكانت كل جهود الدولة 
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بذلك انفردت المؤسسة العسكرية في و ،السياسية، االجتماعية،...)األخرى (االقتصادية، 
على رأسها وتغاضت اشراك األطراف األخرى ورسم السياسات العامة للدولة، وأهملت 

كانت عالقة المؤسسة العسكرية مع هذه األخيرة معقدة، فكانت تارة واألحزاب السياسية، 
  تارة أخرى سلمية حوارية.وردعية تعسفية 

يظهر دور األحزاب في التأثير على هذه السياسات ال على المستوى الرسمي فلم 
مؤسسات الدولة (كون الجزائر عرفت فراغ مؤسساتي في وألنها ليست ممثلة في سلطات 

ال على المستوى غير الرسمي ألن الجزائر دخلت حالة الطوارئ منذ وهذه الفترة). 
اءت من األحزاب كمجموعة األحزاب ، لكن نجد بعض المساهمات التي ج1992فيفري 

لكنها لم ومجموعة العقد الوطني (أرضية روما) ومجموعة اأحزاب السبعة، واألربعة 
على رأسها وانفرد النظام واألمنية خاصة، وتؤثر في رسم السياسات العامة عامة 

  توجيهها.والمؤسسة العسكرية في رسمها 

الشرعية  إلىأما فيما يخص دور األحزاب في رسم السياسة العامة بعد العودة و
قواعد والدستورية، فان المعطيات قد تغيرت كما تغيرت معها قواعد اللعبة السياسية 

القنونين و 1996ذلك يظهر من خالل التعديل الدستوري لسنة وصناعة القرار السياسي، 
  .األحزاب السياسيةوات باالنتخاب المتعلقين 97/09و 97/07

وجود مجالس منتخبة رغم ذلك يبقى دور األحزاب السياسية محدودا بغض النظر ل
، أين نجد البرلمان في السلطة التشريعيةيظهر ذلك جليا ووجود عدة حكومات ائتالفية. و

ائتالف والعهدتين التشريعيتين تابع للسلطة التنفيذية، رغم وجود أغلبية برلمانية  خالل
 المعارضة، إلى جانب حكومي، حيث أصبحت المصالح الحزبية هي سمة العمل البرلماني

  التضييق.وتوجهاتها، لكن ذلك يلقى الرفض وكانت ضعيفة في التعبير عن مواقفها التي 

استطاع البرلمان في عهدته األولى تجاوز مختلف الحواجز النفسية من جهته 
تلف التيارات، أين تم تحقيق التعايش السياسي داخل االيديولوجية التي كانت قائمة بين مخ

المؤسسة التشريعية. أما الجانب التشريعي فكان ضعيفا سواء كان من حيث مشاريع 
جانب عدم التزام الحكومة بجدول األعمال المتفق عليه،  إلىالقوانين أو اقتراحات النواب، 
قد وت التي بادر بها النواب، تعليق بعض االقتراحاوراغ ـمما أدخل البرلمان في شبه ف

أن السلطة التنفيذية تجاوزت في واعتبار سوى غرفة تسجيل، خاصة  إلىأدى هذا الوضع 
نفس الشيء في ، الحكومةوالكثير من األحيان القوانين المنظمة للعالقة بين البرلمان 

الدليل على وة، ه في كل األحوال ليس لهذا الدور أي فعاليالجانب الرقابي، فالثابت عمليا أنّ
 إلىذلك أن في الحاالت التي باشر فيها البرلمان الرقابة بمقتضى أدواتها، األمر لم ينتهي 

  بالتالي لم يستطع البرلمان التأثير على الحكومة.وتحقيق نتائج ملموسة، 

ال والتي في غالب األحيان تقاريرها النهائية ال تقدم وأعمال لجان التحقيق مثال ف
بالتالي فقدانها و يـاقامة الجزاء المادي أو القانوني على المعن إلىتعرف، فهي ال تؤدي 

بالتالي ليس لها أي تأثير على وهذا يدل على أن هذه اللجان ليس لها أي فعالية  وللقرار، 
جانب القيود المفروضة على تشكيل هذه اللجان، فمجرد التصويت على  إلىالحكومة، 

ا يعد بمثابة اجراء سياسي موجه الحراج الحكومة خاصة اذا كان موضوع الئحة انشائه
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 يثير اهتمام الرأي العام من جهة، ومن جهة أخرىوالتحقيق يدخل في دائرة اختصاصها 
للسلطة لم يمنح ذلك والمكانة التي أعطيت للسلطة التنفيذية من اختصاصات فاعلة، 

هذا الوضع حد من دور وأي أصبحت مقيدة تقبع مكانها،  التشريعية أبقى هذه األخيرة
سلطته فيما وجانب سلب مجلس األمة من المجلس الشعبي الوطني سيادته  إلىالبرلمان، 

 المصادقة عليها.ويخص التصويت على القوانين 
ان طبيعة النظام السياسي الجزائري جعلت تجربة البرلمان التعددي في وضع لم 

لقد واعالمي تعددي، والمتعلقة بتجسيد تفتح سياسي يستجب لمطالب الطبقة السياسية، 
قد أدى و، أثرت أزمة الشرعية على البرلمان الذي وجد نفسه تحت هيمنة السلطة التنفيذية

جانب  إلىالرقابي للمجلس الشعبي الوطني، وعدم فعالية الدور السياسي  إلىهذا الوضع 
لكنه جهاز وحزبية، و صيةذا الدور العتبارات مصلحية شختنازل مجلس األمة عن ه

  لممارسة الرقابة على المجلس الشعبي الوطني.

 فإنها  األحزاب التي شاركت في ممارسة الحكم من خالل البرلمان أو الحكومة أما
يظهر ذلك من خالل ولم تتحمل المسؤولية فيما وصلت اليه وضعية السلطة التشريعية، 

أحزاب االئتالف الحكومي، التي فضلت الحصول على المكتسبات الحزبية بدل ممارسة 
أصحاب القرار العتماد توجه حقيقي نحو الديموقراطية والضغط على راسمي السياسات 

الخيار الشعبي قد توفرت، من حيث  إلىأن عوامل نجاح العودة واالنفتاح، خاصة و
النقائص الموجودة في وجانب الثغرات  إلىة، ـتجاوز المرحلة األمنيو االستعداد السياسي

عالقتها بالسلطة وسير عمل السلطة التشريعية والمتعلقة بتنظيم والنصوص القانونية 
من حيث النوع في والنتيجة أن األداء البرلماني كان ضعييفا من حيث الكم ، والتنفيذية
السياسية للبرلمان مازالت ضعيفة، كما أن واعية الذي يؤكد أن الشخصية االجتمو عمومه،

  عدم قدرتها على القيام بوظيفتها.وخضوع البرلمان للهيئة التنفيذية راجع لضعف األحزاب 

كذا المشاركة في الحكومة، ومان ـرغم وجود معظم التشكيالت السياسية في البرل 
مراكز اتخاذه، لذا بقي دورها  إلىاال أنها لم تستطع التأثير في القرار، بل لم تصل أصال 

أن تواجدها في المؤسسة التشريعية لم يتجاوز حضورها فقط تحت ومحدود الفعالية، 
عجزها من جهة أخرى، وضعفها ومضلة البرلمان بسبب قوة السلطة التنفيذية من جهة 

فهي لم تخرج من دائرة االيديولوجية، حيث مازال رئيس الجمهورية محور النظام بفضل 
األحزاب في معالجة الملف األمني ويتضح أيضا العجز بين السلطة صالحياته، ووراته قد
تمكنت في ذلك من خالل تحقيق اتفاقية و ،التكفل به إلىالذي دفع بالمؤسسة العسكرية و

األمر الذي يؤكد قوة المؤسسة العسكرية  ،التي ساهمت في تحسين الوضع األمني ،الهدنة
  ائري.في النظام السياسي الجز

 2007 -1997فيما يخص الحكومات االئتالفية التي عرفتها الجزائر في الفترة و
التمثيل الحزبي وع التكنوقراطي ـ(المجال الزمني للدراسة)، تميزت في تركيبها بالطاب

المتواضع مقابل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، حيث تنازلت أحزاب المعارضة 
غير الممثلة في البرلمان برامجها االنتخابية في سبيل المتناقصة ايديولوجيا بما فيها 

الصراع وكما تميزت هذه الحكومات بعدم االستقرار الوزاري ، المشاركة في الحكومة



  خاتمة
 

290 
 

 إلىغياب التنسيق وهيمنة رئيس الجمهورية على صالحيات الحكومة الذي أدى والحزبي 
نع السياسة العامة مما قلص هامش مشاركة األحزاب في صوتشكيل حكومات موازية، 

  صنع القرار.و

أما حصيلة األعمال المنجزة في مختلف المجاالت من طرف هذه الحكومات في هذه 
، فهي أخرى إلىضئيلة مقارنة بمطالب المواطنين المتزايدة من سنة والفترة تعتبر ضعيفة 

المحددة مما جالها االنجازات ال تنتهي في آومشاريع معظم هذه الوال تلبي هذه المطالب، 
هذا ينعكس سلبا وكذا زيادة الغالف المالي الخاص بها وهذه الفترة  تمديديجبر الحكومة ب

هذا ومصداقية الحكومة من جهة ثانية، والخزينة العمومية وة ـعلى المواطنين من جه
  النظام.وخاصة بالسلطة واالدارة وفقدان ثقة المواطن بالحكومة  إلىيؤدي 

 ،عدم وجود معارضة جادة قادرة على التأثير في القرار من جهة أخرى نالحظ 
أحيانا وتقوم بنقد النظام، ويظهر ذلك من خالل وجود أحزاب أحيانا في صف المعارضة و

كما ، بهذا فقدت األحزاب السياسية الثقة من طرف الشعبوجانبه،  إلىتقف وتساند النظام 
االنقسامات داخل األحزاب، اذ و ظاهرة االنشقاقات أ إلىتجدر االشارة في هذا الصدد 

المالحظ أن معظم هذه االنقسامات حدثت وتعتبر محاولة لتأسيس معارضة من نوع جديد، 
هذا و، 2004أيضا قبل االنتخابات الرئاسية لسنة و 1999غداة االنتخابات الرئاسية لسنة 

  هشة.وسكة فهي غير متما سياسيا،ويدل على ضعف األحزاب تنظيميا 

لالحتواء التدريجي من طرف السلطة  تتعرض المعارضة السياسية في الجزائركما 
على هذا األساس تصبح وظيفة المعارضة تهدر ومقابل امتيازات مادية أو سياسية، 

التعددية داخل الحقل  إلىالتعددية الحزبية التي تتجه تدريجيا والديموقراطية التمثيلية 
هذا ما ال يخدم تطور الديموقراطية في الجزائر وتجاه داخل البرلمان، أحادية االوالسياسي 

بروز قوى سياسية بديلة نابعة من  إلىأدت هذه الظاهرة وال يخدم المواطن عموما، و
المجتمع المدني ممثلة في تنظيمات دينية نسوية،...الخ تأخذ على عاتقها مطالب المواطنين 

  المختلفة.

بحكم أن دور األحزاب السياسية في التأثير في رسم السياسة العامة في الجزائر و
تتمثل في وأن تطرقنا اليها بالتفصيل، وعدة عوامل سبق  إلىمقيد، فهذا يعود ومحدود 

قيدت من نشاط البعض والقانونية التي قضت على بعض من األحزاب، والقيود الدستورية 
فالتدخل ، االجتماعيةواالديولوجية، الثقافية والتاريخية  سيةجانب العوامل السيا إلىاألخر 

هذا ما جعل و العسكري في الحياة السياسية جعل من العمل السياسي مسألة شخصية
، النخبة السياسية تقف أمام خيارين: سواء تقبل توجه النظام أو تنسحب من العمل السياسي

لنشاط السياسي لألحزاب أمر مستحيل استمرار حالة الطوارئ جعل من اوالوضع األمني ف
  مسيرات.وبسسبب تقلص الحريات السياسية كحرية الصحافة، تنظيم مظاهرات 

أحزاب بالمعنى التي جعلتها ال تعتبر هشاشة األحزاب السياسية، من جانب آخر 
لهذا عرفت وانما جماعات من األفراد تجمع حول شخصية كاريزمية واحدة والحقيقي 

يمكن القول أن األحزاب وهذا ما أضعفها. واالنشقاقات ونقسامات مجموعة من اال
، ذلك فيما يخص مدى تطبيق 1997السياسية في الجزائر قد شهدت تغيرات كبيرة منذ 
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فأغلب األزمات التي عرفتها األحزاب الجزائرية خالل الفترة ، الديموقراطية داخلها
سيطرة والمذكورة هي في مجملها تعبير عن رفض المستوى القاعدي لألحزاب الجزائرية 

 إلىباالضافة المصيرية منها، وخاصة المهمة واحتكارهم عملية اتخاذ القرارات والقادة 
ع الممارساتي لألحزاب الجزائرية ال ما يمكن مالحظته أن الواق، التداول على السلطة

القوانين األساسية، فأغلبها ويتطابق مع النصوص القانونية المتمثلة في األنظمة الداخلية 
قوانينها األساسية، لكن الواقع الممارساتي شيء وتنادي بالديموقراطية في بناها الداخلية 

ما أدى ارتباط و وهتحكمهم في شؤون الحزب، وأخر من استغالل القادة لمناصبهم 
ليست أحزاب برامج، ووصفها بأنها أحزاب كاريزمية، واألحزاب الجزائرية بزعمائها 

  تقبل الرأي األخر. وعدم تحمل وتفشي ظاهرة التعصب للرأي  إلىباالضافة 

أن األحزاب التي عرفت تغييرا على مستوى بنياتها و نقطة أخرى ه إلىكما نصل 
المشاركة في وتطبيق أليات الديموقراطية  إلىقاعدتها و لم يكن بسبب حاجة مناضليها

ذو عالقة والتداول على السلطة بشيء كبير بقدر ما كان هذا التغيير سياسي واتخاذ القرار 
 العوامل التاريخية التي جعلت من العنف السياسي وسيلة للتغيير إلىضافة إ، مع النظام

القول بأن العنف ثقافة  إلىهذا ما يقودنا وفاالنتقال من مرحلة ألخرى يتم دائما بالعنف، 
(بداية من تاريخ الحركة  أن التطور السياسي في الجزائر مقرون باألزماتوفي الجزائر، 

أحداث  إلىوصوال  1965ثم انقالب عام  1962الوطنية االستقاللية، مرورا بأزمة صائفة 
أفرزت السنوات السابقة  كما )1992م توقيف المسار االنتخابي في جانفي ث 1988أكتوبر 

 إلىهدفها الوحيد الوصول وللتعددية ثالث تيارات سياسية متنافرة ال تقبل التعايش، 
درجة  إلىجانب نقص الثقافة السياسية التي الترقى  إلىليس خدمة المجتمع. والسلطة 

كذا و، الجهويةوالتنظيمات التقليدية كالقبلية العروشية ما تعتمد على نّإواألحزاب السياسية، 
اللغوي الذي أثر سلبا على الحياة الحزبية عوض أن يكون بمثابة والبشري والتنوع الثقافي 

هذا بسبب استخدام هذه الحساسيات في خطابات األحزاب الشعبوية عوض وحافزا لها، 
 وطنية.والدفاع عن برامج شاملة 

  

ن دراسة األحزاب السياسية في الجزائر، تعطي لنا صورة دقيقة عن حقيقة إ      
رسم ودورها في اتخاذ القرارات وعن مكانة هذه األحزاب والديموقراطية في الجزائر 

األحزاب نفسها عن بداية الطريق بالنسبة وحيث تعبر الممارسة الحزبية  السياسات،
ال يمكن لمجتمع أن ينتقل وعن وضع انتقالي، صنع القرار فاألحزاب تعبر وللديموقراطية 

الديموقراطية بصفة مباشرة دون المرور بتجارب تقدم له ركائز يستند عليها لمواجهة  إلى
لكن ستتحدد مستقبال واألحزاب في هذا الواقع ال تزال في مرحلة تكوينية، والمستقبل، 

مكانتها في النظام السياسي و دور األحزاب المتوسطوبالتحديد في المدى القريب و
يا في الساحة السياسية الجزائرية نابع عن الحراك السياسي الموجود حال هذاو الجزائري

  :تجاهيني افالذي يتحدد و

 في المشاركة في رسم تقييد دور األحزابوبقاء الوضع على حاله  :األول 
  العامة. ةالسياس
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 رسم ومشاركتها في اتخاذ القرار واألحزاب الرفع من فعالية  :الثاني
  .العامة ةالسياس

الضغط الذي تتلقاه  إلىهذا يعود ومن المحتمل تبني النظام االتجاه الثاني، و 
مختلف و 2011السلطة من الشارع بعد االحتجاجات العنيفة في الخامس من جانفي 

جانب ثورات الربيع العربي التي أسقطت أنظمة  إلىاالضرابات والمسيرات التي تلتها، 
وليبيا، وظهور  ، اليمنديكتاتورية تقلدت الحكم لعدة عقود في كل من تونس، مصر

وسوريا ...الخ ،هذا  ،احتجاجات في العديد من الدول العربية األخرى كالمغرب، البحرين
بعد  حسوس بدأ ذلكما دفع النظام بالبدء في اصالحات سياسية لتكريس انفتاح سياسي م

اعالن ريس الجمهورية السيد "عبد العزيز و، 2011فيفري  23في  رفع حالة الطوارئ
مراجعة قوانين ذات وتعديل الدستور المتمثلة في وبوتفليقة" عن قيامه باصالحات سياسية 

الت التنافي مع العهدة احياة السياسية أبرزها قانون األحزاب، االنتخابات، حلصلة با
مناقشة  أيضاو ،2011أفريل  15األمة في  لخ في الخطاب الذي ألقاه علىالبرلمانية...ا

المصادقة عليها في شهر ورته الخريفية العادية وفي دفي البرلمان  القوانين العضويةهذه 
 ،2012ي منتصف شهر جانفي اصدرها من طرف رئيس الجمهورية فو 2011ديسمبر 

 )2012(ر من عشرين حزبا سياسيا جديدا في الثلث األول من السنة الجارية أكثاعتماد و
راك كل باش 2012اي م 10اجراء انتخابات تشريعية في و، داخليةمن طرف وزارة ال
  .يؤكد جليا هذا االتجاه التشكالت السياسية

ق تلك القوانين على االتجاه يستوجب على السلطة تطبيوللبقاء على هذا المسار و
على النظام السياسي وى ورق، حبر عل تركها ب خطاء السابقةاأل أرض الواقع، بعدم تكرار

األخذ بعين االعتبار أراء ون أجل تكريس الديموقراطية، األحزاب السياسية العمل معا مو
 حل مشاكلهم كذاوتلبيتها،  إلىالسعي و خاصة الشبابوالمواطنين حاجات ومطالب و

 الرشوة،...الخوالبيروقراطية، الفساد  البطالة، السكن، القدرة الشرائية،األساسية كاألمن، 
احساسهم و خاصة المصيرية منها،و رسم السياساتواشراكهم في اتخاذ القرارات  أيضاو

قدراتهم وباعطائهم فرصة الظهار امكانياتهم ذلك ومركز النظام وة ـأنه قوة الدول
بكل وبالكفاءة الالزمة وتقلد مراكز المسؤولية بالطرق القانونية وبتمكينهم من الوصول 

  .اعطاء كل ذي حق حقهوالرشوة واالبتعاد عن المحسوبية وشفافية، 

القوانين المختلفة التي تنظم وسياسية عليها احترام الدستور من جهتها فاألحزاب الو 
كذا التداول على وطية داخلها، تفعيل الديموقراوخاصة قوانينها الداخلية والحياة السياسية 
عليها أيضا العمل من أجل ارجاع الثقة للشعب في و، كسب شرعية فعليةالسلطة حتى ت

(األحزاب) األقرب من المواطنين  نهاة عقود كودبعد قطيعة دامت لعمؤسساتها والدولة 
الوسائل التي والمهام التي تقوم بها وفي اطار الوظائف  معهم المباشروالدائم لتعاملها 
 ،أن تكون على قد المسؤولية اعليهو بالتالي فهي الجهة المؤهلة للقيام بهذه المهمة تستعملها

حتى الجهوي كي تخدم الشعب والسياسي وأن تتجاوز تباينها االيديولوجي  ا أيضاعليهو
االعتراف بالرأي  أيضا عليهاو على حساب أخرى،جهة و أليس فئة والجزائري برمته 

بلورة اتفاق مدني بين مختلف الحساسيات الموجودة في و ليس اقصاء األخر،واألخر 
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هذا ال يتم اال بترسيخ ثقافة و اجتماعيوالمجتمع مما يسمح باحداث استقرار سياسي 
  المجتمع.ولخدمة المواطن والتنازالت لتجاوز الخالفات الفردية لصالح النظام العام 

أما النظام السياسي فعليه الفصل في طبيعة النظام السياسي المنتهج خاصة بعد 
عليه تبني نظام برلماني ألنه النظام الذي يمكن لكل والتعديل الدستوري المنتظر، 

 زد على ذلك ن،التشكيالت السياسية الموجودة في الساحة السياسية التمثيل في البرلما
الثورية التي شاركت والنقابية والسياسية ويات الوطنية الشخصوفمعظم األحزاب السياسية 

رئيس مجلس األمة طالبت يتبني  في هيئة المشاورات التي قادها "عبد القادر بن صالح"
اعطاء و ، بالتالي فعلى السلطة األخذ برأي األغلبية مع احترام رأي األقلية،هذا النظام

تور لصالح السلطة التنفيذية كما جرت تعزيز دوره بعدم تعديل الدسوه ـالبرلمان مكانت
االنفراد في الحكم  إلىالعادة، ألن جعل هذه األخيرة ذات سلطة قوية سيؤدي حتما 

األحزاب  منحوبالتالي اذا أريد للديموقراطية أن تكون و تهميش دور السلطة التشريعية،و
على العالقة بين هو رسم السياسات العامة فيجب التركيز وال السياسية دورها الفعلي أ

االعتماد على مبادئ التمثيل و، السلطتين بالحرص على عدم تعدي الواحدة على األخرى
  االعتراف القانوني بحق المعارضة.والديموقراطي الذي أساسه الحريات العامة 

عن دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامة هو  ألخيروما يمكن قوله في ا
العمل على  المهم هو لكنو بوضع دستور جديد،وعدم االكتفاء بوضع القوانين أو تعديلها 

العمل سويا مع كل الجهات التي تملك الحل (النظام و وضع هذه القوانين حيز التنفيذ،
التقرب من المواطنين للتعرف على و ،المجتمع المدني) السياسي، األحزاب السياسية،

أصحاب القرار وراسمي السياسات العامة  إلىايصالها وانشغاالتهم وحاجاتهم ومشاكلهم 
   بأي طريقة.ومن ثم حلها بأسرع وقت و
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  األول:الملحق 
إنطالقا من إعالن المجلس الدستوري  1997جوان  5نتائج االنتخابات التشريعية 

  :1997جوان  9المؤرخ في  01رقم 
  

، إنطالقا من إعالن المجلس الدستوري رقم 1997جوان  5كانت نتائج إنتخابات و
 :كما يلي 1997جوان  9المؤرخ في  01

  .16 773  087عدد المسجلين:  -
  .10 999 139عدد الناخبين:  -
  .5 768 170عدد الممتنعين:  -
  %34.4بنسبة:     502 787عدد األصوات الملغاة:  -
   %40.6بنسبة:    10 496 352عدد األصوات المعبر عنها:  -
 %.65.60نسبة المشاركة:  -
  :النتائج النهائية كانت كما يليو

  
 

 الحزب السياسي أو القوة الحرة

  
 

عدد األصوات 
المتحصل 

 عليها

نسبة عدد األصوات المعبر 
عليها عنها المتحصل 

بالمقارنة مع عدد األصوات 
المعبر عنها على المستوى 

 الوطني

  
 

عدد المقاعد 
المتحصل 

 عليها

  
نسبة التمثيل في 
المجلس الشعبي 

 الوطني

 %40.79 155 %33.66 434 533 3 التجمع الوطني الديمقراطي 

 %18.16 69 %14.80 154 553 1 حركة مجتمع السلم 

 %16.84 64 %14.26 285 497 1 جبهة التحرير الوطني

 %8.95 34 %8.72 446 915 حركة النهضة

 %5.00 19 %5.03 848 527 جبهة القوى اإلشتراكية

التجمع من أجل الثقافة 

 الديمقراطية و

442 271 4.21% 19 5.00% 

 %2.89 11 %4.38 233 459 األحرار

 %1.05 4 %1.85 493 194 حزب العمال

 %0.79 3 %0.62 371 65 الحزب الجمهوري التقدمي

اإلتحاد من أجل الديمقراطية 

 الحرياتو

51 090 0.49% 1 0.26% 

 %0.26 1 %0.35 374 36 الحزب اإلجتماعي الحر

 %100 380 %88.37 999 275 9 المجموع
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  فأصبح التمثيل في المجلس الشعبي الوطني وفقا لما يلي: 
  -  :التمثيل النسوي  

، موزعة حسب %3مترشحة، بنسبة تمثيلية تقدر بـ  322إمرأة من بين  13تم إنتخابات 
 مايلي: 

  من حزب التجمع الوطني الديمقراطي. 7 -
  من حزب القوى اإلشتراكية. 2 -
 من حزب حركة مجتمع السلم. 2 -
 من حزب العمال  1 -
 الديمقراطية.ومن حزب التجمع من أجل الثقافة  1 -
  - :التمثيل حسب المستوى التعليمي 
  %21 :نائبا 80ما بعد التدرج:  -
  %53 :نائب 201: يمستوى التدرج الجامع -
 % 21 :انائب 78الثانوي:  -
  %4 :انائب 17المتوسط:  -
 %1:انائب 02اإلبتدائي:  -
  -  :التمثيل حسب السن 
 % 9، انائب 34): 25-35( -
  % 47: انائب 178سنة):  36-45( -
 % 35 :انائب 132سنة):  55 -46( -
 % 9 :انائب 34سنة):  56-65(  -
 % 01: ينفما فوق): نائب 66( -

 
 
 

-1997المجلس الشعبي الوطني، حصيلة أعمال المجلس الشعبي الوطني  المصدر:
  .13-11، ص2002
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  الثاني:الملحق 
  

عدد األسئلة الشفوية المودعة من طرف األحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في 

  )2002- 1997الفترة التشريعية الرابعة(

  

 سؤاال 715و اشفوي سؤاال 501) تم ايداع 2002-1997في الفترة التشريعية الرابعة (
  وتوزع هذه األرقام كما يلي: اكتابي

سؤاال شفاهيا  75و اكتابي سؤاال 200ونميز في هذا اإلطار حزب حركة مجتمع السلم بـ 
سؤاال شفاهيا  46و اكتابي سؤاال 185)، ثم حزب جبهة التحرير الوطني بـ 275( أي 
سؤاال ( أي  79و اكتابي سؤاال 100)، ثم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 231(أي 
)، ثم حزب 121( أي  اشفوي سؤاال 104و اكتابي سؤاال 17)، ثم حركة النهضة بـ 179

)، ثم 56سؤاال شفويا ( أي  32و اكتابي سؤاال 24جل الثقافة والديمقراطية بـ التجمع من أ
)، وهو الشيء 27سؤاال شفويا ( أي  269جبهة القوى اإلشتراكية بسؤال كتابي واحد 

  العمل المعارض والعلني. إلىالذي يبرز ميله 
سئلة "حمس" إحتلت المرتبة األولى في طرح األ فمن خالل هذه األرقام نالحظ أن

خاصة الكتابية منها، في حين نجد جبهة القوى االشتراكية قد ركزت على األسئلة الشفوية 
حيث طرحت سؤال كتابي واحد وهذا يعكس طبيعة الحزب المعارض، في حين نجد أن 

سؤاال كتابيا  92سؤاال، منها  138األحرار تواجدوا بقوة على هذا المستوى إذ سجلوا 
  شفاهيا 39و

 260) تم طرح 2003دورة خريف  -2002ية العهدة التشريعية الخامسة (أما في بدا 
  ، وتتوزع هذه األرقام كما يلي: اكتابي سؤاال 140سؤال شفوي و

  اكتابي سؤاال 80و اشفوي سؤاال 95جبهة التحرير الوطني بـ.  
  أسئلة كتابية. 6و اشفوي سؤاال 64حركة اإلصالح الوطني بـ  
  أسئلة كتابية. 9و اشفوي سؤاال 18بـ التجمع الوطني الديمقراطي  
  اكتابي سؤاال 28و اشفوي سؤاال 25حركة مجتمع السلم بـ.  
  سؤال شفوي وسؤالين كتابيين. 32األحرار بـ  
  أسئلة كتابية. 6أسئلة شفوية و 07حركة الوفاق الوطني بـ  
  اشفوي سؤاال 16حزب العمال بـ. 
  اشفوي سؤاال 16حزب العمال بـ. 

  

  .117ین شریط" التجربة البرلمانیة الجزائریة في ظل التعددیة"، مرجع سبق ذكره، ص: األمالمصدر
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 الملحق الثالث

  2002نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 

 
عدد المسجلين:  كانو ،%40.09كانت نسبة المشاركة في هذا اإلتسحقاقو        

عدد  876.342الملغاة : عدد األصوات  ، 8.287.340، عدد الناخبين: 17.981.042
 . 7.410.998األصوات المعبر عنها: 

تتوزع المقاعد المحصل عنها حسب األحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني كما و
 يلي:

      199من أصل  انائب 26جبهة التحرير الوطني:  -1

      47من أصل  انائب 12التجمع الوطني الدیمقراطي:  -2
      47صل أنواب من  08حركة اإلصالح الوطني:  -3
        38نواب من أصل  04حركة مجتمع السلم:  -4
          21نواب من أصل  09حزب العمال:  -5
          30نواب من أصل  07األحرار :  -6
       08نواب من أصل  03الجبھة الوطنیة الجزائریة:  -7

  :التمثيل النسوي خالل العهدة  

، حيث نسجل هناك إرتفاع مقارنة بالعهدة البرلمانية إمرأة في الغرفة األولى 25وجود 
  إمرأة. 13التي كانت في حدود  1997األولى سنة 

  :التمثيل من حيث المستوى التعليمي  

يتوزعون  ونائب دون المستوى الجامعي  69نائب هناك حوالي   389ففي اصل 
 كما يلي: 

  : المستوى الثانويانائب 52 -

 : المستوى المتوسطانائب 14 -
 : المستوى اإلبتدائي  نائبين -
 نائب: دون المستوى  -

 

مارس  08، الصادرة بتاریخ 1309جریدة البالد، یومیة إعالمیة جزائریة، العدد  المصدر:
2004.  
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  :الملحق الرابع

  1992غاية  إلىاألحزاب السياسية المعتمدة في الجزائر 
  

  األحزاب المنحلة  االتجاه  تاريخ التأسيس  سماء االحزاب
    حزب وطني إسالمي عربي  FLN  01/11/1954جبهة التحرير الوطني 

الحزب االجتماعي الديموقراطي 
PSD  

  حل  حزب علماني ديمقراطي  14/08/1989

حزب الطليعة االشتراكي 
  PAGS (التحديدي)

    حزب ديمقراطي الئكي  10/09/1989

  04/03/1992  حضاريحزب إسالمي له طرح   FIS  12/09/1989 الجبهة اإلسالمية لالنقاذ
التجمع من أجل الثقافة 

  RCDالديموقراطية و
    حزب ديموقراطي بربري  12/09/1989

 التنميةوالحزب الوطني للتضامن 
PNSD  

    حزب وطني ديمقراطي  12/09/1989

    حزب وطني إسالمي معتدل  PRA  12/09/1989حزب التجديد الجزائري
    حزب وطني  PNA  07/11/1989 الحزب الوطني الديمقراطي
    حزب علماني رأسمالي  PSL  11/11/1989الحزب االجتماعي الحر
حزب علماني إشتراكي ديمقراطي   FFS  20/11/1989جبهة القوى االشتراكية

  )RCDبربري (أكثر جذرية من 
  

    حزب وطني  UFD  26/11/1989إتحاد القوى االشتراكية
    حزب وطني ديمقراطي  PR  26/11/1989 الحزب الجمهوري
    حزب إسالمي إصالحي  PUP  27/11/1989حزب الوحدة الشعبية
    حزب وطني إصالحي  FNS 02/12/1989الجبهة الوطنية لالنقاذ

الحزب الوطني لالنسان حزب 
 PAHCرأسمال

    حزب إجتماعي رأسمالي  06/12/1989

    حزب وطني إصالحي  UFP  31/12/1989 إتحاد القوى من أجل التقدم
للتجديد الحركة الديموقراطية 

  MDRAالجزائري
    حزب وطني إسالمي  14/01/1990

    حزب يساري  PST  27/01/1990الحزب االشتراكي للعمال
الجمعية الشعبية للةحدة 

  APPLAالعملو
    حزب إسالمي إصالحي  27/01/1990

االتحاد من أجل الديموقراطية 
  UDLالحريةو

    حزب ديمقراطي  03/02/1990

    حزب يساري تروتكسي  PT  26/02/1990حزب العمال
الحركة من أجل الديموقراطية في 

  MDA الجزائر
  حل  حزب وطني إسالمي عربي  20/03/1990

    حزب وطني ديمقراطي  PFD  27/06/11990الحزب التقدمي الديمقراطي
    حزب وطني إصالحي  PRP  01/07/1990الحزب الجمهوري التقدمي

  حل  حزب وطني إسالمي  MEO  18/07/1990حزب االمة
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الحركة من أجل الشباب 
  الديمقراطي
MJD  

    حزب وطني ديموقراطي  25/07/1990

حركة القوى العربية 
  MFAIاالسالمية

  

    حزب عربي إسالمي  04/08/1990

    حزب عربي إسالمي  RAI  29/08/1990التجمع العربي االسالمي
    حزب وطني  UPA  14/10/1990إتحاد الشعب الجزائري

للديموقراطيين التحالف الوطني 
  ANDIالمستقلين

    حزب وطني ديمقراطي  20/10/1990

    حزب وطني إصالحي  FDU  12/11/1990جبهة الجهاد من أجل الوحدة
حزب إسالمي عربي إصالحي   MINI  28/11/1990حركة النهضة االسالمية

  (باديس)
  

    حزب وطني  FGI  08/12/1990جبهة أجيال االستقالل
حرية من أجل العدالة 

  AJLالحريةو
    حزب ديمقراطي إصالحي  11/12/1990

الحركة الجزائرية للعدالة 
  MAJDالتنميةو

    حزب وطني إصالحي  02/01/1991

    حزب وطني ديمقراطي  GD  27/01/1991الجيل الديموقراطي
التجمع الجزائري 

  RABIالبومدييني
    حزب وطني عربي  16/02/1991

الحركة الجزائرية من أجل 
  MSAاالصالة

    حزب وطني  10/03/1991

 العملوالعدالة وحزب العلم 
PSJD  

    حزب وطني إشتراكي  10/03/1991

الحزب الجزائري للعدالة 
  PAJDالتقدمو

    حزب إصالحي تقدمي  13/03/1991

جبهة االصالة الجزائرية 
  FAADالديمقراطية

    حزب وطني ديمقراطي  25/03/1990

    ليبيراليحزب   ALP  04/04/1991الحزب الحر الجزائري
    حزب وطني إجتماعي  PJS  29/04/1991حزب العدالة االجتماعية

حزب إسالمي عربي إصالحي   HAMAS  29/04/1991حركة التجمع اإلسالمي
  (إخواني)

  

    حزب وطني إجتماعي  PEL 26/05/1991الحرياتوحركة البيئة 
الجزائر اإلسالمية 

  JMCالمعاصرة
    حزب إسالمي إصالحي  29/05/1991

    حزب وطني عربي  54AHD  29/05/1991 1954 عهد
    حزب وطني ديمقراطي  FFP  17/07/1991جبهة القوى الشعبية

    حزب وطني  PNA  17/07/1991التجمع الوطني الجزائري
التجمع من أجل الوحدة 

  RUNالوطنية
  

    حزب وطني  24/07/1991
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منطقة قوى الجزائر الثورية 
 OFARILاالسالمية الحرة

    حزب وطني إسالمي إصالحي  08/09/1991

التجمع الوطني من أجل 
  RNDالديمقراطية

    حزب وطني ديموقراطي  29/09/1991

    حزب وطني إجتماعي  RJN  28/10/1991تجمع شباب االمة
    حزب وطني إجتماعي  PD  28/10/1991حزب الحق

    حزب إسالمي عربي  MRI  09/11/1991وكالة الرسالة االسالمية
    حزب ديمقراطي علماني  FFD  24/11/1991االشتراكيةجبهة اقوى 

الحركة من أجل المستقبل الوطني 
  MANDالديمقراطيو

    حزب وطني ديمقراطي  19/01/1992

الحزب الوطني الديمقراطي 
  PNDSاالشتراكي

    حزب إشتراكي ديمقراطي  22/01/1992

    حزب وطني إسالمي  PEI  22/01/1991حزب االمال االسالمي
للقوات  PEIاالتحاد الوطنيحزب 

  PUNFPالشعبية
    حزب وطني إشتراكي  19/02/1992

الحركة الوطنية للشباب 
  PNJAالجزائري

    حزب وطني  19/02/1991

    حزب وطني  MNE  20/08/1997الحركة الوطنية لألمل
االشهار، الجزائر: الدليل االقتصادي االجتماعي، والنشر و: المؤسسة الوطنية لالتصال المصدر 

  .112، 110، ص 1992االشهار، والنشر والجزائر: المؤسسة الوطنية لالتصال 
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  1997مارس  06االحزاب السياسية في الجزائر بعد مطابقتها لقانون االحزاب 
  االتجاه  تاريخ التأسيس  إسم الحزب  الرقم

  وطني ديمقراطي  RND  03/04/1997الديمقراطيالتجمع الوطني   01

  عربي إصالحي إسالمي  1991ديسمبر   HMS (MSP)حركة مجتمع السلم  02

  وطني إسالمي عربي  FLN  01/11/1954جبهة التحرير الوطني  03

  إسالمي عربي إصالحي  1990اكتوبر   MSحركة النهضة  04

  ديمقراطي بربري علمانيإشتراكي   FFS  29/09/1963جبهة القوى االشتراكية  05

  يساري تروتسكي  RCD  12/12/1989الديموقراطيةوالتجمع من أجل الثقافة   06

    PT  26/02/1990حزب العمال  07

  وطني إصالحي  1990ديسمبر   الحرياتواالتحاد من أجل الديمقراطيات   08

    PRP  05/05/1990الحزب الجمهوري التقدمي  09

  وطني إسالمي معتدل  15/11/1989  التحالف الوطني الجمهوري  10

      PRAحزب التجديد الجزائري  11

  وطني عربي  29/05/1991  الجزائريةالحركة الوطنية للشبيبة   12

    54AHD  08/10/1990 حركة عهد  13

      جبهة الجزائريين الديموقراطيين  14

      التجمع الوطني الجمهوري  15

    1989جويلية   الشعبيةوالحركة من أجل الديمقراطية   16

  1989أكتوبر   التنميةوالحزب الوطني من أجل التضامن   17

  

  

      الحزب االشتراكي للعمال  18

      حركة الوفاء الوطني  19

 وطني  24/07/1991  التجمع من أجل الجزائر  20

      RUNالتجمع من أجل الوحدة الوطنية  21

  وطني  24/07/1991  التجمع الوطني الدستوري  22

    MNE    20/06/1997 الوطنية لالملالحركة   23

 وطني  27/01/1999  حركة االصالح الوطني  24

      الجبهة الديمقراطية  25

االشهار، الجزائر: الدليل االقتصادي االجتماعي، والنشر والمؤسسة الوطنية لالتصال المصدر: 
  .112، 110، ص 1998االشهار، والنشر والجزائر: المؤسسة الوطنية لالتصال 
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 قائمة المراجع:
 أوال: الكتب

/باللغة العربیة:1  
 3، طأزمة الديمقراطية في الوطن العربيإبراهيم (سعد الدين) (وآخرون...)،  -1

  .2002بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

"، في: تحليل المؤسسة التشريعية في صنع السياسة العامةإبراهيم (نجوى)، " -2
لسياسات تحليل اشعراوي جمعة  (سلوى)، هالل (علي الدين) (وآخرون...)، 

، القاهرة: مركز دراسات واستشارات االدارة العامة العربي العامة في الوطن
2004.  

دار االمة  :الجزائراالزمة والحل،  :المعضلة الجزائريةحمد طالب)، أاالبراهيمي ( -3
1999 .  

، الجزائر: المؤسسة الجزائرية للطباعة الصراع في الجزائر، )سلطاني(أبو جرة  -4
1995.  

، بيروت: دار المفاهيم الحديثة لألنظمة والحياة السياسةأبو دياب (فوزي)،  -5
  .1971النهضة العربية، 

، اإلسكندرية: دار االدارة العامةمصطفى)، حسين (عثمان)،  أبو زيد فهمي( -6
  .2003الجامعة الجديد، 

  .1995دار الرسالة،  :الجزائرحماس الجزائر، كرم (محمد)، أ -7

، عمان: 1طصنع السياسات العامة، جمة: الكبيسي عامر)، أندرسون (جيمس)، (تر -8
  .1999دار المسيرة، 

 -1962محطات في تاريخ الحركة اإلسالمية بالجزائر ، )فوزي(صديق أو -9
  .1992، الجزائر: دار اإلنتفاضة للنشر والتوزيع، 1988

 النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي ـــــــــ، - 10
  .2006 ،ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر

يه ألموند (جابرئيل)، باول (جي بنجام)،( ترجمة: المغيربي محمد زاهي بشير) ا - 11
  .1996، بنغازي: منشورات جامعة قار يونس 1، طالسياسة المقارنة اطار نظري

إيه ألموند (جبرائيل)، بنجهام (جي)، االبن (باويل)، (ترجمة: عبد اهللا هشام  - 12
لبنان: األهلية  السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر: نظرة عالمية،عصار سمير)، 

 .1998للنشر  والتوزيع، 
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 3ط ،مبادئ علم السياسةبركات (نظام)، الرواق (عثمان)، الحلوة (محمد)،  - 13
  .1989بي، الرياض: مطابع االيو

 المدخل في علم السياسةبطرس بطرس (غالي)، حمود خيري (عيسى)،  - 14
  .1967القاهرة: مطابع القاهرة، 

، باريس: منظمة األمم جوانب من سياسة الجزائر الثقافيةبغلي (سيد أحمد)،  - 15
  .1980المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، 

 1ط ،دراسة مقارنة :نظام االزدواج البرلماني وتطبيقاته ،بقالم (مراد) - 16
  .2009 ،مكتبة الوفاء القانوني :االسكندرية

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من  ،بلحاج (صالح) - 17
  2010،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،االستقالل إلى اليوم

 1، طالمعارضة والسلطة في الوطن العربي( وآخرون...)،  )عبد اهللا(بلقزيز  - 18
  .2001مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت:

، عمان: الدار 1، طأصول ومبادئ االدارة العامةبن حبتور (عبد العزيز)،  - 19
  .2000الجامعية  للنشر والتوزيع، 

، الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون دليل الجزائر السياسيبن يوب (رشيد)،  - 20
  .2002المطبعية، 

  .1990، الجزائر: دار الحكمة، شاهد على إغتيال الثورة، )لخضر(بورقعة  - 21

للطباعة  : دار الهدىالنظام السياسي الجزائري، الجزائربوشعير (سعيد)،  - 22
  .1990، والنشر

، الجزائر: دار الهدى للطباعة النظام السياسي الجزائري، ــــــــ - 23
  .1993والنشر، 

 5، ط1، جالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ــــــــ، - 24
  .2003ديوان المطبوعات الجامعية، :  الجزائر

، الجزائر: دار آليات السلطة في النظام السياسي الجزائري بوقفة (عبد اهللا)، - 25
  .2002هومة للطباعة والنشر، 

المؤسسة  :الجزائر ،النظرية العامة للدولةوافي (احمد)،  ،بوكرا (ادريس) - 26
  . 1992الجزائرية للطباعة، 

: بحث في األزمة ءالسيء واألسو الجزائر بينبوكروح (نور الدين)،  - 27
  2000، الجزائر:دار القصبة، الجزائرية

، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر مشكلة األمية في الجزائرتركي (رابح)،  - 28
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  .1981والتوزيع، 

 يـالجزائر: منحة الدولة ومنحة االسالم السياسالجاسور ناظم عبد الواحد،  - 29
  .2001، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1ط

 :عمان، االحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي ٫جرادات (مهدي انس) - 30
  . 2006٫دار اسامة للنشر والتوزيع

الجزائر: دار قرطبة  ، 1ط ،األحزاب السياسية في الجزائر ،جرادي (عيسى) - 31
 .2007 ،للنشر والتوزيع

 3؟ (ترجمة: الفاروق بدار)، طتعد مشروع بحثك العلمي كيفجوديث بل،  - 32
  .2005القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع، 

  .2002، عمان: دار المناهج، إدارة األعمال الحكوميةحديد (محمد موفق) ،  - 33

إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربية مع حزام (والي خميس)،  - 34
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية  ،1، طالجزائر اإلشارة إلى تجربة

2003.  

 الدولة في ميزان الشريعة (األنظمة السياسية)الحلو (ماجد راغب)،  - 35
  .1996األسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 

، عمان: 1، طاألساس في العلوم السياسيةالحمداني (قطحان أحمد سليمان)،  - 36
  .2004دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 

 النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةامر كامل محمد)، الخزرجي (ت - 37
  .2004عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 

 1، طالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوريالخطيب (نعمان أحمد)،  - 38
  . 2006عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

بيروت: دار المنهل  ،1، طالسياسات  العامة في الدول الناميةخليل (حسين)،  - 39
  .2007اللبناني، 

، القاهرة، مكتبة النظم السياسية المقارنةخيري عيسى (محمد)،  - 40
  .1963االنجلوالمصرية، 

التحليل دال (روبرت)، (ترجمة: أبو زيد هالل)، مراجعة: علي الدين هالل،  - 41
  .1993، القاهرة: مركز األهرام للترجمة والنشر، 5،  طالحديث السياسي

 -المسؤوليات- االدارة: المهامدراكر (بيتر)، (ترجمة: عبد  الكريم محمد )،  - 42
  .1996، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1، طالتطبيقات

، القاهرة، دار النهضة 2، طالوسيط في االدارة العامةدرويش (إبراهيم)،  - 43
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  .1995العربية، 

دراسة: توفيق (حسين)  دسوقي (على الدين هالل)، محمد إسماعيل (محمد)، - 44
 دراسة األحزاب السياسية في العالم الثالث إتجاهات حديثة في علم السياسة:

  .1999القاهرة: اللجنة العلمية للعلوم السياسية واالدارة العامة، 

في: علي  تحليل السياسات العامة، نظرة في الممارسة"،الربابعة (فاطمة)، " - 45
، القاهرة ات العامة في الوطن العربيتحليل السياسالدين هالل (وأخرون)، 

  .2004مركز دراسات وإستثمارات االدارة العامة، 

 1، طالديموقراطية بين التأصيل الفكري والمقاربة السياسيةالربيع (فايزا )،  - 46
  .2004عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع، 

 1ج ،خلفيات وحقائق :االحزاب السياسية في الجزائر  ،رزاقي (عبد الغالي) - 47
  .1990، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية:الجزائر

 .1987دار المعارف،  القاهرة: نظرية اإلدارة العامة،رشيد (أحمد) ،  - 48
  

األزمة الجزائرية: الخلفيات السياسية  الرياشي (سليمان) (وآخرون...)، - 49
، لبنان: مركز دراسات لوحدة العربية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية

  (ب.ت).

، القاهرة: دار علم االجتماع بين اإلجتماعية الكالسيكية والنقديةزايد (أحمد)،  - 50
  .1981المعارف، 

، مصر: دار القمر العربي 1، طرقابة دستورية القوانينسليمان (عبد العزيز)،  - 51
1995.  

مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحليل سوسيولوجي السويدي (محمد)،  - 52
، الجزائر: ديوان مجتمع الجزائري المعاصرألهم مظاهر التغيير في ال
  المطبوعات الجامعية، (ب.ت).

، الجزائر: ديوان علم اإلجتماع السياسي، ميادينه وقضاياه، ـــــــــ - 53
  .1990المطبوعات الجامعية، 

"، بحث ضمن النظرية والمنهجية "السياسات العامة: القضاياالسيد (ياسين)،  - 54
تحرير: علي الدين هالل، القاهرة: مكتبة ، السياسات العامة تحليل كتاب:

  .1988النهضة المصرية، 

، الجزائر: ديوان المطبوعات المنهجية في التحليل السياسيشبلي (محمد)،  - 55
  .1997الجامعية، 
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الوحيزي في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية شريط (األمين)،  - 56
  .1998، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، المقارنة

تحليل السياسة العامة في القرن الحادي الشعراوي جمعة (سلوى)، " - 57
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  .2003الماجسيتير، غير مشنورة)، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر، 

(أطروحة لنيل درجة  ،خصائص التطور الدستوري في الجزائرشريط األمين،  -4
  .1990كتوراه في القانون، غير منشورة)، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة،د

دراسة حالة –دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر طيلب أحمد،  -5
(مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير - المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي

  . 2007الدولية، جامعة الجزائر، منشورة) قسم العلوم السياسية والعالقات 
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مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير (، إشكالية الديمقراطية  في الجزائرفرحاتي عمر،  -6
  .1993العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر،  قسممنشورة) 

دراسة  -، دور األحزاب السياسية في رسم السياسة العامةكفسي علي، غارو حسيبة -7
، (مذكرة لنيل شهادة الليسانس، غير منشورة)،  -2007إلى  1989جزائر من حالة ال

   .2009قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة تيزي وزو، 

السلطة التشريعية في الجزائر في ظل التعددية لحزبية لعروسي رابح،  -8
السياسية ، (مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير منشورة)، قسم العلوم 1997/2003

 .2004والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 

  

(أطروحة   1996السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ،لوناسي ججيقة -9
جامعة تيزي  ،كلية الحقوق ،غير منشورة) ،لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون

2007  

(مذكرة لنيل ، اإلتصال السياسي في الجزائر في ظل التعدديةمرازقة إسماعيل،  -10
شهادة الماجستير غير منشورة)، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة 

  .1997الجزائر، 

  حرية الراي والتعبير في الجزائر في ظل التحول الديموقراطيمرزوقي عمر،  -11
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية  ،(مذكرة لنيل شهادة الماجستير، غير منشورة)

  . 2005 ،جامعة الجزائر

  
  باللغة األجنبیة:- 2

1- Hartami A.K, Le pouvoir présidentielle dans la constitution du 28 
novembre 1996، (Thèse de doctorat d’état en droit public, non publié); 
faculté de droit, Université d’Alger, Juin 2003.  

 
  الوثائق الرسمیة- خامسا

، الجريدة الرسمية العدد 1996الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، دستور  .1
76 ،08/12/1996.   

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، القانون العضوي المتعلق باالنتخابات  .2
الجريدة  ،1997مارس  06المؤرخ في  07-97الصادر بموجب األمر رقم 
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  .1997مارس  06المؤرخ في  ،12رقم  ،الرسمية

 06الصادر في  97/09الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، أمر رقم  .3
، يتضمن القانون العضوي المتعلق باالحزاب السياسية، الجريدة 1997مارس 

  .1997، السنة 12الرسمية، العدد 

 ، يتعلق بتنظيم أعضاء1997نوفمبر المؤرخ في  97/424المرسوم التنفيذي رقم  .4
  . 75سيره، الجريدة الرسمية، عدد ومجلس األمة المنتخبين 

، يحدد تنظيم 1999مارس  09، المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم  .5
كذا العالقات الوظيفية بينهما وعملهما ، ومجلس األمة والمجلس الشعبي الوطني 

  .1999مارس  09المؤرخة في بين الحكومة، الجريدة الرسمية و

، المؤرخة في 53النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية عدد  .6
  .1997أوت  13

، المؤرخة في 46النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، العدد  .7
  .2000جويلية  30

 فيفري 01لمؤرخة في ، ا08النظام الداخلي لمجلس األمة، الجريدة الرسمية، العدد .8
1998. 

 نوفمبر 28، المؤرخة في 84النظام الداخلي لمجلس األمة، الجريدة الرسمية، العدد  .9
1999. 

المتضمن القانون األساسي لعضو البرلمان، الجريدة الرسمية،  01-01القانون  .10
  .2001فيفري  04، المؤرخة في 09العدد 

  قرارات المجلس الدستوري الجزائري.وآراء  .11

عهدة أول مجلس ولس الشعبي الوطني، تطور الحياة البرلمانية المج .12
الطبع و)، اعداد األمانة العامة المساعدة لشؤون التشريع 2002-1997تعددي(

 .2002النشر، ماي و
، المؤرخة في 107الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، العدد   .13

 .1998نوفمبر  17
، المؤرخة في 116المجلس الشعبي الوطني، العدد الجريدة الرسمية لمداوالت  .14

 .1998ديسمبر  09
، المؤرخة في 161الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، العدد  .15

 .1999نوفمبر  11
، المؤرخة في 162الجريدة الرسمية لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، العدد  .16
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 .1999نوفمبر  14
، المؤرخة في 225لمجلس الشعبي الوطني، العدد الجريدة الرسمية لمداوالت ا .17

 .2000أكتوبر  11
الفترة  107الجريدة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني، السنة الثانية، عدد  .18

 .17/01/1998التشريعية الرابعة، الدورة العادية الثانية، الجلسة المنعقدة يوم 
، الفترة 2002المجلس الشعبي الوطني، الجلسات التأسيسية، دورة الخريف  .19

 .2003التشريعية الخامسة، جانفي 
 04-12الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم  .20

 .2012جانفي  15الصادرة في  ،02الجريدة الرسمية رقم 

 سادسا:الجرائد الوطنیة
باللغة العربیة:- 1  
الیومیة: - أ  

  .1997مارس  22، الصادرة بتاریخ 1922جریدة الخبر، العدد  - 1
  .2001جانفي  05الصادرة یوم  ،جریدة الخیر - 2
  .2001جانفي  12جريدة اليوم، الصادرة بتاريخ  -3

  .2002أفریل  11جریدة المجاھد، األربعاء  - 4
  . 2002جوان  2، الصادرة في 3488العدد  جریدة الخبر، - 5
  .2002جوان  06، الصادرة في 484جریدة الشروق، العدد  - 6
  .2003ماي  08، الصادرة في 765جریدة الشروق، العدد  - 7
  .2004سبتمبر  24جريدة الوطن، الصادرة في  - 8
  .2005جوان  4، الصادرة في 1426جريدة الشروق، العدد   -9

  .2007جانفي  31، الصادرة في 2716جریدة صوت األحرار، العدد  -10
  .2007فيفري  3، الصادرة في 4927جريدة الخبر، العدد  -11     

   .2007فيفري  6، الصادرة في 4930جريدة الخبر، العدد  -12    
  .2007فیفري  14، الصادرة في 2727جریدة صوت األحرار، العدد  -13    

  .2007مارس  11الصادرة بتاریخ  2749صوت األحرار، العدد   -14     
  .2007أفریل  26، لیوم 2259جریدة البالد، العدد  -15     

  .2007أفریل  26، لیوم 2259العدد  جریدة البالد،-16     
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  .2010فيفري  09الفجر، الصادرة بتاريخ -17    

  .2011ماي  17الشروق، الصادرة بتاریخ الثالثاء جریدة -18     
  .2012مارس  19، الصادرة بتاریخ 3599، العدد الشروق جريدة -19    

  .4964جریدة الخبر، العدد  -20     
   .2012مارس  19، الصادرة بتاریخ 3599العدد جریدة الشروق،  -21    

  

األسبوعیة: -ب  
  .1994دیسمبر  02المجاھد األسبوعي، الصادر في  -1     

         .1998نوفمبر  12-16األطلس األسبوعي، صدر بتاریخ  - 2
  .2001جوان  18، الصادرة في 120الخبر األسبوعي، العدد - 3
  . 2002فیفري  17 إلى 11الصادرة في  ،154الخیر األسبوعي، العدد  - 4
  .2007، مارس 419الخبر األسبوعي، العدد  -5

 .2007أفریل  17 إلى 11، من 263الخبر األسبوعي، العدد  - 6
  

باللغة األجنبیة:- 2  
 

1- El Watan Quotidien national d’information, N° 58, paru le mercredi 3 
février 2010. 

2- Le temps d’Algérie Quotidien national d’information, N° 598, paru le 
19 decembre 2010.  

3- El Watan Quotidien national d’information,  N 6186, paru le dimanche 
27 février 2011. 

وثائق أخرى-سابعا  
باللغة العربیة:- 1  
ة ـالسياسي، معهد العلوم االنتخاباتوالحزبية  ممحاضرات ملتقى النظيسعد والي، -1
  ، جامعة الجزائر.1998اإلداري، والعالقات الدولية، السنة الثالثة فرع التنظيم السياسي و

  

الصحافة في رسم السیاسات العامة، محاضرة ألقیت على طلبة السنة ودور االعالم - 2
، في مقیاس السیاسات 2009العالقات الدولیة في أفریل والرابعة، قسم العلوم السیاسیة 

  ، جامعة مولود معمري تیزي وزو.العامة
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 1وجانفي  31- 30حزب جبهة التحرير الوطني، النظام الداخلي، المؤتمر الثامن، -3
  . 2005فيفري 

النظام الداخلیین وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي، األمانة العامة، القانون األساسي - 4
  .2003جوان 

  .2003بر حركة مجتمع السلم، وثیقة النظام الداخلي، سبتم- 5
6-Statu de FFS. 
7-Statu de RCD. 

البرلمان، وكمال زغوم "عالقة الحكومة بالبرلمان"، وقائع الندوة الوطنية حول الحكومة -8
  .2000 أكتوبر23/24الجزائر: الوزارة المكلفة بالعالقة مع البرلمان،

  .2004 جویلیة ،عرض السید أحمد أویحي رئیس الحكومة لبرنامجھ أمام مجلس األمة" - 9
  .1999خطاب رئیس المجلس الشعبي الوطني، اختتام دورة الخریف  -10
  .2000خطاب رئیس المجلس الشعبي الوطني، اختتام دورة الربیع  -11
  .2000خطاب رئیس مجلس األمة، اختتام دورة الربیع -12
  .2001خطاب رئیس مجلس األمة في افتتاح دورة الربیع -13
المجلس  ،)2002- 1997الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة الرابعة (حصیلة المجلس -14

  . 2002الشعبي الوطني ، افریل 
 فیفري -2002(جوان  حصیلة المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشریعیة الخامسة-15

  .2007)، المجلس الشعبي الوطني مارس 2007
 ، جانفي، مجلس األمة)2004جانفي  - 1998جانفي  (حصیلة نشاطات مجلس األمة-16

2004.   
  .2007 ، جانفيمجلس األمة )،2007جانفي  - 1998(جانفي حصیلة نشاطات مجلس األمة-17

  .2000تقریر الجرائد الوطنیة حول تقدیم برنامج الحكومة أمام البرلمان، سبتمبر - 18 
        التعدیلالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، رئاسة الجمھوریة، بیان حول -19

  .2002الحكومي، جوان 
الجزائر  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، حزب جبھة التحریر الوطني، میثاق-20

  ).1964، ( الجزائر: جبھة التحریر الوطني: 1964
   "،2008-1999اإلجتماعیة للفترة وحصیلة المنجزات اإلقتصادیة "-20

Portail du premier Ministre, http://www.premier-ministre.gov.dz  24/03/2011. 

         رئیس الوزراء الجزائري الجدید یعلن تشكیل حكومة إئتالفیة من" ،الشؤون السیاسیة-21
  وزیرا" 33

http://www.Kuna.net.Kw/News Agency Public Site/ 
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  ،"الخیارات الصعبةوالمعارضة الجزائریة..."، محمد حسین-22
http://www.alittihad.ae/detaills.php?id=777348=y=2006&article=full  
27/10/2006; vue le : 04/04/2011 à 17h09. 
 

  ،سیادة حكم الحزب الواحد"والتعددیة في الجزائر إندثار إرادي "-23
http://www.annabaa.org/nbanews/2009/04/097.lim, vue le 02/04/2011 à 16h23 
 

  ،الحكومة تحذر"و" المعارضة تنظم مسیرة شعبیة في الجزائر -24
http://www.moheet.com/Show files.aspx? Fid=444209,vue le 02/04/2011 à 
16h28. 

 ،"عھدة ثالثة وبعد التعدیل الدستوري ....بوتفلیقة یتجھ نح "-25
http://www.Swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=1087998، 4/01/2009، Vue 
le : 02/04/2011 à 16h47. 
 

 ،الدیمقراطیة"وقصة األرسیدي، سعدي  الجزائرنیوز،"-26
http://www.algeriemedia.org/modules.plp?Name=New&op=Nearticlesid=64   
10/02/2007,vue le 02/04/2011 à 16h18. 
 

 ،السیاسي"خیار اإلنتحار و"جبھة القوى اإلشتراكیة الجزائریة ،حسین دآیت أحم-27
http://www.alittihad.ae/detaills.php?id=106770&y=20067&article=full 
4/04/2007 ; vue le : 04/04/2011 à 17h17. 
 

  ،"المعارضة الجزائریة" ،وكالة األنباء-28
http://www.Samsen.net/item-72623.htlm 01/02/2009  vue le 02/04/2011 à 
16h15. 

 ،"" حركة النھضة-29
http://wwwSabilnet.com/Vb/Showtheread.php?p=14143 vue le 04/04/2011 à 
16h29. 

  ،المھمات الصعبة"والرئیس بوتفلیقة "-30
http://www.awu.dam.org/book/06/Studay 06/63-t-m-book 06-sd001.htm, vu le: 
02/04/2011 à 16h52.  
 

  ،"األمریكي اإلعجاب نمط الحكمو،" مقترح تعدیل الدستور الجزائري.... محمد حسین -31
http://www.alittihad.ae/details.php?id=60116&y=2006, Jeudi 25/05/2006, Vue 
le02/04/2011 à 15h59. 

  ، "اإلنتخابات الرئاسیة في الجزائر  ستجرى في غیاب المعارضة"-32
http://www.samsen.net/item-72623.html، 1/02/2009, vue le02/04/2011à 17h37. 
 

 یعمل على إعادة تركیب المجال السیاسي"، الخبر"النظام  ،العسكري علي-33
 "،األسبوعي
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http://www.ffs.dz.com/article07/news/article.php?=401673, vue le 09/05/2007. 
 

           النظر في تعدیل دستوريو"الجزائر بعد نیل اإلستحقاق التشریعي، برلمان جدید -34
  ،یسمح بوالیة رئاسیة ثالثة لبوتفلیقة"

http://www.intekhabat.org/look/print.tpl?idlanguage=17&inpublication=11NrAr
ticle=2796&Nrissue=1&nrsection=1 ,vue le 02/04/2011.  
 

  مظاھر التحول الدیمقراطي في الجزائر"،عبد العزیز محمد ، "-35
http://mengos.net/books/ourbooks/ibnkheldoun/by country.p//algeria.htm.103ko, 
vue le  03/05/2007. 

  "،مسار التحول الديمقراطي في الجزائروالمؤسسة العسكرية بابا عربي مسلم ،" -36
http://www.forum.Univbiskra.net/undex.php?topix=17174.O.wap2 vue  le 
02/04/2011 à 17h27. 

  "،تحالف وطني حالة الطوارئ في الجزائر"-37
http://www.Kassion.org/index.php/mode=article.fid=6400, vue le 17/02/2010. 

       المعارضة الجزائرية تطالب بإلغاء حالة الطوارئ بعد دخولهاغمراسة بوعالم ،" -38
    "،18 ـعامها ال

http://www.awsat.com/détails.asp?section vue le 10.02.2010. 
 

      تستعدو"األحزاب السياسية تتضمن قرارات الرئيس بوتفليقة بشأن اإلصالحات -39
  ،للمشاركة في المشاورات" 

http://www.Kuna.net/News AgencyPublisSitre/Articledétails.Aspw?Id=21641758      
Lngyage=ar,  03/05/2011, à 10h : 40, vue le 22/05/2011 à 14h44.  
 

اإلصالحات  مع األحزاب بشأن "بوتفليقة يعين رئيس مجلس األمة إلدارة المشاورات-40
 "، السياسية

id=2163882http://www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSit/ArticleDetail.aspx?
&Language=ar،3/05/2011،12h08 ،vue le 22/05/2011à 15h29.  

    
  شكوك في مساعي و" الجزائر: حراك سیاسي لتھدئة الوضع،... بروینة فتیحة ، -41

  ،" بوتفلیقة" لتكریس التغییر"       
http://www.alriyadh.com/2011/06/14article 641533 html vue le 14/06/2011 à 
17h34. 
 

دورة برلمانية من و"أويحي مع نظام شبه رئاسين وزير أول من األغلبية، ص. م ، -42
 "،أشهر 10

http://www.echoroukonline.com/ara/national/76558.html, 02/06/2011, vue le 
14/06/2011 à 17h07. 
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"مراقبة البرلمان للحكومةو" بلخادم یطالب بسلطة تنفیذیة برأسین ص م. ج أ، -43  
http://www.echoroukonline.com/ara/national/76558.html, 09/06/2011, vue le 
14/06/2011 à 17h57 
 

  الدستوري" توسیع حق اخطار المجلسوحمداني یطلب نظاما شبھ رئاسي ص. م، "-44
http://www.echoroukonline.com/ara/national/76420.html, 31/05/2011, vue le 
14/06/2011à 17h26. 
 

 ،"في الحوار لـ " عدم جدية"أحزاب جزائرية ترفض الدخول -45
http://www.alkhaleej.ae/postal/385e9ab48-aefa-4453-8295-C975e 3294C74aspx    
dimanche le 05/09/2011، vue le 14/06/2011 à 15h58. 
 

  في ظل مقاطعة الدورة التقویمیة الثانیة للجنة المركزیة لألفالن غدا سلیمان. ح، " -46
      "،2011تشریعاتوبلخادم یحضر ملف المشاورات مع بن صالح         

http://www.elkhabar.com/ar/politique/255257.htlm, 03/06/2011, vue le 
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Abstrat : 
The vision towards the political parties in the modern age has changed and they have 

got their recognised official place within the framework of the democratic political systems.  

            In addition to their principal aim, which is to reach power or to participate in it, they 
have got several aims and functions, except that their principal function is to direct the public 
opinion and meet the demands and needs of individuals. Therefore, they take part in the 
planning of the public policy, i.e. in setting the laws, plans, and programmes set by parliament 
in order to solve their problems and meet their needs. Moreover; they execute them by means 
of their administrative organs (government), then they participate directly and indirectly (i.e. 
as an official and unofficial side), as an official side through the legislative and executive 
powers, and as unofficial side through opposition (outside government).  

            From that, the Algerian political parties play a role in setting the public policies 
through their participation in the legislative institution (parliament with its two chambers 
through the powers conferred upon it constitutionally: The power of legislation, the power of 
controlling the government – parliamentary control resulting in the government’s 
responsibility: discussion of the government’s programme, statement of the public policy, 
the control not resulting in the government’s responsibility: questioning, oral and written 
questions, the right of discussion, creation of committees of parliamentary investigation, in 
addition to other powers -).   

            Through government as well (coalition governments), this was after the legislative 
elections which took place on June 1997 where it required the alliance of three parties which 
were: Rassemeblement National Démocratique, Mouvement de la Société de Paix and Front 
de Libération Nationale to form a coalition government, this was due to the failure of any 
party to win the majority of the electors’ voices allowing it to form a government and to 
govern alone. Thus; it was necessary for the aforementioned parties to make a coalition in the 
first multiparty government that Algeria knows.  
             Besides; the political parties play a role through the opposition to the system by 
considering them one of the mechanisms of applying democracy or its signs and a principal 
condition in any democratic change. Algeria has known two types of opposition to the 
system: the first is a violent opposition and the other is a pacific one. The first has brought 
about a great crisis which the country and people have paid for, the other is regarded as one of 
the channels participating in the government and one of the democratic bases and it has got 
different reactions on the advancements made by Algeria, either to express its discontent and 
denunciation of the power’s practices, or try to support and impose its position as an opposing 
party, as there is a group of it that supports this power especially as regards the national 
reconciliation. The system was able to rally this opposing group and made of it a supporting 
side rather than an opponent; this confirms the fragility and weakness of the principles on 
which this opposition rests. This is in order to get a part of government. Moreover; the role of 
the political parties in Algeria was weak and some how limited despite the existence of 
elected councils and several coalition governments as the parliamentary performance was 
weak in quantity and quality, and the domination of the executive power upon the legislative 
one as well as the consequences of the transitional period by the continuation of the state of 
emergency and search for appropriate and strong solutions for the security and political crisis 
and the strength of the president’s personality through getting back his constitutional 
prerogatives mainly as regards management, appointment, and organisation. The 
centralisation of these prerogatives has weakened the role of the parties in setting the public 
policies. This is made clear in the parliament through the weakness of their legislative role 
and they are judged of not practising the mechanisms of parliamentary control over 



 

 

government in a free, absolute, and daring way (especially the petitioner for control), and this 
has transformed the process of the opposition and has made it support and follow the system 
even to the detriment of their principles and orientations. They cannot influence the decision 
since most of the time, they are progressively rallied by the power, this is shown in the fact 
that sometimes, there are parties on the side of the opposition criticising the system, and 
sometimes they support it and side with it.  
          From that, people have lost faith in the parties and their ability to meet the needs and 
demands through running after the reins of power despite the adoption of electoral 
programmes based on their needs and wishes. That’s why the political parties are being 
criticised for having limited influence in setting the public policies.  
          As concerns the factors which have led to the inefficiency of the role of political 
parties, they are numerous. They are due mainly to the fact that the established system is 
unwilling to make political change, and also to legal, organisational, cultural, ideological and 
historical reasons. That’s why change in Algeria can happen only through harsh methods and 
coups.  

           In general, the study of the political parties in Algeria gives us an accurate picture of 
the reality of democracy, the place of these parties and their role in taking decisions and 
setting policies. The party practices and the parties themselves express the beginning of the 
course of democracy, they express a transitional situation. A society cannot reach democracy 
without passing from experiences which give it bases to face the future. Actually, the parties 
are still in their formation stage, as the different events have confirmed the monopoly of the 
unilateral view on political thoughts. Thus, the role of the political parties depends on their 
ability to overcome the old ideas where the multiparty system suffers from big lacks coming 
mainly from its formation as it suffers from influences such as: social customs and cultural 
Algerian specificities. Nowadays, the political parties reflect what society knows as 
ideological, political and regional divergences as well. All that brings about crises which 
serve neither the citizen, nor the political, party, and democratic life in general because the 
representational democracy does not pass only through elections and respect of the laws, but 
in the development of a civil agreement between the different sensibilities existing in society, 
a fact which brings about political and social stability. In order to reach this goal, we have to 
establish the culture of making concessions to overcome the individual differences in favour 
of the public order and service of society and citizens.  
           The role and place of the political parties in the Algerian political system will be 
determined later exactly in the short and medium terms as a result of the political activism 
which exists at present in the Algerian political field (Lifting of the state of emergency on 
February 23rd, 2011, the declaration of the republic president Mister Abdelaziz Bouteflika on 
April 15th, 2011, calling for a radical change, the new organic laws - issued in mid January, 
the emergence of a new party map by accrediting new political parties, and the next 
legislative elections on May 10th, 2012 which will lead to the establishment of a new 
parliament), will be determined in two ways:  
The first: Remaining of the situation unchanged and restricting the role of the parties in the 
participation in setting the public policies.  
The second: Increasing the effectiveness of the parties and their participation in taking the 
decision and setting the public policies.  
             The near and medium future will show us which way will be achieved.                                      

             


