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مقدمة 
 

اقضات وحتوالت التجربة الدميقراطية يف اجلزائر جتربة جديرة بالدراسة واملالحظة ملا حتمله من فرص وتنتعترب 
ول يف موضوعنا هذا أن نفحص وضع هذه التجربة من خالل التوقف عند ، وسنحاجذرية وتطورات نوعية

 وقد اعتمدت .السلطة احلاكمة، األحزاب، اتمع املدين، الصحافة:  األربعة اليت تتحكم يف مصريها وهيالعناصر
مع عايشة املستمرة لتطورات العمل السياسي يف اجلزائر على التجربة امليدانية واملبشكل أساسي يف هذه الدراسة 

عدم توفر مراجع عن صلب املوضوع املتعلق بالتحوالت السياسية األخرية وأثرها على مستقبل اإلشارة إىل 
 بعض املراجع اليت ميكن االستفادة منها يف بني احلني واحلنيغري أنين أذكر على اهلامش .  الدميقراطية يف اجلزائر

  . اليت أتطرق إليهاعيضاوامل
 إىل تشكيلة نظام احلكم واألسس اليت يقوم عليها وطرائق ودوائر  أوالسنبدأ باحلديث عن السلطة احلاكمة فنتطرق

عند  ثانيا بشكل مطول نتوقف ، مث  وأثر ممارساته على الوضع الدميقراطياختاذ القرار فيه ورؤيته السياسية
ظاهرة احلزبية ورصيدها التارخيي، مث نسرد وحنلل نتائج االنتخابات التشريعية  الاألحزاب السياسية فنتحدث عن

الثالثة األخرية وأثرها على تطور الطبقة السياسية، والترتيبات القانونية املستقبلية لفرز الساحة احلزبية، فنقوم 
 يف احملور قراطي، وبعد ذلك نعودا وحظوظها ومسامهاا يف العمل الدميابتعريف األحزاب املهمة وحتوالا واجتاه

مر ا والصعوبات عن التطورات اليت من خالل احلديث  التحول الدميقراطي على القطاع اإلعالمي أثر إىل الثالث
ها، ونفحص عرفاليت واجهها واملسامهات اليت قام ا ويف احملور الرابع نتطرق إىل اتمع املدين فنذكر املراحل اليت 

          .األوضاع املعيقة للتطور الدميقراطي والظروف املالئمة لهاط ضعفه مث خنتم خبالصة تتضمن مميزاته ونق
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 :قراطيمي والتحول الد نظام احلكم يف اجلزائر : الفصل األول
 

 تشكيلة النظام اجلزائري أوال ـ
العامل العريب من حيث نزعته التسلطية ورغبته يف ال خيتلف نظام احلكم يف اجلزائر عن غريه من األنظمة احلاكمة يف 

مع ما مييز هذه األنظمة كذلك من االستمرار وخوفه من التفاعل احلر للمجتمع واألداء الدميقراطي للشأن السياسي 
 .  رغم اإلمكانيات الكبرية املتاحةيف جماالت التنمية املختلفة وتدهور ضعف

 العربية من حيث نشأته وتشكيلته والتوازنات اليت حتكمه ومن حيث اتقي السلط خيتلف عن باغري أن النظام اجلزائري 
 .أسلوبه والتطورات اليت وقعت له

تشكل النظام السياسي اجلزائري يف رحم احلركة الوطنية مث الثورة التحريرية حيث تعايش السياسي  والعسكري يف لقد 
تطورت احلركة السياسية الوطنية منذ اية العشرينيات من .  األمور القوة العسكرية أن تتحكم يف زمامتالبدء مث ما فتئ

 القرن املاضي إىل اية األربعينيات  إىل أن وصلت إىل مستويات راقية يف أدائها ونضاهلا غري أن التعنت االستعماري
 فأصبح العمل 1954فمرب  عجل باندالع الثورة التحريرية يف نوالذي قابله ارتفاع كبري للحس الوطين لدى اجلزائريني

املسلح هو العمل الرئيسي هلياكل الثورة مع وجود عمل سياسي ودبلوماسي وإعالمي وفين ونضال مدين إلسناد الثورة 
 السياسيني والعسكريني حول جدلية أولية 1 ومع تطور األوضاع نشأت أزمة كبرية بني قادة الثورة.واملسامهة يف قيادا

 فتغلب العسكري على املدين والداخل على ، وجدلية الداخل على اخلارج أو العكس، العكسالعسكري على املدين أو
 العسكري حسم مستقبل اجلزائري لصاحلأدت إىل يف اجتاهات عدة يطول شرحها   ضمن حركة حتالفات معقدةاخلارج
 .من حالل حمطتني أساسيتني املدين  حسابعلى

 بزعامة هواري بومدين الذي ح مسئولو قيادة أركان جيش التحرير الوطين جن حني،1962 يف صائفة ،يف املرة األوىل
للتحكم يف زمام  2 بن بال يف مواجهة احلكومة اجلزائرية املؤقتة الوجه السياسي البارز أمحداستطاع أن يتحالف مع
 الذي كان ميثل 3بال ه بنحبليف 1965 جوان 19 يف ويف املرة الثانية حينما أطاح هواري بومديناألمور غداة االستقالل 

                                                
 :  األزمة منھاـ كتب كثیرة تطرقت لھذه 1

Mohamed harbi, le FLN mirage et réalité, des origines a la prise du pouvoir ed , naqd/enal 1993 
Abbas farhat ; autopsie d une guerre, ed Garnier, paris 1980 

                        L indépendance confisquée, Flammarion, paris, 1984            
Le mouvement révolutionnaire en Algérie, édition Barkat, Alger, sans date 

 
فشّكل ) مؤتمر الصومام( انعقد أول مؤتمر جامع لقادة الثورة 1956 أوت 20 وفي 1954ـ اندلعت الثورة التحریریة الجزائریة في أول نوفمبر  2

 تحولت لجنة التنسیق والعمل إلى الحكومة 1958 سبتمبر 19وفي .  ولجنة التنسیق والعملھیاكل الثورة ومنھا المجلس الوطني للثورة الجزائریة 
 أنشأ المجلس الوطني للثورة الجزائریة قیادة أركان جیش التحریر الوطني وأسندت رئاستھ للعقید 1960 جانفي 18في . المؤقتة للثورة الجزائریة

 ھواري بومدین
 الجزائریة المستقلة وھو أحد الوجوه السیاسیة التاریخیة البارزة للثورة التحریریة اتفق مع بومدین حینما ـ بن بال ھو أول رئیس للجمھوریة 3

اختلف ھذا األخیر مع الحكومة المؤقتة وبعد ثالث سنوات من حكمھ للبلد انقلب علیھ ھواري بومدین ووضعھ تحت اإلقامة الجبریة إلى أن جاء 
 . فأطلق سراحھ مع عدد من السجنائ السیاسیین اآلخرین1978ین سنة الشادلي بن جدید بعد وفاة بومد

 :لمتابعة تفاصیل تطور التحاالف بین بومدین وبن بال انظر
Saad Dahleb, pour l’indépendance de l’Algérie, mission accomplie, ed Dahleb,Alger, 1990.   
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للسياسي بدل   لنفسه من خالل التمكنيالواجهة السياسية للحكومة اجلزائرية بعد االستقالل والذي كان يريد أن ميكن
 .حلزب جبهة التحرير الوطين على حساب املؤسسة العسكرية يف نظام احلكم اجلديدإعطاء األسبقية والعسكري 

حلكم يف اجلزائر مع تغريات يف الشكل نظام اأساس و  جوهر هي1سسة العسكريةومنذ ذلك احلني أصبحت املؤ    
 .أخرىوأشكال التوازنات بني رئاسة اجلمهورية واجليش من فترة إىل 

هي فترة االرتباط الكلي بني مؤسسة الرئاسة واملؤسسة   )1978 ديسمربإىل  1965  جوانمن( كانت الفترة البومبدينية 
هلذا السبب مل تقدر التعددية السياسية واحلزبية أن جتد هلا مكانا رغم .  مطلقة لرئيس اجلمهوريةةيالعسكرية ضمن تبع

 وحىت احلزب الواحد املتمثل يف جبهة .حماولة فرضها من قبل شخصيات ثورية كبرية مثل آيت أمحد وحممد بوضياف
ى ما تعلق بالتعبئة اجلماهريية لصاحل خمططات التحرير الوطين  صار جهازا إداريا ال عالقة له بالوظيفة السياسية سو

 .وبرامج الرئاسة
عادت املؤسسة العسكرية للواجهة وكانت هي الطرف الوحيد الذي  )1978  ديسمرب27(بعد وفاة الرئيس هواري 

فصل يف مستقبل احلكم حيث فصل القادة العسكريون آنذاك يف الصراع على االستخالف بني عبد العزيز بوتفليقة 
غري معروف يف األوساط  عسكرياحلزب واختاروا منسق ا حيياوي  الصاحلوحممدقرب من بومدين ووزير خارجيته امل

استطاع الشاذيل بن جديد أن يتحرر من قبضة الذين جاؤوا به للحكم مع مرور الزمن . 2 هو الشاذيل بن جديدالشعبية
رة أخرى هو احلاكم األول ولكن ضمن أسلوب أقل وصعد عناصر موالية له يف قيادة املؤسسة العسكرية وصار م

 .صالبة وأكثر انفتاحا من سابقه
عمل الشاديل بن جديد على حل مشاكل البلد الكبرية اليت عرفتها سنوات النصف الثاين من الثمانينيات من خالل 

ا أراد أن يتمسك به ضمن االنفتاح السياسي والتمهيد للتعددية احلزبية غري أن هذا املسعى هو الذي قضى عليه حينم
سم شعبيا لصاحل اجلبهة بعد أن اشتد الصراع وبلغ أوجه ح. قطبية ثنائية متصارعة أشد الصراع مل يقدر على تكييفها

 من االس الشعبية البلدية % 55 على 1990جوان حملية تعددية يف  يف أول انتخابات فحصلت 3اإلسالمية لإلنقاذ
 أكدت تفوقها  1991ديسمرب  26تشريعية تعددية يف ويف أول انتخابات ية والئ الشعبية ال من االس% 70 وأكثر من
 .يف الدورة األوىل لالنتخابات وبقيت يف موقع جيد استعدادا للدورة الثانية 220مقعدا من أصل  188 فحصدت

انيون، الضباط الكبار، بعض العلم(  غري أن األمر حسم يف األخري عسكريا لصاحل اجلبهة املعارضة للحزب الفائز 
أجرب عدد من ضباط املؤسسة العسكرية الشاديل  إذ ) اخلائفة من تطرف اجلبهةراتااألحزاب واملنظمات من خمتلف التي

                                                
 : الشادلي بن جدید   اختیار خلیفتھ وفي ـ انظر عن دور المؤسسة العسكریة في عھد بومدین1

Abdelkader Yefsah, La question du pouvoir en algérie, En.A.P.Edition, 1990.      
 على 1992 ینایر 11 في انتخابات رئاسیة كان مرشحھا الوحید واستقال من منصبھ في 1978 فبرایر 7ـ  انتخب  الشادلي رئیسا للجمھوریة في  2

 .   1992 دیسمبر 26ت التشریعیة التعددیة األولى التي فازت فیھا الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ في إثر االنتخابا
 الذي سمح بتأسیس األحزاب، من أھم 1989 فبرایر 23ـ الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ حزب إسالمي ظھر للوجود على إثر التعدیل الدستوري في  3

اعتمد ھذا الحزب خطابا متشددا في مواجھة نظام الحكم من جھة ومختلف خصومھ .   نائبھقیاداتھ عباسي مدني رئیس الحزب وعلي بلحاج
السیاسیین من جھة أخرى بما فیھم اإلسالمیین اآلخرین، استطاع أن یحشد أتباعا كثرا ھیمن بھم على الساحة السیاسیة واالجتماعیة معتمدا على 

 1992تم حلھ في مارس . طف الطبیعي مع الخطاب الدیني لدى مختلف شرائح الشعب  الجزائريحالة االحتقان والرغبة الملحة  في التغییر والتعا
االعتزال، المعارضة من الخارج، العمل المسلح، ( وُأدخل كثیر من أفراده المحتشدات ثم تفرق قادتھ ومناضلوه وأنصاره على خیارات متعددة 

 ) .     لفردیة واإلعالمیةاالتفاق مع نظام الحكم، المعارضة بواسطة الدعایة ا
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 وحل جبهة اإلنقاذ حبجة أن هذه األخرية تريد  االنتخايب املسارإلغاء توقيف وبن جديد على االستقالة مث أقدموا على
    .1 وتدمر البلد سياسيا واقتصادياصندوق مث تلغي االختيار الدميوقراطي وال تعترف بالدستورالوصول للسلطة بال

دخلت اجلزائر الفتنة من باا األوسع وأصبحت لغة السالح هي اللغة السائدة وأصبحت املؤسسة العسكرية واألجهزة 
واجهة ذات مصداقية تغطي على موقف إلغاء  غري أا كانت يف حاجة إىل ،األمنية هي صاحبة املوقف وسيدة القرار

انتخابات دميوقراطية وحل احلزب الفائز وإدخال اآلالف للسجون واحملتشدات فوقع اخليار على زعيم كبري من زعماء 
 أن يكون رئيسا للدولة  هذا األخري طلب من.الذين فجروا الثورة 22رئيس جمموعة حممد بوضياف الثورة التحريرية هو 

مل يكن خيار هؤالء موفقا ألن زعيما . من خالل ترأسه هليئة رئاسية جديدة هي الس األعلى للدولة )1992يناير ( 
كمحمد بوضياف ال يقبل أن يكون تابعا موعة من العسكريني ومن معهم من املدنيني يعترب نفسه صاحب فضل 

فرض نفسه يف معادلة احلكم فدافع عن حاول بوضياف أن ي. عليهم وعارض النظام الذي أوجدهم لسنوات طويلة
صالحياته ودعا إىل حل جيهة التحرير الوطين ووضعها يف املتحف وبادر إىل التمهيد لتأسيس حزب بديل ومن هنا برز 

يف ظروف  حممد بوضياف اغتيال كانت ايتهداخل أعلى هرم السلطة ألول مرة صراع مكشوف لكل متابع سياسي 
 .املباشر تقريباأمام املأل وعلى غامضة 

 الس األعلى للدولة علي كايف قائد الناحية العسكرية الثالثة أثناء ترأس  )1992 يونيو 29يف (بعد مقتل بوضياف 
برئاسة الدولة مؤقتا مث أصبح رئيسا  2 اجلنرال أمحد زرواللف وزير الدفاع كُ مث) 1992 متوز 19( الثورة التحريرية

 مل يدم هذا.  فانسجمت هيأة الرئاسة ضمن منطق األسرة العسكرية1995سية تعددية سنة  يف أول انتخابات رئاامنتخب
 من بني أطرافه عدد من العسكريني املتقاعدين ،صراع شديد داخل سرايا احلكم نفسهاالنسجام طويال حيث اندلع 

 باستقالة زروال بعد سقوط عجل هذا الصراع. الريع واملواقع وقضايا أيديولوجية  وكانت خلفية الصراع،والعاملني
 . مستشاره حممد بتشني اجلنرال املتقاعد ورئيس جهاز األمن العسكري سابقا

ه سياسي قوي الستقرار شؤون احلكم ورفع حالة احلرج دوليا فكان اخليار جأحس العسكريون مرة أخرى باحلاجة لو
 ألسباب 1994 سنة ةاولفشل احملة اجلمهورية بعد هذه املرة موفقا حيث مت إقناع عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لرئاس

الفوز فيها كان  1999دخل عبد العزيز بوتفليقة انتخابات رئاسية آمنة سنة .  3ذكربالصالحيات حسب ما تتعلق 
 الشيخ حمفوظ حنناح من الترشح ألسباب  املنافس العنيدبعد منع و4 بعد انسحاب املترشحني الستة اآلخرين اِمؤكد

                                                
 ـ أعطت الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ  كثیرا من اإلشارات السلبیة الخطیرة على مستوى الخطاب والممارسة جعلت كثیرا من القوى السیاسیة محلیا  1

رادیكالیا قویا كان بداخلھا لم تتبرأ ودولیا تخاف منھا وأعطت بذلك مبررات واسعة لضربھا ولو بطریقة غیر دیموقراطیة، باإلضافة  إلى أن تیارا 
 1991 نوفمبر 29في "الطیب األفغاني"نفذت مجموعة مسلحة بقیادة منھ وقد بدأ االنزالق األمني قبل إجراء االنتخابات التشریعیة أصال حیث  

 نود واستولت على أسلحة وذخیرة التونسیة ذبحت فیھا العدید من الج–عملیة عسكریة ضد ثكنة بالقرب من الوادي على الحدود الجزائریة 
  .1999 ـ انظر مذكرات الجنرال خالد  نزار، دار الشھاب، الجزائر،  2

في مذكراتھ بأنھ ھو الذي اختار األمین زروال وبذلك أنھیت عھدة المجلس )  وزیر الدفاع سابقا، وعضو مجلس األعلى للدولة( یصرح نزار 
  وصرح بأن المؤسسة العسكریة استلمت الحكم لمرحلة 1994 كانون الثاني 31لیمین الدستوریة في زروال ا أدى. األعلى للدولة قبل موعدھا

عقدت أول انتخابات رئاسیة تعددیة فاز فیھا زروال، وعلى إثر اشتداد األزمة في 1994 تشرین الثاني  16وفي . انتقالیة حینما نفذت كل الحلول 
 .    فاز فیھا عبد العزیز بوتفلیقة وانسحب زروال من الحكم طواعیة1999ابات رئاسیة مسبقة سنة  تلك الفترة  قام ھذا األخیر بتنظیم انتخ

 ـ تذكر مصادر إعالمیة وسیاسیة بأن عبد العزیز بوتفلیقة طلب صالحیات كاملة في تسییر شؤون البلد وأن یكون صاحب قرار سید كرئیس  3
 . ك المرحلة فانسحب من العرض المقدم لھللجمھوریة ولكنھ لم یطمئن على حصول ذلك في تل

وجھ ( ، أحمد طالب اإلبراھیمي )زعیم سیاسي معروف( ـ دخل المنافسة في البدایة إلى جانب بوتفلیقة وجوه سیاسیة بارزة من بینھم آیت أحمد  4
رئیس ( ، عبد اهللا جباهللا )ثورة التحریریةقائد الوالیة الرابعة أثناء ال( ، ویوسف الخطیب )رئیس حكومة سابق(، مولود حمروش )سیاسي بارز
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  تلك االنتخاباتنال يفقد ولنظام احلكم رجاع الشرعية إل 1995 ترشحه كان مطلوبا سنة أنبالرغم من  1تعسفية
 . % 26 املرتبة الثانية بقرابة

 ودخل يف خصومات خطابية كبرية مع املؤسسة املةأظهر عبد العزيز بوتفليقة منذ البداية رغبته يف أخذ صالحياته ك
 وام ضباطا دون أن يسميهم بالفساد مما أدى  1991 إلغاء انتخابات يفعملت العنف حيث امهما بأا استالعسكرية 

غري أن العارفني بشؤون لعبة . إىل نشوب صراعات خفية بني الطرفني انتهت باستقالة قائد األركان حممد العماري
سة العسكرية حيث عرف كل التوازنات داخل احلكم يدركون بأنه وقع يف األخري ضبط التوازن بني الرئاسة واملؤس

ضمن ر التعايش ولكن طرف بأن قضاء أي من الطرفني على الطرف اآلخر تكون كلفته عالية على كل األصعدة فتقر
 . الذي يبقى عرضة للطوارئ وعوائد الزمن"التوازن غري املستقر"قاعدة 

اجلواب على ذلك أن ثقل املؤسسة قد يستغرب القارئ لبقاء نفوذ املؤسسة العسكرية رغم خروج قائد األركان و
ورمبا ( العسكرية يف اجلزائر ليست قيادة األركان ولكنها املؤسسة األمنية العسكرية فهي املؤسسة األكثر استقرارا 

 ويف النتيجة ميكن أن نقول .يف كل الفترات السابقة وهي مركز القرار احلقيقي منذ ذهاب الشاذيل بن جديد) الوحيدة
ار الوحيد يف النظام اجلزائري هو يف أعلى نقطة يف هرم السلطة وهو تابع يف األصل للمؤسسة األمنية بأن مركز القر

 حصل أن تقلد منصب رئاسة اجلمهورية رجل قوي تضطرب األمور مث تصري إىل إحدى ولكن إذاالعسكرية 
 :تالسيناريوها

 . د أدواته كما وقع مع هواري بومدينـ يتحكم رئيس اجلمهورية يف املؤسسة العسكرية بشكل كلي وتصبح أح
 بن الشاذيلـ يسيطر رئيس اجلمهورية على األمور ولكن ال يستطيع أن يفرض إرادته بشكل كلي كما حدث مع 

 .جديد
 .هي األمور بشكل دراماتيكي وغري مفهوم كما وقع مع حممد بوضيافتـ يقع الصدام وتن

كما هو احلال مع عبد العزيز  رئيس اجلمهورية ولكن بشكل مؤقت يكون فيه امليزان لصاحلـ يقع توازن غري مستقر 
 .بوتفليقة

 :  اختاذ القراردوائر: انيثا
حلة إىل أخرى ففي العهد البومديين كان صاحب القرار األوحد هو رئيس ر القرار من م ودوائر اختاذ اختلفت أساليب

وم بدور التداول وإبداء الرأي وكان كثريا ما حتدث مؤسسات احلكم املختلفة تق تيل كانذاجلمهورية ويف عهد الشا
 ولكن القرار يعود يف آخر املطاف  واخليارات االقتصادية الكربىنقاشات حادة داخلها خاصة فيما يتعلق بقضايا اهلوية

                                                                                                                                                 
، ولكن ھؤالء انسحبوا جمیعا یوما واحدا قبل إجراء االنتخابات متھمین السلطات )رئیس حكومة سابق( ، مقداد سیفي )حركة النھضة اإلسالمیة

 . بأنھا حسمت االنتخابات مسبقا لصالح بوتفلیقة
  بحجة عدم توفره على بطاقة المشاركة في 1999 المشاركة في االنتخابات الرئاسیة سنة ـ منع المجلس الدستوري الشیخ محفوظ نحناح من 1

علما بأن كثیرا من الشخصیات الجزائریة المشاركة في الثورة لم یكن یھمھا الحصول على  شھادة . الثورة التحریریة تبعا لمواد الدستور 
یحصل المجاھدون القدامى على امتیازات خاصة وكان بعض ھؤالء یرفضون أخذھا تعففا االعتراف التي تمنحھا وزارة المجاھدین والتي بموجبھا 

وقد أعد الشیخ محفوظ نحناح ملفا كامال یضم شھادات قیادات ثوریة كبیرة لصالحھ تمكنھ من الحصول على ھذه . وبعضھم معارضة لنظام الحكم
وقد أجمع المالحظون بأن . یر أن ھذه اللجنة رفضت االجتماع للبت في  الموضوعالبطاقة من اللجنة المختصة لیتمكن من الدخول لالنتخابات ،غ

 في 1995ھذا المنع منع تعسفي خوفا من القدرة التنافسیة للشیخ محفوظ وال عالقة لھ بالقانون ألن  محفوظ نحناح شارك في انتخابات الرئاسة سنة 
 .    منحت للشیخ محفوظ نحناح بعد وفاتھومن طرائف ما حدث أن شھادة االعتراف . ظل نفس الدستور
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تداول بني بعد ذهاب الشاذيل ويف ظل األزمة األمنية احلادة أصبحت األمور املصريية ت. يف امل إىل رئيس اجلمهورية
 مع  الرئاسة واملؤسسة األمنية العسكريةاعدد من الضباط السامني ويف عهد بوتفليقة أصبحت القرارات املهمة تتقامسه

 .احملافظة على هامش واسع للرئيس
والوسائط لتنفيذها دون أن يكون هلا يف الغالب حق املؤسسات يتم متريرها على خمتلف ارات وتتضح رحينما تتبلور الق

 : مراجعتها ومن هذه املؤسسات يف
  .األمنيةالعسكرية و ؤسساتـ امل

     . ـ املؤسسات الدستورية وعلى رأسها احلكومة والربملان
 . اليت تنسجم مع قواعد اللعبـ األحزاب السياسية

  .ـ منظمات اتمع املدين الكربى
  .   ورؤساء الدوائرـ اإلدارة مبختل تفريعاا املركزية واحمللية ويف أساسها الوالة

 .احلكماألسس اليت يقوم عليها نظام : ثالثا 
أساسا يتشكل لكل متتبع للتطورات السياسية اليت عرفتها اجلزائر انطباع راسخ بأن أصحاب القرار يف اجلزائر يصدرون 

 شك أن تشكيل هذه  وال،مسؤولية البلدأعباء  روح أبوية تدفع إىل عدم الثقة يف نزاهة وقدرة الغري على حتمل على
 ومع طول البقاء يف السلطة وذبول وهج ،ها نظام احلكم يف األولياليت تأسس علة التارخيية يلشرععود ابتداء ليالرتعة 

 . فسر إال وفق ما يريده من بيدهم أمور الدولة ال ي الذياملصلحة الوطنيةاملرجعية الثورية برز مصطلح 
 :أسس ثالثة أخرى هييتمايز أصحاب القرار وفق أو / يلتقي واملشتركةوباإلضافة إىل هذه الرتعة األبوية 

  ورغم املسحة العلمانيةمن صعود التيار اإلسالمي مرة أخرى  اخلوفرغم اجتماعهم على: األساس األيدلوجيـ 
 . تيار عرويب إسالمي حمافظ وتيار فرنكوفوين تغرييب اجتاهني هؤالء إىلنقسماملشتركة بينهم ي املعتدلة

 إىل ثالث تكتالت جغرافية  املؤثرة داخل نظام احلكمحيث تنقسم العائالت اجلهوية الكربى:  اجلهوياألساسـ 
متضامنة بينها وهي تكتل الشرق اجلزائري وقد امتد نفوذه طويال إىل حني ذهاب زروال، تكتل الغرب اجلزائري وقد 

وهو تكتل مستقر النفوذ يف خمتلف مؤسسات الدولة يف كل اتسع نفوذه بشكل معترب يف زمن بوتفليقة، وتكتل القبائل 
 .األحوال

 اآلخرين يف كثري من األحوال ولكن له قواعده ومراكزه ساسني يتقاطع مع األأساسوهو :  املصاحلأساسـ 
 . جمموعاته اخلاصة وقد يبقى البعد الوحيد الذي يتحكم يف األوضاع يف الزمن اآليتو

 :سياسية لدى نظام احلكمفنون املناورة ال -رابعا 
 الكربى اليت حتكم الشأن  يف تشكيل التوازناتالدميقراطيباعتبار  أن األبعاد املذكورة أعاله ال عالقة هلا بالنظام 

 وجد أصحاب ، ونظام االنتخاباتالدميقراطيةالسياسي وألن الطريقة املعلنة للرأي العام احمللي والدويل هي الطريقة 
 منذ جناح القائمة خصوصام حتمية التدخل بأشكال علنية وخفية خمتلفة للمحافظة على التوازنات القرار أنفسهم أما

  : اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت قلبت كل املعطيات السابقة  ومن هذه التدخالت اليت حتدثت عنها وسائل اإلعالم كثريا
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  .1991 انتخابات غاءـ إل
 .1 لصاحل زروال1995ـ تزوير االنتخابات الرئاسية سنة 

" على أمينها العام عبد احلميد مهري" االنقالب العلمي"عودة جبهة التحرير الوطين كحزب من أحزاب السلطة بعد ـ 
  .2الذي حاول اخلروج للمعارضة
 وإعطاؤه األغلبية يف انتخابات الدميقراطيهو التجمع الوطين " حزب اإلدارة" مسي 1996ـ تأسيس حزب جديد سنة 

 .1997سنة تزويرها عية وحملية أثبت التحقيق الربملاين تشري
احلركة اإلسالمية من خالل لعبة البدائل حيث ألغت وجود جبهة اإلنقاذ وفسحت اال حلركة وإضعاف ـ ترويض 

 بالطمع يف و من جهة التزوير االنتخايببواسطة  هذه األخريةمث إضعاف) حركة اتمع اإلسالمي سابقا( جمتمع السلم 
 ،1994 من جهة أخرى جراء إدماجها يف املناصب الوزارية يف احلكومات املتعاقبة منذ تقليص نفوذها اجلماهريي

منحته السلطات  الذي  الشخصية املؤثرة يف الساحة اإلسالمية آنذاكاهللا عبد اهللا جبغرميها باإلضافة إىل استعمال ورقة 
 حينما فارق حركة النهضة يف الوقت الذي رفضت ذلك  حركة اإلصالح الوطيناسماعتماد حزب جديد حتت 
 ج ــر وذلك لكي ال تنفرد حركة جمتمع السلم بالتيار اإلسالمي مث عاد نظام احلكم فأخ،لشخصيات سياسية أخرى

 ي من وزير الداخلية لضرورات التوازنات السياسية قبيل االنتخابات التشريعيةإدارياهللا من اللعبة السياسية بقرار  جب
   .2007يف مايو 

سلطة مثل ال يف املشاريع السياسية اليت تديرها  إال ال تظهراليتالصغرية ـ متييع العمل السياسي بكثرة األحزاب 
قد اندثرت بعض هذه األحزاب وحقق بعضها متثيال مثريا للجدل يف االنتخابات  ومناسبات احلوار والعمليات االنتخابية

 ).2007 جدول انتخاباتانظر (  2007التشريعية لسنة 
 .  اجلمهورية كما ذكرنا أعالهرئاسة والعمليات السياسية املتعلقة بـ الترتيب املسبق لكل االستحقاقات االنتخابية

 . ) املتعلق باتمع املدين الفصلانظر(  ـ التحكم املطلق يف تطورات اتمع املدين وخاصة ما يتعلق باجلبهة االجتماعية
 .)انظر الفصل املتعلق باإلعالم(  الثقيلء اإلعالمي ـ إغالق الفضا

  أشكال متعددة من املناورة السياسية واأللعاب املتقنة  السياسي اجلزائريالنظاميستعمل إليه وللوصول لتحقيق ما يصبو 
 عبة التوازناتل:  املطروحة يف الصراع الدويل ومن مجلة هذه األلعاب مايليةاللعب  تقترب يف حيثياا إىل نظريةاليت

                                                
ـ حینما قرر نظام الحكم العودة للمسار االنتخابي من خالل تنظیم انتخابات رئاسیة تعددیة كان في حاجة لمرشحین آخرین باإلضافة لمرشحھ  1

االنتخابات شارك أربعة مرشحین  منھم لمقاطعة ھذه ) على رأسھم الجبھات الثالث( وحین دعت أغلب األحزاب الفاعلة آنذاك . األمین زروال
الشیخ محفوظ نحناح مرشحا عن حزبھ حركة المجتمع اإلسالمي فاستطاع أن یصنع المفاجأة ویحشد لصالحھ جماھیر عریضة ساندتھ في جمع 

، غیر أن أصحاب القرار الذین توقیعات الترشح والحملة االنتخابیة ومكنتھ من تحقیق نجاح كبیر كاد من المفروض أن یؤدي لدور ثاني على األقل
. لم یتوقعوا  ھذه الحالة اضطروا لتزویر االنتخابات وقلب الصنادیق بشكل علني في كثیر من مكاتب االقتراع وباعتراف بعض المسؤولین بذلك

ظر لألوضاع الخطیرة التي غیر أن الشیخ محفوظ المعروف باعتدالھ وتعقلھ رفض إعادة تجربة االحتجاج العنیف على ھذا التعسف في حقھ بالن
 .     كانت تعرفھا البالد

جبھة القوى االشتراكیة وجبھة ( ـ یفسر تصرف جبھة التحریر الوطني في خروجھا للمعارضة وتنسیقھا مع الحزبین اللدودین لنظام الحكم  2
،  كما یمثل ھذا التصرف كذلك 1991 التشریعیة سنة على أنھ تعبیر عن توجھ الشادلي بن جدید الذي كان یرفض خیار إلغاء االنتخابات) اإلنقاذ 

تیارا داخل جبھة التحریر بینھ وبین الضباط العسكریین الذین تحكموا في زمام األمور وكانوا وراء إلغاء االنتخابات خصومات أیدیولوجیة قدیمة 
ري زعیم التیار المعارض في جبھة التحریر بعد غیر أن ھذه المعارضة لم تدم طویال حیث أطیح بعبد الحمید مھ. وصراعات مصالح ونفوذ
 ضمن عملیة سیاسیة مثیرة للجدل سمیت في وسائل اإلعالم بالمؤامرة العلمیة وبعدھا رجع الحزب العتید إلى بیت 1995االنتخابات الرئاسیة سنة 

 . الطاعة والسیر ضمن إرادة نظام الحكم
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وذلك بإغراق الساحة السياسية  لعبة متييع املضامني،  اجلهويةالتارخيية و لعبة التوازنات، احلكماملصلحية بني أجنحة 
باملشاريع واألفكار وكذا األعداد الكبرية من التشكيالت  - مجعيات–أحزاب –جمالس –برملان –واملؤسسات السياسية 

وتستعمل خاصة مع مناضلي األحزاب القوية املنافسة حىت تصل بعد مدة من  مة السياسيةلعبة الصد، املؤيدة واملساندة
االستمرار بنفس  اليأس من العمل السياسي من خالل عمليات التزوير ومصادرة احلقوق فمنهم من خيتار النضال إىل

لعبة ، يتربأ من العمل السياسي ويكفر بهالواقع أو  ضعيف ومنهم من خيتار االنطواء ومنهم من خيتار احللول العنيفة لتغيري
جل أوالظروف من  الداخل أي أن السلطة السياسية تكلف منها من يقوم ذه العملية وتوفر له امللفات املعارضة من

لعبة ،  بطريقة سياسية ال ختل بالنسق العام لعب هذا الدور على الوجه احلسن وبالتايل امتصاص الغضب اجلماهريي
لعبة اإلمهال اسب، م يف الوقت املن وتوظيفهماء والرجال يف الظلاالحتفاظ بالزع االحتياط ولعبة ، فتوحةامللفات امل
لعبة إفقاد السيادة ، لعبة االحتواء والتوجيه، لعبة صناعة البيئة املناسبة للقرار املناسب، لعبة الفضائح السياسية، السياسي

لعبة ، لعبة اإلمجاع وانتقال العدوى والشخصيات الضعيفة، ة برجال اهلامشلعبة االستعان، الداخلية لألحزاب واملنظمات
لعبة ، لعبة التكييف القانوين، لعبة املشاريع املغلقة، لعبة املناقصات واملزايدات السياسية املرحلية، الترغيب والترهيب
 .لعبة اللجان، التضليل اإلعالمي

  :  يف الشأن السياسي اهلدف احملتمل الذي يريده نظام احلكم -خامسا 
  مسدود أمام هذا اإلصرار؟ الدميقراطيةوالسؤال املطروح يف األخري هل ستستمر هذه املناورات إىل األبد وهل أفق 

اجلواب على هذا السؤال هو أن هذه الوضعية مزعجة ألصحاب القرار أنفسهم ألا مكلفة وغري مرحية وخادشة 
 ولذلك تتمثل استراتيجية نظام احلكم يف اجلزائر يف ،ظة مبفاجآت غري مرغوب فيهاللشرعية واملصداقية ودد يف كل حل
  آمنة من حيث النتيجة يكون التداول فيها على احلكم بني جبهة التحريردميقراطيةالعمل على الوصول يف يوم ما إىل 

تغيري اجتاهات عمل نظام احلكم على ي وللوصول هلذا . دون تزوير وال تدخل إداريالدميقراطي  والتجمع الوطين الوطين
 من خالل تيئيس الناخبني لصاحل املشروع اإلسالمي وإخراجهم من العملية السياسية بالتشويه والقمع الكتلة الناخبة
لتثبيت الكتلة الناخبة املؤيدة تقليديا حلزيب السلطة وخصوصا جبهة التحرير من  باللعب على عنصر الزمنوالتزوير و

 يفإبعاد العامل الديين يتم   من جهة أخرى ولتحقيق  هذا  كتل شابة جديدة ال عالقة هلا بالبعد اإلسالميإلحلاقجهة و
ن خالل التحكم يف املنظومة التربوية واألجهزة متصوت لصاحل األحزاب اإلسالمية  قد جديدة ناخبة تشكيل كتل

د وإحراج األحزاب اإلسالمية املعتدلة لتغري خطاا اإلعالمية ومنظومة األسرة واملؤسسات الدينية وعلى رأسها املسج
ذه ه بقى وجودي القانون و مشاريع اإلحلاق السياسي أو التفجري الداخلي لبواسطةها وعالقاا الداخلية واخلارجية ءوأدا

دة على والشها  العمل االنتخايبتساهم فقط يف تزيني احمليط وتفعيل يف األخري على هامش الفعل السياسي األحزاب
 من واجهات النظام  أخرى واحتواء من بقي من الشباب اإلسالمي والستعماهلا يف حالة الضرورة كواجهةالدميقراطية
        .     السياسي
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  :يف اجلزائر والتحول الدميقراطي األحزاب السياسية : الفصل الثاين
 

  :قبل االستقالل  السياسية األحزاب–أوال 
قاليد قدمية يف اجلزائر تعود إىل فترة العشرينيات من القرن املاضي إبان الفترة االستعمارية إذ بعد إاء للعمل احلزيب ت

 يف الريف من قبل اجليش االستعماري 1املقاومة الشعبية اليت دامت أكثر من سبعني سنة وتدمري املؤسسة االجتماعية
 2 الوطنية على بروز املقاومة السياسية ساعدالح إىل السياسة وقدانتقل النضال الوطين من األرياف إىل املدينة ومن الس

  :عدة عوامل منها
 وجود طبقة بورجوازية مثقفة من اجلزائريني الذين تعاملوا مع املؤسسات التعليمية واإلدارية الفرنسية، -
 .تأثري حركة اإلصالح الديين يف العامل اإلسالمي على العلماء اجلزائريني-
  .اليت اخنرطوا فيها وتعلموا أساليب النضال من خالهلاهاجرين اجلزائريني إىل فرنسا باحلركة العمالية اليسارية تأثر امل ـ
حيث احتك املقاتلون اجلزائريون يف صفوف اجليش الفرنسي تأثريات احلرب العاملية األوىل يف الوعي السياسي -

  . مبختلف االجتاهات الفكرية والتيارات السياسية
 . أتاحتهذيود اجلبهة الشعبية اليسارية للحكم يف فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية وفضاء احلريات النسيب الصع-

ضم ت اندماجية وشيوعية عاملية وليربالية إسالمية إصالحية  شعبية استقاللية،،كل هذا أدى إىل تشكيل تيارات وطنية
يات والنوادي ووسائل إعالم تبلورت يف األخري بشكل عام يف عددا كبريا من الشخصيات املستقلة واألحزاب واجلمع

يف تأسس  ( أفريقياجنم مشال ، وحزب ) 1931سنة  (ربع تشكيالت أساسية هي مجعية العلماء املسلمني اجلزائرينيأ
، اطيةالدميقر حركة انتصار احلريات  مثالشعب اجلزائريمث حتول إىل حزب ) 1936ودخل اجلزائر سنة  1926 سنة فرنسا

 واحلزب الشيوعي )1946 (االحتاد الدميقراطي ألحباب البيان اجلزائريإىل طور يف األخري  ت)1927(ة النخبكونفدرالية 
 . الذي كان يف البداية فرعا للحزب الشيوعي الفرنسي)1936( اجلزائري

ى القضية الوطنية مبختلف استطاعت هذه األحزاب أن تؤدي أدوارا سياسية مهمة وسامهت بشكل كبري يف احملافظة عل
غري أن اهلمجية االستعمارية ومحالت التشويه والتزوير والقمع . أبعادها احلضارية واالجتماعية والثقافية والسياسية

اليت تبنتها جمموعة  على أدوار الوساطة هذه واجته النضال اجلزائري إىل احللول الراديكالية  مع مرور الزمنالرهيب قضى
مة اخلاصة التابعة حلركة االنتصار إذ رفضت العمل احلزيب وفجرت الثورة وطلبت من مجيع األحزاب من شباب املنظ

                                                
  صاري يروفة لشارل روبیر اجرون وجیال ل انظر في ھذا الصدد الدراسات التاریخیة المع  ـ1

Djilali Sari, Le désatre  démographique , ED SNED ALGER 1982 

ِِCharles –robert Ageron , les algériens musulmans et la France 1871/1919 tome 1 Ed puf  
Paris    

 :نھا ـ دراسات وكتب كثیرة كتبت في موضوع تاریخ الحركة الوطنیة م 2
 .2000 أبو القاسم سعد اهللا، الحركة الوطنیة الجزائریة، أربعة مجلدات، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، -
   1990  یحي بوعزیز، اإلیدیولوجیات السیاسیة للحركة الوطنیة من خالل وثاق جزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -
 . 1997، دار الغرب اإلسالمي،بیروت،1962، من البدایة ولغایة  یحي بوعزیز،  التاریخ السیاسي للجزائر-

Mahfoud kaddache, histoire du nationalisme  algérien ;2 t  ed  enal . Alger ;   
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صر تحل نفسها والتحاق أفرادها جبهة التحرير الوطين بشكل انفرادي وغاب أثناء الثورة التحريرية البعد احلزيب بل ان
 .الهالعسكري على السياسي حينما وقعت املواجهة بينهما كما أشرنا أع

 :بعد االستقالل وقبل التعددية  السياسية األحزاب–ثانيا 
 الواحد  احلزب رفض العودة للتعددية وفرض نظامبلهبعد االستقالل وبعد أن سيطر حتالف قيادة األركان مع بن 
 التحرير الوطين  وحىت احلزب الواحد املتمثل يف جبهة،واالجتاه األحادي يف كل ااالت السياسية واالقتصادية والثقافية

 جهاز بريوقراطي ال حيظى بتأييد  فكان جمرد ه قزمت التجربة البومدينية دور"  حقيقي بل 1ر سياسيومل يكن له أي د
حتول حزب . الرتوح الريفي الذي ولدته عملية التنمية اليت قادها هذا احلزببسبب يف املدن   الفئات الشابة املتمركزة

هنية لبعض الفئات املهنية كاملوظفني واملعلمني امل–جتماعية الترقية اللىل وسيلة إ األحادية جبهة التحرير خالل التجربة
أعيان –الذين زاد عددهم يف اتمع وقلت قيمتهم الرمزية، وأجراء القطاع العام التابع للدولة وبعض القوى الريفية 

 اليت شوهت العمل السياسي احلزيب يف أعني الكثري هذه التجربة احلزبية األحادية .-حمليني، فالحني صغار ومتوسطني 
 . 2" اجلزائريني ونفرم عن االهتمام بالشأن العام الذي أصبح مرادفا لالنتهازية والتزلف للحاكمنم

يت  فكون آ3 االستقالل مباشرةدحاولت بعض القيادات السياسية الثورية تأسيس أحزاب سياسية سرية معارضة بع
 كأحد اآلنالذي بقي متواجدا إىل ) front des forces socialistes/F.F.S   ) 1963وى االشتراكية جبهة الق حزبأمحد

 نفس الفترة تقريبا قام  حممد بوضياف بتكوين حزب الثورة يف والربملان  القوية نسبيا خارج السياسية املعارضة األحزاب
 احلل الذي اختذته قيادته يف نتيجة لقرارقصر عمرا أ كان الذي  parti de la révolution socialiste/P.R.Sاالشتراكية 

 بعض رموز التيار . حزب الطليعة االشتراكيةاسم حتت 1966 كما تأسس احلزب الشيوعي سنة بداية الثمانينات
دينية وسياسية رغم ثقافية و ومسجديه نشطةتنظيم نفسها على شكل مجعيات للقيام بأب هي األخرى قامت سالمياإل
تعرضت هذه  ، الذي تعرضت له مجعية العلماء املسلمني بعد االستقالل اليت عوملت مثل األحزاب السياسية األخرىاملنع

 .  ومتنوعة وصلت إىل حد التصفية والتعذيب واملالحقة حىت خارج الوطنثريةكمضايقات احلركات السياسية إىل 
ى هامش حزب السلطة واملؤسسات الرمسية يف حني اختار استطاع التياران األمازيعي واإلسالمي أن يثبتا ويتطورا عل

  1988 أكتوبر 5اليساريون خاصة يف عهد بومدين التوغل داخل أجهزة احلكم وبقي احلال على ما هو عليه حىت انتفاضة 
سقوط ارات االقتصادية بسبب ينكسار كبري داخل نظام احلكم بسبب االختالفات األيديولوجية الكبرية واال وقع احني

 .أسعار البترول و ضغوط التحوالت االجتماعية الكبرية اليت سيطرت على قيادا اجلماعات اإلسالمية
 
 

                                                
 : ـ انظر في ھذا الموضوع 1

  1998علي بن محمد ، جبھة التحریر بعد بومدین ، حقائق ووثائق دار األمة ، الجزائر 
Kamal bouchama, le FLN a-t-il jamais eu le pouvoir /1962/92  el maarifa  édition  Alger 1995 

  
الفئات الوسطى والسیاسة بین تشوھات الماضي وتحدیات : یمكن االطالع في ھذا الموضوع على الدراسة االجتماعیة التي كتبھا ناصر جابيـ  2

  2004أكتوبر   / 16 االستراتیجیة ة القاھرة العدد تة الصادرة عن مركز األھرام للدراسا الذي خصصتھ مجلة الدیموقراطیفالمستقبل  ضمن المل
 - 1962 كتب قلیلة كتبت عن موضوع األحزاب في الجزائر في ھذه الفترة منھا ما كتبھ رمضان رجالة، المعارضة في الجزائر منذ 3

Ramdane redjala , L’opposition en Algérie depuis 1962 , le PRS –CNDR , le FFS , ed rahma Alger  1988 - 
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 :بعد التعددية   السياسيةاألحزاب – ثالثا
 قرابة 1989 املقر للتعددية فتأسس يف أقل من سنتني مبوجب قانون األحزاب 1989من نتائج هذه التحوالت دستور فرباير 

 يعتل منها عتبة املؤسسات املنتخبة مل  كما مت ذكره أعاله 1991التشريعية يف ديسمرب   االنتخابات وملا نظمتستني حزبا
 .اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، جبهة التحرير الوطين، جبهة القوى االشتراكية: إال اجلبهات الثالث 

 : ولتحليل هذه النتائج ميكن أن نقول
فإن املفارقة اليت  يغفل عنها كثري من املهتمني   الفائز األكرب يف هذه االنتخاباتإلنقاذبالنسبة للجبهة اإلسالمية ل -

 اليت كان هلا اإلسالمية الدعوية  جهود التنظيمات وحدهابالشأن السياسي اجلزائري هي أن اجلبهة اإلسالمية قطفت
 يف البداية أتاح الفرصة لعباسي املدين فضل تنشئة الصحوة يف اجلزائر واليت بسبب ترددها يف تأسيس أحزاب سياسية

أن  -شكل عام يف أوعيتها بن مل يكونا ينتميان ألي مجاعة من اجلماعات السابقة وكانا يتحركان اذل ال- وعلي بلحاج
غري أن اخلطاب .  حوله األغلبية الساحقة من اموعات االجتماعية املقتنعة باخلطاب اإلسالميتيشكال حزبا التف

 خاصة لدى الشرائح املهمشة املتمركزة بكثافة كبرية يف املدن هانقاذ وسع وعاءإلالذي اعتمدته جبهة ااملتشدد 
          . 1هليمنة السياسيةاواملتضررة من التطورات االقتصادية و

العتبارات   وهزمت جبهة اإلنقاذ فيها بالنسبة جلبهة القوى االشتراكية فقد أكدت هيمنتها التامة على منطقة القبائلـ
 ، الشخصية 2 على الشأن السياسي يف املنطقةالبعد العرقي والثقايف تأثري  ،  السياسيهاعديدة منها رسوخ وقدم وجود

يف السيئة مثلما هو احلال األوضاع االجتماعية والسياسية و اخلطاب املعتمد كذلك و  احلزبها آيت أمحدزعيمة لالتارخيي
 .انب السياسي إنكار اهلوية األمازيغية من قبل نظام احلكم منذ االستقالل يضاف إليه يف اجل ،سائر الوطن

 رغم التحايل الكبري الذي اعتمدته احلكومة آنذاك ، بالنسبة جلبهة التحرير الوطين اخلاسر األكرب يف هذه االنتخاباتـ
الكلي بسبب وعائها الثابت املرتبط قد استطاعت أن تتجنب االيار ف ،يف تقسيم الدوائر االنتخابية وقانون االنتخابات

 خاصة يف املنتفعني من أجهزة احلكم وأسرهمو) نسبة كبرية من ااهدين القدامى و أبناء الشهداء( باألسرة الثورية 
  .األرياف

كل حيث ألغيت االنتخابات قبل إجراء الدور الثاين وحل احلزب الفائز وأصبح املشمل يكتمل منو هذا اجلنني االنتخايب 
 . يف اجلزائرالدميقراطية ومستقبل األساسي املطروح على اجلميع هو مشكل الشرعية

                                                
 :عبد الناصر جابي ـ لفھم أوسع لعالقة التحوالت االجتماعیة باألوضاع السیاسیة في ھذه الفترة یمكن الرجوع لما كتبھ   1
  2001النقابیة الى الحركات االجتماعیة، دار المعھد الوطني للعمل، الجزائر –  الجزائر من الحركة العمالیة -
 1999  االنتخابات الدولة والمجتمع، القصبة للنشر الجزائر -
 : ـ صدرت بعض الكتب تطرقت ألثر البعد العرقي على الشأن السیاسي في المنطقة منھا 2

  أحمد بن نعمان، الھویة الوطنیة، الحقائق والمغالطات، دار األمة، الجزائر
 .     لخلفیات، األھداف، الوسائل، البدائل، دار األمة، الجزائر أحمد بن نعمان، فرنسا واألطروحة البربریة، ا

Azzedine layachi ,Ethnicité et politique en Algérie, entre l’exclusion et le particularisme berbère ; in revue 
naqd  n 19/20/ 2004 p 27/54 
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حاولت كثري من األحزاب جتنب االنزالق وبعث حركة احلوار بني األطراف املتصارعة فتشكلت جمموعات حوار 
 ولكنها مل  تصل إىل 1+جمموعة األربعة، جمموعة الستة، جمموعة السبعة، جمموعة السبعة : مساءعديدة محلت عدة أ

   العقد الوطيناسم محل  املعارضة لنظام احلكماألول مببادرة من األحزاب: نتيجة وبقي يف األخري مشروعان جادان 
، شاركت فيه اجلبهات الثالث )1994( روما يف سانت إجييديوب انعقد االجتماع خبصوصه )ومسي كذلك عقد روما( 

، )أمحد بن حممد(، اجلزائر املسلمة املعاصرة )اهللا عبد اهللا جب(وحركة النهضة ) نونلويزة ح(ل اباإلضافة إىل حزب العم
وانتهت بتنظيم االنتخابات ) 1994(الندوة الوطنية األوىلبدأ جبوالت احلوار فمببادرة من السلطات اجلزائرية والثاين 
قد الوطين  وشاركت فيها حركة اتمع قاطع هذه االنتخابات أحزاب الع. كأول انتخابات للرجوع للشرعية الرئاسية
الذي شارك يف اجلولة األوىل من رئيس احلركة  مبرشحها الشيخ حمفوظ حنناح )حركة جمتمع السلم حاليا (اإلسالمي

 أضمن للرجوع للشرعية، وشارك  املقترح من السلطاتولكنه اقتنع بأن مشروع العودة للمسار االنتخايبلقاءات روما 
 . بوكروحهزب التجديد اجلزائري برئيسح سعدي و سعيد برئيسهاوالدميقراطيةمع من أجل الثقافة فيها كذلك التج

سمت لصاحل مرشح السلطة األمني زروال فقد كرست كذلك بقاء وجود التيار وبالرغم من أن هذه االنتخابات ح
 .   حنناحاإلسالمي يف الشارع اجلزائري من خالل التأيد الكبري الذي حظي به الشيخ حمفوظ

فصل املواطن اجلزائري يف الترجيح بني املشروعني من خالل مشاركته املكثفة يف االنتخابات الرئاسية ومن مثة رجعت 
كل أحزاب العقد الوطين للمشاركة يف املسار الذي قاطعته يف البداية وبدأت عندئذ تتشكل االس املنتخبة وترتسم 

 .  استحقاق انتخايب إىل اآلخر وتتطور مناخلارطة السياسية اجلديدة
فما هي قراءتنا لنتائج هذا املسار الذي فرضته السلطة وتفاعل معه اجلزائريون وقبلته األحزاب السياسية كلها، هل هو 

 أم أنه جمرد كمبارس يؤدي دورا عهد له، من الدميقراطية وهل دور األحزاب فيه ضامن هلذه ؟ أم الالدميقراطيةلصاحل 
 األمر موزع بني  أن أم؟ مع أمر واقع ال بد منهتتعاملأن هذه األحزاب قد و ال يدري، بقناعة وإرادة أم حيث يدري أ
 ؟حقيقة وأخرى

 .نتائجهاحنلل  و1995ختلف االنتخابات اليت نظمت منذ سنة سنتطرق مللتحليل كل هذا 
 

، 1995 (ثالث رئاسيات :  انتخابيةاتي وصل عدد االنتخابات اليت نظمت منذ هذا التاريخ إىل يومنا هذا مثان عمل

 ).2002، 1997( ، حمليتان )2007، 2002، 1997( ، ثالث تشريعيات )1999،2004
  .نتائج التشريعياتنكتفي لفحص لضرورة االختصار لن نتوقف كثريا عند الرئاسيات واحملليات و

 : 1997سنة  بعد االنتخابات التشريعية السياسية حزاباأل  - رابعا

 :ت هذه االنتخابات بعد أن رتبت السلطة اجلزائرية عددا من األوراق منهاجاء
      ـ إعادة ترتيب أوضاع جبهة التحرير وإخراجها من املعارضة بعد أن أدخلها فيها عبد احلميد مهري 
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 .1 بعد االنقالب العلمي الذي حتدثت عنه وسائل اإلعالم كثريا معه       وإبعاد هذا األخري ومن
 له على التموقع داخل اومنافس )التجمع الوطين الدميقراطي( الوطين   جلبهة التحريرال  ـ تأسيس حزب جديد بدي   

 .مؤسسات الدولة
      ـ تعديل الدستور وتغيري قانوين األحزاب واالنتخابات ملنع تأسيس األحزاب على أساس ديين أو عرقي 

م كثري من املراقبني السياسيني بأن أهم التغيريات القانونية وفه.        وطلب من األحزاب التكيف وفق ذلك
والدستورية قصدت ا حركة جمتمع السلم بعد النتيجة الكبرية غري املتوقعة من طرف السلطات اليت حققها 

حيث اعتقد بأن سبب النتجية اإلجيابية اللون )  حسب اإلعالن الرمسي%26 (رئيسها يف االنتخابات الرئاسية 
 .المي الذي حتملهاإلس

 :1997نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 
 309'737'16: عدد الناخبني املسجلني

  139'999'10: عدد املصوتني
  % 65,6: نسبة املشاركة

  787'502: عدد األصوات امللغاة
 )وزارة الداخلية: املصدر(  1997جدول نتائج االنتخابات لتشريعية لسنة 

  عدد املقاعد  لنسبة املئوية ا عدد األصوات احلزب 

  156  % 32,12  434'533'3       التجمع الوطين الدميقراطي
 69  % 14,12 154'553'1 حركة جمتمع السلم
 62  % 13,61  285'497'1  حزب جبهة التحرير
 34  % 8,32  446'915 حركة النهضة

 19  % 4,8  848'527 جبهة القوى االشتراكية
 19  % 4,03  271'442  الثقافة والدميقراطيةالتجمع من أجل

 11 4,17 459233  املنتخبون األحرار
 4 % 1,77 493'194 حزب العمال

 3 0.06 374'65 احلزب اجلمهوري التقدمي
 1 0.03  36374 احلزب االجتماعي الليربايل

 1 0.04 50000 االحتاد من أجل الدميقراطية واحلريات

 
 اق عنهث نتائج هذه االنتخابات إال أن الس الشعيب الوطين التعددي األول الذي انبطعن األحزاب يفرغم 

 والتنوع الكبري يف ، مباشرة على التلفزيونعرف حيوية كبرية من خالل النقاش الصريح الذي كان يبث
 واحلركة ،ا وحالة التعايش امللفتة للنظر بني النواب واألحزاب اليت ميثلو،الرؤىواألفكار واملواقف 

                                                
 . ـ تم شرح ھذا الموضوع أعاله 1
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 واحليوية الكبرية لبعض النواب يف االتصال بدوائرهم ،الديبلوماسية الربملانية غري املعهودة اليت أطلقها
 ومن أهم العمليات اليت قام ا الس يف عهدته األوىل اللجان اليت أسسها للتحقيق يف عمليات ،االنتخابية

 .   1997 سنة التزوير الشامل الذي عرفته االنتخابات احمللية
 

 : 2002 األحزاب السياسية بعد االنتخابات التشريعية سنة – خامسا
 

 : الساحة السياسية منهامعتربة يف يف ظل تطورات 2002 جاءت االنتخابات التشريعية
ـ هيمنة رئيس اجلمهورية على الساحة السياسية بكثرة تنقالته ملختلف واليات القطر وخارج البلد 

واملشاريع ) الوئام املدين ، دسترة اللغة األمازيغية( زيونية املتواصلة ومبادراته السياسية وتدخالته التلف
 .االقتصادية اليت أطلقها

 .ـ حتسن حمسوس يف األوضاع األمنية
 بواسطة الدعم الكبري املمنوح هلا من قبل رئيس اجلمهورية الذي  للواجهة السياسيةـ صعود جبهة التحرير

فجعله رئيسا للحكومة بدل أمحد أوحيي رغم توفر هذا ) األمني العام للحزب(  فليس قرب إليه علي بن
 .األخري على األغلبية يف الس الشعيب الوطين

 ومشادات متواصلة بني الشباب واألجهزة األمنية 2001ـ تطورات خطرية يف منطقة القبائل ابتداء من سنة 
( أحرج األحزاب املوجودة يف املنطقة " حركة العروش" خاصة الدرك الوطين وبروز تيار سياسي جديد 
  1 )والدميقراطيةجبهة القوى االشتراكية والتجمع من أجل الثقافة 

ـ حصول انقسام كبري داخل حركة النهضة اليت غادرها رئيسها على إثر خالفات حادة بينه وبني طاقمه 
 .القيادي وتأسيسه حلزب جديد هو حركة اإلصالح الوطين

رور حركة جمتمع السلم بظروف صعبة على إثر منع رئيسها من املشاركة يف االنتخابات الرئاسية سنة ـ م
      .   و مرض هذا األخري مرضا خطريا أدى به إىل الوفاة فيما بعد رمحة اهللا عليه1999

 
 :2002نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 

 17,951,000: عدد الناخبني املسجلني
 7,410,000:نيعدد املصوت

 %46: نسبة املشاركة
 876,000  :عدد األصوات امللغاة

                                                
 على إثر قتل شاب من المنطقة داخل مقر  من مقرات الدرك الوطني اندلعت بعدھا 2002 ـ 2001زمة كبیرة ابتداء من ـ عرفت منطقة القبائل أ 1

وھو تمثیل قبلي عشائري فرض نفسھ على األحزاب والمنظمات المدنیة السائدة في " العروش"اضطرابات ومشاھدات برز فیھا تیار جدید سمي ب
 في دخول االنتخابات في تلك المرحلة  مسایرة للتیار وتضامنا مع المحتجین  فكانت مشاركة المواطنین في  المنطقة مما جعل األحزاب تتحرج

 .االنتخابات في ھذه المنطقة ضئیلة جدا أفقدنھا الشرعیة  ولكن رغم ذلك استولت  على أغلب مقاعدھا جبھة التحریر اوطني
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 )وزارة الداخلية جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: املصدر ( 2002جدول نتائج االنتخابات التشريعية لسنة 

 عدد املقاعد النسبة األصوات الترتيب
 199 % 35.52 2632705 احلزب احلاكم–جبهة التحرير الوطين    
 48 %  8.50 630241 احلزب احلاكم–التجمع الوطين الدميقراطي      

 43 %  10.08 746884 حركة اإلصالح الوطين
 38 % 7.74 573801 حركة جمتمع السلم

 29 % 10.65 789495 - املستقلني –األحرار 

 21 % 4.80 355405 حزب العمال
 08 %  3.16 234530 اجلبهة الوطنية اجلزائرية

 01 % 3.58 265495 حركة النهضة

 01 %2.19 162308 حزب التجديد اجلزائري

 01  % 0.18  139919 حركة الوفاق الوطين
  
  

 : ما يليما ميز الس الشعيب الوطين يف عهدته الثانية    
 
ية املطلقة وقد نفسها تتوقعها حيث حصلت على األغلب حصول جبهة التحرير الوطين على نتيجة مل تكن هي -

استفادت من األغلبية الساحقة للصناديق اخلاصة اليت ينتخب فيها العسكريون واليت يصل عدد الناخبني فيها قرابة 
  هذه املرةوهو أمر يدل على خيار سلطوي لدعم اجلبهة أوال. مليون صوت حتسم حسما قاطعا لصاحل من تتجه إليه

 .    ثانيةفبل التجمع الوطين الذي أخذ املرتبة ال
 مقعدا وقد أوعز كثري من املالحظني ذلك إىل فقداا وعائها االنتخايب 31تراجع حركة جمتمع السلم تراجعا بينا ب -

 من األوعية ةدستفااالذي ال تقابله طول ارتباطها باحلكومة  و1999أزمتها يف االنتخابات الرئاسية سنة بسب 
 الدميقراطي واليت تعود جلبهة التحرير والتجمع الوطين  وتتحرك لصاحلهاةالسلطة احلاكمتتحكم فيها االنتخابية اليت 

 .تقليديا
تقدم حركة إلصالح اإلسالمي اليت رغم عدم توفرها على هياكل تنظيمية مستقرة مثل ما هو حال حركة جمتمع  -

 .السلم استفادت من تعاطف مجاهريي معترب أكدته يف االنتخابات احمللية املوالية
  بشكل جممل تراجعا يف النتيجة اإلمجالية هلا اإلسالميةخذته حركة اإلصالح شكلت احلركةرغم ما أ -
عن الس الشعيب ) والدميقراطيةحزب القوى االشتراكية، التجمع من أجل الثقافة ( غياب أحزاب منطقة القبائل  -

قد استفادت جبهة و طقة آنذاك على إثر األحداث اخلطرية اليت مرت ا املنالوطين بسب مقاطعتها لالنتخابات
 .  التحرير من مقاعد واليات املنطقة يف انتخابات طعن يف شرعيتها بسبب املقاطعة الشاملة للسكان هلا
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 .سياسية صاعدةتقدم حزب العمال كقوة  -
ه األوىل حيث مل ينل الس اجلديد يف عهدته التعددية الثانية شيئا من احليوية واملصداقية اليت ناهلا الس يف عهدت

عرف رتابة كبرية وغيابا تاما عن الساحة السياسية وركودا شامال يف جمال الرقابة الربملانية ويعود سبب ذلك لتوفر 
لتني برملانيتني حليفتني مها كتلتا التجمع الوطين تحلزب واحد هو جبهة التحرير الوطين مسنودة بك أغلبية مطلقة

تنوع والنقاش املخالف ومل يسلم الس من النقد واالستخفاف من قبل وحركة السلم باإلضافة إىل غياب ال
الصحافة واملواطنني طيلة العهدة وحىت رئيس اجلمهورية مل يلق له اعتبارا حيث رفض إلقاء أي خطاب فيه وكثريا 

لس تعرب.ع باألوامر بني كل دورتني من دوراتهما كان يشرحقيقة عن  وقد اعترب الكثريون بأن صورة هذا ا 
 .رحلة الذي عرفته اجلزائر يف هذه املالدميقراطيالتراجع 

 
  .2007االنتخابات التشريعية  األحزاب السياسية بعد – سادسا

 : بعد تطورات سياسية مهمة هي األخرى منها2007جاءت االنتخابات التشريعية لسنة 
 وضمن حتالف عريض % 84بنسبة عالية جتاوزت ـ انتخابات رئاسية لصاحل عبد العزيز بوتفليقة يف عهدة ثانية 

مشل جبهة التحرير الوطين، التجمع الوطين الدميقراطي، حركة جمتمع السلم وعدد من املنظمات الوطنية وجلان 
   .   التأييد الشعبية وألول مرة ال يطعن أي أحد يف حقيقة النتيجة ونزاهة االنتخابات

 .صاحلة الوطنية اليت عرضها بوتفليقةـ تنظيم استفتاء شعيب أقر مبادرة امل
ـ تسببت هذه االنتخابات يف أزمة كبرية داخل بيت جبهة التحرير حيث حدثت خصومة كبرية بني أمينها العام 

فتشكلت حركة من داخل اجلبهة . ورئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد الود الذي كان بينهما علي بن فليس
يدت رئيس اجلمهورية وأطاحت يف األخري بعلي بن فليس بعد خسارته يف االنتخابات مسيت احلركة التصحيحية أ

 .الرئاسية
 اية 56.18ـ ازدهار الوضع املايل خلزينة الدولة بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز حيث وصل احتياطي الصرف 

2005   
من الترشح لعهدة رئاسية ثالثة ويف نفس ـ دعوة عبد العزيز بلخادم لتعديل الدستور ومتكني رئيس اجلمهورية 

 .     الصحيةهالوقت كثر احلديث عن  تدهور  أوضاع
بأيب جرة سلطاين رئيسا ـ استرداد حركة جمتمع السلم ثقتها بنفسها بعد وفاة زعيمها وتنظيمها ملؤمتر ناجح جاء 

 .جديدا للحركة بعد انتخابات داخلية ترشح فيها أكثر من واحد
 .أخبار الفساد يف وسائل اإلعالم مالية كبرية على رأسها فضيحة بنك اخلليفة وانتشار ـ وقوع فضائح

اهللا رئيس حركة اإلصالح يف أزمة االنشقاق من جديد أدت إىل إخراجه من احلركة اليت  ـ وقوع عبد اهللا جب
   . أسسها بقرار إداري لصاحل خصومه يف احلركة على رأسه بوحلية وجهيد يونسي
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  وتنظيم انتخابات حملية جزئية يف املنطقةوانقسامها حركة العروشتضعضع األوضاع يف منطقة القبائل وـ حتسن 
تأكد و )%6( بسبب قلة املشاركة2002 بعد الطعن يف مصداقية االنتخابات السابقة يف 2005 نوفمرب 24يف 

  فيهاىل على املرتبة األويف املنطقة بعد حصوهلا القوى االشتراكية رسوخ قدم جبهة 
 احملروقات الذي صادق عليه الس الشعيب الوطين باقتراح من رئيس ـ متيز حزب العمال مبعارضته لقانون

اجلمهورية مث تراجع هذا األخري عليه واعترافه بأنه ال حيفظ مصاحل الوطن وقد ساهم هذا يف ارتفاع األسهم 
   .  السياسية للويزة حنون رئيسة حزب العمال

    
  2007  سنة االنتخابات التشريعيةنتائج

 18,760,400: عدد الناخبني املسجلني
 6,387,838: عدد املصوتني
 35,65: نسبة املشاركة

 961751: عدد األصوات امللغاة
 )وزارة الداخلية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية: املصدر ( 2007جدول نتائج االنتخابات التشريعية 

 األحزاب عدد األصوات  المئویةالنسبة المقاعد
 حزب جبھة التحریر الوطني 1315686 %22.98 136
 التجمع الوطني الدیمقراطي 591940 %10.33 62

 حركة مجتمع السلم 552104 %9.64 51

 األحرار 562986 %9.83 33

 حزب العمال 291312 %5.09 26

 التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة 192492 %3.36 19
 الجبھة الوطنیة الجزائریة 239563 %4.18 13

 الحركة الوطنیة من اجل الطبیعة والنمو 114767 %2.00 7

 حركة النھضة 194067 %3.39 5

 حركة الشبیبة والدیمقراطیة 132268 %2.31 5

 التحاف الوطني الجمھوري 126444 %2.21 4

 حركة الوفاق الوطني 122501 %2.14 4

ب التجدید الجزائريحز 103328 %1.80 4  

 حركة اإلصالح الوطني 144880 %2.53 3
 حركة االنفتاح 143936 %2.51 3
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 الجبھة الوطنیة لألحرار من اجل الوئام 112321 %1.96 3

54عھد  129300 %2.26 2  

 الحزب الوطني للتضامن والتنمیة 119353 %2.09 2

 الحركة الوطنیة لألمل 99179 %1.73 2

 التجمع الوطني الجمھوري 84348 %1.47 2

 التجمع الجزائري 100079 %1.75 1

 الجبھة الوطنیة الدیمقراطیة 78865 %1.38 1

 الحركة الدیمقراطیة االجتماعیة 51219 %0.89 1

 الحزب الجمھوري التقدمي 81046 %1.42 0

 حزب العمال االشتراكي 42735 %0.75 0

389  5726087  

 
 : ما يليما ميز هذه االنتخابات

  التصرف من الناخبنيسر هذاوقد فُ )قرابة مليون صوت( وكثرة األصوات امللغاة ـ املشاركة الضئيلة للناخبني 
م يف ظل استمرار معانام  جبدوى االنتخابات يف التغيري وحتقيق طموحاني اجلزائريني املواطن كثري منبعدم قناعة

  القاصيم وحلكمه، السلبية للربملان واألحزاب والنواب اجلزائرينيملنظر و،رغم الوفرة املالية اليت يعرفها البلد
  .  والتداول على السلطة عن طريق االنتخاب على إرادة السلطة يف القبول بإمكانية التغيريبشكل أساسي

ورية الذي للسيد رئيس اجلمه رئيس اللجنة السياسية الوطنية سعيد بوشعري أرسلـ الطعن الكبري يف شرعيتها حيث 
 يف منصبه خيربه بأن عمليات تزوير كبرية جتري لصاحل جبهة التحرير وقد أمضى على هذه الرسالة عدد كبري عينه

 .ةختلفمن األحزاب وتداولتها وسائل اإلعالم امل
نها  ولكنها بقيت حتتل الصدارة كقوة سياسية أوىل وميِك2002ـ رغم هذا تراجعت جبهة التحرير عن نتيجتها يف 

 .هي والتجمع الوطين الدميوقراطي أن يشكال أغلبية برملانية
 هذا التقدم باستفادة هذه احلركة  ويفسر بعد املالحظني.2002بالنسبة لنتيجتها سنة  جمتمع السلم ـ تقدم حركة 

اختراق مهم من هذا من تعاطف فئات ناخبة حمافظة انسجمت مع منهج املشاركة الذي اعتمدته احلركة واعترب  
 اإلسالمي الوعاء من  يسري على جزءتهاألوعية االنتخابية اليت تصوت عادة ألحزاب السلطة مع حمافظقبلها ل

هذا ؤهلها ي مهمة إذا استطاعت استرجاع كل وعائها اإلسالمي أو أغلبه  وقدالتقليدي وقد اعترب هذا نقطة قوة 
  .ملستقبل سياسي واعد



 
21

ولكن جتدر اإلشارة بأن هذه احلركة . مقاعد فقطث حصلت على ثالثة صالح تراجعا كبريا حيـ تراجع حركة اإل
دخلت االنتخابات يف حالة انشقاق وصراع شديد بني قياداا وبعد أن فصل وزير الداخلية لصاحل خصوم عبد اهللا 

 .الذي وجد نفسه مفصوال عن حزبه بقرار إدارياهللا  باج
 . يضعها يف فترق الطرق خبصوص دورها املستقبلياإلسالميةـ مزيد من التراجع يف النتيجة الكلية للحركة 

ـ تشتت كبري لوعاء واليات منطقة القبائل بني عدد معترب من األحزاب والقوائم احلرة رغم ترشح التجمع من 
      .ى االشتراكية غياب غرميه جبهة القورغم 1997 الذي مل يزد على ما أخذه والدميقراطيةأجل الثقافة 
قابل  بولكن استعاروهاعداد كبرية من األحزاب الصغرية للربملان بأشخاص ال ينتمون هلذه األحزاب ـ دخول أ

 . الكبرية اليت دلت على احنراف العمل السياسي من الفضائحمايل وهي فضيحة
 .   ـ دخول رجال املال والتجار للربملان بواسطة األحزاب الصغرية والقوائم احلرة وحىت بعض األحزاب الكبرية

 هذه األحزاب مسئولو ظهور ممارسات سياسية طفيلية ال أخالقية على مستوى األحزاب الصغرية إذ أصبح ـ
يقدمها هلم مقابل مبالغ مالية معتربة هم ويف ظل وجودهم القانوين  بامساأن يترشحومن  1الطاحمني يف الترشح نونكِّمي

باإلضافة إىل أشكال أخرى متعددة من مثل هذه . سيةاملترشحون الذين ال جنمعهم م أية عالقة سياهؤالء 
التصرفات منها أم يستغلون حقهم القانوين يف عضوية اللجان السياسية ملراقبة االنتخابات مركزيا وحمليا اليت 

ه  فيتفقون مع أفراد ال عالقة هلم م سياسيا لتمثيلهم يف هذ،تشكلها الدولة ومتنح مساعدات مالية بشأا لكل عضو
 هذه األحزاب مسئولواليت يأخذها  فتشكل احلصيلة اإلمجالية ،اللجان على أن يقتسموا معهم املبالغ املالية املمنوحة

 أصبحت هذه األحزاب عبئا كبريا يضرب مصداقية سلوبوذا األ. الطفيلية ثروة معتربة يف كل استحقاق انتخايب
طويلة يف سياسة متييع العمل السياسي واستغالل كثرة عددها عملت لسنواتالدولة وجدية االنتخابات بعد ما است 

    .اليت ينظمهاواملبادرات  لتمرير مشاريع النظام احلاكم يف خمتلف اللجان مسئوليهاوتبعية أغلب 
 

 :يبات املستقبليةتالتر و  السياسيةاألحزاب – سابعا
ستقبل العمل احلزيب يف اجلزائر خصوصا بعد أثارت االنتخابات التشريعية األخرية جدال سياسيا كبريا حول م

 وبعد وبتصويته السليب بالورقة امللغاةالرسائل الكبرية اليت أرسلها الناخب اجلزائري بعدم مباالته باالنتخابات 
 من خالل ة احلزبيساحةالكبرية اليت أقدمت عليها األحزاب الصغرية اجته القرار الرمسي إىل تطهري الحاالت االحنراف 

 من أصوات  %4ع األحزاب من دخول االنتخابات بواسطة اعتمادها القانوين إال إذا حصلت على عتبة من
ومن مل حيصل على هذه . 1997،2002،2007الناخبني يف إحدى االستحقاقات االنتخابية اليت نظمت يف سنوات 

 .حتقيقهاا العتبة ال يدخل االنتخابات إال باحلصول على عدد كبري من اإلمضاءات يصعب كثري

                                                
 أو المنشقین على أحزابھم األصلیة  ویلجؤون إلى مظلة األحزاب الصغیرة حینما یعجزون أو ال  ـ غالبا ما یكون ھؤالء المرشحون من المستقلین 1

یرغبون في جمع عدد إمضاءات المواطنین المطلوب قانونا لتشكیل قوائم مستقلة،  ویعتمد ھؤالء  لتحقیق طموحاتھم السیاسیة على  أموالھم 
 . وعالقاتھم  أ و ثقلھم العشائري
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جبهة التحرير الوطين، التجمع الوطين الدميوقراطي، : بقى يف الساحة تسعة أحزاب فقط هييسيتأكد هذا االجتاه و
، حزب العمال، اجلبهة والدميقراطيةحركة اإلصالح، حركة النهضة، التجمع من أجل الثقافة حركة جمتمع السلم، 

 .الوطنية اجلزائرية
  ؟ استطاعت أن تثبت أمام ھذه العتبة وما ھي مساھمتھا في تطور العمل السیاسيفما ھي ھذه األحزاب وكیف

 جبهة التحرير الوطين

 سنة االستقالل، وبقيت احلزب 1962برزت جبهة التحرير الوطين مع حرب التحرير اجلزائرية وقد تسلمت السلطة عام 
 احزبالوطين جبهة التحرير تعترب .  1989شباط /فربايرالواحد احلاكم حىت اإلعالن عن التعددية احلزبية يف اجلزائر يف 

مبادئ أول نوفمرب ويدافع عن الثوابت  اشتراكيا يف األصل مث اجته حنو الوسط بعد مرحلة االنفتاح ويتبىن احلزب
عاش يف بداية . النواة األساسية يف تركيبته البشرية) ااهدون القدامى وأبناء الشهداء(  وتعترب األسرة الثورية ،الوطنية

خرج . 1991تل رتبة متأخرة يف االنتخابات التشريعية امللغاة سنة حيالتسعينات فترات تراجع ورفض شعيب كبري جعله 
غري  1995االنتخابات الرئاسية سنة فقاطع على إثر ذلك للمعارضة بقيادة أمينه العام آنذاك األستاذ عبد احلميد مهري 

أرجعه ألحضان نظام احلكم فساير " املؤامرة العلمية " على قيادته بتدخل خارجي مسي أن التغيري الذي طرأ  بعد ذلك 
 حزب السلطة األول وصار رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو رئيسه الفخري ورئيس  عادكل مشاريعها إىل أن

 أمينه العام السابق علي بن فليس غري أن الصراع الذي وقع بني. احلكومة عبد العزيز بلخادم هو رئيس جلنته التنفيذية
جعله يدخل أزمة كبرية أدت إىل حركة تصحيحية أطاحت بابن  2004  سنة على الرئاسةورئيس اجلمهورية بوتفليقة

ومهما يكن من أمر التحوالت اليت وقعت عرب عقود .  وال تزال آثار هذه األزمة قائمة إىل اليوم  وجاءت ببلخادمفليس
أن باحلزب جهازا من أجهزة احلكم يعرب عن جناح من أجنته يصرح بعض قياداته بشكل واضح من الزمن بقي هذا 

   . السلطةنجبهة التحرير ال ميكنها أن تبتعد ع

 
 الوطين الدميقراطي  لتجمع ا 

 ال لتأييد برنامج الرئيس اجلزائري السابق اليامني زرو1997شباط /تأسس حزب التجمع الوطين الدميقراطي يف فرباير
 على أغلبية مقاعد الس الشعيب حاز. بعد أن رفضت جبهة التحرير املشاركة يف االنتخابات الرئاسية اليت جاءت به

 مث تقهقر يف االنتخابات املوالية للمرتبة الثانية ،األغلبية الساحقة ملقاعد االس احمللية يف نفس السنة و1997الوطين سنة 
سس ليكون حزب السلطة البديل أثناء أزمة جبهة حلزب باسم حزب اإلدارة حيث أُيعرف هذا ا. بعد جبهة التحرير
 وام من مجيع مكونات الطبقة السياسية ووسائل اإلعالم بأنه وجد بفعل التزوير االنتخايب  ، آنذاكالتحرير الوطين

 بدأ استأصاليا يف ،ليرباليةهات   التجمع الوطين الدميوقراطي نفسه حزبا ينتمي للتيار الوطين وله اجتايعترب. الشامل
 ويركز يف خطابه على حماربة اإلرهاب والدفاع عن  جمموعات الدفاع الذايت اليت ، مث نزع لالعتدالمواجهة اإلسالميني
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 ميثل جناحا من الوجه الثاين لعملة النظام السياسيوقد أصبح . شكلتها األجهزة األمنية حملاربة اجلماعات املسلحة
ولفيف من اإلداريني وقادة بعض املنظمات هذا األخري ن من عدد  من مناضلي تكو  ، عودة جبهة التحرير بعدأجنحته

حيى من خريج املدرسة العليا لإلدارة انتقل مباشرة من أمحد أوهو رئيسه .  اليت تتحكم فيها السلطةاملدنية اجلماهريية
من قبل بأي نضال سياسي يصرح بنفسه  بأنه عون دولة  تهروظائفه اإلدارية السامية ليكون رئيسا للتجمع دون أن يش

  .وأن خدمة الدولة مقدمة عنده على خدمة احلزب

 ) محس(حركة جمتمع السلم 

مث غريت إمسها ) محاس( ومسيت آنذاك حركة اتمع اإلسالمي 1991أيار /  مايو30تأسست حركة جمتمع السلم يوم 
 الشيخ حمفوظ  مؤسسهاترأس احلركة.  1997ات التعديل الدستوري يف نوفمرب إىل حركة جمتمع السلم تكيفا مع متطلب

 . ضمن انتخابات داخلية فخلفه يف املؤمتر الثالث الشيخ أبو جرة سلطاين2002تويف سنة  أن إىلمن التأسيس  حنناح
زائر بشكل غري مشروط،  تسعى إلقامة السلم والوئام الوطين يف اجل،تمع السلم توجها إسالميا معتدالتتبىن حركة جم

تتبىن منهج  وحتسب على مجاعة اإلخوان املسلمون  مساملة1وحتافظ على الظهور كحركة إسالمية دميقراطية وطنية
 يعود هلا الفضل يف تعرية اإلرهاب من غطائه الديين وهلا مسامهة طالئعية يف إعادة املسار ،املشاركة السياسية بدل املغالبة

التحالف  العضو الثالث يف وهي  1994 شاركت يف أكثر من ست حكومات منذ سنة ،1991ه سنة  بعد إلغائاالنتخايب
  الفساد أخبار على إثر تنامي"فساد قف" رفعت شعار ،الرئاسي إىل جانب جبهة التحرير والتجمع الوطين الدميوقراطي

شركائه يف التحالف وعلى رأسهم  وحتدث رئيسها عن ملفات حبوزته  فقوبل مبواجهة عنيفة من يف وسائل اإلعالم
، 2007 مث استدركت نسبيا يف انتخابات 2002تراجع ملحوظ يف شعبيتها يف انتخابات هلا وقع . رئيس اجلمهورية

 ، رفعمتدين نظام احلكممن أهم القضايا اليت ترافع عنها . تعرف نقاشات كبرية داخلها حول طبيعة العالقة باحلكم 
 توسيع ،، أخلقة العمل السياسيواد املعدلة من قانون العقوبات املتعلقة مبعاقبة الصحافيني واألئمةحالة الطوارئ، إلغاء امل

  . جتسيد املرجعية اإلسالمية للدولة واتمعجمال احلريات،

 حركة النهضة 

 1999سنة  غادرها  أناهللا إىل با وكان يرأسها آنذاك الشيخ عبد اهللا ج،1989آذار /تأسست حركة النهضة يف مارس
 سفري اجلزائر يف اململكة  آدمياحلبيباهللا اب أصبح أمينها العام بعد ج، ةعناصر قياديبعد اخلصومة اليت وقعت له مع 

هلا توجهات إسالمية معتدلة قريبة جدا من  .فاتح ربيعي السعودية حاليا، ويف مؤمترها األخري توىل األمانة العامة العربية
النشقاقات الداخلية يف هذا احلزب بتدحرجه إىل صفوف األحزاب الصغرية يف اجلزائر عجلت ا. حركة جمتمع السلم

                                                
كتاب مؤسسھا محفوظ نحناح  المرجعیة الفكریة لعملیة التوفیق بین اإلسالم والوطنیة والدیموقراطیة لدى حركة مجتمع السلم فيـ  انظر في  1

 . 1999اإلسالم، الوطنیة، الدیمقراطیة، دار النبأ، الجزائر، : الجزائر المنشودة، المعادلة المفقودة: رحمھ اهللا
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ويف االنتخابات التشريعية  1997 مقعدا سنة 34 بعد أن كان له لس الشعيب الوطينيف ا 2002مقعد واحد سنة بـ
  . األخرية حصل على مخسة مقاعد

 حزب العمال

 ي من أصول تروتسكية كان موجودا كتيار يعمل يف السر قبلحزب يسار وهو 1990تأسس حزب العمال سنة 
يقف ضد كل أشكال اخلوصصة يعلن تضامنه مع العمال والطبقات االجتماعية األكثر عرضة لالستغالل، . التعددية

 له  تطور يف خطابه من الشدة إىل الليونة وأصبحت.إىل تدخل الدولة حلماية املستهلكويدعو إىل محاية القطاع العام و
. عالقات ودية معلنة مع رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يشيد برئيسته لويزة حنون يف وسائل اإلعالم

تعضدت هذه العالقة كثريا بعد تراجع الرئيس عن قانون احملروقات الذي أعطى امتيازات كبرية للشركات البترولية 
 21 مقاعد مث على أربعة 1997كل ثابت حيث حصل يف انتخابات منى وجوده يف الس الشعيب الوطين بش. األجنبية

الذي يستند إىل (ن أهم القضايا األخرى اليت يرافع عنها إلغاء قانون األسرة م. 2007 سنة 27 مث 2002مقعدا سنة 
  . ، ترسيم اللغة األمازيغية)الشريعة اإلسالمية

 حركة اإلصالح

 خروجه من حركة أسسها سعد عبد اهللا جاب اهللا بعدتشددة سياسيا، حركة ذات توجهات إسالمية معتدلة فكريا م
 فصار  مث أُخرج منها بقرار من وزارة الداخلية بعد اخلصومة اليت وقعت له مع عناصر قيادية مهمة1999سنة النهضة 

 ن الطرفني م ورفعت بكثرة هذه اخلصومات تناقلت وسائل اإلعالمرئيسه حممد بوحلية وأمينها العام جهيد يونسي،
 استطاعت أن تفرض نفسها كأول قوة معارضة يف الس الشعيب الوطين قبل االنشقاق حيث حصلت يف ،للمحاكم 
وبعد االنشطار مل حتصل .  وحققت نتيجة إجيابية يف االنتخابات احمللية يف نفس السنة،داع مق42 على 2002انتخابات 

نصار الشيخ جاب اهللا يف قوائم أحزاب أ مقاعد فيما ترشح 03ى على  سو بقيادا اجلديدة 2007 يف انتخابات مايو 
 . فقط كذلك مقاعد03صغرية وحتصلوا على 

  : االشتراكيةىجبهة القو

 بعد اخلالف الذي وقع غداة 1963 معارض يف اجلزائر تأسس سنة حزبتعترب جبهة القوى االشتراكية أقدم 
يتبىن فكرة إعادة .صر وجوده على منطقة جغرافية حمددة هي منطقة القبائليقت. االستقالل بني أقطاب الثورة التحريرية

توجهات علمانية معتدلة ال تتصادم مع الدين وتربط بشرائح  له ،سيسيتأسيس منظومة احلكم من خالل جملس تأ
 انتخابات االس يعتمد أسلوب املقاطعة الكلية لكل مشاريع السلطة ال يشارك إال يف, والزوايا" املرابطية "مهمة من 

 1997شارك يف االنتخابات التشريعية التعددية األوىل سنة . احمللية يف منطقة القبائل اليت يسيطر على نصيب مهم منها
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يقود آيت أمحد حزبه من .  1يرأسه منذ التأسيس آيت أمحد أحد وجوه الثورة التحريرية البارزين. وقاطع اليت بعدها
 ترشح  عن ذلك، وقد دخل البلد يف بداية التعددية مث تراجع يف سويسرا، دائمخارج الوطن حيث يقيم بشكل

مل يعد وجود هذا احلزب بارزا يف احلياة . اقي املرشحني السبعةب مث انسحب مع 1999لالنتخابات الرئاسية سنة 
ية أدت إىل خروج  عرف اهتزازات داخل،مبادراته السياسية غياب حضوره والسياسية بسبب مقاطعته الدائمة وقلة 

، احلقوق الثقافية من مطالبه الثابتة إعادة النظر كليا يف بنية نظام احلكم، متدين نظام احلكم .عدد من كوادره البارزة
  .لسكان منطقة القبائل

 
 : جل الثقافة والدميقراطيةأالتجمع من 

 
)   فرباير املقر للتعددية23 دستور أسبوع قبل (1989 فيفري 15 يف والدميقراطيةتأسس التجمع من أجل الثقافة 

ميثل هذا احلزب جناحا يف . من عدد من الكوادر املنشقة عن جبهة القوى االشتراكية وعلى رأسهم سعيد سعدي
السلطة وله توجهات علمانية راديكالية من الناحية الفكرية ونزعة عرقية معلنة مرتبطة مبنطقة القبائل حيث يقتصر 

فاجتاهه تشاركي رغم جلوئه للمقاطعة يف بعض األحيان بسبب حساباته السياسية يف ة السياسية أما من الناحي. وجوده
 اليت قاطعها ممثلو عقد روما 1995مواجهة غرميه جبهة القوى االشتراكية، فقد شارك يف االنتخابات الرئاسية سنة 

  وبعدها التحق باحلكومة 1997 سنة  كما شارك يف االنتخابات التشريعية% 9واليت نال فيها مرشحه سعيد سعدي 
االئتالفية املوسعة إىل جانب جبهة التحرير والتجمع الوطين وحركة النهضة وحركة جمتمع السلم اإلسالميتني وبعد أن 

 بسبب التوترات الكبرية اليت عرفتها منطقة القبائل آنذاك رجع للمشاركة يف 2004قاطع االنتخابات التشريعية سنة 
 بسبب هذه الرتعة .1997 مقعدا هو نفس العدد الذي حصل عليه سنة 19 حيث حصل على 2007انتخابات 

 التشاركية وبتأثري من نصائح بعض األفراد النافذين يف السلطة من التيار الذي ميثله بدأ خطابه يعتدل وعالقاته
 علمنة ، ترسيم اللغة األمازيعية،سرة إلغاء قانون األ،من أهم مطالبه  لربلة املنظومة االقتصادية.  تتوسطباإلسالميني
         .الدستور

 
 .اجلبهة الوطنية اجلزائرية

ال يظهر وجوده يف الغالب إال يف املناسبات  1989تأسس هذا احلزب ضمن موجة تأسيس األحزاب بعد دستور 
    مقعدا13  على2007 حيث حصل على مثانية مقاعد وحصل يف انتخابات 2002االنتخابية عرف يف انتخابات 

 .، صاحب اجتاه وطين قريب جدا من جبهة التحرير وهو احلزب الصغري الوحيد الذي جنى من حافة األربعة باملئة

                                                
 : في كتابھ مذكرات مكافحـ كتب آیت مذكراتھ باللغة الفرنسیة 1

Hocine Ait Ahmed, Mémoire d’un combattant, l’esprit d’indépendance 1942-1952, ed Bouchene ; Alger 1990.  
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 ما هو مصري هذه التشكيلة املنتقاة؟ - ثامنا
ال أتصور بأن هذه التصفية املنطقية املتعلقة بنتائج حمققة يف خمتلف االستحقاقات السابقة هي التصفية األخرية اليت 
تريدها السلطة احلاكمة  مبختلف خمابرها ومراكز نفوذها يف مؤسسات الدولة فهو فرز أويل يضم ثالثة أحزاب من 

 الدميوقراطي واجلبهة الوطنية اجلزائرية بالنسبة للتيار الوطين، جبهة التحرير الوطين والتجمع الوطين: كل تيار هي 
وحركة جمتمع السلم وحركة اإلصالح وحركة النهضة بالنسبة للتيار اإلسالمي، وجبهة القوى االشتراكية والتجمع 

عى لتحقيقه ويبقى خيارها املفضل الذي تس.  وحزب العمال بالنسبة للتيار العلماينوالدميقراطيةمن أجل الثقافة 
 تداول على السلطة دون جلوء للتزوير بني جبهة التحرير  ـ كما ذكرنا أعاله ـات هورمبختلف اخلطط واملناو

الوطين والتجمع الوطين الدميوقراطي وهو يف نفس الوقت تداول بني حساسيتني موجودتني داخل نظام احلكم يؤدي 
يهما وصعود التيار اإلسالمي كبديل هلما كما وقع قبل وبعد  إىل فشل كلالدميقراطيةالصراع بينهما خارج األطر 

 حيث أدى اشتداد الصراع داخل سرايا احلكم إىل ايار النظام كله وصعود حزب إسالمي 1988أحداث أكتوبر 
 .راديكايل

اقيصريلد ولتحقيق هذه الرؤية يتطلب األمر االستمرار يف دعم احلزبني املذكورين وخصوصا األضعف فيهما واملو 
عتدحرج إىل بعد أن 2007د للمرتبة الثانية يف تشريعيات والذي يقول بعض املالحظني السياسيني بشأنه بأنه ص 

 .املرتبة الثالثة يف النتائج احلقيقية
 ونقاط  خصوصيتهسب متابعة حثيثة ألحزاب التيار اإلسالمي والتصرف معهم كل ح كذلكاألمر هذا  يتطلب 
اهللا وحماولة احتواء من خيتار منهج  بااهللا ج  من ينح حنو املعارضة الشديدة كما حصل لعبد من خالل كسرضعفه

املشاركة كما هو احلال مع حركة جمتمع السلم أو بواسطة لعبة التوازنات وتبديل األدوار بتقوية هذا إلضعاف هذا 
 بفقدهم تعاطف الناخبني اخلطرةسة  حىت يتأكد ضعفهم مجيعا وخروجهم من دائرة املنافوإضعاف هذا لتقوية هذا

 .معهم
وأما أحزاب التيارات العلمانية فإن خطرها بالنسبة للسلطة احلاكمة ليس على نظام احلكم ولكن على االستقرار يف  

ستوى املرتبطة مبالضغوطات اخلارجية كذلك و لثقل الذي متثله هذه األحزاب يف هذه املنطقةنظراً ل منطقة القبائل
اخلارجية وشبكة االتصال يف الدوائر السياسية واإلعالم واتمع املدين اخلارجي  الذي تتمتع به األحزاب العالقات 

 أمام نظام لذلك يبقى السؤال املطروح .العلمانية خصوصا جبهة القوى االشتراكية اليت تنتمي لألممية االشتراكية
مية جبهة القوى االشتراكية العنيدة شعبيا وأن يقدم  من هو احلزب الذي يستطيع هزاحلكم بالنسبة هلذه املشكلة

 كثريا عن هذا والدميقراطية ويف هذا اإلطار مل يبتعد التجمع من أجل الثقافة .غطاء مالئما أمام املخاطر اخلارجية
أل فراغات  ميكنه أن مي الغربيةلليربالية كما أن حزب العمال حبكم قناعاته األيديولوجية املعادية ،الدور منذ تأسيسه

 . التيار العلماين وقد بدأ ينسجم مع هذا الدور بشكل ملفت للنظر
ستعمل الستدراك إخفاقات السيناريوهات املعدة ال ويف كل األحوال تبقى هذه األحزاب التسعة كلها أوراق قد ت

             .دية مع نظام احلكم قادرة على مواجهة وجو راغبة والسيما وأن كلها أحزاب قبلت قواعد اللعبة وعلمت بأا غري
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 وكما تشري إليه املعلومات اليت تصدر من ،هذا هو حلم نظام احلكم كما تبينه املالحظات الطويلة والدقيقة لتصرفاته
 وكما خترب عنه قواعد املناورة السياسية اليت يعلمها املطلعون على علم ، احملللنيبعض وكما يذهب إليه ،هنا وهناك
وتبقى هذه . خططات املرتبة مسبقاعدة مرات فشل املثبت  غري أن هذه الترتيبات ليست قدرا حمتوما فقد .السياسة

املناورات الفوقية هي سبب استمرار األزمة وتكرار املراحل االنتقالية وال ميكن ضمان املستقبل إال من خالل ضمان 
 احلرية املكفولة للجميع فال يستطيع حزب من نشئه الذي تة بدولة القانون  ورشاد الرأي العامنؤم املُالدميقراطية

ذل  ولو ب. كما ال يستطيع نظام احلكم فرض هيمنته على اتمع أو استغالهلاالدميقراطيةاألحزاب االعتداء على 
وء  يف وقت أقل مما استغرقه اللج اجلزائرإليهت  لوصل الراقي النافع للجميعلوصول إىل هذا املستوىل املطلوب

 .للمناورات وبتكاليف أقل وتضحيات أخف مما بذله اجلزائريون
 يف اجلزائر وترك على طبيعته سيتوافق ميزان القوة السياسي مع دميقراطيافإذا انضبط العمل السياسي انضباطا 

 : ميزان القوة االجتماعي وسيتجه األمر حنو ما يلي
 واألشكال والوجوه  واألحزاب واملنظماتمساء وتبدلت األـ مهما تطورت األحداث وتغريت املوازين

 وقد أثبتت كل  سيبقى يف اجلزائر ثالثة تيارات هي التيار اإلسالمي والتيار الوطين والتيار العلماينوالرجال
 يفاالنتخابات السابقة هذه احلقيقة، وهي احلقيقة اليت كانت حاضرة أثناء تشكل العمل السياسي واحلزيب 

 .الراسخة يف اتمع اجلزائرية، وهي احلقيقة اليت تعرب عنها االجتاهات االجتماعية احلقبة االستعماري
ـ املؤهل بالتمثيل احلقيقي للتيار الوطين هي جبهة التحرير الوطين فهي احلزب الذي له القدرة على الصمود 

ة التحرير هلا وعاؤها يف حالة رفع نظام احلكم يده عن احلياة السياسية وفسح اال للمنافسة احلرة فجبه
أوج قوة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ رغم تراجعها وهزميتها الثابت يف اتمع الذي حفظها من الزوال يف 

هلا القدرة واإلمكان على التكيف معها إذا فرضت فإن قي للدميوقراطية لْ وبالرغم من رفضها اِخل.االنتخابية
 .عليها

 من واملعايري الدميوقراطية الصحيحة سيكون التجمع الوطين الدميوقراطي ـ يف حالة توفر قدر كاف من احلرية
جبهة التحرير اليت تعتربه لمنافسة الشديدة اليت ستفرضها عليه أكرب اخلاسرين لعدم قدرته على املنافسة احلرة ول

اإلشارة بأن هذا مع ذلك ال بد من  و،عبئا عليها يأكل من وعائها وينمو يف أجوائها األصلية يف أروقة احلكم
تؤهله للبقاء إذا قبل   وطنيا وحمليا استطاع أن حييط نفسه بعدد من الكوادر وجمموعات املصاحلاحلزب قد

 .  معاناة املنافسة الرتيهة
ظهرت وقد  ،ـ يبقى التيار العلماين مرتبطا مبنطقة القبائل مع تراجع متدرج لصاحل التيار الوطين واإلسالميني

طمحوا إليه حتقيقهم ملا نمو غري املسبوق يف عدد األصوات اليت حصل عليها هؤالء رغم عدم  يف ال هذامالمح
 ويعود ذلك إىل بروز ظاهرة تشتت وتعدد القوائم واألحزاب املنشقة عن حزيب جبهة القوى ،من مقاعد

 مني ألخذ حقه يف مقابل حرص شديد للوطنيني واإلسالميوالدميقراطيةاالشتراكية والتجمع من أجل الثقافة 
 . يف هذه املنطقة
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لتكون القوة األساسية يف منطقة القبائل خاصة إذا عرفت  دائما ـ تبقى جبهة القوى االشتراكية هي املؤهلة
وخرجت من قطعياا السياسية حنو براغماتية ال   يف آيت أمحدكيف تتجاوز ظاهرة الزعيم املطلق املتمثل

 . تلغي خصوصيتها
أجل الثقافة والدميوقراطية حمدوديته يف التعبئة رغم غياب غرميه جبهة القوى االشتراكية ـ أظهر التجمع من 

وكثري من التحاليل تؤدي إىل أن هذا احلزب سيتحول إىل جهاز غري متجدد لكثرة االنشقاقات . عن املنافسة
ر احلكم مما يفقده  تصاحبه وضعف متسكه باآلليات الدميوقراطية داخله والرتباطه الشديد ببعض دوائاليت

  .سيادته وينقص حظوظه الشعبية
ـ أثبتت النتائج االنتخابية املتتالية بأن أكثر األحزاب ثباتا وصالبة ضمن األحزاب اإلسالمية هي حركة جمتمع 

 للحركة اإلسالمية وقد ألقصري لتكون املمثل  بعد التشريعيات األخريةالسلم فقد رشحتها األرقام االنتخابية
 وقدرا على تسيري أزماا ،ذلك مبا متلكه من قوة ذاتية واضحة تتمثل يف انتشار وصالبة هياكلها التنظيميةوصلت ل

 وكثرة وتنوع ، وتشعب عالقاا حمليا ودوليا،وارجتاجاا باالنضباط واالحتكام للمعايري الشورية والدميوقراطية
 يف اتمع كالطلبة والشباب والنساء وشبكات اتمع   وأمهية وجودها يف القطاعات الفاعلة،ومستوى كوادرها

غري أن ذلك كله مرتبط مبصري املغامرة اليت اختارت االستمرار فيها منذ قرابة عقد ونصف من الزمن وهي . املدين 
 ولكن هلا كلفة كبرية على ،شدة اقتراا من نظام احلكم لرؤى واستراتيجيات تراها مناسبة الستمرار تطورها

ويف كل األحوال ال تزال هذه احلركة قادرة على لعب أدوار طالئعية يف الساحة . بيتها والتركيبة الفكرية لرجاهلاشع
 .  والعودة بالتيار اإلسالمي للمنافسة على املراتب األوىلالسياسية

اسية اهللا فقد ضيع الفرصة يف حركة النهضة مث حركة اإلصالح ليشكل قوة سي باـ بالنسبة لعبد اهللا ج
 ولكن املناسبة أفلتت ،معارضة متميزة تكون بديال حقيقيا للسلطة احلاكمة إذ كان يف رواق جيد يؤهله لذلك

، وال ) مهما كانت أسباا(منه بسبب كثرة اخلالفات واخلصومات اليت رافقت مسريته الدعوية مث السياسية 
جهة وبسبب ضعف هياكله التنظيمية وقلة يتوقع أن يقدر على الرجوع بقوة إذا استمر املنع قانوين من 
 إال إذا كان رجوعه يف إطار مناورة أخرى .انتشارها وحمدودية امتداداته يف املؤسسات اتمعية كذلك

تذهب إليها السلطة احلاكمة بغرض التوازنات اليت حتفظ ا هيمنتها على اجلميع ولن ينفع ذلك إذ أن 
اهللا   باقيقية  ال ميكنها أن تستقر أو تستمر  باإلضافة إىل أن عبد اهللا جالترتيبات اليت ال تعرب عن أهلية ح

استفاد شيئا ما من ذلك ومل ينتفع به طويال فقد منح له اعتماد حركة اإلصالح بعد أن خرج من النهضة يف 
د وقت منعت شخصيات كبرية أخرى من تأسيس أحزاا كاإلبراهيمي وغزايل وغريمها فكان ذلك سببا ملزي

من اإلضعاف له حيث خسر مرة أخرى عددا مهما من كوادره ورجاله ضمن مسلسل الرتيف الذي تسببه 
 .    اخلصومات

 مصري األحزاب اليسارية الدوغماتية، إذ أن أطروحاته ال هلذا احلزب أن يبتعد عنبالنسبة حلزب العمال ال ميكن  ـ
 اليت ختفيها قوة طرح رئيسته ودفاعها -  العلمانية املتشددة تتناسب مع التطورات العاملية احلاصلة كما أن أفكاره
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  فقدها ألغلب قياداا املؤسسة أن ال يقبلها الناخب اجلزائري باإلضافة إىل- 1 مناضلي جبهة اإلنقاذ عنسابقا
ت ال بسبب اخلالفات الداخلية جعل هذا احلزب يرتبط كلية برئيسته يف حال يشبه جبهة القوى االشتراكية يف وق

ويكفي أن يقوم أي حزب وطين أو إسالمي . ميلك حزب العمال التقاليد العريقة اليت ميلكها حزب آيت أمحد
    . بتصعيد هلجة اخلطاب ليسحب من هذا احلزب البساط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 حنون ـ رغم االتجاه العلماني المتشدد في المجال الفكري ال یعبر حزب العمال عن نزعة إقصائیة لإلسالمیین في المجال السیاسي بل كانت لویزة 1

 التي أشرنا إلیھا سابقا وقد جعلت من قضیة 1991رئیسة الحزب من أكثر المدافعین عن الجبھة اإلسالمیة لإلنقاذ وعن مناضلیھا بعد أزمة 
مھمشة، غیر المختطفین  مثال معلما بارزا في خطابھا ولھذا كسبت تأیید الكثیر من المتعاطفین مع التیار اإلسالمي المتشدد والطبقات االجتماعیة ال

 .     أن  ھذا التأیید لم یحقق لھا في أفضل فتراتھ ما تصبو إلیھ وبقیت حزبا متوسطا في القوة وبطیئا في النمو نسبیا
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 : الدميقراطيالتحول و يف اجلزائرعالمإلا :لثالفصل الثا

 .اجلزائريف  ياإلعالم تطور القطاع –أوال 

ذلك . حينما نتحدث عن اإلعالم ومسامهته يف التحول الدميوقراطي فإننا نقصد بذلك الصحافة املكتوبة فقط
أن وسائل اإلعالم الثقيلة املتمثلة يف الفضاء السمعي البصري ال يزال مغلوقا بإحكام من طرف نظام احلكم 

انت احلصص احلوارية والندوات السياسية وحرية رغم القفزة الرائعة اليت حققها يف بداية االنفتاح حيث ك
نقل وحتليل اخلرب يف التلفزيون اجلزائري حمط أنظار اجلمهور العريب غري أن ذلك مل يدم طويال مما اضطر كثريا 

 .1 للهجرة ملختلف الفضائيات األجنبية وخاصة العربية منهاينيفالصحمن 

 وقبل كل شيء ال بد أن نشري بأن تقاليد الصحافة .كتوبةإذن يتعلق حديثنا خبصوص اإلعالم عن الصحافة امل
اجلزائرية قدمية جدا فقد تالزمت هي األخرى مع نضال الشعب اجلزائري إبان فترة االحتالل فربزت عدة 
 2عناوين ناطقة باسم أحزاب ومجعيات ونوادي احلركة الوطنية ولقيت رواجا كبريا يف أوساط اجلزائريني

 وروجت ألدم وأشعارهم واجتاهام وعرفت بشخصيام والدفاع عنهم وعن ثقافتهمسامهت يف توعيتهم 
 ومحلت طموحام يف التحرر والعيش اهلينء وكونت ضغطا شديدا على املستعمر فعمل على وتارخيهم

دة  وملا اندلعت الثورة التحريرية كانت الصحافة املكتوبة أحد أعمالتضييق عليها ومالحقتها بشىت الوسائل
نب الراديو الذي أخذ بعدا غري مسبوق يف التعبئة والتواصل بني ااهدين واجلمهور احركة التحرر إىل ج

 .اجلزائري

ملا استقلت اجلزائر وقع للعمل اإلعالمي ما وقع للعمل السياسي من غلق وتضييق واحتكار تام من قبل 
ورغم القانون اخلاص باإلعالم الذي . اري إىل غلق حىت اال اإلشه1968السلطات وصل من خالل قانون 

 1989 ودستور فرباير 1988 مل بتغري شيء حىت هبت رياح االنفتاح بعد أحداث أكتوبر 1982صدر سنة 
 األعلى لإلعالم الذي يضم من بني س الذي ألغى وزارة اإلعالم وأنشأ بدهلا ال1990قانون حيث صدر 

جتهت السلطات بعد ذلك إىل تشجيع تأسيس اجلرائد املستقلة وا. أعضائه صحافيني منتخبني من املهنة
 صحفي يشتغلون يف القطاع اإلعالمي 1800من األعباء املالية اليت تنفقها على وعملت على التخلص 

 عرضت على كل من يغادر القطاع العام أن تعوضه براتب سنتني وتعينه على احلصول على مقر إذالعمومي 
تقدم تسهيالت على مستوى الطابعات األربعة التابعة للدولة وعلى مستوى السوق للجريدة اليت يؤسسها و

 وصادف هذا ظهور التطور التكنولوجي اإلعالمي فوقعت ثورة كبرية يف الصحافة املكتوبة ،اإلشهارية
                                                

ـ لقد كان االنفتاح السیاسي واإلعالمي في الجزائر ظاھرة غیر مسبوقة في العالم العربي وكانت أشرطة المقابالت والندوات التلفزیونیة  1
یة تباع سرا في بعض الدول المجاورة ولكن ھذا األمر لم یستمر واضطر كثیر من الصحفیین الناجحین إلى الھجرة وقد صار بعضھم الجزائر

 .  نجوما في الفضائیات العربیة مثل الجزیرة وغیرھا
 ....اإلقدام ، المنتقد، البصائر، الشھاب ، األمة، النور:  من ھذه الجرائد - 2
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ت مع مرور الزمن فرض  و.وظهرت أعداد كبرية من اجلرائد مبختلف االجتاهات وباللغتني العربية والفرنسية
الصحافة نفسها على الساحة اإلعالمية والسياسية والثقافية وصار هلا تأثري على التحوالت السياسية يتجاوز يف 

  .1لقوة السلطةبعض األحيان تأثري األحزاب واجلمعيات بل وأصبحت القوة األوىل املقابلة 
 بالتحوالت اخلطرية اليت تبطمل يدم هذا املناخ اإلجيايب كثريا حيث ارتسمت يف األفق صعوبات مجة ارت  

 يف أول االعتقاالت 1992  حيث بدأت سنة 1991 عرفتها اجلزائر قبل وبعد إلغاء املسار االنتخايب سنة
الت يف ظروف غامضة أحيانا غتيا وعمليات توقيف اجلرائد وتصفية الصحفيني بواسطة االصفوف الصحافيني

 .أخرى وبقتل علين من طرف اجلماعات اإلرهابية أحيانا
 بسبب التضييق أو لعدم القدرة على التكيف مع 2كثري من العناوين اليت ظهرت مل تتمكن من الصمود

كفاءة مسرييها  بعض منها بسبب مهنيتها و،األوضاع السياسية واالقتصادية اجلديدة وصمدت عناوين أخرى
 هلا لوبيات مبثوثة داخل احلكم ب اإلعانات واالمتيازات احلصرية اليت قدمتهابأو بعض آخر بس/ووصحافييها 

استفادت اجلرائد الناشئة من هجران القارئ ويف كل األحوال . نكوفونيةروأقصد هنا باخلصوص اللوبيات الف
كانت اجلرائد  .عالمية املستقلة اليت كانت أقرب هلمومه وطموحاتهإللظاهرة البقوة وتلقفه عالم الرمسي لإل

 استطاعت الصحف املعربة أن تفرض  مث3يمنة على الساحة يف بداية األمرالصادرة باللغة الفرنسية هي امله
نفسها يف سوق اإلعالم حىت صارت األكثر مقروئية وال شك أن تعميم التعليم باللغة العربية ساعد على 

ر هذا اعتباومع . خصوصا لدى الشبان املتعلمني يف املدرسة اجلزائرية املعاصرة4التمكني للجرائد باللغة العربية
 .5 أساسا مهما لالختيارودقة التحليلته ومصداقياخلرب املهنية ووفرة التطور بقيت 

 :وحتدي الدميقراطية واحلرياتالصحافة  -ثانيا 

محاية املتاح من احلريات والدميوقراطية من خالل اجلرأة الكبرية يف لقد أدت الصحافة الوطنية دورا مهما يف 
الطبقة ة االزامية اليت تظهر ا قاومومخراسها أو استعماهلا أو توجيهها، ت إتناول األحداث ومقاومة حماوال

املسئولني وخمتلف تصرفات متابعة  إذ ال يوجد يف اجلزائر أجرأ على النقد و، يف كثري من األحيانالسياسية
دعت بل ويف بعض  وقد تفننت يف ذلك وأب، مثل الصحافة املكتوبة يف اجلزائر6املؤسسات ومراقبة املال العام

، ت لذلك خمتلف األدواتل واستعم،األحيان بالغت حىت مل يسلم منها أحد مهما كان مركزه ومقامه

                                                
 المالحظین بأن  وسائل اإلعالم  ھي التي عجلت بإإلطاحة بمحمد بتشین صدیق ومستشار الرئیس  ثم األمین زروال رئیس  یعتبر كثیر من- 1

    1999-1998الجمھوریة نفسھ سنة 
 ..... السالم،  الجزائر الیوم، الحوار، الحقیقة : ـ من ھذه لجرائد التي ذاع صیتھا ثم اختفت  2
  ELWATAN, LIBERTE, LE MATIN:  مثل - 3
" ثم جریدة )  نسخة200.000" (  الشروق"وتلیھا جریدة )  نسخة یومیا 400.000( ھي األولى من حیث السحب " الخبر"  ـ تأتي جریدة  4

 )توقفت( ، لومتان ) نسخة50.000( ، لیبارتي )  نسخة150.000( وبالنسبة للجرائد المفرنسة الوطن  ). نسخة25.000" (البالد
جریدة مفرنسة حدیثة النشأة ولكنھا استطاعت أن تجد لھا مكانا ممیزا بسبب تحالیلھا ومھنیتھا  " Le Quotidien d’Oran " جریدة  ـ تعتبر  5

 ) نسخة یومیا200.000( ومصداقیتھا  
وصا قضیة بنك الخلیفة الذي ـ كل ملفات الفساد التي ضجت بھا الساحة السیاسیة في الجزائر في السنوات األخیرة فجرتھا وسائل اإلعالم، خص 6

 .    خصصت لھ كل الجرائد متابعات یومیة بال ھوادة
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ت بعض اجلرائد مثن ذلك كما ، وقد دفع وغريهاقاالت والتحقيقات والتسريبات والصور الكاريكاتوريةامل
الصحافة وجدت ضافة إىل هذا وباإل. 1 مرهقةمالحقات قضائيةأنفسهم أمام من الصحافيني  كثريوجد 

عالم إلطار العوملة ومعركة االتصال وااليت تفرض نفسها يف إديدة اجلتحديات  اليف مواجهةنفسها اجلزائرية 
ال شك أن هذه . لمجموعات املالية الكبرية يف داخل الوطن وخارجهعالمية لإليف ظل االنترنت واهليمنة ا

 نقراض والتقزميحافة ال متلك أغلبها وسائل املواجهة مما يعرضها لالالرهانات اجلديدة ليست سهلة يف وجه ص
أو االحتواء وفقدان استقالليتها وتراجع دورها يف محاية وتطوير الدميوقراطية وترقية الكلمة الصادقة املعربة عن 

فحسب ة العمومية  االستقاللية عن السلطليست اليت نعنيها ن االستقالليةإ. ماؤهانتاحلقيقة مهما كان لوا وا
انسحاب الدولة من القطاع  ذلك أن ،موعات املصاحلجماالستقاللية عن اخلواص واللوبيات وولكن كذلك 

اإلعالمي املكتوب بدأ خيلفه هيمنة أرباب األموال الذين يدافعون عن مصاحلهم الشخصية أو عن انتمآم 
إن حتقيق هذه االستقاللية . 2د الكبرية يف اجلزائراأليديولوجية فال خيفى على أحد نفوذ هؤالء يف بعض اجلرائ

يكون برفع الضغوطات واملالحقات على الصحافيني وتوفري األجواء هلم يف تنظيم مؤسسام دون وصاية 
 وهو ،وتطوير قدرام البحثية والتكوين املتواصل يف خمتلف ااالت اإلعالميةوتسهيل الوصول ملصادر اخلرب 

اجلزائر ويدل عليه املستوى املتدين ألغلب الصحافيني سوى بعض األقالم املتميزة اليت حتفل األمر الغائب يف 
عالمية إمؤسسات كما يكون التطوير وحتقيق معىن االستقاللية بإتاحة الفرصة لنشوء . ا الصحافة املكتوبة

كبرية اليت تواجه وسائل  والتحرير الكلي للسوق اإلشهارية ذلك أن املضايقات الخاصة بالتوزيع والطباعة
 اجلرائد أمامها أي شيء تتمثل يف معاقبة اجلرائد اليت خترج مسئولواإلعالم املكتوبة مضايقات ذكية ال يستطيع 

 .3عن الطوع مبطالبتها بتسديد ديوا للمطابع فورا أو بالقيام بعراقيل ال منطقية على مستوى التوزيع

    :لصحافة وقانون العقوبات ا: ثالثا 

 وضمان مستقبل  كفاحه من أجل احلريات والدميوقراطيةيف قطاع اإلعالم تحديات الكبرية اليت تواجه ومن ال
ففي  ،كل أنواعهاالصحافة بالقائم كسيف دميوكليس فوق رأس قانون العقوبات  الصحافة وحرية الصحفي

 باألغلبية الساحقة رغم اجلدل مت تعديل قانون العقوبات مبصادقة نواب الس الشعيب الوطين 2000جوان 
 حيث رفضت حركة جمتمع السلم هذه التعديالت وتضامن نواا الذي حدث بني ممثلي االئتالف احلكومي

قبلته جبهة التحرير الوطين والتجمع الوطين ذا اخلصوص ولكن  يف الشارع م وتظاهروا معهنيمع الصحفي

                                                
 . قضیة حسب بعض الصحفیین 500ـ وصلت عدد القضایا التي عرضت على المحاكم ضد الجرائد والصحافیین قرابة  1
ھا، وبعضھم أسس جرائد خاصة بھم  وال یعرف ـ بعض رجال األعمال اشتروا أسھما معتبرة في جرائد مھمة واستطاعوا بعدئذ أن یغیروا خط 2

 .     حقیقة ھذا األمر إال قلیل من المھتمین باإلعالم وقضایا الحریات والدیمقراطیة في الجزائر
س علیھا إذ  ـ في بعض األحیان یكون المیزان المالي للجرائد إیجابیا ولكنھا تقع في أزمة مالیة كبیرة ال تمكنھا من مواجھة الضغوطات التي تمار 3

وفي )  وھي مؤسسة إشھاریة عمومیةANEP( في بعض األحیان یكون لھذه الجرائد مستحقات مالیة معتبرة لدى الوكالة الوطنیة للنشر والتوزیع 
اطات نفس الوقت علیھا دیون لدى المطابع العمومیة فُیمنع عنھا أخذ ما لھا من المستحقات وتطاَلب بتسدید دیونھا فورا فتضطر إلى الوس

والشفاعات حتى تأخذ ما لھا لتسدد ما علیھا، أو ُیسكت عنھا في ما علیھا حتى تأخذ ما لھا، ولنا أن نتصور ما یتطلب ذلك من تنازالت على مستوى 
 .     خطھا اإلعالمي مؤقتا أو الدخول نھائیا في الصف
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الذي مجاع إليف جملس األمة بسبب اكذلك تعديل بكل سهولة مث مر هذا ال  فصادق عليه نواما الدميقراطي
وضع ويتضمن هذا القانون .  جبهة التحرير الوطين وحزب التجمع الدميقراطي والثلث الرئاسيناله من
 مكرر مثالً تنص على أنه حينما تقدم نشرية 144، فاملادة رائد والصحفيني على اجلضييق شديدوت ضوابط
 ضد الصحفي وضد مسؤول النشر تكون غريها على نشر خرب ما، فإن املتابعة القضائية و أسبوعية أو أيومية 

ضافة إل ، با يف اجلريدةن خيلق ظروف انفجار داخليأورئيس التحرير، وكذا النشرية نفسها، وهذا من شأنه 
ومن بني  .يراقب كل كبرية وصغرية" دركي "إىلىل رقابة ذاتية، وحتويل مسؤول النشر إىل جلوء الصحفي إ

ئة ألف دينار  عقوبة السجن بني ثالثة أشهر وسنة أو بغرامة مالية تتراوح بني مخسة مكذلكأهم التعديالت 
ً و أ  ألف دينار جزائري 250 وجزائري   رئيس يف حقهانة أو القذف إلساءة أو اإل يف حالة اكالمها

تبث الصورة والصوت أو أخرى الكترونية أو و بأية وسيلة أو التصريح أو الرسم أمجهورية، عن طريق الكتابة 
دينار  ألف  500 ىل إىل سنتني وبغرامة مالية من ألف دينار إمعلوماتية، كما سيعاقب باحلبس من شهرين 

شارة إلو قائداً أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو باأو ضابطاً أ أو موظفاً قاضيا كل من أهان جزائري 
و تسلم أي شيء هلم بالكتابة أو بالرسم، وتباشر النيابة العامة يف حاالت ارتكاب رسال أإو أو التهديد أ

 .جراءات املتابعة بصفة تلقائيةإهذه اجلرائم بعض 
من املؤكد أن بعض الصحافيني يتجاوزون احلدود يف اإلساءة وال يبالون بقواعد أخالقية املهنة وكرامة من 

. 1 من الصحافيني كل شيء من شخصيات ومقدسات وأعراضيساء هلم وقد أصابت جتاوزات هذا النوع
 أن هذه اإلجراءات الردعية ال تطبق بشكل مكثف - كما يقول بعض املسؤولني – ومن املؤكد كذلك

مسيء ومعيق ليس حلرية املمارسة اإلعالمية فقط لكن  بأن بقاء هذا القانون ؤكدوتلقائي ورغم ذلك ن
ريات وهو كذلك غري جمد ما دامت حرية القضاء غري مضمونة والكيل كذلك للدميوقراطية والتعددية واحل

طبق على آخر حسب انتماءات الصحايف تال و على صحايف  أحكامهطبقتما كثريا  إذ ،مبكيالني هو السائد
 فال بد من إجياد بدائل أخرى ترتكز على التثقيف والتكوين وحرية ،وعالقاته واألطراف اخلفية اليت حتركه

سة وتساوي الفرص يف الطباعة واإلشهار والتوزيع بني خمتلف وسائل اإلعالم لتبقى املهنية هي أساس املناف
 فتكميم األفواه لن مينع من االنفجار ،التطور الوحيد الذي تتمايز به الصحافة مستقبال وحتفظ به الدميوقراطية

 .  دواعي االنفجار قائمة كانتحكم  إذامهما أُ
 مكاسب احلريةكبري من  اجلزائر مكسب املستقلة يف  املكتوبةن الصحافةأن القول بويف األخري ال بد م

استقاللية القطاع السمعي البصري، فجميع ا يف غياب هشحة يف اجلزائر ولكنه يبقى مكسبا ااملتوالدميوقراطية 
 وسط  اإلعالمياملنتجالطلب على  نسخة يومية، مقارنة ب1500.000اجلرائد جمتمعة ال تسحب إال 

 السمعي البصري القطاعب الكبري مستقبال يف إتاحة فرصة احلريات والدميوقراطية مرتبط الرهانف ،زائرينياجل
 .  اآلثار احلقيقية يف اتمع بكل أفراده وأطيافه يصنعه هذا القطاع، ألن املستقل

                                                
لمقدسات، وتسبب بعضھم في انھیار الحیاة الشخصیة لبعض ـ تجرأ بعض الصحافیین على االستھزاء بالذات اإللھیة وبالمسجد وبعض ا 1

 . المسؤولین كما ُوّجھت إھانات وشتائم الذعة بحق رئیس الجمھوریة وبعض الضباط السامین في الدولة خصوصا بواسطة الكاریكاتور
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 : الدميوقراطياجلزائر والتحول يف اتمع املدين :رابعالفصل ال
 

 يف اجلزائراتمع املدين  قطاع تطور –أوال 
 نقصد باتمع املدين عامل املنظمات غري احلكومية بكل أصنافها وأنواعها خارج إطار األحزاب اليت خيتلف املصنفون يف 

مؤسسات هلا ارتباطات باحلكومة من حيث إمكانية تشكيلها  باعتبار أا ، أم الضمن اتمع املدينهل هي  تصنيفها
يغلب يف اجلزائر بالنسبة للمصطلح  و.إذا توفرت هلا األغلبية أو تطمح لفعل ذلك أثناء وجودها يف املعارضةحلكومات 

 .  استعمال كلمة احلركة اجلمعوية وهي مرادفة لكلمة العمل األهلي أو املنظمات غري احلكومية
الفضاء املتاح للناس "املدين قدميا حني قال هو  ملا نقصده جنده يف اجلملة اليت أطلقها هيغل على اتمع قربوالتعريف األ

 من ) الغربيةنظمة السياسيةاأل( أو ما ذكره جان لوي كرمون حديثا يف كتابه 1"بني األسرة واحلكومة لينظموا شؤوم
دينية اليت تقوم اتمع املدين هو جمموعة العالقات بني األفراد واهلياكل األسرية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وال"أن 

 ."يف جمتمع ما بعيدا عن تدخل الدول
ميثل اتمع املدين ذا التعريف زمخا تارخييا كبريا بالنسبة للجزائر إذ كان هو امللجأ الكبري والواسع الذي وجد فيه 

الستعمار اء حقبة اناجلزائريون فرصتهم للتعبري عن ذوام وهويتهم وثقافتهم وطموحام وأحزام وأفراحهم أث
 اجلمعيات واملنظمات ي بتشكيلاملواطن اجلزائرفمنذ العشرينيات من القرن العشرين يف زمن االحتالل اهتم . الفرنسي

والروابط والنوادي اليت تم باملسرح والفنون والرياضة والتعليم والقضايا الدينية واخلريية واالجتماعية وغري ذلك من 
تطورت هذه النشاطات مع تطور احلركة مث   .1901القانون الفرنسي املسمى قانون  ضمن أصناف النشاطات اتمعية

 احلقوق واحلرية والكرامة مث استعملت هذه التجربة وهذه القنوات  أجلالوطنية فصارت رديفا أساسيا يف النضال من
 .اتمعية الوسيطة يف التمكني للكفاح املسلح إىل حتقق االستقالل

 خارج سيطرة يمنع كل نشاط جمتمعإذ ية من األحادية اليت فرضها نظام احلكم ونت احلركة اجلمعبعد االستقالل عا
 الذي أسس لنفسه منظمات مدنية تابعة له مسيت املنظمات اجلماهريية تعمل ضمن اإلرادة السياسية 2احلزب الواحد

 كانت اجلمعيات تسري مبجرد 1971ىت سنة  والقوانني لتؤكد هذا التوجه فح جاءت املراسيم.3احلاكمة وتروج ملشاريعه
 مارس 12 ويف ، الذي جيعل كل نشاط مجعوي حتت وصاية اإلدارة من حيث التأسيس والنشاط1964مرسوم مارس 

 بتأسيس اجلمعيات ت مسحيت ال1971 جوان 7 يف 72ـ21 رقم ألمرية باة املعدل71ـ79 رقم ت األمرية جاء1971
 األوىل من السلطات احمللية والثانية من وزارة الداخلية والثالثة من الوزارة ،تبشرط احلصول على ثالثة اعتمادا

                                                
 .  1996لدونیة، الجزائر، ـ انظر بحثنا الذي قدمناه عن المجتمع المدني وصدر في دوریة البصیرة، العدد األول، دار الخ 1
ـ حاولت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین استئناف نشاطھا كمنظمة مستقلة فمنعت ثم وضع رئیسھا البشیر اإلبراھیمي تحت اإلقامة الجبریة  2

 كما أن بعض الشخصیات إلى أن توفي رحمھ اهللا، ثم أسس بعض أفرادھا مع عدد من الشخصیات من جبھة التحریر جمعیة القیم فمنعت كذلك،
 . الوطنیة التاریخیة الذین عارضوا  الحزب الواحد  حاولوا تأسیس منظمات مستقلة جدیدة فمنعوا وتمت مالحقتھم بعد ذلك

ات ـ  بعض ھذه المنظمات ُأسست بعد االستقالل مثل  االتحاد الوطني للشبیبة الجزائریة، االتحاد الوطني للمرأة الجزائریة، وبعضھا منظم 3
أسست في الفترة االستعماریة تم احتكارھا في االستقالل مثل الكشافة اإلسالمیة الجزائریة، االتحاد العام للعمال الجزائریین، اتحاد الفالحین 
 مثل  الجزائریین، وبعض المنظمات أسست لرعایة أفراد األسرة الثوریة ثم صار لھا بعد ذلك دور سیاسي مھم جدا في دعم نظام الحزب الواحد

 .. منظمة أبناء الشھداء، منظمة المجاھدین
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إال سمح  وبالرغم من أن هذه األمرية مل حتدد اختصاصات اجلمعيات املسموح ا غري أن يف الواقع مل ي،املختصة
بأن  االطمئنانأن يتم  ي واملطليب وبعدبتأسيس اجلمعيات الثقافية والرياضية والفنية والدينية اليت ال تم بالشأن الدفع

  .ابق أو ميوالت سياسية ال تنسجم مع اجتاهات احلزب الواحدوطاليب االعتماد ليست هلم س
 بدأت تتبلور يف النصف الثاين من الثمانينيات  على إثر الكبرية اليتالسياسية واالجتماعية والثقافية ومع التطورات 

خاصة اإلسالمية يف كامل ، ومنو احلركات االجتماعية املعارضةجيار أسعار النفط ونضالصعوبات االقتصادية بسبب ا 
 بدأت السلطات تشعر بضرورة فتح اال نسبيا ،1املطالبة باحلقوق الثقافية يف منطقة القبائل تلك التراب الوطين و

عوية فوصل عدد اجلمعيات الذي وفر فرصة أكرب للحركة اجلم 1987 جويلية 21 يف 87ـ15فصدر القانون رقم 
 .  مجعية ولكنها بقيت تعمل بشكل حمتشم بسبب ذهنيات احلزب الواحد املهيمنة11000املؤسسة آنذاك 

 شأنه شأن ، على إثر أحداث أكتوبر1989التحول الكبري يف مصري اتمع املدين إال بعد دستور فرباير مل يتحقق 
 الذي وسع فرصة تأسيس اجلمعيات يف 90ـ31صدر القانون رقم  1990\12\4 ففي ،األحزاب والقطاع اإلعالمي

أدى هذا إىل إقبال كبري على تأسيس اجلمعيات يف خمتلف .  إمكانية منح الدعم املايل26خمتلف ااالت وقنن يف مادته 
 ذلك حىت وصل العدد يف األنواع الدفعية واحلقوقية واخلريية والفنية والثقافية والدينية والبيئية واملهنية والقطاعية وغري

 وهي احلصيلة األعلى يف الوطن العريب إذ يأيت بعد ،مجعية وطنية 890 منها ، مجعية66231 إىل 2002إحصائيات سنة 
 .16000 مجعية ومصر ب 30000اجلزائر املغرب ب 

 
 .بني الكثرة وقلة الفاعلية اتمع املدين -يا نثا

 تأسيس اجلمعيات فإا تفقد هذا املوقع يف جمال حيوية ونشاط وتطور اتمع العدد يف جمالرقم سبق اجلزائر من حيث 
 لبنان ومصر واليمن واملغرب واألردن وفق التصنيفات اليت ذهبت إليها بعض م فاعلية احلركة اجلمعوية يفاملدين أما

 سقف احلريات  أن البلدان العربية مع وهي احلقيقية اليت نشعر ا أثناء زيارتنا ملختلف،املنظمات الدولية غري احلكومية
 .نه من أداء أدواره يف تطوير اتمعات العربيةاملتاح للمجتمع املدين يف كل العامل العريب ال يرقى للمستوى الذي ميكِّ

عادت السلطات اجلزائرية للتضييق يف تأسيس اجلمعيات متعذرة  قلة فاعلية هذا العدد الكبري نسبيا من اجلمعيات رغمو
 ومستندة كذلك ،قدمها بنفسها للرأي العام واملنظمات الدولية املهتمة بذلكت اإلحصائيات اليت حسب هابكثرة وجود

الة الفوضى اليت يعيشها قطاع العمل اجلمعوي بسبب حاالت اإلرباك األمين والسياسي واالجتماعي الذي عرفته حل
. لطالبيهعتبار السياسي هو املعيار الوحيد لتسليم االعتماد ويف ظل هذا التقييم أصبح اال. اجلزائر يف سنوات الفتنة

 األخرية فبعدما فترات من سنة إىل أخرى يف الهزيلوالغريب يف األمر أن التقييم السياسي لطاليب االعتماد تطور بشكل 
وعات املعارضة لنظام  ال يسلم لألفراد وام - ويف بعض الواليات اجلمعيات الوالئية– كان اعتماد اجلمعيات الوطنية

                                                
ـ صارت ھذه الحركات االجتماعیة والثقافیة، اإلسالمیة واألمازیغیة، أمرا واقعا من خالل نشاطاتھا ورموزھا وحضورھا المكثف في المجتمع و  1

 .   ض لھا بعض أفرادھاحتى داخل مؤسسات الدولة وإن لم یكن معترفا بھا قانونا ورغم المضایقات التي كان یتعر
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 مث تطور األمر فأصبح ، بشكل أو بآخر لنظام احلكم أو مسايرتهعرف بانتمائه أصبح ال يسلم إال ملن ي،احلكم فقط
 !  وذلك كإجراء استباقي ملنع احتمال التسرب أصالاالعتماد ال يسلم حىت لألفراد واموعات اليت ال يعرف هلا انتماء

 على كثرة عددها يعود أوال وقبل كل شيء إىل أن هذه الكثرة املعلنة كة اجلمعوية يف اجلزائر قلة فاعلية احلر سببإن
 انقطعت عن النشاط أو مل تنشط  ألا اجلمعيات املسجلة ال وجود هلا على أرض الواقعكثريا منغري صحيحة ألن 

وزارة الداخلية عن ضبطه دون أن تفعل  وهذا الذي تتحدث ،أصال منذ تأسيسها ومل يتخذ قرار إداري أو قضائي حبلها
 وتظهر قلة فاعلية اجلمعيات كذلك من خالل قلة نشاطاا وضعف اخنراط املواطنني فيها وغياب ،شيئا إىل حد اآلن

 .مناذج النجاح املعروفة لدى الرأي العام
 

  .  وعالقته بواقع الدميقراطية واحلريات اتمع املدين ضعف –ثالثا 
ي منت فيه اجلمعيات واملنظمات حيث أصبحت ذرئيسية أمهها املناخ االنتهازي العوامل  ذا الضعف إىلتعود أسباب ه

 كبديل هاكأداة من أدوات بسط نفوذها يف اتمع بل أصبحت يف كثري من األحوال تستعملها السلطات تستعمل
ب يتقر يتمذلك الدعم دون غريها وم هلا يف سبيل قديلألحزاب السياسية يف مترير مشاريعها ودعم مرشحيها و

عاقب اجلمعيات واملنظمات اليت ترفض االخنراط يف هذه املشاريع اليت ال عالقة هلا تيف مقابل ذلك املسؤولني عليها و
 ويكون العقاب بأشكال عدة منها التضييق املايل واإلمهال وإثارة األزمات الداخلية وقد يصل األمر إىل ،باختصاصها
اتمع املدين "وقد أدت هذه الوضعية إىل بروز ما مسي يف املصطلح السياسي اجلزائري ب. بشىت أنواعهااملالحقات 

 وجمموعات مصاحل ومراكز نفوذ وأدوات سلطوية فاعلة على املستوى احمللي ولكن بشكل أكرب وضوحا على "املستفيد
تمعية أصبحت دائرة من دوائر الصراع على التحكم لعبها هذه املنظمات اتوخلطورة األدوار اليت . 1املستوى الوطين

 ،خصوصا أحزاب التحالف الرئاسيفيها بني السلطة واألحزاب من جهة وبني األحزاب فيما بينها من جهة أخرى 
فالصراع اآلن على أشده يف هذا اال بني جبهة التحرير والتجمع الوطين الدميقراطي بعدما أعلنت جبهة التحرير عن 

حلقت بالتجمع وقت خروجها للمعارضة يف زمن عبد احلميد  السترجاع ما أمسته قدميا منظماا اجلماهريية اليت أُعزمها
مهري، ومن أغرب ما حيدث يف اجلزائر  أن السلطات أقامت وزارة أمستها وزارة التضامن تنافس اجلمعيات اخلريية 

 وال خيفى على أحد أن الغرض من إمساك ،اجلزائري نفسهوتضيق عليها السبل حىت كادت تعدم وجود اهلالل األمحر 
 .   امللف اخلريي هو اخلوف من براعة اإلسالميني يف هذا اجلانب

باإلضافة إىل هذا السبب الرئيسي الذي أفرغ املنظمات واجلمعيات من حمتوياا وأعطاها أدوارا ال عالقة هلا 
 وقلة كفاءة املسؤولني على اجلمعيات يف ،من قبل السلطاتباختصاصها توجد أسباب أخرى تتعلق بضعف التمويل 

 وضعف العمل ، وقلة رغبة هؤالء يف الترسيخ اتمعي ملؤسسام وضمان دميومتها،تدبري سبل اإلنفاق على مشاريعهم
 يف تنمية  ويعود ذلك كله إىل غياب خطة وطنية لتطوير اتمع املدين لكي يساهم،املؤسسي وبدائية التسيري واإلدارة

                                                
ـ ھناك بعض المنظمات یحرص نظام الحكم على التحكم فیھا أكثر من حرصھ على التحكم في األحزاب إلى درجة أن بعضھا أصبح ُیعد مؤسسة  1

 .   الجزائرییناستراتیجیة ضمن قواعد اللعبة السیاسیة لدى صاحب القرار في الجزائر ویأتي على رأس ھذه المنظمات االتحاد العام للعمال
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 ومنع اتصال اجلمعيات الوطنية بالشبكات العاملية ، وضمان مستقبل احلريات والدميوقراطية من جهةاتمع وترقيته
 فصارت احلركة اجلمعوية يف اجلزائر كالقطة اليت حرمتها صاحبتها ،من جهة أخرىلالستفادة منها حتت ذرائع عديدة 

 .رضمن الغذاء ومنعتها أن تأكل من خشاش األ
ضمان وصيانة ال خيفى على أحد الدور األساسي اليت يلعبه اتمع املدين يف استقرار اتمعات وخدمتها ويف 

منذ الفترة  ويف هذا الصدد ميكن للجزائر أن تتقدم بشكل نوعي ملا متلكه من خربة متراكمة ،الدميوقراطية واحلريات
 وال مينع من ذلك ، ولقرا من احمليط األوريب البارع يف هذا اال، وعدد معترب من اجلمعيات والكفاءات،االستعمارية

إال احلسابات السياسوية لبعض املسؤولني الذين خيافون من احلرية والدميوقراطية معتقدين بأن أساليبهم هذه متنع 
تمعية هو اخلطر األكرب على استقرار اتمعات وأن احلرية ال تأيت االنفالت االجتماعي متناسني بأن كسر الوسائط ا

             . إال باخلري
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 :اخلالصة
 

) زاب، اإلعالم، اتمع املدينحالسلطة، األ( ويف األخري وبعد هذه اإلطاللة للعناصر احلاكمة للتحول الدميوقراطي 
 : وفق ما يليالظروف املساعدة لهاملعيقة للتطور الدميوقراطي يف اجلزائر ووضاع ميكننا أن نلخص األ

 
 : املعيقةوضاعأما عن األ

 أساسا مرتبطة باإلرادة السياسية لنظام احلكم إذا استمر يف التدخل يف صناعة التوازنات السياسية واالجتماعية  فهيـ
زاب اليت يؤيدها  لدعم األح وخمتلف مؤسسات ووسائل الدولةبعيدا عن األطر القانونية والدميوقراطية بتسخري اإلدارة

، وبتعقيد العملية السياسية بتوظيف املال ورجال األعمال وما اليت يريد حتجيمها أو إضعافهااألحزاب والتضييق على 
يتعلق بذلك من فساد، وكذا حتريف اتمع املدين عن أدواره األصلية وغلق اال اإلعالمي وخصوصا السمعي البصري 

التزوير االنتخايب هو الكارثة الكبرية املعدمة لكل فرصة يف التمكني للدميوقرطية يف ومهما يكن من أمر يبقى . منه
اجلزائر وأخطر أنواع هذا التزوير التالعب بالكتلة الناخبة اليت ال يستطيع أحد سوى اإلدارة معرفة حقيقتها من حيث 

 . وتطهري القوائم، واملنتخبني احلقيقينينسب املشاركة 
ة األحزاب اليت سامهت بشكل كبري يف تفويت فرصة الدميوقراطية سواء من حيث العنف اللفظي مث تأيت مسؤوليـ 

للمنتفعني  ى كل الذرائع واحلججط البعض حىت أعا اعتمدهيتواملادي والرؤى الدوغماتية والراديكالية وضيق األفق ال
 الكلية اليت انتهجتها بعض األحزاب حىت   أو بسبب املسايرة، للخروج عن املعايري الدميوقراطيةمن غياب احلريات 

  أو بسبب ،صارت أجهزة خادمة للسلطة ال تأمتر إال بأمرها وال يهمها إال ما حتققه من مكاسب للحزب وأفراده
االنتهازية السياسية اليت انتشرت كاهلشيم لدى شرائح واسعة من قيادات األحزاب اليت منحها العمل السياسي فرصة 

 وال يكون. اعية مبختلف أشكاهلا وهي ال ترغب يف تغيري الوضع متذرعة بذرائع يصعب االقتناع اللترقية االجتم
 يف خمتلف ااالت التنموية واالجتماعية والثقافية  إال بالوعي خبطورة املستقبل على اجلميعاخلروج من هذا الوضع

 السلمي بني األفكار والربامج واملصاحل إال التدافع األرض واحلضارية إذا استمر انغالق األفق السياسي إذ ال يصلح
كما حدث ميكِّن من االنتقال دميقراطي والتداول على السلطة تفق عليه مسبقا  ي اجتمعٍيوالرؤى واملذاهب وفق عقٍد

ولو  : (( لغرينا فتحسن حاهلم بعدما كانوا يف أدىن دركات التخلف واالحنطاط وكما يرشدنا إليه كتاب اهللا تعاىل بقوله
إدراك منافع   فال بد من ))وتلك األيام نداوهلا بني الناس((  وقوله ))ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض
واحملافظة على السيادة الوطنية وتوفري الرفاه   التنمية االقتصاديةلتحقيقالنضال الصادق من أجل احلريات والدميوقراطية 

 .االجتماعي للجميع
بشكل خميف ارتباط السياسة باملال وارتفاع كلفتها وشراء الذمم شروط املعيقة الكبرية اليت بدأت تظهر ـ ومن ال

اإلرادة الذي صار يتجاوز يوما بعد يوم األعوان على التزوير االنتخايب تنامي عدد واألصوات والشخصيات النافذة و
 . املركزيةاملباشرة للسلطة
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عالمي الذي رغم املكاسب الكبرية اليت حققها يبقى حمصورا يف الصحافة املكتوبة ـ وبعد ذلك تأيت عوائق العمل اإل
 .      وحماصرا برجال املال الذين يهددون بتحويل الصحافة من صحافة مستقلة إىل صحافة خاصة

م أمره حىت سلّـ مث تأيت بعد ذلك مسؤولية املواطن اجلزائري الذي أثرت فيه الفنت املتتالية وخيبات األمل املتعددة 
 وهو ال يدري، وال يهمه أن ينظم  يف غيابهلليأس فأصبح ال يشارك يف االنتخابات ويترك الفرصة لغريه ليصوت بامسه

تمع املدين الفسيحةشأنه مع غريه من املواطنني ليفتك مواطنته من خالل العمل املفيد الذي تتيحه فضاءات ا . 
 

   :وخبصوص الظروف املالئمة
 : لألسباب التالية مل يصبح سهالاالستمرار يف منع التحول الدميوقراطيا أن نقول بأن ميكنن
 شراء السلم االجتماعي بالوفرة املالية النامجة عن ارتفاع أسعار إستراتيجيةعدم جناعة استمرار احلاجة للتغيري وـ 

ام وخمططات دعم التنمية ألن هذه البترول والغاز إذ أا مل متنع من استمرار االحتجاجات رغم اإلنفاق الع
املخططات ال دف للتوزيع العادل للثروة وال تقوم على أساس رؤية اقتصادية حمددة وتنافس بني الربامج واألفكار 

 مما ميكن من استمرار فرصة تنظيم التيار الراغب يف التغيري إلخراجه من اليأس واإلحباط واالنكفاء يف الساحة احلزبية
 من االخنراط يف مشاريع االنتحار بواسطة استعمال العنف  يف نفس الوقت وحلفظه،كما يريد البعضعلى الذات 

واخلضوع للشبكات اإلرهابية اليت تستغل حاالت االحنباس االجتماعي وهذا يتطلب بطبيعة احلال وعيا متزايدا لدى 
 .ع اآلنية الضيقة فااألحزاب واجلمعيات يرتكز على إيثار املستقبل الواعد الفسيح على املن

 مواجهة الفسادبروز صحوة كبرية يف اتمع خصوصا يف وسائل اإلعالم و على مستوى األحزاب والقضاء يف ـ 
  .أصبح يكون خطرا حقيقيا على التنمية واالستقرار السياسي واالجتماعياليت انتشر يف كل املستويات و

ه ومنظماته الذي يصل يف بعض األحيان إىل االنسداد يف ـ حدية الصراع داخل نظام احلكم ومؤسساته وأحزاب
 مما جيعل فرصة إعادة التوازن يف العمل السياسي لصاحل استقاللية  الكبري ملؤسسات الدولةالعالقات واإلرباك

 .ممكنةاألحزاب واإلعالم واتمع املدين 
ني الذين مل تؤثر فيهم سياسات اإلعياء ومل ـ  االزدياد املتصاعد للوعي العام لدى فئات جديدة من النخب واملثقف

 .يضرهم داء االنتهازية السياسية املنتشر لدى الطبقات األوىل يف الساحة احلزبية
ـ قابلية الطبقة السياسية للتطور وحتسني األداء خصوصا يف الساحة اإلسالمية اليت ظهرت فيها أحزاب استطاعت 

بسبب  مبا فيها السلطة احلاكمة  معهاتطبيع العالقات وني التيارات األخرىأن تتميز باعتداهلا وردم اهلوة بينها وب
 .ؤسسات الدولة وأخذ اخلربة الكافية يف التعاطي مع األزمات وقضايا الدولة واتمعمب احتكاك هذه األحزاب

 حتقيق  قطة الالرجوع وـ املساحة املتاحة من احلرية يف قطاعات اإلعالم واتمع املدين املساعدة على الوصول إىل ن
 . احلد الكايف يف اال الدميوقراطي 

عة عن حقوق اإلنسان داِف العاملية املشجعة على احلريات والدميقراطية والرافضة لالستبداد واملُـ التطورات 
 . اخلربات والتجارب واملعلوماتاالتصال ونقلواملصاحبة للتطور الكبري احلاصل يف جمال 
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بد من القول أن املكتسبات اليت حققتها الدميوقراطية يف اجلزائر كبرية وال ميكن االستهانة ا وميكن ويف األخري ال 

 والعمل ،القول بأا قريبة من نقطة الالرجوع إذ أصبح التعايش بني األفكار والتيارات أمرا حممودا لدى اجلميع
 كما أن دورية ،اع الوجودي بني األطراف املختلفة وغاب التشنج والصر، واحلوار ثقافة عامة،املشترك سنة جارية

 مع وفرة كبرية للكفايات البشرية السياسية املؤهلة واألطر ،االنتخابات على ما فيها من عيوب كبرية أمر إجيايب
 لو اعتربناو.  وحريات إعالمية قابلة للتوسع،زخم كمي للمنظمات غري احلكومية قابل للتطور و،املؤسسية املتطورة

                      .  هذه احلالة مرحلة من مراحل التطور الدميوقراطي جلزمنا بأا حالة عادية إذا مل حيدث التنكب والتراجعأن
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