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  دراسة فاتحة ال 
 
 
 
 

  :  مقدمة آتاب معجم األدباءفي يقول العماد األصفهاني         
  
إني رأيت أنه ال يكتب إنسان آتابا في يومه، إال قال في   «

غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، 
ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من 

هو دليل على استيالء النقص على جملة أعظم العبر و
 »  .البشر

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  شـــــكــــر و تـــقديـــــــر 
 
 
 

  
أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى أستاذي الفاضل الدآتور حسين           

بوقاره الذي علمني وعلم أجياال من الباحثين آيف يطورون رؤيتهم البحثية 
إنجاز هذه التي ساعدتني على  كره على جهده وتوجيهاته القيمةالناقدة أش

  .    الدراسة وإخراجها بأفضل صورة ممكنة
وأتوجه بخالص شكري وتقديري للسادة األساتذة أعضاء لجنة             

المناقشة والحكم لتفضلهم بقبول مناقشة هذه األطروحة وال يفوتني أن أتقدم 
عاملين بكلية العلوم السياسية واإلعالم بجامعة بالشكر الجزيل إلى آافة ال

الجزائر هذا الصرح العلمي العريق الذي تشرفنا باالنتماء إليه والدراسة فيه 
وأخص بالذآر أعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية والعالقات 

  .الدولية،وآل من ساعدني في جمع المادة العلمية لهذه األطروحة 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  داءـــــــــــــــــــــــاإله     

 
 
 

 بسم اهللا الرحمان الرحيم
 
 

  لقد آرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات  و((
  .من سورة اإلسراء 70اآلية    ))  فضلناهم على آثير ممن خلقنا تفضيال و 

   : إلــــــــــــــــــــى  عملهذا الباآورة أهدي 
  ينــــــــــــــــكريمدّي الــــــــــــــــــــــــروح وال 

  ني معاد الذي توفاه اهللا و أنا بصدد تحرير هذه األطروحةـــــــروح اب إلىو  
   و إســــــــــــراءير ــــــــــــــتي و أبنائي عبـــــــــــــزوج إلىو 

  
  
  
  

  مصطفى بلعور
  
  



  
  

  داءـــــــــــــــــــــــإه   
 
 
 
 

 بسم اهللا الرحمان الرحيم
 
 

فادخلي في  مرضية،يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية (( 
  فجرمن سورة ال  32-30اآلية   )) عبادي و ادخلي جنتي

  أستاذي الفاضل الدآتور منصور بن لرنبعمل إلــــــــــــــــــــى أهدي هذا ال
  نسأل اهللا أن يتغمده  لبة والباحثين ،الذي علمني و علم أجياال من الط 

  برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته 
آل أبناء األمة العربية واإلسالمية الذين يناضلون من  ــــــــــــــــــــــــــىإلو 

  و العدل و الحرية في أوطانهم  إحالل الحقأجل 
  
  

  
  

  
  



 

 

  مقدمة الدراسة
و قد تزايد االهتمام  ,حتتل عملية التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية يف الوقت الراهن أولوية

هبا يف خضم التحوالت اجلوهرية و املتسارعة اليت تعرفها البيئة الدولية يف عصر العوملة و جمتمع املعلومات، حىت 
ور البعض عملية مستنبطة من الثقافة الغربية، بل هي تعبري عن ثقافـة  أن قيم الدميقراطية مل تعد كما كان يتص

قرون طويلة يف مواجهة االستبداد و أركانه و إن كانت احلضارة الغربيـة قـد سـامهت     ذعاملية ترسخت من
شهدت النظم السياسـية العربيـة   . إطارها الفلسفي و املعريفضعت بدرجة كبرية يف تفعيلها و ترسيخها و و

متسارعة خاصة عقب انتهاء احلرب الباردة و اهنيار االحتاد السوفيايت و ما تبعه مـن اهنيـار لـدول     حتوالت
املنظومة االشتراكية يف شرق و وسط أوروبا إذ مل يعد للكثري من الدول اليت تبنت االشتراكية خيـار سـوى   

رية و اقتصاد السوق عله ينقدها من مأزقها ة الرأمسالية القائمة على الدميقراطية و احلينظومة القيماملاالندماج يف 
  . االقتصادي و السياسي و االجتماعي

اجتهت العديد من النظم السياسية العربية إىل التحول الدميقراطي بفعل جمموعة من الـدوافع الداخليـة   
لـنظم  بالعديد من ا-و ما أعقبه من أزمات و خاصة االجتماعية  -االقتصادي لتدهورحيث أدى ا ،واخلارجية

إصالحات هيكلية على مؤسساهتا االقتصادية و السياسية، كما شكلت رغبتها يف االستعانة بقروض إدخال إىل 
و منح صندوق النقد و البنك الدوليني و دول أوروبا الغربية و الواليات املتحدة األمريكيـة عـامال رئيسـيا    

ن عملية التحـول االقتصـادي حتـوال    حيث تشترط تلك املؤسسات و الدول أن تتضم ،للتحول الدميقراطي
املشاركة السياسية و دعـم حقـوق    ،تداول السلطة، االنتخابات الرتيهة  ،دميقراطيا باجتاه مزيد من احلريات 

اإلنسان، وقد جنحت تلك الشروط يف دعم عملية التحول الدميقراطي يف العديد من البلدان العربية، كما سعت 
االجتماعيـة و   ،السياسـية   ،ربية إىل إدخال إصالحات على بنيتها االقتصادية العديد من النظم السياسية الع

الثقافية مثل حتسني سجل الدولة يف جمال حقوق اإلنسان و إشراك املواطنني يف تنظيمات اجملتمع املدين و غريها 
ا أن تضفي مسـحة  هنأبدافع املشاركة يف املنظومة العاملية من جهة، وحتقيق أهداف اقتصادية و سياسية من ش

خاصة يف ظل فشل املنظومة االشتراكية و تنامي احلراك االجتماعي يف من جهة ثانية ،ترشيدية ألداء تلك النظم 
  .العديد من النظم العربية

هذا السياق أقدمت بعض النظم السياسية العربية خالل عقد السبعينيات من القرن املاضي على  إطار يف
 شهد النظام الدويلكما دستورية و قانونية و مسحت بإنشاء األحزاب السياسية،  إحداث إصالحات على األقل

مرحلة الثمانينيات و التسعينيات من القرن العشرين حتوالت جذرية ألقت بظالهلا على جممـل األوضـاع   يف 
ت اليت قامت بدور السياسية و االقتصادية و الثقافية، و مل يكن الوضع يف املنطقة العربية ببعيد عن تلك التأثريا

املسرع لعملية التحول الدميقراطي خاصة و أهنا تزامنت مع  تصاعد احلراك االجتماعي يف العديد من األنظمـة  
األحداث و االنتفاضات الشعبية يف العديد من الدول العربية مثل األردن و اجلزائـر و تـونس    هوكشفت عن

  .واملغرب مع هناية الثمانينيات



 

 

حيث هنـاك نظمـا    الدميقراطي،اسية العربية يف اخلطوات اليت اختذهتا باجتاه التحول ختتلف النظم السي
إصالحات دستورية و قانونية و تنظيمها النتخابات تعددية مثل  بإجرائهاقطعت أشواطا يف التعددية السياسية 

ار الـدميقراطي و هنـاك   احلالة اجلزائرية اليت تسارعت فيها العملية الدميقراطية لكنها تعثرت بعد إجهاض املس
وشكلت مطالـب اإلصـالح    11/09/2001نظما سياسية تأخر فيها التحول الدميقراطي إىل ما بعد أحداث 

السياسي األمريكية و األوروبية ضغطا عليها إال أن استجابتها لتلك الدعوات بقيت بطيئة وخاصة يف أغلـب  
على العراق دميقراطية خارجية كشفت عنها بنيـة  دول جملس التعاون اخلليجي كما فرض االحتالل األمريكي 

  .املتناثرة يف العراق ةاألحزاب املذهبية و العرقي

التحوالت اليت عرفتها البيئة الدولية مت تسويق واسع للنموذج الدميقراطي الغريب كـأداة   هيف سياق هذ
ة حنو ضرورة تكييف أنظمتـها  ، كما يتجه اخلطاب يف النظم السياسية العربيلالندماج يف نسق النظام الدويل

تشري اخلربة .لضمان ممارسة سياسية أكثر دميقراطية تستجيب للظروف اخلاصة املتداخلة اليت مرت هبا جمتمعاهتا
لنقد العام لسلبيات خمتلف القوى السياسية يف اجملتمعات العربية بصورة غري االسياسية العربية إىل ارتفاع وترية 

حىت و اسية و املنتديات االجتماعية و الفكرية و يف الصحف املستقلة و احلزبية، بل مسبوقة يف التجمعات السي
الرمسية و يف املدونات على مواقع االنترنت و يف وسائل اإلعالم العابرة للحدود يف ظل الثـورة التكنولوجيـة   

يف البنية السياسـية   وجمتمع املعلومات، مبا يعين اتساع جمال االحتجاج االجتماعي على ظواهر سلبية ترسخت
واالقتصادية و االجتماعية و الثقافية العربية، و أصبحت غري مقبولة لدى قطاعات واسعة من اجلماهري و حىت 

و املالحـظ أن ظـاهرة التحـول    ،النخب العربية النعكاساهتا السلبية امللحوظة على أداء املؤسسات العربية 
للنجاح، و مظاهر للتعثر حسب احملددات الداخلية واإلقليميـة   الدميقراطي يف املنطقة العربية عرفت مؤشرات

  .والدولية
تستطلع هذه الدراسة أسباب بقاء عملية التحول الدميقراطي أسرية مرة ملبادرة النخبة احلاكمة توسـعها  
من أجل التنفيس السياسي أو تضيق مساحتها حىت تراقب قوى املعارضة السياسـية و احلركـات السياسـية    

و مرة أخرى مفروضة من اخلارج وفقـا  , مية، أو تلغيها عندما تكون نتائج االنتخابات يف غري صاحلهااإلسال
خ التحول الدميقراطي يمن هنا يتطلب ترس. من مؤسسات ماحنة أو قوى دولية كربى ةلضغوطات البيئة اخلارجي

وعة من املخاوف املشـروعة  خاصة يف ظل وجود جمم،توفر جمموعة من القواعد و الضمانات للمحافظة عليه 
لصاحل قوى غري دميقراطية قد تصل إىل السلطة مث تنقلب علـى  " االنتخابات"تتعلق بتوظيف آليات الدميقراطية 

و من مث فإن التحول الدميقراطي اهلامشي أو التعددية املقيدة يف النظم السياسية العربية تعود  ،العملية الدميقراطية
  .خلاصة مبستوى هيكلة التطور االقتصادي و السياسي و االجتماعي و الثقايف جمموعة من العوامل اإىل

رتبط جناح التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية بتخلي النخب احلاكمة عن احتكار السلطة و عـدم  إ
اخليار  و توجهاهتا الفكرية و الرباجمية من أجل تعطيل أو تأجيلالسياسية سألة تعدد القوى مل الذرائعيالتوظيف 



 

 

رتبط مبدى االستعداد إلصالح مؤسسات النظام السياسي و أجهزته مبراجعة جذرية لطريقة يكما ،الدميقراطي 
  .عمل املؤسسات

حيث شـهدت  . ميكن إدراج جتربة التحول الدميقراطي للنظام السياسي اجلزائري اإلطارضمن هذا    
طات البيئتني الداخليـة و اخلارجيـة و جتسـدت يف    اجلزائر منذ هناية الثمانينيات حتوالت سامهت فيها ضغو

حيث أدت إىل انتقال النظام السياسي من األحادية إىل التعددية السياسية  ,1989اإلصالحات السياسية لدستور 
و مسحت بتنظيم انتخابات تعددية إال أن تلك التجربة تعثرت و نتج عنها عدم استقرار سياسي و اجتمـاعي  

  .بفعل أعمال العنف

  :ميكن إبراز أمهية الدراسة و أهدافها يف النقاط التالية : أمهية الدراسة و أهدافها: أوال
يتناول موضوع الدراسة واحدا من أهم التغريات و التحوالت اليت شهدهتا النظم السياسية العربيـة خـالل    •

رية و اإليديولوجيـة  العقدين األخريين من القرن العشرين، و هي تغريات و حتوالت مهمة مشلت األطر الفك
التحليل يسهم يف اإلجابة على األسئلة ة ودراسالوالدستورية و املؤسسية لذا فإن تناول التحول الدميقراطي ب

 .املطروحة حول آليات التحول الدميقراطي يف النظم و القوى الفاعلة فيه و اجتاهات  هذا التحول و مستقبله

فاهيم املرتبطة بظاهرة التحول الدميقراطي و مقاربات الفكـر  مشل موضوع الدراسة تأصيال نظريا لبعض امل •
السياسي العريب اإلسالمي منها، و حبثا يف االجتاهات النظرية للتحول الدميقراطي، و النظم السياسية العربية، 

 .و هنا تكمن األمهية النظرية هلذه الدراسة

حماولة لتقدمي تفسريات ألسباب و أسـلوب   حرص الباحث أن يتعمق يف حتليل عملية التحول الدميقراطي يف •
 حالة  ونتائج التحول يف املنطقة العربية و حتديدا يف النظم امللكية و اجلمهورية و األمريية من جهة، و دراسة

 .النظام السياسي اجلزائري من جهة ثانية

نطاق هذا التحول من  ترصد هذه الدراسة مؤشرات التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية و معرفة  •
 .خالل آليات عمل النظام السياسي و بيان اجتاهات هذا التحول يف املنطقة العربية

ترمي هذه الدراسة إىل حتديد و دراسة بعض اإلشكاليات و املعوقات املستقبلية اليت ميكن أن تتعرض هلـا    •
مطروحة حبدة يف املنطقـة العربيـة   جتارب النظم السياسية العربية يف التحول الدميقراطي و هي إشكاليات 

 .املدنية، اإلسالم و الدميقراطية سلطة العسكرية والسلطتني التنفيذية و التشريعية، ال" إشكالية الثنائيات "

تستقي الدراسة جانبا من أمهيتها من ارتباطها اجلزئي بتفسري ظاهرة العنف السياسي اليت شـهدها اجملتمـع    •
نب بعض مجاعات اإلسالم السياسي املتطرفة و انطالقا من العالقة املتبادلـة  اجلزائري من حني آلخر من جا

بني مدخالت و خمرجات النظام السياسي فإن حتليل أوجه القصور أو اخللل يف إدارة عملية التحول قد يفسر 
 .بعض أسباب ظاهرة العنف السياسي و االجتماعي



 

 

ة يف اجلزائر و اليت بدأت اهتمامه بالعملية السياسييشكل تناول الباحث ملوضوع الدراسة حلقة من حلقات  •
-1988(التحوالت السياسية يف اجلزائر و تأثريها يف سياسة حزب جبهة التحرير الـوطين   "بدراسة بعنوان 

دراسة حالـة  : التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية"مث اختيار , موضوعا لرسالة املاجستري )1998
 .و هنا تكمن أمهية البحث الدكتوراهألطروحة موضوعا " 2008-1988ي اجلزائرالنظام السياسي 

تندرج أسباب اختيار موضوع الدراسة يف إطار ختصص الباحث يف التنظيم السياسي و اإلداري و حماولـة   •
توظيف معارفه النظرية يف رصد و حتليل طبيعة النظم السياسية العربية و مدى استجابتها ملوجـة التحـول   

احلديث عن التحول الدميقراطي و اإلصالح السياسي يف اآلونة األخرية عقب أحداث ن دميقراطي، خاصة أال
بفرض نفسه استجابة لضغوطات العوملة و ضرورات انتقال تلك النظم حنو النموذج  أصبح 2001سبتمرب  11

 .الدميقراطي الغريب كأداة لالندماج يف النسق الدويل

حول طبيعة و حدود التحـول الـدميقراطي    تتمحور هذه الدراسة :و الفرضياتإشكالية الدراسة :ثانيا
الذي شهدته النظم السياسية العربية و أدى إىل انتقاهلا من األحادية إىل التعددية السياسية، فما هي املـؤثرات  

؟و هـل  واملتغريات اليت حكمت عملية التحول، و ما مدى استجابة تلك النظم ملوجة التحول الـدميقراطي  
  استطاعت التكيف مع ضغوطات البيئتني الداخلية و اخلارجية؟

  :تالية ال الفرضياتتنطلق اإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل اختبار 

أدى فشل بعض النظم السياسية العربية يف تلبية احلاجات االقتصادية و االجتماعية لشعوهبا إىل البحث عن  •
ول دميقراطي حمدود كإجراء وقائي للتخفيف من احلراك االجتماعي من جهة حنو حت هخمرج من أزماهتا باالجتا

 .و مواجهة املعارضة السياسية و اإلسالمية اليت اتسعت قاعدهتا اجلماهريية

ارتبط التحول الدميقراطي يف بعض النظم السياسية العربية و منها اجلزائر بفقدان خنبها السياسية احلاكمـة   •
 .لتنظيم السياسي الواحد، و اهتزاز مرجعياهتا التقليدية و غياب قياداهتا الكاريزميةللشرعية يف ظل أزمة ا

شكلت مؤثرات البيئة اخلارجية مع اهنيار املنظومة االشتراكية ضغطا على النظم السياسية العربيـة لتتـبىن    •
 .النموذج الدميقراطي الغريب

حاولة لتحـديث و إصـالح بنيتـها السياسـية     تبنت بعض النظم السياسية العربية اخليار الدميقراطي كم •
واالقتصادية و الثقافية يف إطار وظيفتها التكيفية مع مدخالت البيئتني الداخلية و اخلارجية و بالتايل يعد التغري 

 .يف إدراك النخب احلاكمة عامال مسامها يف التحول الدميقراطي و لو بشكل حمدود

السـلطتني التنفيذيـة    الثنائيات،السياسية العربية حبسم إشكالية  يرتبط جناح التحول الدميقراطي يف النظم •
 .بالدميقراطية  اإلسالمالعسكرية و املدنية، و عالقة  ةالنخبوالتشريعية، 

  



 

 

 

يعد اختيار املنهج املالئم لدراسة الظاهرة املراد حتليلها أمرا بالغ األمهية حىت يكشف املقاربة املنهجية  :ثالثا
  :أبعادها الواقعية و خصائصها و يتابع تطوراهتا و أهم املناهج املستخدمة يف هذه الدراسة هيب املنهج الظاهرة

يعد اقتراب حتليل النظم أكثر مالئمة لدراسة و حتليل النظم السياسية، و ذلك ملا يتيحه : اقتراب حتليل النظم •
هة و إبراز الطابع احلركـي  من إدخال مفاهيم جديدة للتحليل السياسي، مدخالت و خمرجات النظام من ج

للنظام السياسي من خالل التأكيد على التفاعل بني النظام و بيئته الداخلية و اخلارجية و فيما بـني أجـزاء   
و فيما يتعلق بتطبيق هذا االقتراب على موضوع الدراسة فيتمثل يف حتليـل  . ومؤسسات النظام من جهة ثانية

قدرة النخب السياسية على التكيف مع مدخالت البيئتني الداخليـة   تفاعالت النظم السياسية العربية و مدى
 .واخلارجية

الذي يقوم على دراسة و حتليل الدوافع الداخلية و اخلارجية للتحول الدميقراطي و مقارنتها : املنهج املقارن •
 .باألوضاع السياسية و االقتصادية و االجتماعية يف املنطقة العربية

ة السياسية باعتبارها فاعل مؤثر يف النظم السياسية و الـيت  يلنخبة أحد متغريات العملتعد ا: اقتراب النخبة •
تعطيه مساته و خصائصه و ذلك بالتركيز على حمددات النخبة و دورها باعتبار أن أفرادها هـم ذوو النفـوذ   

يتمثل يف حماولـة إبـراز   و بالنسبة لتطبيق هذا االقتراب ف. والتأثري على عملية صنع القرار السياسي يف اجملتمع
مثل دور النخبة العسكرية يف النظام السياسي و عالقتـها بالنخبـة   العملية  املؤسسات و النخب املتحكمة يف

 .السياسية املدنية و هناك النخب املضادة و املعارضة كنخب حركات اإلسالم السياسي الراديكايل

السياسي كمرادف لنظام احلكـم و يتجـه لدراسـة    و الذي يتعامل مع النظام : املنهج املؤسسي القانوين •
مؤسسات النظام السياسي و توزيع األدوار فيما بينها، و ينطبق هذا على دراسة عالقة املؤسسـة التشـريعية   

 .باملؤسسة التنفيذية و عالقة هذه األخرية مبؤسسات اجملتمع املدين و األحزاب السياسية

معينة بتعمق و استيفاء املعلومات عن كل جوانبها اليت هـي   يقوم على دراسة وضعية: منهج دراسة حالة •
حمل دراسة و استخالص النتائج بشأهنا و ينطبق هذا يف موضوع الدراسة على حالة النظام السياسي اجلزائري 

 . شكالياهتا و مستقبلهاإ عملية التحول ونطاق  من خالل حتديد طبيعته و دوافعه للتحول الدميقراطي و

اهلدف من التعرض للدراسات السابقة هو حماولة بيان مضامني اهتمامهـا أو  :  دراسات السابقةال: رابعا 
تبيان خطها التحليلي و أطرها املنهجية، و جممل النتائج الكلية اليت خرجت هبا، و مدى ما تضـيفه الدراسـة   

ة استفادت مما ميكن تسميته موضوع البحث من إسهام علمي حىت ال تكون ضربا من التكرار، غري أن الدراس
لدراسـة الـنظم السياسـية     ابالتراكم العلمي نتيجة إسهامات عدد كبري من الكتاب و الباحثني الذين تصدو

  :العربية، و حىت النظام السياسي اجلزائري، و على هذا ميكن تقسيم الدراسات السابقة إىل



 

 

رة الدميقراطية و التحول الدميقراطي سواء ببيان   الدراسات النظرية و هي تلك الدراسات اليت عاجلت ظاه -)أ
مؤشراهتا أو من حيث حتديد خصائص النظم السياسية العربية و تصنيفها  ها و، أمناط املفهوم أو أسباب الظاهرة

، جوزيـف  4، جابرئيـل أملونـد  3تاتس، ازن2روبرت دال 1أالن تورين"و من أهم هذه الدراسات كتابات 
  .7"، جان لوكا6نتنغتون، صاموئيل ها5شومبيتر

  :الدراسات املهتمة بالتحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية -)ب

تعرضت العديد من الكتابات العربية لدراسة املسألة الدميقراطية يف الوطن العريب أو اجتاهات دراسـة الـنظم   
  :االسياسية العربية ومداخل االنتقال الدميقراطي يف املنطقة العربية و منه

، غسان سـالمة  10توفيق إبراهيم ،حسنني9، علي الدين هالل، نيفني مسعد8خليفة الكواري و آخرون كتاب 
، أطروحة مخـيس حـزام وايل   14، عزمي بشارة13، ثناء فؤاد عبد اهللا12، برهان غليون و آخرون11وآخرون

ـ ، و أطروحة علي سعيد 16، و دراسة بلقيس امحد منصور للدكتوراه15للدكتوراه منشورة ميخ املسـري  ص
، التقرير االستراتيجي العريب الصادر عن مركـز األهـرام للدراسـات السياسـية     17غري منشورة اهللدكتور

بالقاهرة، و تقرير حال األمة العربية الصادر عن مركز دراسات الوحـدة العربيـة بـبريوت،     واإلستراتيجية
رة عن نفس املركز و مقاالت جملـة السياسـة   باإلضافة إىل املقاالت الصادرة عن جملة املستقبل العريب الصاد

  .الدولية، و جملة الدميقراطية الصادرة عن مركز األهرام السابق الذكر و غريها

وهي تلك الدراسات اليت تتناول نظام سياسي لدولة عربية كحالة للدراسة، : دراسات حالة نظام سياسي -)ج
، 21الشاعر ،وهيب20،ثناء فؤاد عبد اهللا19وآخرون قرية،امساعيل 18كتاب سعيد بوشعري:ومنها على سبيل املثال
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، و رسالة حسـني  24حايت للماجستريرو رسالة عمر ف23، و رسالة بلحاج صاحل للماجستري22جورج الراسي
  . 25بورادة للماجستري

و غريها أساسا متينا لدراسة ظاهرة التحول الـدميقراطي يف الـنظم    السابقة لقد وجد الباحث يف الدراسات 
  :تلك الدراساتميكن تسجيل جمموعة من املالحظات على .ية العربية السياس

رغم تناوهلا لظاهرة التحول الدميقراطي، إال أن بعضها أغفل بعض العناصر اهلامة منـها  : الدراسات النظرية -
ـ  هلا  مل تول النقطة املتعلقة باالجتاهات النظرية يف التحول الدميقراطي حيث تثناء أغلب الدراسات أمهيـة، باس

الذي حتدث فيها عن منظري التحول الدميقراطي و أسباب جنـاح عمليـة التحـول     "عزمي بشارة"دراسة 
الدميقراطي يف بعض الدول و إخفاقها يف البعض  اآلخر و دراسة علي خليفة الكواري الذي أشار إىل املدارس 

 .اليت استنبطت نظريات التحول الدميقراطي من جتارب بعض الدول يف العامل

بالنسبة للدراسات املهتمة بالنظم السياسية العربية إمجاال يعترضها القيد الـزمين يف دراسـة اإلصـالحات     -
العـريب،   يباستثناء التقرير االسـتراتيج  2008السياسية و تفاعالت خنبها السياسية و تطوراهتا احلالية إىل غاية 

 .دورية وتقرير حال األمة العربية حيث تعد دراستهما 

املوضوعي من حيث تركيزهـا علـى اإلطـار القـانوين     قيد أما دراسات احلالة السابقة فبعضها خيضع لل -
هي األخـرى إىل التطـورات   تفتقد والدستوري للنظم السياسية، و بعضها اآلخر خاضع للقيد الزمين حيث 

اليت نشـرت   "ورج الراسيج"السياسية اليت طرأت على بنية النظم السياسية باستثناء الدراسة القيمة للكاتب 
حيث تتناول بالدراسة تطور الدولة اجلزائرية منذ األمري عبد القادر و إىل غاية فتـرة   2007مؤخرا يف اجلزائر 

 .اليت جاءت مركزة على دراسة عالقة الدين بالدولة يف اجلزائرو "عبد العزيز بوتقليقة"حكم الرئيس 

ة يتمثل يف طرحه إلطار نظري متكامل من حيـث التعريـف   اجلديد الذي يقدمه الباحث يف هذه الدراس -
و مقاربات الفكـر  فاهيم و تقدمي مسامهات الكتاب الغربيني مبفاهيم التحول الدميقراطي و ما يرتبط به من م

 السياسي العريب اإلسالمي لظاهرة الدميقراطية و االجتاهات النظرية للتحول الـدميقراطي و أسـبابه و أمناطـه   
ى النظم السياسية العربية من منظور حتليلي مقارن دعمه ببعض خربات التحول الـدميقراطي الـيت   ونتائجه عل

و كذا ما بعـد  ،حدثت يف كثري  من تلك النظم يف أواخر الثمانينيات و مطلع التسعينيات من القرن املاضي 
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ي املتنوعـة يف املنطقـة   التحول الدميقراطلتجارب الطرح الشامل  على ضوء .مطلع القرن الواحد و العشرين 
حاول الباحث تطبيق ما ورد يف اإلطار النظري من جهة على خمتلف أبعاد عملية التحول الـدميقراطي  ،العربية 

اليت شهدهتا النظم السياسية العربية و نطاقها و ما يعترضها من إشكاليات، و من جهة ثانية على جتربة النظـام  
خبة احلاكمة لعملية التحول الدميقراطي و ما يواجههـا مـن معوقـات    السياسي اجلزائري و كيفية إدارة الن

 .وحتديات

اإلطار النظري للدراسة حيث يؤصل ملفهـوم التحـول    الفصل األوليتناول  :حمتويات الدراسة: خامسا
الدميقراطي و ما يرتبط به من مصطلحات مشاهبة، و العوامل اليت تدفع باجتاهه و القـوى احملـددة ألمناطـه    

 مبعنـاه  ةؤصل الدراسة ملفهوم النظم السياسـي تكما . شراته، و يعرض االجتاهات النظرية لظاهرة التحولومؤ
  .الضيق و الواسع، و خصائص النظم السياسية العربية و تصنيفها

فهو عبارة عن دراسة لدوافع التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية مـن حيـث إبـراز دور     الفصل الثاينأما 
حيـث أدت  ،الداخلية السياسية و االقتصادية و االجتماعية و دور العوامل اخلارجيـة يف التحـول   العوامل 

خاصة عقب اهنيار االحتـاد  ،الضغوطات السياسية و االقتصادية للبيئة الدولية دور املسرع للتحول الدميقراطي 
 - د من النظم السياسية العربيةالسوفيايت و تفكك املنظومة االشتراكية يف وسط و شرق أوروبا مما جعل العدي

تتخلى عنها حتت ضغط املؤسسـات والقـوى     -نظام احلزب الواحد منوذجا هلاب اليت أخذت يف فترة سابقة
 11،حيث أخذت قضية نشر الدميقراطية يف املنطقة العربية اهتماما متزايدا ،خاصة عقب أحداث الدولية الكربى

إلصالح السياسي مثل املشروع األمريكي للشرق األوسط الكبري  فظهرت مبادرات ما يعرف با 2001بتمرب س
.  

ض لتجارب جمموعـة  ريتناول مؤشرات التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية و يع :الفصل الثالثأما 
من الدول العربية اليت شهدت نظمها السياسية جمموعة من مؤشرات التحول و ميكن تقسيم تلك الـنظم إىل  

. مجهورية حالة مصر و اليمن، و أمريية حالـة الكويـت و البحـرين    ثل حالة املغرب و األردن، و ملكية م
، كما يعترب احترام يف توسيع نطاق التحول الدميقراطي  وتساهم مؤسسات اجملتمع املدين و األحزاب السياسية

اك تلك احلقوق و عـدم وجـود   انته نّإال أ،حقوق اإلنسان و حرياته مؤشرا اجيابيا على التحول الدميقراطي 
و تعتـرض التحـول   . ضمانات دستورية و قضائية حلمايتها يعترب مؤشرا سلبيا على تراجع نطـاق التحـول  

العالقة بني السلطتني التنفيذية و التشـريعية،  كالدميقراطي يف النظم السياسية العربية جمموعة من اإلشكاليات 
  .قة بني احلركات السياسية اإلسالمية والدميقراطيةالو الع،العسكرية و املدنية ة قة بني النخبالوالع

خصص لدراسة أسباب التحول الدميقراطي يف اجلزائر حيث يركز علـى دراسـة و الـدوافع     الفصل الرابع
الداخلية للتحول و هي عبارة عن جمموعة العوامل السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و اإلداريـة  

اليت كشفت عن أزمة النظام السياسي اجلزائـري   1988أكتوبر  05أحداث  إىل ت فيما بينها و أدتاليت تفاعل
باإلضافة إىل العوامل اخلارجية واملتمثلة يف الضغوطات السياسية الدولية والضغوطات القائم على احلزب الواحد،



 

 

حنـو التعدديـة    التحـّول ب الواحد و مما أدى بالنخبة احلاكمة إىل التخلي عن منط احلز االقتصادية الدولية، 
  .السياسية

التحول الدميقراطي يف اجلزائر حيث يعاجل اإلطـار الدسـتوري   و إشكاليات مؤشرات  فيربزالفصل اخلامس 
و أول جتربة لالنتخابات احمللية و التشريعية تشهدها اجلزائر  89والقانوين للتحول الدميقراطي بعد إقرار دستور 

ظل التعددية السياسية و ما أفرزته من نتائج تسارعت معها األحداث و أدت إىل أزمـة يف  منذ االستقالل يف 
 1996و توالت اإلصالحات السياسية حلل تلك األزمة حيث صدر دسـتور  . 1992التحول الدميقراطي منذ 
تشريعية و احمللية مث االنتخابات ال , تعد األوىل من نوعها يف اجلزائر 1995يف  تعددية  ونظمت انتخابات رئاسية

، مث االنتخابات الرئاسية التعددية الثانية بعد أن قلص الـرئيس  2007و إىل غاية االنتخابات األخرية  1997منذ 
و اليت تأيت للتمديـد   2008و إىل غاية التعديالت الدستورية األخرية نوفمرب  1999زروال من مدة رئاسته سنة 

ة بني ائر من حيث إشكالية العالقلفصل معوقات التحول الدميقراطي يف اجلزكما يربز هذا ا. لوالية ثالثة للرئيس
العسكرية و املدنية و العالقة بني احلركـات السياسـية    ةقة بني النخبالالسلطتني التنفيذية و التشريعية، و الع

ته بنـاءا  ار و مسارو يف األخري حناول استشراف مستقبل التحول الدميقراطي يف اجلزائ،اإلسالمية و الدميقراطية 
  .على األوضاع السياسية و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اليت تعيشها اجلزائر و عالقاهتا مبحيطها اخلارجي

  .العربية فتتضمن مستقبل التحول الدميقراطي يف النظم السياسيةخامتة الدراسة  أما

التحول الدميقراطي يف النظم السياسـية   تقوم الدراسة ببحث ظاهرة: جمال الدراسة و صعوباهتا: سادسا
العربية كأحد جماالت البحث السياسي من خالل دراسة أثر املـتغريات الداخليـة و اخلارجيـة يف التحـول     

فيغطي فتـرة طويلـة   ": فترة الدراسة"، أما اجملال الزمين للدراسةهإشكاليا تالدميقراطي يف املنطقة و مؤشراته و 
السياسية املتخصصة يف الدميقراطية و هي فترة هناية السبعينيات مثل حالـة التحـول   نسبيا يف جمال الدراسات 

الدميقراطي يف مصر، و فترة منتصف الثمانينيات و بداية التسعينيات اليت شهدت فيها العديـد مـن الـنظم    
وتـداعياهتا   2001سبتمرب  11السياسية العربية إصالحات سياسية و انتخابات تعددية، و فترة ما بعد أحداث 

  .على املنطقة العربية كمحاولة لفرض الدميقراطية الغربية من اخلارج

  :اليت واجهت الباحث فعديدة منها الصعوباتأما 

و بـالرغم  ،الصعوبة يف حتديد أهم النظم السياسية العربية اليت شهدت انفتاح دميقراطي أو حتول دميقراطي   •
إال أهنا ختتلف  ،اسية و االقتصادية و الثقافية كدول اخلليج العريبمن تشابه بعضها يف العديد من السمات السي

و هـي   ،عن بعضها بني  نظم املشرق و املغرب العريب، مثل انتشار ظاهرة توريث احلكم و املداخيل الريعيـة 
فها يف و اختال. ختتلف عن النظم السياسية يف منطقة املغرب العريب اليت يتواجد هبا نظام ملكي واحد يف املغرب

 .درجة التحول الدميقراطي و ظروفه حسب كل دولة



 

 

صعوبة تقنية تتعلق باتساع موضوع البحث و تعدد الفروع اليت يتناوهلا مثل اإلطار القانوين واملؤسسـايت،   •
 إشكالية النخب الفاعلة، إشكالية عالقة اإلسالم بالدميقراطية إضافة إىل الفترة الزمنية الطويلة اليت يعاجلها فكان
ال بد من االلتجاء إىل مقاربة حتليلية شاملة هتتم بالتجارب اليت شهدت حتول دميقراطي يف حماولـة السـتيفاء   

 .متطلبات التحليل

ربة اجلزائرية يف الفترة الصعوبات اخلاصة بدراسة حالة النظام السياسي اجلزائري حيث أن دراسة التج •
 ختللتهاتعترب فترة طويلة نسبيا حيث  2008و إىل غاية من هناية الثمانينيات من القرن املاضي املمتدة 

إصالحات سياسية و انتخابات تعددية كثرية كان هلا تداعيات ال زالت تلقي بضالهلا على اجملتمع 
 .اجلزائري
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 الفصل األول

 
 اإلطار النظري للدراسة

 
لظاهرة التحول الدميقراطي النظري يلصالتأ: املبحث األول   

مفهوم الدميقراطية و التحول الدميقراطي: أوال            
           عوامل التحول الدميقراطي: ثانيا 
           أمناط التحول الدميقراطي: ثالثا 
           يف التحول الدميقراطية النظري االجتاهات: رابعا 

 
للنظم السياسية العربية لنظرييل اصالتأ: املبحث الثاين   

               مفهوم النظم السياسية: أوال 
            خصائص النظم السياسية العربية: ثانيا 
            تصنيف النظم السياسية العربية: ثالثا 

 
االستنتاجاتاخلالصة و   
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 الفصل األول 
 اإلطار النظري للدراسة

 
العديد من املشاكل و منها عدم دقة املفاهيم  االجتماعيةتواجه البحث العلمي و خاصة يف العلوم         

اليت  طلحاتدميقراطية من بني املفاهيم و املصو ال، االجتماعيةوصعوبة حتديد مقاييس متطورة لقياس الظواهر 
يعترب هذا الفصل دراسة نظرية جملموعة من املفاهيم املرتبطة بالظاهرة موضوع البحث، ال تعرف اجلمود ، لذا 

الدميقراطي و التحول  كاالنتقالحيث نتناول من خالله مفهوم التحول الدميقراطي و ما يرتبط به من مفاهيم 
ة التحول من النظم كما أن هناك مراحل متر هبا عملي .الليربايل و اإلصالح السياسي و التعددية السياسية

السلطوية حنو النظم الدميقراطية و يتضح ذلك من خالل جمموعة من املؤشرات الدالة على وجود التحول 
يعرب عن جتسيد التعددية السياسية و  نظام متثيليال للحريات العامة، ووجود اجملفتح  و  ،على دستور كاالتفاق

  .نزيهة و فصل بني السلطات  انتخاباتالتداول السلمي على السلطة الناتج عن 
بيد أن عملية التحول حنو النظم الدميقراطية ال حتدث يف فراغ و إمنا هناك جمموعة من العوامل اليت           

شرعية النظم  واهتزازتتداخل وتدفع باجتاه التحول و منها العوامل الداخلية كدور القيادة و النخبة السياسية 
ضغوطات الكودور اجملتمع املدين ، باإلضافة إىل العوامل اخلارجية  ,االقتصاديةع التسلطية، و تدهور األوضا

يتخذ التحول . االنتشاربالعدوى و الدولية وظاهرة ما يعرف  االقتصادية السياسة الدولية و الضغوطات
بادرة الدميقراطي جمموعة من األشكال و اإلجراءات تعرف باألمناط  و يندرج ضمنها التحول من أعلى مب

و هناك منط التحول من أسفل النخبة احلاكمة و التحول من خالل التفاوض مببادرة النخبة احلاكمة و املعارضة 
النظرية اليت درست التحول  لالجتاهاتوبالنسبة . ويض دعائم النظام التسلطيقمن خالل دور املعارضة يف ت

واملقاربة البنيوية و املقاربة  مقاربة التحديث الدميقراطي ميكننا أن نتحدث على ثالث مقاربات رئيسية وهي
  .فكل مدرسة حاولت تفسري التحول الدميقراطي بناء على جمموعة من املؤشرات االنتقالية

 لتبيان حتاول الدراسة توظيف املفاهيم السابقة و إسقاطها على النظم السياسية العربية، إال أننا حباجة       
 االقتصاديةالسياسية العربية اليت أثرت فيها جمموعة العوامل التارخيية و ئص النظم مفهوم النظم السياسية و خصا

ويف . و الثقافية حبكم و جودها ضمن سياق جمتمعي و بيئة خارجية إقليمية دولية تتفاعل معها االجتماعيةو 
  :هذا الفصل إىل مبحثنيتقسيم  خضم هذه االعتبارات النظرية ارتأينا

  لظاهرة التحول الدميقراطي  لنظريايل صاألول التأ 
             .للنظم السياسية العربية النظري يلصالثاين التأ 
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 املبحث األول
 التأصيل النظري لظاهرة التحول الدميقراطي 

 
 منذ القدم تعترب ظاهرة التحول من أكثر القضايا اليت شغلت بال املفكرين السياسيني و الباحثني       

تعد الدميقراطية ة هي نتيجة تطور تارخيي مستمر و متراكم سامهت فيه العديد من األمم حبيث مل والدميقراطي
ة، وصفة ألسلوب احلركة السياسية أو لممارسة السياسيلتنحصر يف مفهوم نظام احلكم، بل أصبحت أسلوبا 

عمل السياسي و عن لفرد أو جمموعة أو نظام، و أصبح اإلنسان يسمع عن أسلوب دميقراطي لل االجتماعية
تتحول إليها عالقات دميقراطية بني القوى و عن أسلوب دميقراطي للحوار، و التحول الدميقراطي عملية 

من خالل عمليات و إجراءات عديدة، ترتبط  اجتاهاهتامؤسساهتا السياسية و  إصالحاجملتمعات عن طريق 
ها و منط الثقافة السائدة فيها و مستقبل النظام ة األحزاب السياسية و بنية السلطة السياسية و شرعيتطبيعب

التحول إىل  هاجتامن نظام سياسي غري دميقراطي ب انتقاليةالسياسي الذي يشهد حتوال دميقراطيا و مير مبرحلة 
  .لنظام السلطوي اهذا السياق فإن بداية التحول تعين حتطيم  ضمنو  ،نظام دميقراطي

على أرض الواقع ختتلف يف مفهومها عن الدميقراطية املثالية اليت تعرف بأهنا  إن ممارسة الدميقراطية           
فهذا املفهوم جيمع الدارسون على فشل حتقيقه يف املاضي واحلاضر و  ,حكم الشعب بالشعب و لصاحل الشعب

خيية متدرجة و و بالتايل جيب العمل على حتقيق التحول الدميقراطي باعتبار أن الدميقراطية عملية تاراملستقبل 
سلميا وتوفري احلد األدىن من  االختالفنسبية تبدأ عندما يسيطر اجملتمع على مصادر القوة و إدارة أوجه 

الثقافة الدميقراطية و لن يتأىن هذا  انتشارمما يساهم يف  استثناءاملشاركة السياسية الفعالة جلميع املواطنني دون 
السلطة من  احتكاربادئ منبثقة عن مؤسسات ذات فاعلية حتول دون مان ممارسة الدميقراطية ووفقا ملإال بض

   1.قبل قلة أو حكم فرد مطلق
إن التحدي الذي يواجه اليوم النظم السياسية العربية ليس بناء الدميقراطية كنظام كامل و جاهز ولكن         

اإلنفجارات  جتنبا للصراعات و بوعي و قناعة اختيارهالبدء يف عملية التحول الدميقراطي بشكل سلمي يتم 
اآلخر وضمان حقوق  احترامو  السياسية الداخلية ألن عملية التحول الدميقراطي تعين القبول بالتعددية

  .وواجبات األفراد 
إبراز التحول الدميقراطي مع ,ينقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب، يتناول املطلب األول مفهوم الدميقراطية   

اإلصالح  ،الرسوخ الدميقراطي  ،الدميقراطي  االنتقال ، املرتبطة به كالتحول الليربايل املفاهيم عالقته مع بعض
أما املطلب الثاين فيتناول أسباب و عوامل التحول الدميقراطي، ويف املطلب  ،السياسي و التعددية السياسية

   .لتحول الدميقراطيالنظرية يف ا االجتاهاتالثالث أمناط التحول الدميقراطي و يف األخري 
    

                                                 
  ، 2000جامعة آل بيت،  :األردن. التحول الديمقراطي في العالم العربي خالل التسعينياتعبد الرحمان، حمدي،  -1

.379ص    
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  مفهوم الدميقراطية و التحول الدميقراطي :أوال
 
مفهوم وقبل احلديث عن مفهوم التحول الدميقراطي، نرى من املفيد التطرق إىل معىن التحول الدميقراطي       

  :و أخريا عالقته ببعض املفاهيم املرتبطة به على النحو التايل  ةالدميقراطي
و تقابل كلمة التحول يف اللغتني الفرنسية  ،1النقل أويدل لفظ التحول على التغري : معىن التحول - 1

من حالة معينة أو من مرحلة أو مكان معني إىل حال أو  االنتقالو تعين املرور أو  Transitionواإلجنليزية كلمة 
ال إطور و التغري و النمو و بالرغم من تقارب و تشابه بعض املفاهيم مثل التقدم و الت 2.مرحلة أو مكان آخر

، واستعماالهتا، حرصوا على ضرورة التفريق بني مضامينها  االجتماعأن كثريا من الباحثني و خاصة علماء 
ال يعين بالضرورة التقدم و السري حنو فمثال التقدم هو عملية حتول تتضمن السري إىل األمام، يف حني أن التطور 

أما التغري سواء إىل األحسن أو إىل األسوأ . قر و التراجع حنو خط سليبخط  إجيايب فقد يتضمن معىن التقه
كما أن الواقع و التاريخ يشهدان أن اجملتمعات ال تثبت على  ،هر الكونوايبقى ظاهرة طبيعية ختضع هلا مجيع ظ

ى احلفاظ عل تعمل األوىلإمنا حيتوي على نوعني من العمليات،  اجتماعيحالة واحدة دائما حبيث أن أي نسق 
 انتهاءتعديل و الب ابتداءمثال، و الثانية تعمل على تغيريه و تبديله  االجتماعيةكالتنشئة  استمرارهعليه و ضمان 

من أوىل ميادين البحث العلمي اليت أخضعت مفهوم التحول و التغري للدراسة  ماعتاالجو يعترب علم . 3بالثورة
كل حتول حيدث يف النظم و األنساق و األجهزة  ((بأنه  االجتماعيالتغري  بحبيث يعرف مصطفى اخلشا

كما أن عملية التحول و التغري , 4)).سواء ذلك كان يف البناء أو الوظيفة خالل فترة زمنية معينة االجتماعية
حتدث يف العلوم األخرى و منها علم السياسة إذ جند أن النظام السياسي خيضع لعمليات تغيري مستمرة سواء 

ريا بالعنف و الثورة مما يؤدي إىل قلب النظام و تغيريه و قد غييري سلميا يف إطار النظام القائم أو تكان التغ
أو العمليات السياسية مبا التحول يف األبنية  ((هذه التحوالت مبفهوم التغيري السياسي الذي يشري إىل  ارتبطت

خضع هذا  .5))السياسي  وذفنالو اإلجبار و يؤثر على توزيع و ممارسة القوة السياسية مبشتمالهتا السلطة 
املفهوم إىل جمموعة من الدراسات أفرزت جمموعة من النظريات يف التغري السياسي ، إال أهنا تعرضت إىل 

و  "دانكان جان ماري"نظرا حملدوديتها مما جعلها غري جديرة بأن تأخذ باحلساب على حد تعبري  نتقاداتا
  6.ة بنسبة حمدودة بالتايل ظلت قيمتها التنبؤي

                                                 
يقال  الشئيقال في اللغة العربية حو ل الشئ أي غيره أو نقله من مكانه إلى مكان آخر ، أو غيره من حال إلى حال و عن  -1

. الحال التي ينشط فيها لقبول ذلك منه  يو الموعظة بمعنى توخ الوصيةتحول عنه إلى غيره ، و تحول فالنا بالنصيحة أو 
، ص  1960 ،مطبعة مصر: ، القاهرة) باب الحاء(الجزء األول ، .  المعجم الوسيطمصطفى و آخرون ،  ،إبراهيم: ظرأن

216.  
2- Le petite robert. paris : puf, 1994,p 96. 

، لثانيةالطبعة ا.  التغيير اإلجتماعي بين علم اإلجتماع البورجوازي و علم اإلجتماع اإلشتراآيمحمد أحمد، الزعبي ،  -3
  .34، ص  1982دار الطليعة ، : بيروت

  .188، ص 1987المكتبة األنجلو مصرية ، : القاهرة .  دراسة المجتمعمصطفى ، الخشاب ،  -4
  . 476مطابع دار الوطن ،ص : الكويت . ، الجزء األول  موسوعة العلوم السياسية -5
المؤسسة الجامعية : ، الطبعة الثانية ، بيروت ) اليصمحمد عرب صا: ترجمة . ( علم السياسةجان ماري دانكان ،  -6

  .166، ص  1995للدراسات و النشر و التوزيع ، 
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فهو . يعترب مصطلح الدميقراطية من املفاهيم اليت دار و مازال يدور حوله جدال كبري: مفهوم الدميقراطية  - 2
يوجد تعريف  كما أنه ال, يزال يستخدم مبعان شىت باختالف الزمان واملكان ال مصطلح غامض و مركب

و لو كان  ,به مجيع نظم احلكم الدميقراطي يف العامل مانع للدميقراطية و ال شكل تطبيقي واحد تأخذ جامع 
ا أستطاع نظام احلكم الدميقراطي أن ينتشر عرب القارات و ملللدميقراطية شكل جامد و مضمون عقائدي ثابت 

حول األصل اليوناين لكلمة للدميقراطية و اليت هي مركبة من شقني  االتفاقرغم  1.يتكيف مع خمتلف الثقافات
و تعين السلطة و احلكم و بذلك يصبح معناها حكم الشعب نفسه  Kratosو و تعين الشعب  Demos األول

على تسميته باملفهوم الكالسيكي للدميقراطية و هو نفس التعريف الذي قاله الرئيس  اصطلحبنفسه وهو ما 
كان املفهوم  إذا .2إذ عرف الدميقراطية بأهنا حكم الشعب بالشعب و للشعب "براهام لنكولنا"األمريكي 

السابق للدميقراطية قد تناسب مع فترة معينة مع بيئة اجملتمع الالتيين اليت ولد فيها فإن التطورات التارخيية و 
راطية احملتوى الواسع ففي الغرب يشمل مفهوم الدميق. التحوالت املعرفية قد عملت على هتميش هذا املفهوم 

ر القرن الثامن عشر يتضمن حق الشعب املطلق يف أن يشرع جلميع الثورة الفرنسية يف أواخ ه إياهالذي أعطت
و . العامة بأغلبية أصوات نوابه و بالتايل فإن إرادة الشعب تبقى حرة غري مقيدة بقيود خارجية مطلقة األمور

ا بأهن((: يف كتابه ما هي الدميقراطية" نيورت أالن "يعرف 3.هي سيدة نفسها و ال تسأل أي سلطة غري سلطتها
و ال وجود لسلطة شعبية قابلة لتسميتها ... حر للحاكمني من قبل احملكومني يتم خالل فترات منتظمة  اختيار

أنه  "تورين أالن"ف ضيو يف نفس السياق ي،.))احلر االختياردميقراطية ما مل تكن ممنوحة و جمددة عن طريق 
   4:ب أن تتكامل ثالثة أبعاد لتحقيق الدميقراطية و هيجي

صفة متثيلية أي أن تكون هناك قوى جمتمعية فاعلة  وترض الدميقراطية بالدرجة األوىل أن يكون احلكام ذوتف -
  .، و ال ميكن أن تكون الدميقراطية متثيلية إال إذا كانت تعددية 

  .إىل جمتمع سياسي باالنتماءأن يكون الناخبون مواطنني و أن يعتربوا أنفسهم كذلك أي شعورهم  -
ني اليت ترسم القوان حتراماو حبكم  االنتخاباتلطات احلاكمني حمدودة حبكم وجود ن تكون سينبغي أ -

للدميقراطية ثالثة أمناط  "تورين أالن"بناء على تلك األبعاد الثالثية للدميقراطية يستنتج و.حدود ممارسة السلطة
   5:هي

 االعترافق القانون أو عن طريق من سلطة الدولة عن طري ية للحدمركز أمهيةو يوىل : النمط األول -
   .وهو أهم األمناط حسبه من الناحية التارخيية ،باحلقوق األساسية

                                                 
الطبعة .  الخليج العربي و الديمقراطية نحو رؤية مستقبلية لتغيير المساعي الديمقراطيةعلي خليفة ، الكواري و آخرون ،  -1

  . 17، ص  2002مرآز دراسات الوحدة العربية ، : األولى ، بيروت
  . 163، ص  1981دار النهضة العربية : بيروت .  في النظريات و النظم السياسيةنصر ، , عبد المعز -2
مرآز الدراسات : القاهرة .  دراسة في التطور السياسي و الديمقراطي: البحرين من اإلمارة إلى المملكة أحمد ، منيسي ،  -3

  . 21، ص  2003السياسية و اإلستراتيجية باألهرام ، 
  . 41  – 40نفس المرجع ، ص  -4
  .  44 - 43مرجع سابق ، ص , تورين  -5
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اجملتمع وتكامله و ألخالقية أو الدينية اليت تؤمن وحدة يوىل أكرب األمهية للمواطنة أو لألفكار ا: النمط الثاين -
 حبكم إرادة املساواة أكثر من إرادة احلرية و يتفق هذاتبين القوانني على أساس متني و بالتايل تتقدم الدميقراطية 

  .النمط مع جتربة الواليات املتحدة
  .يشدد على الصفة التمثيلية اجملتمعية اليت يتمتع هبا احلكام : النمط الثالث  -

طريق  جاء يف معجم املصطلحات السياسية أن الدميقراطية هي احلكم بواسطة الشعب كله وليس عن          
ى عل االتفاقاخلالفات و ذلك لصعوبة كما أن نظرية الدميقراطية تثري الكثري من  ،أي قسم منه ، أو طبقة داخله

        1.أي أفعال احلكومة اليت تكون نابعة منها و العكس من ذلك  على االتفاقمن هو الشعب و كذلك لصعوبة 
حيث عرفها   Joseph Schumpter "رف شومبيتجوزي"و من أشهر مفاهيم الدميقراطية ، التعريف الذي قدمه 

التدابري املؤسسية اليت تتخذ من أجل التوصل إىل القرارات السياسية و اليت يكتسب من خالهلا األفراد  ((:بأهنا
إقتصر هذا املفهوم على وجود . 2))على أصوات الناخبني  املرشحنيالقرار عن طريق تنافس  اختاذسلطة 

روبرت دال "ضاف العديد من الباحثني عناصر أخرى للدميقراطية حيث يقدم الكاتب يف حني أ االنتخابات
R.Dahll "3مخسة معايري للدميقراطية هي:    

  .لغريهمجهة نظرهم وفرص متساوية وفعالة لبيان حبيث يكون جلميع األعضاء : املشاركة الفعالة -
  .القرارات  اختاذوقت باألصوات ء بإتاحة فرص متساوية و فعالة لإلدال: املساواة يف التصويت -
   .جيب أن يكون لكل عضو فرص متساوية وفعالة ليتعرف على بدائل السياسات ونتائجها: الفهم املستنري -
إتاحة فرصة مطلقة لألعضاء ليقرروا كيف تدرج املوضوعات يف جدول : السيطرة يف جدول األعمال -

  .األعمال
و قد عرف . البالغني أو أغلبهم على األقل احلقوق الكاملة للمواطننيحبيث يكون جلميع : تضمني البالغني -
حق املواطنة و  اتساعاألوىل هي ،الذي يتميز خباصيتني  ))نظام حكم الكثرة((:الدميقراطية بأهنا  "روبرت دال"

يف اجملتمع بشكل دائم  ذلك احلق من قبل نسبة عالية من البالغني املقيمني اكتسابمشوله لكافة اجلماعات ، و 
ا اخلاصية الثانية فهي أن يتضمن حق املواطنة فرصة املواطن يف تنحية أعلى مسؤول تنفيذي يف ّمأاملعين ، 

  .4االنتخاباتاحلكومة من منصبه من خالل التصويت ضده يف 
بوضوح ملفهوم  "جوزيف شومبيتر"حيث روج إرتبط مصطلح الدميقراطية بالعديد من املفاهيم            

املفكر يرى نفس السياق يف ،و هذا املفهوم بامسه بصورة وثيقة ارتبط األقلدميقراطية الدستورية أو على ال
أن الدميقراطية تتميز باملنافسة املستمرة بني خمتلف الزعماء السياسيني أو منظمي املشروعات و  "كارل بوبر"

                                                 
  ، 1994مرآز البحوث و الدراسات السياسية، : القاهرة .معجم المصطلحات السياسيةهالل و آخرون ، , علي الدين -1

  .122ص
2-Joseph,SChumpter, Capitalisme Et Démocratie . 2eme edition, paris : petite bibliothèque, 
1942, p 367 . 

رت، دال ،  -3 ةروب ن الديمقراطي ة .( ع ل : ترجم ين الجم د أم اهرة )أحم ة  : ، الق ة و الثقاف ر المعرف ة المصرية لنش الجمعي
  . 40 – 39، ص  2000العالمية ، 

ة   -4 واري و آخرون ،   ,علي خليف ي     الك وطن العرب ة في ال ألة الديمقراطي روت  .  المس ة ،    مرآز د : بي راسات الوحدة العربي
  . 17 – 16، ص  2002
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الدميقراطية باملنافسة احلرة  فعرفJohn Nanlmantz  "زجون نالمنات"بإمكانية اإلطاحة باحلكام السيئني ، أما 
بالترتيبات و  االلتزامعلى السلطة و اليت تكفل إمكانية التغيري املستمر للحكام ، وهي إمكانية تتوقف على 

 ((: "فليب مشبيتر و تريي كارل"هناك تعريف مماثل إىل حد ما للدميقراطية قدمه  .1القواعد الدستورية
ال العام اجمللإلدارة و التنظيم خيضع فيه احلكام للمحاسبة على أعماهلم يف  ة احلديثة هي نظامالدميقراطية السياسي

بعبارة أخرى  و .2))غري مباشر من خالل التنافس و التعاون للنواب املنتخبني  أمام املواطنني و تعمل بصورة 
تعبري عن املصاحل و القيم القائمة على احلديثة تشكيلة من القنوات و العمليات التنافسية للالدميقراطية  تقدم

  . ، الوظيفة أو اإلقليم ، اجلماعة أو الفرد و مجيعها جزء ال يتجزأ من ممارستها أساس الرابطة أو احلزب 
  : التمييز بني ثالث تيارات فكرية هي ميكن  على ضوء التعاريف السابقة للدميقراطية       

   .دميقراطية مباشرة على املعىن احلريف للمصطلح أي هي حكومة الشعبيركز يف تعريفه لل: التيار القيمي  -
يركز على اجلوانب الوصفية مثل وصف الدميقراطية باعتبارها نظاما يعتمد على وجود : التيار الوصفي  -

  .حقوق األقليات حتترم األغلبية احلاكمة  األحزابأحزاب سياسية متنافسة و داخل هذه 
ركز على حتديد أهم السمات و اخلصائص اليت متيز الدميقراطية عـن الـنظم السياسـة    : التيار التصنيفي  -

        .األخرى
حنو مفهوم بـديل    -منذ مثانينات القرن املاضيية نو خاصة األجنلوساكسو -إجتهت بعض الكتابات           

قراطية غري موجودة و أنه ال للدميقراطية و ذلك باستخدام مصطلح الدمقرطة ، و ترى تلك الكتابات أن الدمي
حيـث رأى أهنـا   ،املفهوم القدمي للدميقراطية  "نتنغتوناصامويل ه" انتقدتوجد إال دمقرطة غري متناهية لذلك 

احلديث يرجع إىل الثورات اليت عرفها الغرب يف هنايـة   استعماهلاكنظام حكم تعود إىل الفلسفة اليونانية ، و 
ملفهوم الدميقراطية كمصـدر   انتقادهووسط القرن العشرين ، ويف صدد  "نسيةالثورة الفر"القرن الثامن عشر 

كهدف هلا قدم مفهوما إجرائيا للدميقراطية يقوم على جمموعة من اإلجراءات كانتخابات حـرة و   أوللسلطة 
   3ممثلي الشعب ، حريات أساسية معترف هبا ، التداول السلمي على السلطة و غريها  الختيارنزيهة 

العلمية كصـعوبة  إن تعريف الدميقراطية وفقا لكوهنا مصدرا أو هدفا للسلطة يطرح العديد من املشاكل       
لتفادي إشكالية اخلصوصية واحمللية ما دامت  ها اإلجرائي هو األنسبمبفهوم األخذلذا فإن  .ما قياسها يف بلد

: الدميقراطيـة بأهنـا    "مـا فرنسيس فوكويا" يعرفجمموعة معايري إلدارة الشأن العام ، و يف هذا الصدد  أهنا
من اجلميع لكافة املواطنني يف أن يكون هلم نصيب يف السلطة السياسـية أي حـق كافـة    احلق املعترف به ((

على أمهية التعريف اإلجرائي  "امايوكفو"لقد أكد   .4))و املشاركة يف النشاط السياسي  االقتراعاملواطنني يف 
                                                 

، الطبعة األولى، )مها بكير: ترجمة.( تناقضات الديمقراطية  أوجه الضعف و اإلستمرار و التغييرأيزنستات ،  ، س -1
  . 5، ص  2002مرآز األهرام للترجمة و النشر، : القاهرة 

  . 44نفس المرجع ، ص  -2
.(traduit siécle : les Démocratisations de la fin du xx me vaguetroisiéSamuel, Huntington ,  -3  

par : francaise burgess), paris : éditions nouveau horizon , 1996, p 3-4 .  
مرآز األهرام ، النشر و : ، القاهرة) حسين أحمد أمين: ترجمة. (نهاية التاريخ و خاتم البشرفوآوياما ، , فرنسيس -4

  . 54، ص  1993،  الترجمة
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يشنون هجوما على الدميقراطية الشكلية باسم الدميقراطية سبه حأكرب أعداء الدميقراطية للدميقراطية وذلك ألن 
  .احلقيقية
يتغري باستثناء املبادئ الـيت تقـوم عليهـا     مل تتخذ الدميقراطية يف مسارها الطويل شكال واحدا ثابتا ال      

ال يفتـرض أن  ،وأفراد اجملتمع  اختارها الصيغ اليتهي صيغ خمتلفة و  اختذتكاحلرية و العدل و املساواة ، بل 
للتطوير وفقا لظروف اجملتمـع السياسـية    قابال تكون موضوعا حيا أنبل جيب  ،توضع يف إطار جامع مانع 

واالقتصادية و االجتماعية و الثقافية ، كما أن صيغة هذه الدميقراطية ليست سلعة تستورد من هذا البلد أو ذاك 
ونتيجة لعدم متاثل املعطيات السياسية و االقتصادية . فيه املواطنون حقوقهم وواجباهتم  إطار ميارسهي ، و إمنا 

بقوهتا أو جاذبيتها علـى شـعوب   نفسها  أية صيغة دميقراطيةتفرض   و االجتماعية و الثقافية بني الشعوب مل
الدائمة يف حتقيـق   إلنساناما هو معروف من التاريخ اإلنساين ، رغم رغبة  امتدادامل يف أي وقت ، و على عال

الزمن الواحد و يف مرحلة تارخيية واحدة صيغ كثرية جدا تسـري مبوجبـها   يف و إمنا بقيت . احلياة الدميقراطية 
    1.شعوب العامل 

و  اتسـاعا إجراء رصد تارخيي لتطور الدميقراطية باعتبارها من أكثر املفاهيم إننا ال نقصد يف هذا البحث       
 "جيف هايرت"حيث يعتقد  2تعددمحىت أن تصنيف مناذج و أشكال الدميقراطية  ,تعرف اجلمود اختالطا و ال

  : 3يوجد ثالث أمناط للدميقراطية يف دول اجلنوب و هي
للمراقب اخلـارجي   االنطباعحيث توجد بعض مظاهر اخلداع و التمويه حبيث تعطي : دميقراطية الواجهة -

لكن تظل هذه املظاهر دون ... و الربملانات و إعالن للحقوق و احلريات  تكاالنتخابابوجود حياة دميقراطية 
  . "دياموند"مضمون دميقراطي يف الواقع احلقيقي و هي تقترب من مفهوم النظم الشبه دميقراطية لدى 

      تقـدما  و هي متثل درجة أكثر "دياموند"لدى  االنتخابيةقابلها النظم الدميقراطية تو: االنتخابيةالدميقراطية  -
  وجود نظم كخطوات و إجراءات معينة تعرب عن مضمون دميقراطي  تتخذمن الدميقراطية السابقة حيث  أمهيةو 

وفق متطلبات الرتاهة و الشفافية لكن هذا ال يعد كافيا لتحقيـق دميقراطيـة    االنتخابيةكم العملية حتو قوانني 
  .كاملة

     انتخابـات  دالنظم الدميقراطية الليربالية حيث توج" دياموند"ابلها لدى و تق": الكاملة"الدميقراطية احلقيقية  -
للفساد و حتوالت باجتاه حتقيق الدميقراطية الكاملة  احنصارو و مزيد من احلريات و احلقوق املدنية و السياسية 

  . اليت مازال يشكك البعض يف حتققها
                                                 

العدد , مجلة دراسات عربية. >> حقوق اإلنسان العربي و ترسيخ الديمقراطية و الحرية السياسية <<زآي ، حنوش ،  -1
  . 8، ص  1997أفريل ) 05(
النموذج األول الكالسيكي و قسمه إلى الديمقراطية : الديمقراطية إلى ثالثة نماذج  David heldصنف ديفيد هيلد  - 2
و النموذج الثالث الديمقراطية اليبرالية ، و هناك . ثينية و الديمقراطية الجمهورية ، و النموذج الثاني الديمقراطية المباشرةاأل

إبراهيم , لطيفة: تفاصيل أآثر أنظر. من أضاف إلى الديمقراطية المباشرة الديمقراطية السياسية و الديمقراطية شبه المباشرة 
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4- Ricardo , Stagliano, <<qu'est , qu'une démocratie électronique?>>. Le monde diplomatique 
, mai1996 , p 18 – 19 . 
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" ريكـاردو سـتاليانو  "ة اإللكترونية على حد تعبري التطور العلمي و التقين ما يسمى بالدميقراطي أفرز
Ricardo,Stagliano 1، تكنولوجيـا املعلومـات    اسـتخدام ما يسمى بالدميقراطية الرقمية اليت يقصد هبا  أو

احلديثة مبا يف ذلك أجهزة احلاسب اآليل و شبكة االنترنت لدعم مشاركة املـواطنني و حتقيـق    واالتصاالت
 االستخدام إمكانيةيني للدفاع عن فنفس السياق يتطلع بعض املفكرين و الباحثني اإلستشرايف  و. 2الدميقراطية 
 -لـي يالت"للتقنيات اجلديدة لتحقيق ما تطمح إليه الدميقراطية حيث و ضعوا مصطلحا جديدا هـو  السياسي 
اإلعالم احلديثة  و سائل استخدامالذي يعين تأسيس دميقراطية مباشرة من خالل  télé-démocracy"دميقراطية 

حيث يتمكن الناس مستقبال من االهتمام باملشكالت اليت تواجه األمة و حىت تسجيل آرائهم مـن حجـرات   
الفرصـة حلصـول    ئهتي االتصالإن تقنيات  ((": فردريك ويليامز"و يف هذا املعىن يقول املفكر   3.اجللوس 

، وسوق حترر الدميقراطية من قيد القـرن   األجداد املواطن على املعلومات و للمشاركة بشكل مل يكن حيلم به
يتوقع الدارسون هلذا النوع من الدميقراطية أن تساهم يف حل  و.  4 ))الثامن عشر باجتاه مزايا القرن العشرين 

بعض مشاكل الدميقراطية الليربالية كتدهور سلوك مشاركة املواطنني و الذي عجزت عن حلـه املؤسسـات   
  .فاعليةوفرة و  أكثرركة املواطن و بالتايل ستساهم تقنيات االتصال احلديثة يف جعل مشا السياسية القائمة،

مقاربـة العـرب ملفهـوم     نـد لتحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية الوقوف عا تقتضي دراسة       
ب منذ احلملة الفرنسـية علـى   ن يف البلدان العربية بالدميقراطية يف الغرواملفكرلقد اهتم . الدميقراطية املعاصرة

اليت حققتها نظـم احلكـم يف الغـرب    بالنتائج  وا أعجبت حيث مصر و ما تالها من اتصاالت و احتكاكا
على أساس مبـدأ   إسالميا تأصيلهوالسيما جمال احلريات العامة ، فحاولوا استجالء منهج الغرب يف احلكم و 

بالتعرف على املبادئ و النظم و املؤسسات الـيت تقـوم    كان سعي رواد النهضة منصبا. الشورى يف اإلسالم
   5. من اجلور و االستبداد و حتقق العدل و اإلنصاف دعليها املمارسة الدميقراطية يف الغرب و اليت حت

طاوي ، خري الدين التونسي وأديـب  هرفاعة الط": نذكر اإلصالحمفكري النهضة و رواد من بني أبرز       
 يقـول  .وغريهم "و رشيد رضا عبد اهللا بن الندمي، حممد عبده ،  األفغاينو مجال الدين إسحاق و الكواكيب 

و ما يسمونه احلرية و يرغبون فيه هو عني ما يطلق عندنا العدل و اإلنصاف ، و ذلك  ((: اوي هطرفاعة الط
اإلنسان ، بل القـوانني  قامة لتساوي يف األحكام و القوانني حبيث ال جيوز احلاكم على  ألن احلكم باحلرية هو
يف  أصـالن دعاميت العدل و احلرية مهـا   ((و يؤكد خري الدين التونسي على أن .  6 ))هي احملكمة و املعتربة 

أما مجال الدين األفغـاين فيقـول يف    7. ))مالك القوة و االستقامة يف مجيع املمالك هنما أفى شريعتنا و ال خت
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، وال تستشار يف مصاحلها و ال أثر إلرادهتا  قدليس هلا يف شؤوهنا حل وال عاألمة اليت  أن (( :العروة الوثقى 
و  .1))رادته قانون و مشيئته نظام يتناوهلا العزل و الذل إهي خاضعة حلاكم واحد  وإمنايف منافعها العمومية ، 

 حيثختلف السياسة  ىلايعود مني سلاملو  العرببالد سيادة االستبداد يف  ن سببأيرى عبد الرمحان الكواكيب 
  2 )).إن الدميقراطية تعين غياب االستبداد املطلق:((ا حممد عبده فيقولأّم ))البلية فقدنا للحريةإن  ((: يقول
تدل احلوارات اليت دارت يف ثالث ندوات عربية مهمة خالل عقد الثمانينات من القرن املاضـي عـن         
منتدى الفكر و احلوار يف املغـرب   األوىلرة ، و قد دعا إىل الندوة املفكرين العرب بالدميقراطية املعاص اهتمام
، أما الندوة الثانية فدعا إليها مركـز دراسـات    ))التجارب الدميقراطية يف الوطن العريب((بعنوان  1981عام 

ا إليها منتدى بعنوان أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب ، و الندوة الثالثة دع 1983الوحدة العربية يف قربص عام 
، باإلضافة إىل احلـوارات   ))التعددية السياسية و الفكرية يف الوطن العريب((بعنوان  1989الفكر العريب يف عام 

اليت متت ضمن املشروعات العربية البديلة حول الدميقراطية اليت قام هبا منتدى العامل الثالث بالقاهرة ، و حلقة 
الدراسات فكـرة عـن    تقدم تلك . 1990وحدة العربية يف القاهرة عام النقاش اليت عقدها مركز دراسات ال

املستوى الذي وصلت إليها املراجعات العربية الراهنة ملفهوم الدميقراطية باعتبارها منهجا و ليست عقيدة و يف 
إن الدميقراطية اليوم نظام حكم و منهج سـلمي إلدارة أوجـه   ((: "علي خليفة الكواري"هذا الصدد يقول 

يف املصاحل و يتم ذلك من خالل إقرار و محاية و ضمان ممارسة حق املشاركة يف الرأي و التعارض  االختالف
السياسية الفعالة من قبل الكثرة يف عملية إختاذ القرارات اجلماعية امللزمة للجماعة السياسية مبا يف ذلك تداول 

تصـوري أن الدميقراطيـة   ((: "حيىي اجلمل"ول و يف نفس السياق يق 3))ميقراطيدالسلطة وفق شرعية دستور 
ليست نظاما غربيا ، و إمنا هي نظام إنساين سامهت اإلنسانية كلها يف تطويره باجتاه إجياد توازن بني السـلطة  

حكم يعمل يف إطـار جمتمـع    نظام و الدميقراطية يف جوهرها ... كضرورة و احلرية كمطلب أساسي للناس
   4 )) .ا اجملتمع توجد فيه سلطة كضرورة هلذ

  :يف سياق معاجلتنا ملقاربة العرب ملفهوم الدميقراطية ميكن التمييز بني ثالث تيارات رئيسية هي     
متناقضة و خمالفة ملا جاءت به العقيدة اإلسالمية ((يرفض الدميقراطية مجلة و تفصيال و يرى أهنا : التيار األول -

أن ((الذي يقـول   "اخلالدي مودحم"، و يتفق معه  "صاحل حافظ" و ميثل هذا الرأي ،5))من أصول و فروع 
حيكـم  لذلك كان كل من ...  يءط بكل شبوحي من عقله الناقص الذي مل حي ننسااإل سنهالدميقراطية نظام 

  6)).عدم صالحية اإلسالم للحياة كافر قطعاه و بغري ما أنزل اهللا معتقد
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يوسف القرضاوي ، حسن الترايب ، عدنان سعد الدين ، "روفني مثل م مفكرين إسالميني معضي: التيار الثاين -
و بالرغم من التحفظات اليت يبديها بعضهم أحيانا , ، و غريهم"وشي ، منري شفيق غنطارق البشري ، راشد ال

جتاه جانب من جوانب الدميقراطية ، إال أهنم و بشكل عام ينظرون إليها نظرة إجيابية كنظـام أو كفكـر ،   
  .ن إىل التفاعل مع الوضع العاملي اجلديد ويسعو

أبرز ممثلي هـذا  يتكون من مفكري ما يسمى أحيانا باليسار اإلسالمي و يعترب حسن حنفي : التيار الثالث -
الثاين إال انـه مـن    االجتاهالتيار الذي ال يتمتع بقاعدة سياسية واسعة مشاهبة لتلك املوجودة عند بعض ممثلي 

رك معه يف عدد من املواقف و األطروحات خاصة يف الدعوة إىل التجديد و إىل فتح باب الناحية األخرى يشت
    1.، و يف نقد الفكر السلفي عموما و يدعو إىل نقد الذات و حماسبة النفس  االجتهاد

يف بعض مقاربات املفكرين العرب ملفهوم الدميقراطية املعاصرة أهنا مازالت يتضح من القراءة السريعة 
جعلـها   إىلمازالت يف حاجـة  و  "حممد عابر اجلابري"ج إىل تأسيس يف الوعي العريب املعاصر كما يقول حتتا

، كقناعة العقـل بالضـرورات    زعتتحول داخل الوعي العريب من قضية حتيط هبا الشكوك إىل قناعة ال تتزع
  2 .البديهية

و حىت بداية السبعينيات إىل قبـول   لاالستقاليرجع اإلمهال النسيب للدميقراطية يف الوطن العريب بعد 
 رأتاحلريات العامة للمواطنني و  احتراممهمة مقولة التناقض بني متطلبات التغيري السريع و تيارات و حركات 

 احتـرام و التنمية املخططة و حق املواطنني يف التنظـيم و   االشتراكيالتحول  اعتباراتأن هناك تعارضا بني 
ـ  امتدتيف كل احلاالت املهنية ونظمات النقابية واملبادرات املستقلة للم كـل اآلراء   تيد املنع والتقييد لتكب

    3 .و املعارضة          املخالفة 
   : مفهوم التحول الدميقراطي و مراحله -3
إىل تغيري النظام السياسي مـن صـيغة غـري    يشري معىن التحول الدميقراطي :  مفهوم التحول الدميقراطي-أ

إىل صيغة أخرى أكثر دميقراطية ، و التحول الدميقراطي عملية تدرجيية تتحول إليها اجملتمعات عـن  دميقراطية 
من خالل عمليات و إجراءات شىت تـرتبط بطبيعـة األحـزاب     اجتاهاهتاطريق تعديل مؤسساهتا السياسية و 
عمليـة  عترب و ت 4.لطة السياسية و منط الثقافة السياسية السائدة و شرعية السالسياسية و بنية السلطة التشريعية 

متتد بني مرحلة تقويض دعائم نظـام   انتقاليةالتحول املرحلة األوىل للتحول حنو النظام الدميقراطي و هي فترة 
و تأسيس نظام سياسي الحق و يف سياق هذه التحوالت تتم عملية حتلل النظام السلطوي        سياسي سابق،

و يقصـد   5.ه التحوالت نظاما هجينا أو تنحدر بالكامل حنـو الفوضـى   ، و قد تنتج هذلهأو ظهور بديل 
تراجع نظم احلكم السلطوية بكافة أشكاهلا وألواهنا لتحل حملها نظم أخرى يف احلكـم  ((بالتحول الدميقراطي 
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رتيهة تعتمد على االختيار الشعيب احلقيقي و على املؤسسات السياسية املتمتعة بالشرعية ، و على االنتخابات ال
و   1. ))السلطة أو الوصول إليها و ذلك كبديل عن حكم الفرد و انتهاك القوانني و الدستورداول كوسيلة لت

النظام من وضعية معينة من الناحية السياسية و هي وضـعية النظـام    انتقالتتضمن عملية التحول الدميقراطي 
جتاهات الدميقراطية من خالل املساومة بـني  السلطوي القدمي إىل وضعية أخرى جديدة تنطوي على تدعيم اال

ولعل هتيئة املناخ السياسي املالئم لعملية التحول تسـاهم يف    .العناصر النشطة و الفاعلة من الناحية السياسية
عمليـة  ((:التحول الدميقراطي أنه " فليب مشيتر"و يعرف  2.ىل احلكم السلطوياعدم عودة النظام مرة أخرى 

دميقراطية سواء يف مؤسسات مل تطبق من قبل أو امتداد هـذه القواعـد لتشـمل أفـراد أو     تطبيق القواعد ال
موضوعات مل تشملهم من قبل إذن هي عمليات و إجراءات يتم اختاذها للتحول من نظام غري دميقراطـي إىل  

  .3 ))نظام دميقراطي مستقر
جمموعات سياسية متباينة تتصارع من اجـل  عملية معقدة تشارك فيها ((: فيعرفه بأنه" ننتنغتوهاصمويل "ا أّم

و هو مسلسل تطوري يتم فيه املرور مـن نظـام   ... السلطة و تتباين من حيث إمياهنا أو عدائها للدميقراطية 
 .4))سياسي تسلطي مغلق ال يسمح باملشاركة السياسية و ال بالتداول على السلطة إىل نظام سياسي مفتـوح  

النظـام   اهنيارحتسم دائما الشكل النهائي لنظام احلكم فقد تؤدي إىل  القراطي وعليه فان عملية التحول الدمي
و مـن  . احلكم السلطوي أشكالالدميقراطية ، و قد تتم العودة إىل بعض  أشكالالسلطوي و إقامة شكل من 

ة التنافس جهة ثانية فان جناح عملية التحول الدميقراطي تؤدي إىل ذلك الترتيب املؤسسي الذي ميكن من زياد
 إعادةتضمني أو  إىلالتايل فان تلك العملية تشري وب 5.و توسيع املشاركة و احترام احلريات املدنية و السياسية 

ممارسات التعددية احلزبية و التنافسية املؤسسية يف احلياة السياسية و يربز ذلك مـن خـالل إدخـال    تضمني 
ية وفكرية ، و إعادة توزيع السلطة و النفوذ و توسيع دائـرة  تعديالت دستورية و قانونية و تنظيمية و كذا قيم

ة من التغريات ، حيث حتل قـيم  لاملشاركة فيها حيث يتعرض اجلسد السياسي واالجتماعي نتيجة ذلك إىل مج
و حتل أمناط جديدة من . نظام احلزب أو النظم السلطوية  سودالتغري و التنوع و التنافس حمل قيم الطاعة اليت ت

   6.لطة أكثر تعقيدا و ذات أبعاد متعددة تتضمن بناء حتالفات و الوصول إىل احللول الوسط الس
الدميقراطي و مستقبلها يف دولة هي يف واقع األمر دراسة لطبيعة الدولـة و  دراسة عملية التحول تعترب 

    7:ن السمات أمهها السياسي هبا ، و لذلك تتسم عملية التحول الدميقراطي بعدد مالنظام دورها و مستقبل 
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أهنا عملية معقدة للغاية و تشري إىل حتوالت يف األبنية و األهداف و العمليات اليت تؤثر على توزيع ممارسـة   -
 ، ،االقتصـادية السلطة السياسية ، و هي حمصلة لعمليات معقدة تتفاعل فيها خمتلـف اجلوانـب السياسـية    

   .و الثقافية  االجتماعية
مرة أخرى إىل النظام السـلطوي حيـث توجـد     االرتدادو تتضمن خماطر  التأكد،م بعدم أهنا عملية تتس -

  .اجلديدمؤسسات النظام السلطوي جنبا إىل جنب مع مؤسسات النظام الدميقراطي 
ل التحول الدميقراطي عملية نسبية تؤدي إىل تغري النظم السياسية من السلطوية حنـو الدميقراطيـة ، إال أن   ظي

   .تظل واردة النتكاساتض عملية التحول تعر احتمال
التحول الدميقراطي عملية مستمرة متـر بـثالث مراحـل    أن يرى البعض  :مراحل التحول الدميقراطي -ب

بدرجـة هتـدد    االجتماعيبدايتها االستمرار و التأهب حيث تزداد خالهلا حدة الصراع السياسي و  ،أساسية
لدميقراطي ، مرورا بظهور إمجاع حول ضرورة التغيري و حتديد مطالب سيطرة و بقاء نظام احلكم غري ا استمرار

و جماالت أساسية و مؤسسية ويف مقدمتها إنشاء و تفعيل دور الربملان ، وصوال إىل تأمني التحول الدميقراطي 
من خالل إرساء جمموعة من القواعد و املمارسات اليت تدعم متاسك املؤسسات التمثيليـة و تنمـي الثقافـة    

  Jelermo O’donnel "ودونيلأجلريمو  "و   Philipe Schmaiter"فيليب مشيتر"أما . السياسية و الدميقراطية 
يف   1.مرحلة التحول إىل الليربالية السياسية مث مرحلة التحول الدميقراطية : فقد ميزا بني مرحلتني أساسيتني مها 

   :هي و مير هبا التحول الدميقراطي إىل أربعة ملراحل اليتا  Dankort Rostowحني قسم دانكورت رستو 
  .عام حول اهلوية الوطنية وشبه إمجاع بقبول احلدود السياسية للبلد املعين  اتفاقمرحلة نشوء  -
أو طبقات داخل الكيان السياسي اجلديد ينتهي إما  اجتماعيةأو مسامل بني شرائح مرحلة بروز صراع عنيف  -

   .جديد اجتماعيتوازن مما يعيق التقدم حنو الدميقراطية أو بنشوء  بانتصار كاسح إلحدى الفئات
مرحلة القرار السياسي ففي ظل الصراع غري احملسوم تعقد األطراف الصفقات و تتوصل إىل احللول الوسطى  -

  .وذلك بناءا على حسابات عقالنية للربح و اخلسارة 
إىل أن تتحول تدرجييا إىل ممارسة يومية و تصبح عرفـا  املرحلة األخرية يظل مستقبل الدميقراطية متأرجحا  -

  . اجتماعيا
 "روسـتو "مقاربة " linzو ليرت  schainو شني   O’donnelأودونيل  "ثليف نفس السياق طور آخرون م     

   : مراحل التحول الدميقراطي إىل أربعة مراحل هيو عليه ميكن تقسيم ،  2وركزوا على املرحلة االنتقالية
إرضاء مصاحل من  يشهد اجملتمع خالهلا العديد من الصراعات هبدف:  حلة القضاء على النظام السلطويمر -أ

يقودوا عملية التحول وحتديد قواعد اللعبة السياسية و الفاعلني املسموح هلم بدخول الساحة السياسية ، و قد 
و يعود هذا الفشل إىل أسـباب تتعلـق    النظام السلطوي بالضرورة قيام نظام دميقراطي ، اهنيارال يترتب على 
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مبقاومة التحول من قبل النخب سواء العسكرية أو املدنية املعادية له ، أو حـىت نتيجـة غيـاب األوضـاع     
  .و الثقافية و املؤسسات املالئمة  االقتصاديةو  االجتماعية

يب النظام لضغوطات البيئـتني  قرار التحول عندما يستج اختاذيتم :  قرار التحول الدميقراطي اختاذمرحلة  -ب
مؤسسـات النظـام   الداخلية واخلارجية بغرض التكيف و احلفاظ على ذاته ، و قد توجد يف هذه املرحلـة  

السلطوي جنبا إىل جنب مع مؤسسات النظام الدميقراطي اجلديد ، مما يضطر الدميقراطيني والسلطويني يف هناية 
  . االتفاقبالصراع أو  املطاف إىل تقاسم السلطة فيها بينهم سواء

يصبح االعتقاد لدى الفاعلني السياسيني الرئيسيني بعدم وجود بديل :  مرحلة تدعيم النظام الدميقراطي -جـ
عن العملية الدميقراطية للوصول إىل السلطة و بالتايل يتحقق التماسك الدميقراطي بتخلي النظام اجلديـد عـن   

لقدمي و يف نفس الوقت بناء مؤسسـات جديـدة تفـرز القواعـد     املؤسسات املوروثة عن النظام السلطوي ا
و حتقيـق   االنتخابـات كما أن رضا النخبة احلاكمة بالترتيبات املرتبطة باملشاركة الواسعة يف   1.الدميقراطية 

 هيالسيطرة املدنية على املؤسسة العسكرية من خالل إخضاع اجليش و أجهزته لسيطرة الرئاسة املدنية املنتخبة 
  .سائل من شأهنا حتقيق الدعم و التماسك الدميقراطي م
هتدف إىل حتسني األداء الدميقراطي و الرفع من كفاءة و قدرة املواطنني علـى   :الدميقراطيمرحلة النضج  -د

و إمجاال حتقق هذه املرحلة من جهة الدميقراطيـة   2.ملواطنيها االجتماعيةاملشاركة حبيث حتقق الدولة الرفاهية 
... أن التحرك حنو الدميقراطيـة  ((" جون لوكا"اعية حبيث يتمتع املواطنون حبقوقهم وواجباهتم فحسب االجتم
أو  سـابقا، و توسيعها لكي تضم أشخاصا مل يكونوا يتمتعون باملواطنة ... يتم مبوجبها تطبيق املواطنة عملية 

و من جهة ثانيـة    3.))املواطنةها متديدها لكي تشمل قضايا و مؤسسات مل تكن سابقا موضوعا ملشاركة متلي
  .األفرادلتحقق الدميقراطية االقتصادية اليت تتضمن توزيع املنافع االقتصادية بالتساوي على 

مراحل التحول الدميقراطي بدورها ثالث آليات األوىل هي آلية جتسيد أصل السلطة عن طريق العملية تتطلب  
 نيالسلطة بالفصل بسلطة بواسطة التداول السلمي ، و الثالثة آلية توازن االنتخابية ، و الثانية هي آلية ممارسة ال

   . السلطات
الدالة على وجود حتول دميقراطي من عدمه و اليت تتمثـل يف   ملؤشراتعلى ما سبق نستنتج ا تأسيسا 

  :التاليةالنقاط 
اليت جيـري االحتكـام إليهـا     و هو النظام األساسي للدولة و املرجعية العليا للكيان السياسي : الدستور  -

  .وتتضمن حقوق وواجبات املواطن وغريها 
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  . 30، ص  نفس المرجع  -2
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وحرية التنظيم و حرية الصـحافة و   آراءها،تشمل حق األفراد و اجلماعات يف التعبري عن  :العامةاحلريات  -
  1.االختالفحرية البحث العلمي و احلق يف  املعلومات،تداول 

خمتلف القـوى  تعطي  أهناكما  العامة،تعبري املادي املباشر عن احلريات أهنا ال اعتبارعلى  :السياسيةالتعددية  -
الفاعلة يف اجملتمع احلق يف خماطبة الشعب لكي يكون احلكم الذي يرجع هذه القوى أو تلك وبدون ذلك ليس 

  2هناك دميقراطية 
جب للدميقراطية وتتحقق بـه  حيقق مبدأ التمثيل النيايب املشاركة السياسية اليت هي شرط وا :التمثيليالنظام  -

أزمـة التمثيـل    أن "تـورين  أالن"ويرى  3.احلديثةقيام السلطة التشريعية بوصفها أحد أركان الدولة الوطنية 
  .4السياسي قد عرفتها الكثري من البلدان و يعتربها املتحدثون حسبه مسؤولة عن ضعف املشاركة

تداول على الاملركزية الدالة على وجود حتول دميقراطي ووهو أحد املؤشرات : التداول السلمي على السلطة  -
 اختيـارات السلطة بني خمتلف القوى السياسية جيب أن يكون وفق نتائج االقتراع العام ، و ما أسفر عنه من 

    5.الناخبني 
كـم  تعترب االنتخابات احلرة و الرتيهة و اخلالية من مظاهر العنف مسة مـن مسـات احل  : نزاهة االنتخابات  -

السـلطة التشـريعية ،    أعضاء انتخاباملسؤولني دستوريا عن السلطة التنفيذية ،  انتخابالدميقراطي تتضمن 
   6.ضمان حق االنتخاب و الترشح ملن تنطبق عليهم الشروط القانونية 

 كل سلطة إيقافيشكل هذا املبدأ آلية مركزية حلفظ توازن السلطة حبيث يستطيع : الفصل بني السلطات  -
التعاون بينهما مبا يكفل قيام الدولة بوظائفها جتاه  اعتباراتاألخرى عند حدود اختصاصاهتا و ضرورة مراعاة 

    7.اجملتمع الذي حتكمه 
يرتبط مفهوم التحـول الـدميقراطي بالعديـد مـن     :  عالقة التحول الدميقراطي باملفاهيم املرتبطة به -4

السياسي ، و  اإلصالحالدميقراطي و التحول الليربايل ،  كاالنتقالعناها املصطلحات املتشاهبة و القريبة منه يف م
أن هذه املفاهيم متتاز بقدر من التداخل و التقاطع نراها تتمتع يف الوقت نفسه بقدر من يف الوقت الذي نلحظ 

شتركة بينهما بعض االختالفات اجلزئية و التفصيلية ، و سنحاول يف هذه الدراسة اإلشارة إىل بعض القواسم امل
  :على النحو التايل 

يعترب مرحلة من مراحل التحول الدميقراطي تتسم بتنـوع  :  Democratic.transition االنتقال الدميقراطي -أ
و قواعد حل الصراعات بطرق سلمية تنتهي بوضع دستور دميقراطي  أساليبو يف إطارها يتم صياغة ، أشكاهلا
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اق املشاركة السياسية ، إذ يعيد مفهوم االنتقال الدميقراطي النظر يف مفهوم حرة و توسيع نط انتخاباتو تنظيم 
و  أساليبهاالثورة بوصفه تعيينا نظريا ملنهج التغيري و أدواته الوظيفية ، كما ميثل قطيعة مع إستراتيجية الثورة يف 

لعالقات السـلطة يف   ذرياجهلا يف مضموهنا االجتماعي و السياسي ، بوصفها تغيريا  استمراريةيف منهجها و 
    1.اجملال السياسي و االجتماعي 

يعين إعادة تعريف و توسيع نطاق احلريات املسموح هبا لألفراد من :  Libéralisation التحول الليربايل -ب
عن  اإلفراجو تتضمن هذه العملية  ،سلطةخالل تقدمي عدد من الضمانات حلماية الفرد و اجلماعة من تعسف ال

ني السياسيني و السماح بالتعبري عن الرأي يف عدد من القضايا ذات االهتمام العام ، واحلد من التدخل املساج
يف االنتخابات لصاحل مرشحي احلزب احلاكم ، أما التحول الدميقراطي فيتجاوز هذه احلدود الضيقة لكل مـن  

قدرا أكثر اتساعا مـن ناحيـة   إصالحات سياسية تعكس احلقوق الفردية و اجلماعية حيث يهدف إىل حتقيق 
وال حيدث التحول الليربايل بالتزامن    2.حماسبة النخبة و صياغة عملية صنع القرار يف إطار مؤسسي دميقراطي 

مع التحول الدميقراطي ألن احلكام السلطويني قد يسمحون حبدوث التحول الليربايل لزيادة شرعيتهم دون تغيري 
تب على احلقوق و احلريات اليت مينحها النظام زيادة املطالب الشعبية بـالتحول  ، إال أنه يتريف هيكل السلطة 

الدميقراطي ، و إذا كانت تلك املطالب قوية بالدرجة الكافية قد ترغم السلطة علـى مزيـد مـن التحـول     
ا مرة أخرى الدميقراطي الذي يعد مرحلة أعلى من مرحلة التحول الليربايل اليت ميكن التالعب هبا و االرتداد هب

و قد ال يساهم و مع ذلك  ،يف إحداث التحول الدميقراطيو بالتايل قد يساهم التحول الليربايل .3حنو السلطوية
  .4ذلك يعترب خطوة حنو مزيد من الضغوط باجتاه حتقيق التحول الدميقراطي

حمددا يف العلـوم  هو أحد املفاهيم اليت ال يرد بشأهنا مفهوما :  political reform اإلصالح السياسي -جـ
السياسية ألن مضمون اإلصالح يتفاوت من جمتمع إىل آخر و من فترة إىل فترة تارخيية أخرى يف نفس اجملتمع 

حنو األحسن ، فإن اإلصالح السياسي يعين غيري ، فإذا كان اإلصالح بصورة عامة يقصد به تقومي املعوج و الت
لسياسية ووظائفها و أساليب عملها و أهدافها و فكرها من خـالل  القيام بعملية تغيري يف األبنية املؤسسية ا((

النظام السياسي هبدف زيادة فعالية وقدرة النظام السياسي علـى التعامـل مـع    األدوات القانونية اليت يوفرها 
عة ابنيري من داخل النظام و بآليات غاملتغريات و اإلشكاليات اجلديدة و املتجددة باستمرار ، و اإلصالح هو ت

و بالتايل إذا كان اإلصالح السياسي يعين تطوير كفاءة و فاعلية النظام السياسـي يف   5. ))من داخل النظام 
  .من نظام سلطوي حنو نظام دميقراطي  االنتقالبيئته الداخلية و اخلارجية ، فإن التحول الدميقراطي يشري إىل 
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السماح بتعدد األحزاب و التنظيمات واجلمعيـات   يتضمن مفهوم التعددية السياسية: التعددية السياسية  -د
السياسية و تأمني حقها يف الوجود املشروع و املشاركة يف العمل السياسي استنادا إىل أسس و قواعد دستورية 
و قانونية مع االلتزام بأسس و معايري التنافس السلمي و حل اخلالفات و الصراعات بـالطرق السـلمية دون   

و بالتايل القبول بالتعددية السياسية و الفكرية يف اجملتمع و ما يعكسه ذلك مـن تعـدد يف   اللجوء إىل العنف 
و بالتايل تتضمن التعددية السياسية كال من التعدديـة احلزبيـة و النقابيـة و      1.الرؤى و املصاحل و األفكار 

التعددية السياسية ال تعين بأي  إال أن إقرار للدميقراطية،و هي تشكل عناصر أساسية . و غريها ... اإلعالمية 
 ،ة، ثقافيةاقتصادية، اجتماعيالدميقراطية ذات متطلبات و أبعاد ألن  حقيقيا،حال من األحوال حتوال دميقراطيا 

  .شكليةجمرد واجهة فقد تستخدمها بعض النظم التعددية السياسية ، أما و غريها ةسياسية، قانوني
  
  

    عوامل التحول الدميقراطي: ثانيا 
  

باهتمام الباحثني و املهتمني السياسيني عن حتول النظم السلطوية حنو الدميقراطية  املسئولةحظيت العوامل       
من أجل التغيري السياسي ميكن أن تنبع من ثالث  أن املبادرة(( "باول بينغهام"و " يل أملوندويجابر"حيث يرى 

و  .اكمة و من اجلماعات االجتماعية يف البيئة الداخليـة مصادر ، من النظام السياسي نفسه أي من النخبة احل
ففي حالة   2. ))من النظم السياسية يف البيئة الدولية ، و عادة ما تتفاعل هذه العناصر الثالث مع بعضها البعض

ـ مثال اهلند  ب كان التحول الدميقراطي نابعا من الداخل ، أما يف حالة اليابان فقد فرضت عليها الدميقراطية عق
فيها التحول الدميقراطي برغبة مـن  أخرى ارتبط هزميتها العسكرية يف احلرب العاملية الثانية ، وهناك احلاالت 

الدول املعينة تلقي املساعدات االقتصادية من اخلارج و اليت يأيت أغلبها من الواليات املتحـدة األمريكيـة و   
يف إطار تداخل و تشابك بني جمموعة من العوامل موجات التحول الدميقراطي متت  أنما يالحظ  3 .حلفائها

  : ىل عوامل داخلية و أخرى خارجية إاليت ميكن تقسيمها 
  :تندرج ضمن العوامل الداخلية اليت تؤدي إىل التحول الدميقراطي أربعة عناصر هي :العوامل الداخلية  -1
اذ قرار التحول الدميقراطي يف العديد مـن  تبادر القيادة السياسية باخت:  دور القيادة و النخب السياسية -أ  

احلاالت عندما تتعرض لضغوطات داخلية و خارجية فتلجأ إىل توسيع نطاق املشاركة السياسية و توزيع املوارد 
ىل إعن محاية األفراد من تعسف السلطة و التفاوض مع اجلماعات للوصول  مسئولةو تعترب القيادة  االقتصادية

كما حتدد شخصية القيادة السياسـية  . جملتمع و هذا لتحقيق عملية التماسك الدميقراطي قبوال يف ا أكثرصيغ 

                                                 
مرآز دراسات الوحدة : بيروت .اإلتجاهات الحديثة في دراستها: لسياسية العربية النظم اتوفيق إبراهيم ، حسنين ،  -1

  . 92، ص  2005العربية ، 
مكتبة الوعي ، : ، القاهرة) أحمد علي و أحمد عناني : ترجمة. ( السياسة المقارنةألموند، جابربيل، باول، بينغهام االين ،  -2

  . 185 – 184، ص  1966
  .02يد صدقي، مرجع سابق ، ص السيد سليم و الس -3



 

  - 32  -

طبيعة النظام السياسي و منط احلياة السياسية ، حيث شهدت دول اجلنوب أمناطا خمتلفـة مـن الشخصـيات    
و التجديـد و   تكـار باالبمتيزت  اأمناط، و اليت تعمل على حتقيق مصاحلها اخلاصة  االنتهازية طالقيادية كاألمنا

تعترب القيادة السياسية عنصرا هامـا و حموريـا يف    لذا ،على نفسها و على أمتها باالنغالقأخرى متيزت  اأمناط
     1.عملية التحول الدميقراطي 

 Martin  "بست مارتن لي"، Jaun Linz "جون ليرت"، Diament Larry "دياموند الري"يؤكد كل من       

Lipset سم بالكفاءة و االلتزام بالدميقراطية يف املبادرة إىل إدخـال إصـالح   تاحلاسم للقيادة اليت ت على الدور
يف احلكم يؤدي إىل إضعاف األبنية الـيت   استمرارها، مع إدراك هذه القيادة أن سياسي على النظام السلطوي 

اته يتعرض للتآكل و هناك عدد يوكل إليها دور هام يف عملية التحول الدميقراطي ، كما أن النظام السلطوي ذ
من األسباب اليت جتعل قادة النظم السلطوية يتجهون حنو اخليار الدميقراطي كتردي الشرعية السياسية للنظام ، 

فقد مربرات وجوده ومل يعـد قـادرا علـى مواجهـة      السلطوي الذيال عن النظام يالدميقراطية بد اعتبارو 
دولتهم العديد مـن   اكتسابالقادة أن التحول سينجم عنه  اعتقادعن  الضغوطات الداخلية و اخلارجية ناهيك

، و فتح باب املسـاعدات   ف من العقوبات اليت تفرضها الدول املاحنةو التخفي املنافع كزيادة الشرعية الدولية
من األفضل  كما أن إدراك القادة بأن تكاليف البقاء يف السلطة مرتفعة للغاية و انه  2.االقتصادية و العسكرية 

  .املبادرة بالتحول خاصة مع إنقسام التحالف الذي يؤيد بقائها يف السلطة 
يتطلب التحول الدميقراطي االهتمام باحلرية السياسية كقيام النخبة السياسية احلاكمـة بـاإلفراج عـن          

اس متعاظم مـن القيـادة   و أن يكون هناك إحس السياسية،املعتقلني السياسيني و إفساح اجملال أمام املناقشات 
   3.السلطويبالتكلفة املتزايدة اليت يتطلبها احلفاظ على النظام 

حينما يفقد أي نظام سياسي آليات الضبط السياسـي و االسـتقطاب   :  إهنيار شرعية النظم التسلطية -ب
بيعة كل ختتلف مشاكل الشرعية حسب ط. وظائفه ، فإن شرعيته تصبح مهددة  أداءاالجتماعي، و يعجز عن 

يف الـنظم   أمـا نظام إال أن القاسم املشترك للنظم الدميقراطية هو أهنا تعتمد يف شرعيتها على األداء اجليـد ،  
النظام يعين سـقوط احلـاكم و    أداءالسلطوية فليس هناك فرقا بني شرعية احلاكم و النظام و ذلك أن ضعف 

السليب يف ظهور أزمة شرعية هـذه   األثركان له ة نظامه ، كما أن ضعف األداء االقتصادي للنظم الدكتاتوري
    4.النظم 
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آليات للتجديد الذايت حيث تزداد هذه شرعية النظم السلطوية و تآكلها إىل غياب  اهتزازتعود أسباب       
تتصرف األنظمة السلطوية ملواجهة  .املشكلة خاصة يف النظم الدكتاتورية اليت يصعب عليها أن جتدد ذاهتا

    1:ة الشرعية بإحدى الطرق التالية إشكالي
  قوهتا يف السلطة  استعادةترفض النظم السلطوية االعتراف بضعفها املتزايد على أمل  -
  األفرادحماولة النظم السلطوية البقاء يف السلطة بزيادة القمع و كبت حريات  -
  باالستناد إىل الرتعة الوطنية قيام احلاكم السلطوي بإثارة نزاع خارجي يف حماولة الستعادة الشرعية  -
  إقامة صورة باهتة من الشرعية الدميقراطية للنظام السلطويحماولة  -
  للحكم السلطوي و إقامة نظام دميقراطي داملبادرة بوضع ح -

غلب النظم السياسية العربية من أزمة يف الشرعية نتيجة عدم قدرهتا على مواجهة مطالب مواطنيها أتعاين       
  2.السياسيحنو عدم االستقرار  اجتاههاالتقليدية و  اهتزاز شرعيتهال ظيف خاصة 
يدة الترابط و التداخل إىل درجة أن دتعد العالقة بني االقتصاد و السياسية ش:  دور العوامل االقتصادية -جـ

رأى بينمـا  املؤسسات السياسية من حيث اهليكل الـوظيفي ،  االقتصاد هو الذي حيد شكل  أنالبعض يرى 
البعض اآلخر أن الشكل السياسي للدولة هو الذي حيدد نوعية السياسات االقتصادية و كيفية توصيف املوارد 

االقتصادية و االجتماعية الذي عانت منه الكثري من الدول النامية ومنها أنظمة احلكم ألوضاع و لعل تردي ا. 
ها السياسية و ظهر ذلـك جليـا يف الكـثري مـن     شرعية نظم اهتزازيف البلدان العربية كان عامال حامسا يف 

و اليت طالبت بتحسني أوضاعها االقتصادية و االجتماعية ، 3االنتفاضات و املظاهرات اليت شهدهتا تلك الدول 
  . ملنع سيطرة فئة معينة على موارد البالد  اإلصالحاتبإدخال مزيد من 

ار و البطالة و الديون اخلارجيـة والنمـو   األسع ارتفاع ء تدهور األوضاع االقتصادية حتت عبأدى 
الفساد و إهدار املال العام ، كما يهدد بإبعاد االستثمار إىل اخلارج أو باجتاهه إىل االستثمار  انتشارإىل املكلف 

يف املشروعات الصغرية سريعة العائد ، مما يؤدي إىل نقص يف العملة الصعبة و هبوط االستثمار يف اإلنتـاج ،  
لة من االهنيارات االقتصادية و موجة عنف و معارضة متزايدة من الطبقات الفقرية ضد الطبقـة  فتحدث سلس

إرتبطت شـرعية   . 4احلاكمة مما يؤدي إىل حالة من عدم االستقرار السياسي و زيادة املطالبة بالتحرر الليربايل 
إال أن عرف باملنح و العطايا االقتصـادية  أو مبا ي عويالنظم السياسية العربية مبا يتمتع به املواطن من توزيع للر

باالجتاه حنـو  االقتصادية لتلك النظم خاصة مع منتصف الثمانينات من القرن املاضي قد عجل  األوضاعتردي 
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و من ناحية أخرى يساهم النمو االقتصادي يف تعزيز  ،مزيد من اإلصالحات االقتصادية و السياسية فيما بعد 
  1:مها الدميقراطية من زاويتني 

زاوية اآلثار االجيابية هلذا النمو على جمموعة املتغريات وثيقة الصلة بتعزيـز الدميقراطيـة ، حيـث أن النمـو     
إنتاجية يؤدي على تعددية مراكز السلطة املتنافسة ، و بالتايل يعـزز فـرص   االقتصادي الناجم عن قطاعات 

كما أن النمو االقتصادي ذا تأثري مهـم يف حتقيـق   التحول الدميقراطي كوسيلة ملواجهة هذا التنافس سلميا ، 
أما الزاوية الثانية فتتمثل يف قدرة الدولـة علـى تـوفري    ،االندماج بني السكان من خالل تعزيز املواطنة بينهم 

جمموعة من احلقوق االجتماعية و االقتصادية كاحلد من الفقر و التفاوت يف توزيع الدخل و إتاحـة التعلـيم   
  .للجميع 

عمليات التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية باألزمات االقتصادية النامجـة عـن   ارتبطت إمجاال      
  .الوطنية  ااقتصادياهتاخللل يف بنية 

تزامن االهتمام مبفهوم اجملتمع املدين كمدخل للتحليل السياسي خاصة مع بداية الربع :  دور اجملتمع املدين -د
تنظيمـات  و لقـوى اضي يف إطار املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي ، حيث برز دور مهم األخري من القرن امل

اجملتمع املدين يف دفع عملية التحول يف العديد من دول العامل و بغض النظر عن تعدد تعريفات اجملتمع املدين و 
 اسـتخدامه لمفهوم و ل ياإليديولوجنظرية ومنهجية خاصة يف ظل تعدد مظاهر التوظيف  ما تثريه من مشاكل

فاملؤكد أن التعريف األكثر شـيوعا و الـذي   .من قبل قوى عديدة يف سياقات خمتلفة لتحقيق أهداف متباينة 
شبكة من التنظيمـات التطوعيـة   : ((حيظى بقبول عدد كبري من الباحثني هو الذي ينظر إىل اجملتمع املدين بأنه

الدولة ، وتعمل على حتقيق املصاحل املادية و املعنويـة ألفرادهـا و    اليت متأل اجملال العام بني األسرة و ،2احلرة 
و التراضـي و التسـامح السياسـي و     االحترامبقيم ومعايري  االلتزاموذلك يف إطار الدفاع عن هذه املصاحل 

فان و يف حقيقة األمر .  3))و اإلدارة السلمية للخالفات والصراعات االختالفالفكري و القبول بالتعددية و 
واقع اجملتمع من حيث طبيعة تكويناته و عدد تنظيماته و مدى قوته أو ضعفه و طبيعة عالقته جبهـاز الدولـة   

يف كل جمتمع بشري مـنظم و   االجتماعيةيتفاوت من دولة إىل أخرى ، و هو ضرورة تقتضيها طبيعة احلياة 
ة و اجملتمع املدين بغـرض احلفـاظ علـى    ، فقد تعاقد األفراد إلنشاء الدول يعين الدخول يف الفوضى انعدامه

وهي حق احلياة و امللكية و احلرية وهي احلقـوق   حقوقهم الطبيعية اليت كانوا يتمتعون هبا يف العصر الطبيعي ،

                                                 
  . 139 – 138حمدي ، مرجع سابق ، ص  -1
 إرادتهم و منها األحزاب السياسيةجتمع المدني مجموعة التنظيمات التي يشكلها األفراد أو ينضمون إليها بمحض يضم الم -2

و الروابط و النوادي و  االتحاداتخارج السلطة ، النقابات المهنية و العمالية ، جماعات المصالح ، الجمعيات األهلية ، 
      = و العلمية و الشبابية و الرياضية ، الحرآات النسائية و الطالبية ، و الثقافية و الفكرية  االجتماعيةالمنتديات 

الهيئات الحرفية و المراآز البحثية غير الحكومية و غرف التجارة و الصناعة ، و المؤسسات الدينية غير خاضعة لسلطة =
  .الدولة و آلها تعمل من اجل تحقيق مصالحها المادية و المعنوية 
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اليت تشكل مضمون القانون الطبيعي و اهلدف من إقامة اجملتمع املدين هو محاية وترقية احلقوق الطبيعية لألفراد 
   1.ساسية للدولة وهي الوظيفة األ

رس غتربز أمهية اجملتمع املدين يف تدعيم و ترسيخ املبادئ الدميقراطية من حيث كونه ميثل البيئة املناسبة ل
ووسائل اإلعالم مما يساعد و تنمية القيم الدميقراطية ، خاصة مع تزايد التعليم و الثقافة و التطور التكنولوجي 

املثقفني من خرجي اجلامعات من املشاركة السياسـية و   اهتمامية و تنامي على إدراك اجلماهري حلقوقها الطبيع
من هذا املنطلق فرضت التحوالت االجتماعية علـى  . تبلور دور احلركة النسائية و منظمات حقوق اإلنسان 

فري النظم السلطوية التحول الدميقراطي بالرغم من كونه كان مقيدا إال أنه جاء نتيجة عجز تلك النظم عن تـو 
وبالنسبة لدور اجملتمع املدين يف النظم السياسية العربية فإن هناك   2.السياسي  االستقراربدائل أخرى تؤدي إىل 

تفاوتات من حيث وجود اجملتمع املدين و درجة تطور تنظيماته و مدى فاعليته و تأثريه يف احلياة السياسـية و  
   . الحقا  ةدراسالوله يف بالتايل يف عملية التحول الدميقراطي وهو ما نتنا

تشكل العوامل اخلارجية أمهية قصوى يف دفع عملية التحول الدميقراطي خاصـة يف   :العوامل اخلارجية  -2
  :يف النقاط التالية " الضغوطات"البلدان النامية ، وميكن إمجال تلك العوامل 

كما حدث يف االحتاد السـوفيايت و  لشيوعية النظم ا اهنيارشهد العامل مع هناية الثمانينات :  النظام الدويل -أ
وهنـا   .للدميقراطية و القيم الغربية  انتصاراالبعض  اعتربهبلدان شرق أوروبا و حتول أغلبها إىل الدميقراطية مما 

بدأ الضغط على النظم غري الدميقراطية حىت جتري إصالحات و تغريات على نظمها السياسية وتـدعم هـذا   
رضة اليت أصبحت تطالب باحلرية وحبقها يف التعبري و املشاركة السياسية واملنافسة علـى  الطرح لدى قوى املعا

كسب رضا الرأي العام و الوصول إىل السلطة ، وينطبق األمر بصورة واضحة و بدرجات متفاوتة على الكثري 
واليـات املتحـدة   خاصة مع ختلي االحتاد السوفيايت عن تلك النظم وبـروز ال 3.من النظم السياسية العربية 

األمريكية كقطب أحادي يف العامل حيث وجدت الدميقراطية مكانا هلا ضمن أولويات السياسـة اخلارجيـة   
األمريكية اليت تسعى إىل إجنازها يف أي مكان يف العامل وذلك ضمن التوجه العام لعاملية سياستها اخلارجيـة و  

تسعى إىل تطبيق الدميقراطيـة يف خمتلـف   ما ك 4.العامل اليت ال تنفصل عن رغبتها يف ضمان اهليمنة على دول 
أما إذا تعرضت مثل هذه املصاحل خلطر يف حالة التحول الدميقراطي ، 5الدول ما مل يتعارض ذلك مع مصاحلها

                                                 
، شتاء )03(، العدد المجلة الجزائرية للعلوم السياسية و اإلعالمية. >> دراسة نظرية: المجتمع المدني<<مولود، مسلم،  -1
  . 301، ص ) 2003/2004(
  . 190، ص حمدي ، مرجع سابق  -2
  . 17، ص  1993مرآز الدراسات الحضارية،: القاهرة.)9921-1991(تقرير األمة مرآز الدراسات الحضارية،  -3
الديمقراطية الليبرالية في مرآبات و توجهات السياسة الخارجية األمريكية إزاء الوطن <<عامر، حسن فياض ،  -4

  . 149، ص  2000، نوفمبر ) 261(، العدد  المستقبل العربي. >> العربي
ال األول عن الواليات المتحدة األمريكية عندما قدم إلى الكونغرس األمريكي المث:تأسيسا على ما ذآر نورد مثالين  -5

مشروع قرار بحظر بيع األسلحة ألي دولة تعادي الديمقراطية و حقوق اإلنسان ، وعند دراسة المشروع تبين للكونغرس أن 
  . مشروع القرار هذا القرار يعني آساد تجارة السالح األمريكي فكانت النتيجة صرف النظر نهائيا عن 

عن أوروبا تصريح رئيس مجلة نوفيل أوبزر في باريس عقب إلغاء اإلنتخابات التشريعية بالجزائر و إستقالة : المثال الثاني
. إنه نادرا ما أثار إنقالب عسكري فرح الديمقراطيين مثل ما أثار هذا اإلنقالب << : 1992الرئيس الجزائري في جانفي 

الشورى و الديمقراطية و العالقة بينهما << أنظر عبد الوهاب المصري،. >>حة ال مبرر للخجل منهاوقد شعر هؤالء بالرا
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حينئذ ال يكون هناك حديث عن ضرورة عملية التحول حيث ال توجد فيه مصاحل أمريكية كمـا حـدث يف   
وال تنفـرد هبـذه    انتهازيـة و  انتقائيةالغرب بالتحول الدميقراطي له صبغة  التزامايل فإن كينيا و اجلزائر و بالت

و فرنسا بوجه خاص إزاء إفريقيا حيث هلا إيديولوجية أمريكا فحسب ، بل يشاركها يف ذلك الغرب  االنتقائية
تحدة أن تطبيق الدميقراطية يف و باملنطق نفسه ترى الواليات امل.  الزئريو  والتو جو ذلك ما حدث يف  انتقائية

    1:بعض الدول و السيما املنطقة العربية يهدد مصاحلها وذلك لعدة أسباب هي 
وجود نظم حليفة أو موالية هلا ، وكون معظم النظم  اويهمهأهنا حريصة على تأمني مصاحلها يف املنطقة ،  -

يف احلكم ، و بالتايل فهي ال متارس عليها أية  احلاكمة اآلن من هذا النوع فإن مصلحة أمريكا بقاء تلك النظم
  .لتطبيق الدميقراطية ضغوط 

حرة ونزيهة يف الدول العربية معناه إفساح اجملال أمام القوى و التيـارات اإلسـالمية    انتخاباتأن إجراء  -
ومواقـف   للوصول إىل السلطة أو املشاركة فيها على أقل تقدير ، ومن املعروف أن هذه القوى هلا توجهات

  .يف املنطقة العربية  األمريكيةرافضة أو متحفظة على مصاحل و سياسات الواليات املتحدة 
القرار و عن مساءلة احلكومة عن سياساهتا وقراراهتا  اختاذأن الدميقراطية احلقيقية تنطوي على تعقد إجراءات  -

أن تتعامل بسهولة مع حكـام يتمتعـون    اعتادتال حتبذه الواليات املتحدة األمريكية ، حيث  األمر، وهذا 
ورقة الدميقراطية و حقـوق   استخدمتبسلطات واسعة و ال خيضعون ألي مساءلة حقيقية و جادة ، كما أهنا 

اإلنسان لتربير ممارستها ضد بعض الدول العربية مثل العراق و السودان وليبيا قبل ذلك أو كورقة ضاغطة على 
  .بعض الدول العربية األخرى 

يف هذا السياق يتضح دور االحتاد األورويب يف عملية التحول الدميقراطي من خالل رغبة العديد مـن           
املرتفعة اليت يتمتعون هبا حيث تؤدي الدول االنضمام إىل عضوية االحتاد و مشاركة أعضائه املستويات املعيشية 

هذه الدول إىل النظام السلطوي و هنـا مل   ارتدادالعضوية فيه إىل تقوية االلتزام هبذه التحوالت و حتول دون 
، أو  األورويبيصبح من الضروري على أي نظام يرغب يف االنضمام إىل هذه التكتالت حالة تركيا مع االحتاد 

نظـام احلكـم   يف ن حيدث تغيريا إال أاالستفادة من منافع الشراكة االقتصادية حالة اجلزائر مع نفس االحتاد ، 
كما أن املوقف األورويب من  2.ما عليه عقي األعضاء أي دميقراطي أو على األقل أكثر دميقراطية يتوافق مع با

األمـن   األوروبية و مـن ومشاريع للشركات  استثماراتمن  االقتصاديةالتحول الدميقراطي مرتبط باملصاحل 
لذا ال خيتلـف   سالمية،اإلالداخلي و اإلقليمي بسبب موجات اهلجرة و خوفها من حتدي ما تسميه األصولية 

   .3املوقف األورويب عن املوقف األمريكي

                                                 
،  السياسة الدولية، >> قضايا و إشكاليات: التطور الديمقراطي في الوطن العربي<<حسنين، ، توفيق إبراهيم  -1
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عترب القوى اخلارجية متغري مهم يف عملية التحول الدميقراطي و حىت يف صنع السياسات العامة تإمجاال 
أصبحت الكثري من برامج التنمية االقتصـادية و   أنيف الدول النامية وهو ما تربزه دراسات التبعية خاصة بعد 

  .ط املواليةاجتماعية تعتمد على املساعدات األجنبية اخلارجية وهو ما نفصله يف النقاال
يربز دور املؤسسات املالية الدولية املاحنة للقـروض يف توجيـه   :  ضغوطات املؤسسات املالية الدولية -ب

نـك العـاملي   السياسات و اخليارات االقتصادية حيث تربط تلك املؤسسات مثل صندوق النقد الدويل و الب
مساعداهتا املالية و اإلدارية و الفنية بإدخال إصالحات سياسية على النظم السياسية اليت تلجأ إليها سـعيا يف  

كما تشترط عليها تلك املؤسسات أن تتبىن برامج التكييف و ،احلصول على القروض و التسهيالت االقتصادية 
لقطاع العام ودعم القطاع اخلاص و هو ما يعين يف النهاية التعديل اهليكلي القائمة على االقتصاد و خصخصة ا

  1.تقليص دور الدولة يف االقتصاد و اجملتمع 
الـدول   اقتصادياتلقد سعت الدول الرأمسالية اليت متسك بزمام املعونة االقتصادية إىل إعادة تشكيل          

املنطلق ظهر مفهوم املسـاعدات املشـروطة    النامية على النحو الذي حيقق مصاحلها اإلستراتيجية ، و من هذا
و اليت يرجع تارخيها إىل أواخر السبعينات و أوائل الثمانينات من القرن املاضي  يف اهليكلياملرتبطة بربامج التكي

مدفوعا مبـا   االقتصادي اإلصالحاجليل األول للمشروطية الذي ركز على آليات  باسم، حيث ظهر ما يعرف 
الثاين للمشروطية مع بدايـة  يف ذلك الوقت ، مث ظهر بعده اجليل  اقتصاديةلثالث من أزمات عانته دول العامل ا

مبا مشله مـن شـروط متعلقـة     Political Conditionalityالتسعينيات و الذي تضمن املشروطية السياسية 
ارسـات  ، كما أن إحـداث قـدر مـن املم    2حقوق اإلنسان و دعم احلكم الرشيد  احترامبالدميقراطية و 
ر إىل ثعلى الدول النامية للتحول من السلطوية وهو ضغط مؤ احقوق اإلنسان ميثل ضغط احترامالدميقراطية و 

 شالكثري من الدول النامية على املساعدات االقتصادية إلحداث ما تسميه باإلنعـا  اعتمادحد كبري بالنظر إىل 
ية النظم السياسية املتلقية للمساعدات فإهنا باملقابل و كما تؤثر تلك املساعدات إجيابيا على شرع. االقتصادي 

، خاصة عند تطبيق برامج التعديل اهليكلية االقتصادية و بالتايل تظهر مؤشـرات   هااستقرارقد تؤثر سلبيا على 
   .مستويات الدخل و الفقر و غريها  اخنفاضيف إرتفاع معدالت البطالة و 

مل اجلانب األكرب منه الفقـراء و  كبري حتّ اجتماعيصالحات إىل مثن يف ظل هذا املشهد أدت تلك اإل         
أدت هذه السياسات إىل ((الدخل وهم ميثلون الكتلة األكرب من السكان يف غالبية الدول العربية حيث  يحمدود

لذي أوجد معدالت البطالة يف الدول املعنية ، األمر ا ارتفاعزيادة حدة التفاوتات االقتصادية و االجتماعية و 
صندوق  باضطراباتاجلماعي و العنف اليت درج البعض على تسميتها ظروفا مواتية لتنامي ظواهر االحتجاج 

املساعدات املقدمة من الدول و املؤسسات املاحنة أصبحت متثـل   أنو باملتابعة التارخيية يبدو  .3 ))النقد الدويل
من جانب النظام املتلقي هلـا ،   اقتصاديةت سياسية و سالحا سياسيا إستراتيجيا يستخدم للحصول على تنازال
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ليس هذا فحسب بل لغرض أمناط معينة من السياسات و التوجهات و دمج اجملتمعات املتلقية يف شبكة واسعة 
علنية كما حدث يف قمـة  وسائل اإلعالم  تداولتهامن العالقات و النظم تصنع ما يعرف بالتبعية ، وهي أمور 

د السـوفيايت السـابق و   الكربى بشأن حجم املساعدات اليت ميكن تقدميها جلمهوريات االحتاالدول الصناعية 
من هنا تتضح ضغوطات الدول و املؤسسات املالية املاحنة للمساعدات على النظم السلطوية .  1 لدول اجلنوب

اعـدة املشـاركة   من أجل اإلسراع يف عملية التحول حنو الدميقراطية إذ أصبحت تؤكد على ضرورة توسيع ق
      . السياسية و املسؤولية الشعبية و احلرية االقتصادية 

يف يقصد بأثر العدوى و احملاكاة أن جناح التحول الدميقراطي :  أو احملاكاة االنتشارظاهرة العدوى و  -جـ
 الثلج بكرات"صموئيل هانتنغتون "دولة ما يشجع على إحداث حتول دميقراطي يف دولة أخرى ، و عرب عنها 

يف طريـق  وجود مناذج ناجحة يف أوائل موجة التحول شجعت الدول األخرى على املضي قـدما   أنحبيث 
و تتم عملية التحول باحملاكـاة    2.شبه كرات الثلج اليت تتزايد يف حجمها كلما تدحرجت يالدميقراطية فيما 

بأن جناح التحول الدميقراطي يوفر احلل هلـذه   االعتقادسواء نتيجة لتشابه املشاكل اليت تواجه الدول املعنية أو 
املشاكل ، أو ألن الدولة اليت حتولت إىل الدميقراطية أصبحت قوية وتعتربها الدول األخرى منوذجـا سياسـيا   

، كما أن جناح التحول يثبت للقيادات السياسية إمكانية إهناء النظام السلطوي ، و إرسـاء النظـام    يقتدى به
و ممـا    3.الدول اليت جنح فيها التحول الدميقراطي  اتبعتهاق تقليد و حماكاة األساليب اليت الدميقراطي عن طري

،  االتصـال ساعد على أمهية عنصر احملاكاة كعامل من عوامل التحول ، الثورة اهلائلة اليت حدثت يف وسائل 
تشاهبة ثقافيا فكان سقوط النظـام  بني الدول املتقاربة جغرافيا واملورغم ذلك ظل تأثري احملاكاة العامل األقوى 

تأثري مباشر يف جنوب أوروبا والربازيل كما جاءت هناية مخسة و أربعني عاما  1974الشمويل يف الربتغال عام 
    4.من الدكتاتورية يف صورة صدمة عنيفة للنظام اإلسباين أدت إىل زيادة املطالبة بالتغيري 

ورة االتصاالت أصبح من الصعب على النظم السلطوية السيطرة يف ظل الثورة التكنولوجية العاملية و ث
أو أن حتجب عن شعوهبا املعلومات عن سقوط األنظمة السلطوية يف  اخلارجيعلى تدفق املعلومات من العامل 

حقوق اإلنسان ظـواهر عامليـة ال    انتهاكالعنف لقهر املعارضة و  استخدامالدول األخرى ، كما جعلت من 
ضد مواطنيها كما ساعدت تلك نها مما يشكل قيدا على هذه احلكومات عند جلوئها إىل العنف ختص دولة بعي

الوسائل على نشر الوعي السياسي و كشف زيف دميقراطية النظم السلطوية خاصة مع متدد ما يعرف باجملتمع 
حكومية اليت هتـتم بقضـايا    مات و اجلمعيات و اهليئات و الروابط الدولية الغريظاملدين العاملي املتمثل يف املن

    5.و غري من القضايا العاملية . حقوق اإلنسان و احلريات العامة 

                                                 
، السياسة الدولية . >> ؤسسات الدولة في العالم الثالث أثر التحوالت العالمية على م<< صالح سالم ، زرنوقة ،  -1
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يف الوطن العريب ملصـادر   ةالنظم احلاكم احتكارعلى صعيد آخر أهنت ثورة املعلومات و االتصاالت 
ارج عـرب االنترنـت و   القادم من اخل املعلومايتاملعلومات ، حيث مل تعد قادرة على منع التدفق اإلعالمي و 

قدرة النظم على إخفاء ممارساهتا على الصعيد الداخلي ، أضـف  الفضائيات ، كما تراجعت وبشكل متسارع 
ثورة االتصاالت قوى املعارضة من االتصال بالعامل اخلارجي بسهولة ويسر مما يسمح هلا حبشد مكنت إىل ذلك 

حقوق اإلنسان اليت قد تتورط فيهـا الـنظم احلاكمـة     اتانتهاكرأي عاملي أو حىت لفت االنتباه الدويل إىل 
سامهت يف نقل القيم و األفكار و املمارسات و املطالب الدميقراطية من دول إىل أخرى ، و هو ما يسـاعد  و

عرب احلدود ، أمام تلك التطورات ليس مبقدور الـنظم السياسـية   "  بعدوى الدميقراطية"على نشر ما يعرف 
و إمجاال فان التحوالت الكربى اليت جرت على   1.فسها و جمتمعاهتا عن تأثرياهتا و تداعياهتا العربية أن تعزل ن

ـ  ة يف الصعيد العاملي منذ مثانينات القرن املاضي قد ساعدت يف خلق بيئة دولية مناسبة لترسيخ القيم الدميقراطي
ظم السياسية العربية التكيف مـع تلـك   و بالتايل بات لزاما على النأو الكونية إطار ما أصبح يعرف بالعوملة 

    .التطورات باالجتاه حنو التحول الدميقراطي 
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  أمناط التحول الدميقراطي: ثالثا 
  

التحول من نظام سـلطوي إىل   اختذهايقصد بأمناط التحول الدميقراطي األشكال أو اإلجراءات اليت            
و ميكن وصف عملية إهناء الـنظم  . اليت تتخذ للوصول إىل الدميقراطية  نظام آخر دميقراطي ، أو هي املسارات

السلطوية بأهنا عملية كفاحية مستمرة و ممتدة زمنيا لكن يكتنفها الغموض يف الكثري من مراحلها ، و هي متـر  
ث أمنـاط  ميكن التمييز بني ثال 1.العنيف  االنقالبعرب مسارات خمتلفة للتغيري تتراوح بني التدرج السلمي و 

  :رئيسية للتحول هي 
ففي هذا الـنمط متـنح   " مبنحة الدميقراطية"و يسميه البعض :  Transformation منط التحول من أعلى -أ

و يكون الدافع يف الغالب حينما تشعر القيـادة و النخبـة   . السلطة احلاكمة للشعب حق ممارسة الدميقراطية 
ضد اجلماهري أصبحت القوة  استخدامد تصاعدت حدته و أن حماولة احلاكمة أن االنشقاق على النظام القائم ق

وشيكة الوقوع ، لذلك تأخذ بزمام املبادرة و متنح الشعب بعض اإلصالحات أو تعده بذلك ، وقـد يكـون   
لرغبة حقيقية يف التحول حنو الدميقراطية أو حيلة سياسية للخروج من مأزقها ، وبالتايل تتـيح   انعكاساذلك 

   2.لوقت لصياغة آليات جديدة متكنها من مد هيمنتها و إطالة عمرها لنفسها ا
مبادرة القيادة : نوعني من القيادة اليت تبادر بإحداث التحول فهناك ويف ظل هذا املشهد ميكن التمييز بني       

جتماعيـة و  هذه النخبة باحلاجة إلجراء تغيري رمزي تستقبله القـوى اال  اختيارالسياسية املدنية حيث يرتبط 
تام مع احلقبة السابقة خاصة على مستويات التنظـيم   اختالفو الدولية املعنية باعتباره نقلة جذرية و اإلقليمية 

االقتصادي و االجتماعي و اخلطاب اإليديولوجي وذلك عن طريق اختاذ مجلة من القرارات الـيت تسـتهدف   
عائيا من وجهة نظر النخبة احلاكمة إال أنه ال يفقد املغزى إحداث هذا التغيري اجلذري ، و بالتايل يعترب حتوال د

مربرا لتجاهل التطور الذي حدث يف النظـام السياسـي    اعتبارهاملهم لعملية التحول ، و مبعىن اآلخر ال ينبغي 
وهناك مبـادرة القيـادة    3.بسبب التحول ألن الطابع الدعائي خيتفي تدرجييا لصاحل حتول دميقراطي تدرجيي 

أنفسهم حكاما دائمني للبالد ويقدمون  "العسكريون"أصحاب املبادرة الثانية حيث ال يعترب كرية احلاكمة العس
و مـع   .4أنه مبجرد أن يصححوا األخطاء اليت دفعتهم لتويل السلطة سوف يتنازلون عن السلطةتصورا مفاده 

ك ضرورة لذلك أو عندما تتهـدد  ذلك حيتفظون ألنفسهم حبق العودة إىل السلطة مرة أخرى عندما تكون هنا

                                                 
، ندوة مستقبل الديمقراطية في إفريقيا  ، >>قضايا و إشكاليات التحول الديمقراطي في إفريقيا << عبد الرحمان، حمدي،  -1
  . 11، ص  2002مارس  19إلى  17بجامعة القاهرة من  اإلفريقيةمها مرآز البحوث و الدراسات ظن
، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية ، ) فرحات توما: ترجمة.( >> إفريقيا و الديمقراطية << ماريل، نزوانكو ،  جاك -2

  .  135، ص  1991، ماي ) 128(العدد 
،  1990مؤسسة األهرام ، : القاهرة.  1989التقرير االستراتيجي العربي لعام ، اإلستراتيجيةمرآز الدراسات السياسية و  -3

  .  289ص 
الذي جاء إلى السلطة  "معاوية ولد سيد الطايع"أطاح بالرئيس  2005بانقالب في موريتانيا سنة  "محمد فال"قام الجنرال  -4

جرت  2008وفي سنة ،بالتخلي عن السلطة وفسح المجال للعملية الديمقراطية  ناالنقالبيوهو اآلخر بانقالب ، وقد وعد 
ن عن السلطة طواعية ، لكن بقى مسلسل االنقالبات مخيما على موريتانيا حيث قام رئاسية و تخلى العسكريو انتخابات

أطاح برئيس منتخب ، وقد وعد العسكريون بتصحيح األخطاء و العودة إلى  06/08/2008العسكريون بانقالب آخر يوم 
  . المسار الديمقراطي 
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و هذا يعين أن قادة النظام السلطوي سواء مدنيون أو عسكريون هم الذين يؤدون دورا حامسا يف . مصاحلهم 
  : ويتميز هذا النوع من التحول بالسمات التالية  .1إهناء نظامهم و حتويله إىل نظام دميقراطي

النظام السياسي إىل بروز موقف  انفتاحو مبادرهتم إذا أدى  أن قادة النظام السلطوي ميكنهم قلب حماولتهم -
    .تكون فيه تكلفة التسامح أعلى من تكلفة القمع حبيث يضر هذا التسامح بالنظام العام 

بإمكان القادة السلطويني صياغة قواعد رمسية للعملية السياسية تضمن احلفاظ على مصاحلهم احليوية يف  هأن -
بعض القادة السابقني يف هيكل السـلطة   الستمرارديد ، فيما ينتج دميقراطية مفيدة نظرا ظل نظام دميقراطي ج

   2.مقومة اإلصالحات الدميقراطية اليت تضر مصاحلهم  استمرارمبا ميكنهم من 
مبـادرة  : توالت وتنوعت التجارب هلذا النمط من التحول و من أمثلة التحول من أعلى يف إفريقيا  

و مبـادرة   ،البعض خدعة سياسية أعتربهاو اليت  1976نور السادات لالنفتاح السياسي عام الرئيس املصري أ
كما بادرت القيادة يف زامبيا  ،3بالتحول للتخلص من الضغوط املتزايدة على نظامه " موبوتو" يالزائريالرئيس 

الالتينيـة فنجـد املثـال    ، أما يف أمريكيا  1991حنو التحول سنة  اجتهتبالتخلي عن نظام احلزب الواحد و 
، و يف أوروبا  1985و تعززت بانتخاب رئيس مدين للبالد عام  1973منذ الربازيلي حيث كانت بداية التحول 

  .و غريها  1973جند الربتغال حيث سامهت املؤسسة العسكرية مببادرة من قيادهتا يف إحداث التحول سنة 
وفقا هلذا النمط تضطر النخبة احلاكمة للتخلـي  :  Transplacement منط التحول من خالل التفاوض -ب

باهنيـاره ،   تنذرعن نظامها السلطوي الذي أصبح مهددا بعدم االستقرار الداخلي ومعرضا لضغوطات عنيفة 
ومصدر تلك الضغوطات الرأي العام و الضغوطات الغربية اللذان يظهران محاسا متزايدا للدميقراطية وحقـوق  

من بني العوامل املهمة اليت تدفع النظام السلطوي إىل الدخول يف ((أن " دي عبد الرمحانمح"ويرى  4.اإلنسان 
أفول جنم النظام السياسي أو أفول جنم إيديولوجيتـه و التـردي    احتمالاملفاوضات مع القوى املعارضة هي 

كثري من احلـاالت  كما أنه يف ال، 5))االقتصادي الذي قد يصل إىل حد اإلفالس أو ضغوطات خارجية متزايدة
جتري النخبة احلاكمة مع املعارضة مفاوضات سرية وعلنية للوصول إىل حل حيمي مصاحل األطراف الفاعلـة و  
عن العوامل اليت تدفع األطراف للمفاوضات هي من جهة شعور املعارضة بافتقادها إىل القوة الكافيـة الـيت   

تعرض النظام إىل ضغوطات داخلية و خارجية كـبرية ،   تساعدها على اإلطاحة بالنظام القائم و من جهة ثانية
و من مث يصبح امليثاق مبثابة سياج لعدم .  اتفاقوبالتايل عادة ما تتوج تلك املفاوضات بالتوقيع على ميثاق أو 

مفاوضات املنضوية إليه فقد تكون من حيث األطراف  االتفاقأنواع  تعددتاإلضرار مبصاحل أي طرف ، حيث 
ات العسكرية و املدنية حول شروط إقامة حكم دميقراطي ووضع ضمانات لعدم مراقبة أفراد اجليش بني القياد

                                                 
1- Samuel.Huntington, << how countries Democratize >> , political science quarterly vol 04 , 
N(106) , 1991 , p 583 . 
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على  لالتفاقأو تكون بني األحزاب السياسية  1.حقوق اإلنسان اليت حدثت وقت توليهم احلكم  انتهاكعلى 
ة الدولة و تنظيمات رجال ، أو تكون بني أجهز االنتخاباتترتيبات املشاركة يف السلطة أو تبادهلا من خالل 

و جتدر اإلشارة أنه ال يشترط أن تكون  2.احلقوق و إعادة توزيع املنافع  الحترامالعمالية  واالحتاداتاألعمال 
كل طرف بتنفيـذ   التزامعملية التفاوض مكتوبة فقد تكون عبارة عن تفاهم غري مكتوب بني الطرفني يعكس 

ل من خالل التفاوض حالة اجلزائر حيث جرى االنتقال فيها حنو التعددية و من أمثلة التحو.  االتفاقبنود ذلك 
و كذا حالة جنوب إفريقيا  ،3 1988السياسي العنيف و الواسع النطاق يف أكتوبر  االحتجاجيف أعقاب أعمال 

حيث جرى التفاوض بعد سنوات من الكفاح املسلح ضد العنصـرية فقـد أدرك    1990 -1989خالل عامي 
   ".نيلسون منديال"أمهية التفاوض مع املؤمتر الوطين اإلفريقي بقيادة " دوكلريك"الرئيس 
حيث يفرض الشعب حتوال دميقراطيا بعد فترة مـن  :  Replacement منط التحول من خالل الشعب -جـ

 ياراهنأعمال العنف و أحيانا الصراع الدموي ، و ينتج ذلك عقب تصاعد نفوذ القوى املعارضة ، و يف املقابل 
و هنا يكـون التحـول    4.النظام السلطوي  اهنياريف قوة النخبة احلاكمة مما يؤدي إىل اإلطاحة هبا ، و من مث 

 االجتماعيةو  االقتصاديةالدميقراطي مفروضا من الشعب بعد صراعات عنيفة مع السلطة نتيجة تردي األوضاع 
إىل صفوف املعارضة فتـزداد   لالنضماما يدفع للمواطنني ، وعدم قدرة احلكومة على دفع رواتب موظفيها مم

إىل غري املنظمة ، و يبدأ العنف من الطرفني مما يضطر القيادات السلطوية  االضطراباتو  االحتجاجاتأعمال 
و من أمثلة  التحول من األسفل مـا حـدث يف   . يف اإلصالحات املطلوبة علها حتتوي األزمة املتفاقمة  البدء

على التنازل عن منصبه  "جوزيف إسترادا"و ما شهدته الفلبني حيث أجرب الرئيس  5.ن ساحل العاج و الغابو
  .حتت وطأة الضغوطات الشعبية 

و يبقى أن نقول بأن التحول الدميقراطي عملية معقدة و متعددة املراحل ، و تشهد من الناحية الواقعيـة        
ان البعض رأى أن التحول الدميقراطي يف اجلزائر يندرج تداخال بني أكثر من منط من األمناط السابقة ، فإذا ك

ينتمي إىل النمط األخري خاصة أنه جاء عقـب أحـداث    اآلخر يراه  ضمن النمط الثاين كما رأينا فإن البعض
بالنسبة لتجارب التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربيـة ميكننـا تسـجيل ثـالث      أما .1988أكتوبر 

  :مضمون التحول كما يلي ومط التحول ، مسار التحول بن تتعلق مالحظات
من أعلى وبدرجة عالية من السيطرة ، حيث بـادرت النخبـة احلاكمـة     حمكوم  تميز بأنهي: منط التحول -

بالتحول الدميقراطي ، وتوجد حالة واحدة بني كافة النظم السياسية العربية أدت إىل دميقراطية حقيقية واحدة 

                                                 
خاصة و أن المعارضة  2008 -08 -18في باآستان طواعية عن رئاسية البالد يوم  "برفيز مشرف"تخلى الجنرال  -1

بعد مفاوضات بينه و بين ضده وقد تمت تلك االستقالة آما يرى الكثير من المراقبين  بالفساد آانت تعتزم توجيه تهم
  .المعارضة 
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و يصنف البعض هذه التجربة ضمن  "جعفر النمريي"، وذلك عقب اإلطاحة بنظام  1985وهي السودان عام 
   1."التحول الثوري"منط 

التمييز بني نوعني من مسار التحول ، األول كان مبكرا و متيز بدرجـة أكـرب مـن     ميكن: مسار التحول -
و تراجع مما سـبب   مث نكوص  كودللحريات السياسية و من الناحية الزمنية رالسيطرة الفوقية و نطاق أضيق 

بني اجلماهري ، وعدم الثقة يف املؤسسات الرمسية للدولة و أحسن  اكتراثإحباطا يف اجملتمع السياسي ، وعدم 
مصر ، أما املسار الثاين فجاء متأخرا نسبيا كتعبري جزئي عن االقتراب مـن وضـع فقـدان    على ذلك مثال 

يز مسارها حبسم أكرب للوضـع  متكانت أكثر جذرية و أوسع نطاقا ، و السيطرة من أعلى ، و لكنها باملقابل 
   2.السياسي الداخلي بسبب منو العنف و مثال ذلك اجلزائر 

عزمـي  "فقد ظلت الدميقراطية هدفا بعيدا عن النظم السياسية العربية حيث يرى  ملضمون التحولوبالنسبة  -
اليا يف اجملال السياسي و هو إجراء سطحي للغايـة يكـون   ليرب انفتاحاأهنا يف أفضل األحوال حققت  "بشارة

جهـاز   احتفاظبإصدار قانون أو تعديل تشريعي دون إحداث تغيري يف بناء النظام التسلطي و قوانينه مما يعين 
يف ما يتعلق بأمناط التحول الـدميقراطي   استرساال 3.الدولة بكامل ميزاته و ضغطه الشديد على اجملتمع املدين 

   4:أن هناك نوعني من أمناط الوصول إىل السلطة يف الدول العربية  "صالح سامل زرنوقة"يرى 
ائم على خط اخلالفة الوراثية من األب إىل األبناء أو القويندرج ضمنها النمط الوراثي ، : األمناط السلمية -أ

و مشاركة اجلمـاهري ، و   اإلخوة و النمط االنتخايب و هو أفضل أساليب تغيري احلكام من حيث جتنب العنف
بشكل صريح و إما بطريق األيلولة بوجود رجل ثان يف الدولة كنائب الرئيس أو  باالستخالفمنط التعيني إما 

  .السلطة مبجرد ذهاب اخللف  اعتالءمشتركة دستورية و ترتيبات ختوله مع وجود قواعد ... ويل عهد
التهديد باستخدام أدوات القهر الرمسية كاجليش والبوليس  أو استخدامم على وو اليت تق: األمناط العنيفة -ب

و السجون أو غري رمسية كأسلحة ميتلكها أفراد أو تنظيمات أو مجاعات حيث يتم خلو كرسي الرئاسة عـن  
التهديد بـالقوة أو  أو النفي ، ويتم الوصول إىل السلطة ب االعتقالأو القتل أو العزل بالقوة أو  االغتيالطريق 
من خالل العرض السابق ميكن القول أن التحول الدميقراطي يتخذ أمناطا و مسـارات  .علي هلا الف خدامباالست
من  انطالقامتنوعة ختتلف من جتربة إىل أخرى و قد تتداخل تلك املسارات يف بعض احلاالت  أساليب خمتلفة و

  .تعقد عملية التحول نفسها 
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  ميقراطياالجتاهات النظرية يف التحول الد: رابعا 
  

باحثون يف العلوم  انشغلحظيت الدميقراطية باهتمام كبري يف الفكر الغريب فاق العديد من اجلوانب حيث       
و التاريخ و غريها ببحث و حتليل إشكالية التحول الدميقراطي ، حىت أن الكثري من  االجتماعالسياسية و علم 

وقـد   نظرية يف حتليل عملية التحول الدميقراطي اتاجتاهالدراسات و األحباث تراكمت و كشفت عن وجود 
 Gabriel " غربائيل أملوند"و يف هذا السياق تشري كتابات تلك النظريات من عدة جتارب يف العامل  استنبطت

Almond  فرييا سيدين"و "Verba Sidneyألكس إنكليس" و "Alex Inklesدايفد مسيث" و"David Smith  
يف و املعرفة و املشاركة  سية و جمموعة من القيم كاالعتدال و التسامح واللطف و الفعاليةإىل أمهية الثقافة السيا

رونالدا "و Seymour Martin Lipset" ساميور مارتن ليبسيت"بينما يؤكد آخرون مثل  لتحول الدميقراطي ،ا
ـ  Samuel Hintington  "صاموئيل هانتنغتون"و  Renald Inglhart"اجنلهارت توى الرخـاء  على أمهيـة مس
دانكورت "و Robert Dahal" روبرت داهل"للتحول الدميقراطي ، ويف الوقت نفسه يؤكد كل من  االقتصادي

على وجود خنبة سياسية مناضلة من أجـل  Arend Lijiphart" ارند ليبهارت"و  Dankwart Rustow"رستو
  :مدارس رئيسية هي و ميكن إمجال االجتاهات النظرية يف ثالث مقاربات أو  ،1الدميقراطية 

قبل احلديث عن مميزات و أفكار هذه املدرسة جتدر اإلشارة إىل تعريـف التحـديث   :  مدرسة التحديث -أ
على موارده و قدراته و إمكانياته ، وضبط ظروف اجملتمع  سيطرة اجملتمعية فاعلعملية تستهدف زيادة « :فهو

نمية قـدرات املؤسسـات   ت« لتحديث السياسي فهدفهأما ا 2. » اقتصادياو سياسيا و  اجتماعياو توجيهها 
وتركز  3. » احلكومية لزيادة فاعليتها ورفع مستوى أدائها حىت تتمكن من إجناز الواجبات امللقاة على عاتقها

مدرسة التحديث على أمهية نشوء والء وطين يتوافق مع منو لثقافة القبول باملؤسسات السياسـية القائمـة و   
منو هوية وطنية مشتركة يف  عوامل  القرارات احلامسة ، كما حتاول هذه املقاربة حتليل اختاذيف  التسليم بشرعيتها

نيـة و  ثكاالاألخـرى  ظل دولة مؤسسات تؤكد على أولوية الوالء لألمة بدل عناصر االنقسامات العمودية 
   :إىل  "فرييا سيدينان باي و يسلو"، ومن مث فإن التحديث السياسي يهدف حسب  االنفصاليةالطائفية و 

تعزيز سلطة الدولة املركزية من جهة ، و إضعاف نفوذ مصادر السلطات التقليدية القبلية و األسرية وسلطة  -
  .لدين و قوهتا من جهة ثانية رجال ا

  .ديد املهام و األدوار و الوظائف بوضوحدعم صالحيات التخصصية يف املؤسسات السياسية لسهولة حت -
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املشاركة الشعبية يف العملية السياسية يف إطار التنسيق و التفاهم و االتصال بني املواطنني والنظام  زيادة نطاق -
  .1السياسي ككل 

حيث تشمل تلـك  ،يف ميالد الدميقراطية و تعزيزها إمجاال تستخدم هذه املدرسة مؤشرات حمددة تساعد       
يف دخل الفرد يقضي إىل توسيع قاعـدة الطبقـة    ارتفاعاملؤشرات زيادة يف وترية النمو االقتصادي تؤدي إىل 

و  االسـتهالكية املـواد   استخدامالتعليم ، تكاثر  انتشاربسبب  األميةيف نسبة  اخنفاض، الوسطى االجتماعية
  .  2أدوات االتصال و التنقل

بعض الدول حيـث  إخفاق املدرسة التحديثية يف تفسري التحول الدميقراطي يف  التجارب السياسيةأثبتت       
تركيا إىل الدميقراطية قبـل أن تسـتكمل كـل     انتقلتيشريون إىل عدم إمكانية تطبيق تلك املؤشرات فمثال 

لذلك أدخلت  3. مستلزمات التحديث و مل تتحقق الدميقراطية يف السعودية رغم توفر معظم املؤشرات السابقة
عناصر أخرى غري احلداثـة  " سيمور ليبسيت" مبوجب التجربة على هذه النظرية من طرف أحد روادها وهو

  4:لتفسري التحول الدميقراطي 
  .حدة القمع لدى النظام القائم و نوع رد الفعل اجملتمعي عليها  -
بالنسبة للدول النامية نوع االحتالل الذي كان سائدا وهذا لتفسري صعوبة أو سهولة التحول فمثال يرجـع   -

إال أن ن احتلت من قبل بريطانيا على تلك اليت كانت حمتلة من طرف فرنسـا  إمكانية نشوء دميقراطية يف بلدا
هذا ال يفسر جناح النموذج الدميقراطي االجنليزي يف اهلند أكثر مما يف دول إفريقية كانـت هـي األخـرى    

  .مستعمرات بريطانية 
طبقة الوسطى و درجة الرفاه و احلداثة مثل النمو و الباتت العناصر اليت تضمنتها نظرية ومهما يكن فقد       

دميقراطيـات  دميقراطيات قائمة يف احلاضر أكثر مما تفسر نشـوء   استقرارعدم  وأ استقراردرجة التعليم تفسر 
 األرضبني مالك ينطلق البنيويون من مقاربة مفادها دراسة العالقة و التفاعل :  املدرسة البنيوية -ب  .أخرى

 اسـتجابة ية من جهة ، و الدولة من جهة ثانية و كيفية تبدل هـذه العالقـة   الكبار و الفالحني و البورجواز
االجتماعية و  البىنطبقية و تركز املدرسة على التشكيالت ال. لتطور االقتصادي احلديث يف اجملتمع الديناميكية 

قات الداخلية املتبدلة التطور التارخيي يف إطار عالقات القوى العاملية وتوازناهتا ، كما حتلل على حنو خاص العال
و هكـذا يسـعى كـل الفـاعلني      الرأمسالية ، اإلنتاجاالجتماعية وسلطة الدولة و بروز عالقات البىن بني 

السلطة  اكتسابإىل رسم إستراتيجية تتيح  بنيويةحملددات  استجابةاالجتماعيني ووفقا ملصاحلهم االقتصادية و 
كمحصـلة للصـراعات    ميقراطي بتزامن مع تـوازن القـوى  و هنا تتضح مؤشرات للتحول الد .5السياسية 

ا يف حال غياب أم. مع صعود الطبقة الوسطى اليت تفرض سيطرهتا وعقيدهتا السياسية  انسجامااالجتماعية و 
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الطبقة الوسطى يف خضم هذه الصراعات االجتماعية اليت حيدد مسارها مـالك األرض و الفالحـون فـإن    
ى نظام حكم ال عالقة له بالدميقراطية ، و هي هبذا تستعني بفرض األمـن و  سوف تركز علمؤسسات الدولة 

رغم االنتقادات اليت وجهها أصحاب املدرسـة البنيويـة إىل   . على األجهزة البوليسية و العسكرية  االستقرار
 التحـول  مدرسة احلداثة يبدو أهنم يتفقون معهم خاصة يف املؤشر املتعلق بوجود الطبقة الوسطى و أمهيتها يف

  .الدميقراطي 
ي تركز على النخـب  متثل هذه املدرسة حيزا واسعا يف أدبيات العلوم السياسية وه:  املدرسة االنتقالية -جـ

ددة يف قلب هذه النخب ، مقابل فئات أخرى معتدلة ، و كيفية إدارة الصراع شمت السياسية ، و نشوء فئات
سياسي ، فإذا قررت احلركة الدميقراطية املعارضة التعاون مثال مع السلميا الذي تضطلع به فئة يف حلبة الفضاء 

 اختاذاملعتدلني فإهنا تكسب موطئ قدم داخل السلطة ، كما تؤكد هذه املقارنة على دور النخب السياسية يف 
لـى  القرارات على اخليارات املتاحة مشددة على أمهية الثقافة السياسية و التغيري السلمي و ضرورة احلفـاظ ع 

أو بفعل تعطيل قـوى يف   اجتماعيةتعذر االنتقال الدميقراطي بفعل معارضة قوى يألنه قد  ،1الوحدة الوطنية 
تنجح يف طـرح منـوذج    الففي املثال األول قد تصل قوى دميقراطية فعال إىل احلكم و لكنها   ،2الدولة له 
 انفصاليةحركات  تنتظمقومية ، ويف ذلك البلد و الطائفية و الظروف بلد مركب البنية اإلثنية  يالءمطي دميقرا

أما يف املثال  . تستغل فرصة الدميقراطية لتعزيز نزعة االنفصال و عدم االستقرار و خري مثال على ذلك العراق
الثاين قد يبدأ التحول و لكن ال يتم حتقيق تقدم يف خلق إمجاع بني النخب السياسية أو العسكرية على قبـول  

عن عملية التحول أو االنتقال الدميقراطي  ارتداد هاالذي وقع في ياوريتانمالدميقراطية و خري مثال  قواعد اللعبة
     .  2008يف أوت 

 1986سـنة   "ديوايته"و  "تريأودينل مش"و طورها  1970املقارنة منذ تلك  3"روستو دانكورت" صاغ         
أمريكا الالتينية و جنوب أوروبا معتمدة علـى   حيث قامت على توصيف دقيق و حتليل لتجارب معاصرة يف

القـرار   توازن غري حمدود من العوامل السياسية اليت يتطلب أخذها يف االعتبار من خالل توظيـف نظريـات  
العقالين و اخليار العقالين و نظريات اللعبة و غريها لفهم وتوقع قرارات الفاعلني السياسيني و خباصـة مـن   

، وهنا ال حتسب فقط ردود فعلها املعارضة بل ردود فعلها بعد أن حسبت ردود فعل أوساط النخب املشاركة 
اآلخرين املمكنة على ردود فعل السلطة على املعارضة ، و توقع املعارضة ملا سوف تفعله السلطة يف مرحلـة  

يوسـي  "أمـا   4.أزمة االنتقال ، وتوقع السلطة احلاكمة لتوقع املعارضة لرد فعلها هي كـذلك ، وهكـذا   

                                                 
  . 56، ص  السابق س المرجعنف الكواري، -1
  . 59، مرجع سابق ، ص  في المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطيعزمي بشارة ،  -2
المرحلة األولى تخص تبلور هوية الناس السياسة المشترآة و إجماعهم :  يقدم روستو أربعة مراحل للتحول الديمقراطي -3

انية الصراع بين القوى ذات المصلحة بإقرار طبيعة النظام السياسي و عليها و على قضية الوحدة الوطنية و المرحلة الث
مدى المشارآة فيه و تغييره و المرحلة الثالثة تبدأ عملية المساومة و البحث عن تسويات و حلول وسط و محاصصة في 

قائم بذاته آالتداول السلمي على اللعبة السياسية و النظام أما المرحلة الرابعة فتتعلق بتحول القواعد المتفق عليها إلى هدف 
  .السلطة و التعددية بحيث تصبح قيما سائدة يتوقع من آل من يريد المشارآة أن يحترمها 

  .    57، مرجع سابق ، ص  مداخل االنتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربيةالكواري ، :أنظر 
  . 60، مرجع سابق ، ص  يفي المسألة العربية مقدمة لبيان ديمقراطي عرببشارة ،  -4



 

  - 47  -

 اوهم ينتمون كذلك إىل املدرسة االنتقالية فقد ركـزو  1995سنة Juan Linz"جان ليرت" وYossi Shain"شني
، إال أن هذه إطالق بعض احلريات السياسية و االنفتاح بعلى املرحلة االنتقالية أي عندما يبادر النظام التسلطي 

ألن االنفراج النسيب يف حقل احلريات العامة قد يـتم   Démocratisationاخلطوة ال تقود تلقائيا إىل الدمقرطة 
م النظـام عـادة   ض، و هنا تبدأ املواجهة بني النظام وقوى املعارضة ، و ي1إجهاضه بعودة القمع مرة أخرى 

حسب  -املواجهة نتائج أما املعارضة فتضم املعتدلني و املتطرفني و تتوقف ، املنفتحنيإلصالحيني املتشددين و ا
  : بني الطرفني بناءا على العالقة بني نوعية تلك الفئات و تتضح لنا يف هذا السياق نوعني من تلك العالقة -رأينا

قد يقع حتالف بني املنفتحني يف السلطة واملعتدلني يف املعارضة و هنا يكون االنتقال أو التحول الـدميقراطي   -
  .أكثر سهولة 

املتطرفني من املعارضة، و هنـا يصـبح االنتقـال أو التحـول     قد يقع حتالف بني املتشددين يف السلطة و  -
  .الدميقراطي أكثر صعوبة 

تلك العالقة يف دراسة كيفية تعامل النخـب احلاكمـة يف الـنظم     من هذا املنطلق تتضح أمهية توظيف      
حيان إىل عقـد  اكمة منفتحة تطمح يف الكثري من األح االسياسية العربية مع املعارضة ، حيث جند من جهة خنب

حتالف مؤقت أو دائم مع القوى االجتماعية األخرى اليت تتطلع للتحول الدميقراطي ، ومن جهة ثانية جند خنبا 
 سقوط النظام ككل رغم املضي يف منطـق املواجهـة مـع    يفحاكمة متصلبة ترفض االنفتاح و بإمكانية تال

  .للخروج من املأزق السياسي  و يف ظل هذه احلالة ال يبقى سوى احلوار كأداة،املعارضة 
مثة ثالث قوى متثل الوضع القـائم و تـتحكم يف ردع   ة دراسالالنظم السياسية العربية اليت تتناوهلا حالة  و يف

األسرة احلاكمة ، املؤسسة العسكرية و إحـدى الـدول الغربيـة    السياسية ،  و هي النخبة إطالقه،احلوار أو 
  .نسا و بريطانيا الواليات املتحدة األمريكية ، فر
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  املبحث الثاين

   لنظم السياسية العربيةالنظري ليل صالتأ
  

سامهت جمموعة من العوامل يف تطور حقل النظم السياسية خاصة خالل الربع األخري من القرن العشرين       
سياسية  اقتصادية،الت رتبطت تلك التطورات مبوجة التحول الدميقراطي الثالثة و حبدوث تطورات و حتو، وا

و ثقافية ملموسة على الصعيد الداخلي للنظم السياسية العربية ، حيث شهدت هذه األخرية منـذ   ،اجتماعية
حنو منط االقتصاد الليربايل و التخلي على منـط   باالجتاهحتوالت على الصعيد االقتصادي مثانينات القرن املاضي 

اسي باالجتاه حنو الدمقرطة بعد أن كشف نظام احلزب الواحد عـن  االقتصاد االشتراكي ، وعلى الصعيد السي
  . عجزه يف مواجهة التحديات اجلديدة سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي 

إن أي نظام سياسي ال يوجد يف فراغ و إمنا يوجد ضمن بيئة يؤثر فيها و يتأثر هبا فالواقع االجتماعي ال       
نظام السياسي و النظامني االقتصادي و الثقايف لكن الباحث يلجأ إىل هذا الفصـل  يعرف الفصل القاطع بني ال

لتسهيل مهمة البحث و حتديد إطار الظاهرة و الكشف عن متغرياهتا و التفاعالت القائمة بينها ، كما يتـأثر  
يتيح له فرصا و يفرض فهو يتأثر بالنظام الدويل من جهة أنه  اإلقليميةالنظام السياسي بعدد من النظم السياسية 

عليه قيودا عرب صريورته التارخيية ، و بالتايل يتفاعل النظام السياسي مع النظم اجملتمعية األخرى االقتصـادية و  
  .االجتماعية و الطبيعية و الثقافية و يتفاعل أيضا مع البيئة اخلارجية اإلقليمية و العاملية 

نظام السياسي و مفهوم النظم السياسية العربية و خصائصها من حتاول هذه الدراسة البحث يف مدلول ال      
يف العديد من السمات خاصة و أهنا تنتمي إىل الـدول الناميـة أو دول   حيث أهنا تشترك مع بعضها البعض 

  :هذا املبحث إىل النقاط التالية يتطرق .اجلنوب 
  مفهوم النظم السياسية: أوال  -
  العربية من حيث إبراز مساهتا السياسية و االقتصادية و االجتماعية والثقافية  خصائص النظم السياسية: ثانيا  -
العربية رغم صعوبة تصنيفها نظرا لتعدد معايري التصنيف و تداخلها يف العديد  السياسيةتصنيف النظم : ثالثا  -

  . من األحيان 
  
  
  
  
  
  



 

  - 49  -

  
  مفهوم النظم السياسية: أوالً 

  
 استخدامهو شاع  انتشرأنه ظهر يف جمال العلوم الطبيعية ، بيد أنه سرعان ما  "مالنظا"األصل يف مصطلح       

علوم مثل االجتماع ، االقتصاد الحدات التحليل يف تلف والتعامل مع خميف خمتلف فروع املعرفة ، حيث جرى 
ياسية دون شك تساعدنا دراسة مفهوم النظم الس 1.، علم النفس بوصفها تعرب عن نظم و أنساق قائمة بذاهتا 

حتديـد  الدستوري  ، إال أن حماوالت الفقه يف معرفة املوضوعات اليت جيب اإلحاطة هبا يف جمال النظم السياسية
  :معنيني إىل و تباين تلك احملاوالت اليت ميكن تصنيفها اختالفمدلول النظم السياسية أدى إىل 

بأنه نظام احلكم يف الدولة و هو يتطـابق مـع    يعرف النظام السياسي "الدستوري"املعىن الضيق التقليدي  -
جـورج  "مدلول القانون الدستوري الذي يتضمن القواعد املتعلقة بنظام احلكم يف الدولة و هو ما ذهب إليه 

الدراسـات   اهتمـت حيـث   ،)) النظام السياسي هو كيفية ممارسة السلطة يف الدولة ((بالقول بأن " بريدو
شكل أنظمة احلكم و تنظيم سلطات احلكم فيها ، دون االهتمام يان تببعهد قريب الدستورية يف املاضي و إىل 
، و جماالت نشاطها ، و ال بالقوى االقتصادية واالجتماعية املؤثرة يف كيفيـة سـري   بأهداف السلطة و غايتها 

السياسي على أنـه  احلرب العاملية الثانية فهمت النظام قبل فاملدرسة الدستورية اليت سادت .2السلطات العامة 
  .3املؤسسات السياسية و بالذات املؤسسات احلكومية أي السلطات الثالث التشريعية و التنفيذية و القضـائية  

  .لكن مبرور الوقت مل يعد املدلول القانوين مالئما لدراسة النظم السياسية 
حتديد طبيعة النظام السياسي لبلد  أنأبعادا جديدة حيث أخذ مفهوم النظم السياسية : املعاصر واسعاملعىن ال -

معني مل تعد تتوقف على حتليل النصوص الدستورية املنظمة للسلطة بل البحث يف كيفية تطبيقها الفعلي و مدى 
تأثري خمتلف الظروف االقتصادية و االجتماعية للبلد ، و معرفة دور خمتلف القوى الفاعلـة فيـه و خاصـة    

جمموعة ((: النظام السياسي بأنهDavid Easton" ديفيد إيستون"لسياق يعرف و يف هذا ا 4.األحزاب السياسية 
ن عملية ختصيص القـيم تعتـرب   إمن التفاعالت و األدوار اليت تتعلق بالتوزيع السلطوي للقيم ، و على هذا ف

و ملواجهة ، ففي أي جمتمع تنشأ خالفات بني األفراد حول توزيع القيم ، ))اخلاصية األساسية للنظام السياسي 
غربائيـل  "أما  .يضطلع النظام السياسي دائما بعملية التوزيع مبا يتخذه من قرارات ملزمة للجميع هذا الوضع 

ن النظم االجتماعية األخرى كالعائلة مثال عفريى أن التخصص السلطوي للقيم ال مييز النظام السياسي " أملوند
لتفاعالت املوجودة يف كافة اجملتمعات املستقلة اليت تضـطلع  نظام ا((: ، ومن جانبه عرف النظام السياسي بأنه

بوظيفتني مها التكامل و التكيف داخليا يف إطار اجملتمع ذاته ، و خارجيا بني اجملتمع و اجملتمعـات األخـرى   
                                                 

دار القاهرة للنشر و التوزيع : القاهرة .االتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية عبد المطلب ، السيد غانم ،  -1
  . 45، ص  1985

،  1985دار الفكر العربي ، : القاهرة.  النظم السياسية أسس التنظيم السياسي و صوره الرئيسيةمحمود، عاطف البنا ،  -2
  . 04ص 

  . 39، ص  1987شرآة الربيعات للنشر و التوزيع ، : الكويت. أصول النظم السياسية المقارنة آمال، المنوفي ،  -3
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فمحك التفرقة بني النظام السياسي و الـنظم االجتماعيـة   . 1))باستخدام التهديد و اإلرغام املادي املشروع 
يف حـني  . خرى هو اإلكراه املادي املشروع و أن القوة املشروعة هي اليت تضمن متاسك النظام السياسي األ

منط مستمر للعالقات اإلنسانية يتضمن إىل حد كبري القـوة و  ((بأن النظام السياسي هو  "روبرت دال"رأى 
عضاء و الوظائف تقبع فيه لسـلطة  بنية من األ ((ف النظام السياسي بأنه و هناك من عّر. 2))احلكم والسلطة

و مرتبطة يف كيان هذه البنيات العضوي و الوظيفي بل و يف أهدافها بنسق قيمي أي " السلطة السياسية"األمر 
و تأيت النظم السياسية إما معربة عن تاريخ طويل ... جمموعة قواعد أو قوانني أو قيم أو عقائد أو أفكار فلسفية

ت قوى فعلية ، و أن هذا الواقع هو الذي يفرز الدساتري ، و إما أن تأيت الـنظم  لواقع سياسي تسوده صراعا
أنه حتت تأثري املدرسـة  " كمال املنويف "و يرى  3))و آمنت بفلسفة سياسية معينة اقتنعتالسياسية نتيجة قوى 

العالقـات و  شـبكة التفـاعالت و   (( السلوكية أخذ مفهوم النظام السياسي أبعادا جديدة و أصبح يشري إىل
أو القائمون على ممارستها " اجلانب اإليديولوجي"اليت ترتبط بظاهرة السلطة سواء من حيث منطلقها  األدوار

دراسة النظام السياسـي  (( :فريى أن "مكريدس"أما  4.))" اجلوانب املؤسسية"، أو اإلطار املنظم هلا " النخبة"
السياسية  ةأو العوامل اليت تشكله و حتدد حركته ، و الدينامكيتقتضي تناول األسس السياسية مبعىن بيئة النظام 

و املصاحل ، و القيادة السياسية ، و و تشتمل على النظام االنتخايب و األحزاب السياسية ، و مجاعات الضغط 
   5.))عملية صنع القرار 

ـ إمجاال يتضح أن النظام السياسي يتضمن معنيني ، املعىن األول الذي يرى ب        ري إىلأن النظام السياسي يش
و املعىن الثاين الذي يؤكد بأن النظام السياسي يتضمن أنظمة احلكـم أي   ،نظام احلكم الذي يسود دولة معينة

العالقات بني السلطات الثالث التشريعية و التنفيذية و القضائية باملعىن الدستوري و الفلسفات االقتصـادية و  
واملؤسسـات احلكوميـة ،    ، 6" بيئة النظام"عملية التفاعل بني اإلطار اجملتمعي  االجتماعية و السائدة فيه ، و

باإلضافة إىل دراسة األحزاب السياسية و مجاعات املصاحل و غريها و اليت متثل مهزة وصل بني النظام السياسي 
تأسيسا على مـا سـبق    .على مدى كفاءة النظام يف أدائه لوظائفه  استقرارهو بيئته ، و يتوقف بقاء النظام و 

  :ميكن أن نستنتج جمموعة من املالحظات حول مفهوم النظام السياسي و هي 
أن النظام السياسي عبارة عن جمموعة من التفاعالت و العالقات و األدوار املرتبطة بظاهرة السلطة ، كما  -1

  .أنه جزء من نظام كلي هو النظام االجتماعي 
عدد من الوظائف املتشاهبة غري أهنا ختتلف يف مدى ممارسة كل وظيفة وأنواع  بتأديةتقوم النظم السياسية  -2

على حتقيق وظيفة البقـاء مـن   النسقي تعمل النظم السياسية  لالقتراب اوفقهبا فاألبنية و املؤسسات اليت تقوم 
                                                 

،  2004دار مجدالوي للنشر و التوزيع ، : عمان .النظم السياسية الحديثة و السياسة العامةرجي ، ثامر آامل محمد الخز -1
  . 23ص 

  24- 23نفس المرجع، ص  -2
  . 257-256، ص  2001دار الجامعة الجديدة للنشر ، : االسكندرية.  النظم السياسيةعادل، ثابت ،  -3
  . 40المنوفي ، مرجع سابق ، ص  -4
  . 26المرجع السابق ، ص  الخزرجي ، -5
يشير إلى الظروف الجغرافية و التاريخية و االجتماعية و االقتصادية التي تحيط : السياق المجتمعي أواإلطار المجتمعي  -6
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 لالقتـراب ووفقـا   ،السياسي و التكيف مع التغريات الفعلية و املتوقعة يف البيئة االستقرارخالل التركيز على 
على مستوى املدخالت يف التنشئة السياسية و التجنيد السياسي والتعـبري عـن   نظام تتمثل وظائف الالوظيفي 

املصاحل و جتسيدها و االتصال السياسي ، بينما تتمثل وظائف املخرجات يف وضع و صياغة السياسات و إختاذ 
  . 1 القرارات وتنفيذها و التقاضي و االحتكام مبوجبها

أن كل نظام سياسي يتكون من عدد من األبنية و املؤسسات السياسية و ميكن املقارنة بني النظم السياسية  -3
  .على أساس مدى تعقد البناء السياسي و مدى متايز املؤسسات السياسية 

  :2تستند أغلب النظم السياسية إىل أربعة عناصر أساسية هي  -4
   .ما يتعلق بعملية صنع السياسة و حتديد األهداف داخل اجملتمع السياسي و يشري إىل كل :منط املصاحل  -
  .و يقصد به كل الوسائل و اآلليات املتاحة لتنفيذ القرارات :منط القوة  -
  .مبعىن مدخالت و خمرجات النظام السياسي يف عالقته بالبيئة  :منط السياسة -
    .اخلاصة بالشرعية السياسية للنظم  أي التوجهات و التصورات :منط الثقافة السياسية -
نه أا إلّ،ال تتواجد النظم السياسية يف فراغ و إمنا يف بيئة تتأثر هبا و تؤثر فيها ، ورغم تناوله كنظام مستقل  -5

يتفاعل مع النظم اجملتمعية الداخلية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ، و مع النظم اخلارجية سواء اإلقليمية أو 
لعاملية و هو ما يساعدنا يف دراسة أثر مدخالت البيئتني الداخلية العربية و اخلارجية الدولية يف عملية حتـول  ا

  .النظم السياسية العربية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 62-56الخزرجي، مرجع سابق ، ص  -1
  . 67نفس المرجع ، ص  -2
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  خصائص النظم السياسية العربية: ثانيا 
  

 اقتصـاديا ياسـيا و  يل ملفهوم النظم السياسية العربية التطرق إىل مسات تلك الـنظم س صيستوجب التأ      
و ثقافيا ، و يف هذا اإلطار ميكن التمييز بني مستويني يف حتليل النظم السياسية العربية أحدمها هـو   واجتماعيا

مستوى الدول النامية أو دول اجلنوب اليت تشترك معها تلك النظم يف العديد من اخلصائص ، و الثـاين هـو   
من هذا املنطلـق   .لنظم و تتواصل معه تارخييا و جغرافيا و ثقافياي تنتمي إليه تلك اذمستوى الوطن العريب ال

  :ميكن تقدمي جمموعة من اخلصائص هي 
، فمنـذ تفكـك    االحـتالل خضعت الدول العربية ملختلف أشكال السـيطرة و  :  من الناحية التارخيية -أ

تدخالت من جانب القوى الغربية اليت و إىل غاية احلرب العاملية الثانية عرفت املنطقة  1اإلمرباطورية العثمانية 
كانت تسعى كل واحدة منها لضمان مناطق نفوذ معينة ففي املغرب العريب حتولت اجلزائر إىل جمـرد واليـة   
فرنسية يف حني وضع كل من املغرب و تونس حتت نظام احلماية ، أما باملشرق العريب فقد تقامسـت فرنسـا   

لسوريا ولبنان و بريطانيا بالنسبة للعراق و األردن و أنصاف املستعمرات  فرنسا بالنسبة :االنتداباتوبريطانيا 
كما هو احلال بالنسبة لكل من مصر و السودان و عالقتهما بربيطانيا ، باإلضافة إىل اإلمارات الصغرية يف شبه 

آثارهـا   امتدتسرعان ما  االحتاللن التجزئة اليت قام عليها إلكن بعد احلرب العاملية الثانية ف. اجلزيرة العربية 
و هكذا دخلت الدول العربية التاريخ املعاصر وهي ممزقة و متباينة يف بنيتها  2.رر يف كل قطر إىل حركات حت

  .االقتصادية و االجتماعية و الثقافية 
حيتل الوطن العريب مبوقعه اجلغرايف مركزا ليس بني القارات وحسـب بـل ويف   :  من الناحية اجلغرافية -ب
، كما تشغل سواحله الطويلة شواطئ البحار و قة الصراع بني احلضارات و القوى اإلقليمية و الدولية معا منط

و القنوات البحرية اليت تربط الشرق بالغرب و الشمال باجلنوب و  املضايقاحمليطات ، كما هتيمن أقطاره على 
بعد ، و بعضها مل و مل يستغل ه مل يكتشف جزء من وأ مبا متلكه هذه األقطار من ثروات طبيعية مازال معظمها

كل هذه املقومات اإلستراتيجية من شـأهنا أن   3.يستغل االستغالل االقتصادي األمثل ومن بينها ثروة النفط 
املناطق اجلغرافية اجملاورة له والسيما  استقرارجتعل الوطن العريب حمور تنافس القوى الدولية و تأثريه الواضح يف 

الدول الصناعية الكربى و أمهها الواليات املتحـدة   اقتصادياتآسيا و إفريقيا و تأثريه الفعال يف  يف أوروبا و
مباشرا أو غـري مباشـر يف رسـم     اعتمادااألمريكية و اليابان و الدول األوروبية ، حيث تعتمد هذه الدول 

يب ، وهذا ما تؤكـده بوضـوح   أقطار الوطن العر استقرارسياستها اخلارجية و ختطط إستراتيجيتها على أمن 
                                                 

وقعت أقطار المشرق العربي عقب هزيمة ترآيا في الحرب العالمية األولى تحت السيطرة المباشرة لكل من بريطانيا و  -1
و حرمان  1916فرنسا و تقديم وعد بلفور للحرآة الصهيونية ، آما تم تقسيم البالد العربية وفقا إلتفاقية سايكس بيكو سنة 

ب من االستقالل و الوحدة ، مهد لظهور الدول العربية المستقلة و تعدد أنظمتها السياسية ، آما إنتهى الصراع الذي العر
تفاصيل . على معظم أراضي فلسطين  1948إلى قيام إسرائيل سنة  1917نشب بين العرب و اليهود في فلسطين منذ سنة 

  . 518، ص  1964دار المعارف ، : القاهرة.  ومية العربيةأبحاث مختارة في القساطع ، الحصري ، : أآثر أنظر
  . 105، ص  1990دار بوشان ، : الجزائر. دراسات حول الجزائر و العالم العربي  5حول األزمة علي، الكنز ،  -2
  .>>األمن العربي و توازن القوى االقليمية في ضوء المتغيرات العربية و الدولية<< بكر، مصباح تنبرة ،  -3

 شؤون عربية ، العدد(88) ، ديسمبر 1996 ، ص 8- 9 .
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الوثائق الرمسية الدولية اليت تناولت مستقبل الشرق األوسط عامة ، و الوطن العريب بصفة خاصة منـذ   نصوص
فقد كانت ومازالت منطقة الشرق األوسط مبدلوهلا اجلغرايف الواسع ، وحمورها  ((قرن ونصف قرن من الزمان 

ارات الصراع الدويل بني الدول صغريها و كبريها ، وقـد سـعت   الرئيسي الوطن العريب مسرحا مفتوحا لتي
أطراف هذا الصراع بكافة الوسائل املتاحة لديها، السياسية و االقتصادية و الثقافية و العسـكرية إىل فـرض   

ثرواهتا و تسخري مقدراهتا ذات التأثري الفعال  استغاللسيطرهتا و نفوذها على هذه املنطقة هبدف احتوائها ، و 
   1)).يف ميزان القوى سواء على املستوى اإلقليمي أو الدويل

أما إذا حتدثنا عن احلدود اجلغرافية للدول العربية جند أهنا أثرت سلبا على العالقات العربية العربية حيـث        
مانينـات  و بني قطر و البحرين منذ الث 1992تربز اخلالفات بني دولتني أو أكثر مثال بني السعودية و قطر سنة 

وحىت اآلن على مسألة اجلزر الواقعة بينهما ، وكانت خالفات بني السعودية و اليمن طوال عقد السـبعينات  
 1991، و اخلالف مث الرتاع بني العراق والكويت سـنة   2000-06-12على مسألة احلدود اليت مل حتل إال يف 

ة يف املشرق العريب بني سـوريا و العـراق ،   ناهيك عن اخلالفات العربية العديدة األخرى اليت كانت مستمر
وكذلك بني مصر و العراق و ليبيا و العراق يف أعقاب أزمة اخلليج الثانية وحىت التحسن األخري منذ أكتـوبر  

مع  1994وادي عربة سنة  اتفاق، وكذلك بني سوريا ولبنان بسبب احلدود و بني سوريا و األردن منذ  2000
، أما يف املغرب العريب الزالت اخلالفات بـني   1993منذ ك مع السلطة الفلسطينية الكيان الصهيوين ، وكذل

دول االحتاد املغاريب و خاصة بني اجلزائر و املغرب ، ويف وادي النيل اخلالفات بني مصر و السـودان و الـيت   
   2.طوال العشر سنوات على مسائل تتصل باحلدود و قضايا إيديولوجية  استمرت

العربية و اليت ال حصر هلا وال ملصادرها عن عمق املشاكل اليت  -اخلالفات العربية وقائع السابقة لا عكست     
فق حوهلا النظم السياسية العربية سواء تعلقت بقضايا احلدود أو الوجود األجـنيب و العالقـات معـه ،    تتمل 

    .يات و االتفاقيات املوازية القضية الفلسطينية و التعامل مع الكيان الصهيوين و التسو اجتاهوكذلك 
تعاين الدول النامية بصورة عامة و الدول العربية بصورة خاصة من التبعية اليت يرى البعض :  إقتصاديا -جـ

املوقف الذي تكـون فيـه    ((أهنا تتكون من شقني أساسيني ، أحدمها شق العالقات حيث تصري التبعية هي 
آخر و اآلخر هو شق املؤسسـات حيـث    اقتصادوطة بنمو وتوسع جمموعة معينة من الدول مشر اقتصاديات

إلمكانيات البنيويـة إلقتصـادات   لتصري التبعية إىل تكييف البناء الداخلي جملتمع معني حبيث يعاد تشكيله وفقا 
اهليكلي الذي يشري إىل تفاعل رأسي بني  باالستعمارو قد وصف البعض عالقة التبعية 3.))ية حمددة أخرى مقو
املراكز للسلع املصنعة  احتكارنتيجة  يتسم بعدم املساواة اقتصاديركز و األطراف يف صورة تبادل جتاري و امل

                                                 
ة   : القاهرة.  محاضرات في المسألة الشرقية و مؤتمر باريسمحمد مصطفى، صفوت ،  -1 معهد البحوث و الدراسات العربي

  .03، ص  1958، 
روك ،  -2 الح، مت ة  الف وذج الحال ة نم دان العربي ي البل ة ف ة و الديمقراطي ع و الدول ةالغرب و المجتم روت.  البحريني دار : بي

  . 29-28، ص  2004الكنوز األدبية ، 
ة ،  : بيروت. النظم السياسية العربية قضايا اإلستمرار و التغيير علي الدين ،هالل و نيفين ،مسعد ،  -3 مرآز دراسات العربي

  . 18-17، ص  2000



 

  - 54  -

ويف  1.مقابل مسؤولية األطراف عن املواد األولية األمر الذي حيرم دول األطراف من حتقيق وفرات خارجيـة  
علـى الـذات و    االعتمادمفهوم  ستخدمتاهذا اإلطار حاولت الدول النامية التقليص من تبعيتها للمراكز و 

من كوهنا مناهج عمل ، بل املفارقة أنه عنـدما  أكثر شعارات إيديولوجية جمرد  التنمية املستقلة ، إال أهنا ظلت
حاولت بعض الدول تنمية قطاعها الصناعي و إصالح خلله اهليكلي جلأت إىل وسـائل أدت يف النهايـة إىل   

بالدول الصناعية الرأمسالية و بالشركات الدوليـة عنـدما جلـأت إىل نقـل      ارتبطتتكريس تبعيتها فمثال 
ما  اختيارو التكنولوجيا ، كما أن تلك الدول ال تتمتع حبرية كبرية يف املفاضلة بني أنواع التكنولوجيا املتاحة 

مـن قـرض أو   منها مع ظروفها ألسباب تتعلق بنقص خربهتا أو لكون التكنولوجيا املصدرة متثل جزءا  يتالءم
فالتبعية   2.ة أجنبية ، أو ألن الدول الغربية تفرض حالة من السرية على مستجدات إنتاجها التكنولوجي ونعم

اليوم يف الوطن العريب هي واقع له مظاهره و أبعاده االقتصادية و الغذائية و املالية و العسـكرية و األمنيـة و   
م من توفر اإلمكانات املادية و البشرية الـيت تسـاعد يف حتقيـق    وبالرغ 3.السياسية و الثقافية و التكنولوجية

التكامل االقتصادي العريب إال أن هناك اختالال يف التوازن يظهر يف االعتماد على إنتاج املـواد األوليـة ، و   
حجـم التبـادل    ضـعف  االهتمام بقطاع اخلدمات إىل حد ما مقابل ضعف الصناعة و الزراعة ناهيك عن 

أو شبه الريعية لكوهنا حتصل على جزء كـبري مـن    ةالريعيني الدول العربية و اليت توصف بالدول التجاري ب
و تعترب دول اخلليج العريب   4.و خاصة من النفط  ريوعمن مصادر خارجية يف شكل  )فأكثر %40(إيراداهتا 
بـالنفط إىل درجـة أن كافـة     و تأثرا اعتمادا دول العامل بالنفط على اإلطالق كما أهنا أكثر الدول من أغىن

إمنا ترهتن بالتطورات اليت يشهدها منتج النفط ، وتقول يف  اجتماعياو  اقتصادياالتطورات اليت متر هبا سياسيا و 
ما هو ثابت و كل ما هو متحـول يف هـذه   إن النفط هو املسؤول عن كل  ((" : جيل كرستال"هذا الصدد 

   5.))املنطقة من العامل
يشكل الوطن العريب وحدة جمتمعية واحدة ومنطقة حضارية واحدة وهو يقف مـن  :  ثقافيا إجتماعيا و -د

الناحية االجتماعية الثقافية يف نقطة وسط بني أوروبا و الواليات املتحدة األمريكية ، فهو ثقافيا أكثر جتانسـا  
من حيث الدخل الفردي إىل  من األوىل ، وهو سياسيا اقل توحدا من الثانية ، كما أن الوطن العريب هو أقرب

املتوسط السائد يف الدول النامية أكثر مما هو إىل الدول املتقدمة و حىت املتوسط الشامل للفرد من الناتج القومي 

                                                 
نال لإلعالم و النشر ،    : القاهرة.  قضايا في التطور السياسي لبلدان القارات الثالثمصطفى آامل السيد ،  -1  1992بروفيش

  . 206، ص 
  . 19علي الدين، هالل و نيفين، مسعد ، مرجع سابق ، ص  -2
  . 61مرجع سابق ، ص  ،النظم السياسية العربية حسنين ،  -3
ادة  حاجة الد ازديادووجودها بكميات وفيرة و مع  1930ثروة النفط في البالد العربية منذ  اآتشافتم  -4 ول المتقدمة لهذه الم

ا و           ى أمنه رى عل دول الكب ي تحرص ال الم الت ة في الع وقت السلم و الحرب أصبح الوطن العربي في مقدمة المناطق الحيوي
موفق : ترجمة (. التوسع األمريكي في الخليجإدوارد ريس ، : في إطار إستراتيجيتها الدولية ، تفاصيل أآثر أنظر استقرارها
  .  8-7، ص  1989دار التقدم ، : سكو، مو )الدليمي

د اهللا ،   -5 الق، عب د الخ ي   << عب ي الخليج ام اإلقليم نفط و النظ ي . >>ال تقبل العرب دد المس ارس ) 181(، الع      ، 1994، م
  . 04ص 
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  1.االخـتالل اإلمجايل ال يزال مضلال إىل حد كبري باعتبار أن توزيعه فيما بني األقطار العربية يسوده الكثري من 
ن بعض املراقبني ال يكادون يصدقون حىت أبني دولتني عربيتني مثل الصومال و الكويت ويظهر ذلك يف مثال 

أن الصومايل و الكوييت ينتميان فعال إىل األمة العربية نفسها و يف دراسة للدكتور سعد الدين إبراهيم ، مت فيها 
     2:جتميع األقطار العربية ضمن أربعة جمموعات هي 

  قطر-ليبيا-السعودية-اإلمارات العربية املتحدة-الكويتو حتتوي " نياءاألغ"اجملموعة األوىل  -
  اجلزائر-لبنان-العراق-البحرين-و تضم عمان" امليسورون"اجملموعة الثانية  -
  املغرب-األردن-تونس-و تضم سوريا" الوسط مناضلو"اجملموعة الثالثة  -
  الصومال-انياتوريم-السودان-مصر-اليمنو تشمل  "الفقراء"اجملموعة الرابعة  -

ثل توزيع الدخل أحد املؤشرات احلامسة يف التقسيم الطبقي للبلدان العربية ضمن كل دولة وضمن كل َم      
رصد و توصيف احلالة العربيـة ومنـها    اجمموعة قطرية فرعية ، إال أن هناك مؤشرات أخرى ميكن من خالهل

ويف هذا السـياق تشـري   . أزمة التخلف الثقايف و العلمي املؤشر العلمي الثقايف ، حيث تتسم الدول العربية ب
إحدى الدراسات اليت تقارن حال األمة العربية حبال إسرائيل أن الناتج احمللي للفرد يف إسرائيل يوازي ثـالث  

بعد ربع قرن إىل سبعة أضعاف مثيله للمواطن  ارتفعو أن هذا الناتج  1970أمثاله بالنسبة للمواطن العريب سنة 
سنة على األقل  20إىل  املنطقة العربية تاجليون مواطن غالبيتهم من النساء وحتم 70أما عدد األميني حنو  عريبال

 أنكما  %05حملو األمية بني النساء يف حني ال تتعدى نسبة األمية يف إسرائيل  سنة40إىلحملو األمية بني الرجال و 
 االختـراع ، أما خبصوص براءات  3ا ينفقه العامل العريبحنو عشرة أضعاف م إسرائيل تنفق على البحث العلمي

عالمة بواقع عشر العالمة تقريبا لكل مليون نسمة  24حسب املقياس املعتمد يف منظمة اليونسكو سجل العرب 
. عالمة لكل مليون من سكان إسرائيل  102عالمة بواقع  577بينما سجلت إسرائيل . من سكان العامل العريب 

 10بنحـو  رنة بالعامل العريب ، فهي تتفوق نا إىل االعتراف بتفوق إسرائيل يف اجملاالت العلمية مقاوهو ما يقود
مرة من حيث اإلنفاق على البحث العلمي ، و بأكثر مـن   30، و بأكثر من  مرات من حيث الكوادر العلمية

رابة ألف مـرة يف بـراءات   مرة يف جمال النشر العلمي و ق 70االنترنت ، وكذلك بنحو  استخداممرة يف  30
    4.االختراع

تظهر الصورة السابقة واقع التخلف العلمي و التقين الذي يعانيه الوطن العريب وهو واقع يسـتدعي             
مسائل تتعلق مبسـتقبل   ألهناالعربية ضارية الفكرية و احلالبنية تفكريا حقيقيا يف ساحة غري مطروقة يف أعماق 

  .العربيةاألمة 

                                                 
راهيم  -1 دين ،  إب ة     ، سعد ال روة النفطي ة للث ار االجتماعي د دراسة عن اآلث ي الجدي اعي العرب روت  .النظام االجتم ة : بي الطبع

  . 200، ص  1985الثالثة مرآز دراسات الوحدة العربية ، 
  .210-  209، ص  السابق المرجعسعد الدين ،نفس  -2
  . 135، ص  2001أزمنة للنشر و التوزيع ، : عمان.  العرب و العالموليد ، عبد الحي و آخرون ،  -3
  . 136نفس المرجع ، ص  -4
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تواجه النظم السياسية العربيـة يف مراحـل التطـور     :االنتقاليةاملعانات من أزمات ومشاكل املرحلة  -هـ
حيث تواجهها ما يعرف بأزمات التنمية السياسية و الـيت حيصـرها    .االنتقاليةالسياسي ما يعرب عنها باملرحلة 

    1:علماء السياسة يف مخس مشاكل و أزمات هي
و أزمة املشاركة مبعىن  ،إطار واحد الثقايف و العجز عن التكامل الوطين يف التشرذممبعىن  أزمة اهلوية أو االنتماء

قطاعات عريضة من املواطنني يف اإلسهام يف عملية صنع القرار السياسي و االقتصادي لبلداهنم ، و  اخنراطعدم 
و أزمة التوزيع مبعىن عجـز النظـام   أقاليمها ، أزمة التغلغل أي عدم قدرة احلكومة على النفاذ إىل كافة أحناء 

و أزمة الشرعية اليت يعتربها البعض حمصلة ملختلـف   ، السياسي عن توزيع عوائد و أعباء التنمية بشكل عادي
    2.الطوعي ألوامر السلطة السياسية لالنصياعاألزمات السابقة و تعرب عن رفض احملكومني 

و  اقتصـاديا و  اجتماعياب مع املتغريات اجملتمعية اجلديدة إمجاال يعترب تطور النظم السياسية مبا يتواك 
ثقافيا مسألة تسعى كافة النظم السياسية يف العامل إىل حتقيقها ، كما أن الوظيفة األساسية للنظم هي التعامل مع 

ص و هو ما تعمل النظم السياسية العربية على بلوغه خاصة يف ظـل اخلصـائ  قضايا جمتمعاهتا و تلبية مطالبها 
  :السابقة اليت دلت على تنوع و عمق مشاكل الدولة العربية و اليت ميكن تلخيصها يف النقاط التالية 

سياسيا و حضاريا كامال من قبـل   اختراقااحلقيقي ألهنا خمترقة  الستقالهلاالدولة العربية هي الدولة الفاقدة  -1
   3.ة املستمرة و اليومية مع هذه القوى القوى االمربيالية العاملية وهي لذلك تعيش حالة من اجملاهب

الدولة العربية للسلطات التنفيذية و التشريعية وسلطة اإلجراءات و األجهزة األمنية والقهرية  احتكاررغم  -2
احلديثة و املتطورة إال أن هذه الواجهة الشكلية القوية ال تعكس يف احلقيقة قوة الدولة العربية لألسباب التاليـة  

:4    
فها يف جمال االجناز االقتصادي و االجتماعي و السياسي حبيث مل حتقق ال التنمية االقتصادية و ال العدالة ضع •

  .االجتماعية 
عالقة التوتر الدائم بني الدولة و التنظيمات السياسية كاألحزاب و النقابات و حىت األفراد مما يعكس حالـة  • 

  .من عدم االستقرار وتصاعد أعمال العنف 
تتطور ككيان مستقل عن شخص احلـاكم  مل  الدولة للشرعية املستقرة ألن الدولة ككيان سياسي افتقار -3

يشري إىل ما "عبد اهللا العروي " و السلطان ودولة الرئيس و جند ريمألوبذلك عرف الوطن العريب دولة امللك و ا
عنيفة ، مرتكزة على العصبيات ، واهنة  ال عقالنيةإن الدولة العربية مازالت  ((: يقترب من هذا الرأي بقوله 

   5.))للشخصيةتيقة و العالقات العشائرية و على بنية ع

                                                 
  ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر) محمد قاسم القريوتي: ترجمة.( مقارنة، االدارة العامة الهيدي، فيريل  -1

. 67-66، ص  1985  
  . 21هالل و مسعد ، مرجع سابق ، ص  -2
  . 288فؤاد عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص  -3
  . 289نفس المرجع ، ص  -4
  . 146، ص  1981العربي ،  المرآز الثقافي: الدار البيضاء.  ، مفهوم الدولةالعروي ،عبد اهللا -5
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 أهنا دولة تصدر القوانني "مريدال"ومن مظاهرها كما حددها " الدولة الرخوة"توصف الدولة العربية بسمة  -4
الفساد و الرشوة منـط احليـاة    ويلهث الناس للحصول على املناصب ملا جتليه من مغامن ، يشكل. وال تطبقها 

قابل للبيع و الشراء ، كما يغيب فيها الوالء للوطن ليحل حملـه الـوالء لألهـل و    يء السائد ويصبح كل ش
    1.األقارب و العشائر و احملاسيب 
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  تصنيف النظم السياسية العربية: ثالثا 
  
ار يالنظر إىل تعدد املعايري و تنوعها فوفقاً ملعمن املسلم به أن هناك صعوبة يف تصنيف النظم السياسية العربية ب 

وحسب معيار العالقة بـني  ، شكل رئاسة الدولة ميكن التمييز بني النظام امللكي و اجلمهوري و حىت األمريي
 ،السلطات جند ثالث أشكال للنظم السياسية فهناك نظام احلكم الرئاسي و الربملاين ، ونظام حكومة اجلمعيـة 

ظام احلزيب جند النظم الالحزبية ، ونظم احلزب الواحد ، ونظم احلزب القائد ، ونظم التعددية وحسب معيار الن
النخـب السياسـية ، ومعيـار    معيـار  رى لتصنيف النظم كخاملقيدة و املطلقة باإلضافة إىل وجود معايري أ

عربيـة ومعيـار مصـدر    اإليديولوجية الرمسية ، ومعيار الدور السياسي للجيش  الذي يظهر يف كافة النظم ال
حنـو حتليـل الدولـة     <<ويف إحدى الدراسات احلديثة يف جمال تصنيف النظم السياسية بعنوان  .الشرعية 

صاحب هـذه   "رميون هاينبوش"ميز >> مالحظات من النموذجني السوري و املصري: السلطوية التحديثية
ضاف معياراً مزدوجا يقيس به طبيعة التوجـه  الدراسة بني أربعة أشكال من النظم السياسية ، مث ما لبث أن أ

ليقدم من خالل ذلك تصنيفا فرعيـا  " منخفض-مرتفع"ومستوى التنمية البنائية  "حمافظ-راديكايل"السياسي 
  :1يتمثل يف لنظم السياسيةبعض ال

  حمافظ -بنظام سلطوي / شعيب  –نظام سلطوي  -
  بنظام أصويل جديد/ راديكايل  –نظام بريتوري  -

وصلت وأثر ذلك يف تطبيق تلك املعايري على حاليت سوريا ومصر منذ مطلع الثمانينات السابقة الدراسة  بينت
  :إىل النتائج التالية 

قـام هبمـا    انقالبيـتني أن النظامني السوري و املصري نظامني سلطويني راديكاليني من نتاج حـركتني  • 
  .األساسيةو الشرعية يف بناء اهلياكل  االستقرارن م يءإال أهنما جنحا فيما بعد يف حتقيق ش ،العسكريون

ميكن وضع النظامني ضمن تصنيف فرعي يف إطار تصنيفهما األمشل إىل نظامني سلطويني شعبيني حبيث ميكن • 
 – أما النظام السوري فهو نظام شبه لينيين،بريوقراطي  – شعبوي –وصف النظام املصري بأنه نظام كاريزمي 

  حزيب –عسكري 
ن منظور التطور الذي يستهدف كال النظامني ميكن القول أن األصول اجلديدة متثل التهديد الدائم للنظـام  م• 

إال أنه قد يؤدي إىل أحد أشكال النظام ،و البورجوازية  ةاملصري و إن خفت حدته بسبب التحالف بني الدول
ة حماولة ليربالية ميكـن أن توسـع مـن    العقالين ، أما النظام السوري فلم يشهد أي ،التكنوقراطي ،السلطوي 

ية نبوصفه نظام ما بعد التعبوية والسلطوية و اللين" برميون هاينبوش"القاعدة االجتماعية للطبقة احلاكمة مما حدا 
   2.بأن هذا الوصف يؤدي إىل تعقيد و غموض  اعترافهمع 

                                                 
مرآز البحوث و الدراسات السياسية    : القاهرة. التحوالت السياسية الحديثة في الوطن العربيعلي الدين، هالل و آخرون ، 1

  . 12، ص  1988، 
  . 13 نفس المرجع ، ص -2
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التحول الدميقراطي سواء  أمناطحد دة يف أيؤديها القااليت  لألدوارنطالقا من صعوبات التصنيف و نظرا إ       
كان هؤالء القادة يف منصب رئاسة اجلمهورية أو ملوكا أو أمراء فإن تركيزنا يف هذه الدراسة سينصب علـى  

  .معيار شكل رئاسة الدولة  اختيار
    .1يستخدم هذا املعيار للتمييز أساسا بني النظامني امللكي و اجلمهوري و األمريي       

يقوم النظام امللكي على أساس توارث السلطة داخل األسرة احلاكمة ومن خصائصـه أن  :  لنظام امللكيا -أ
حيقق بعض املزايا مثل احلد من الصراع على السلطة ووضع قواعد مستقرة لعملية اخلالفة السياسية ، وتـوفري  

دئ املساواة وتكافؤ الفرص و خاصة إال أنه يتناىف مع مبا، عداد املسبق للمرشحني للوصول إىل سدة احلكم إلا
اليت ميارس فيها امللك احلكم فعال ، وال يقتصر دوره على أداء بعض املهام الشـرفية  يف تطبيقات النظام امللكي 

ومن مشكالت النظـام   2.كربيطانيا و إسبانيا أي عندما ميلك امللك وحيكم يف الوقت نفسه كاألردن واملغرب
، و إمكانية نشوء صراع ، و مشكلة الوكالة عندما يكـون ويل   هالعهد بعد حتديدامللكي الوراثي مشكلة ويل 

ومن أمثلة النظم السياسية العربية اليت تنطبق عليها خصائص النظام امللكي جند يف املغرب العريب  3.العهد قاصراً 
النظم امللكيـة علـى    سرتاحنلقد  .ويف املشرق العريب السعودية األردن و الكويت و غريها ية،املغرباململكة 

زوال مخسـة  ) 1970-1950(حيث شهدت الفترة املمتدة من مستوى العامل وحىت على مستوى املنطقة العربية 
ويفسر البعض تكاثر النظم امللكية يف املنطقة العربية بأن  .4نظم ملكية يف مصر، تونس ، العراق ، اليمن وليبيا

 اقتصـادياهتا يف دعم شرعيتها على ما متلكه من نفط ، ومتتـع   تمدتاعتلك النظم باستثناء املغرب و األردن 
من جهـة   استفادتمن خالهلا أن توزع اهلبات و العطايا على مواطنيها من جهة و  استطاعتبفوائض مالية 

ثانية من جتارب النظم امللكية السابقة وسعت لتطعيم املصادر التقليدية لشرعيتها ملصادر أخرى مثل العقالنيـة  
  :تشترك النظم امللكية العربية يف جمموعة من اخلصائص أمهها  5 .لقانونيةا

   .تسري الوراثة يف خط األبوة وليس األمومة أي أن صلة النسب تتحدد عن طريق األب• 
  .تنحصر الوراثة يف خط الذكور وليس اإلناث• 
  .ملالكة له بالوالء أوالًلتويل امللك البد أن حيظى مببايعة األسرة ا االختيارإن من يقع عليه • 
  .غلبة الطابع العشائري القبلي على مجيع امللكيات العربية• 
  .أهنا وثيقة الصلة بالغرب وخاصة الواليات املتحدة األمريكية• 
  .أهنا تتميز بالتجاور اجلغرايف عدا املغرب وتقع يف املشرق العريب• 

                                                 
ة ، و             -1 نظم الجمهوري ي وهي ال وطن العرب ة في ال نظم السياسية القائم اط من ال يرى علي خليفة الكواري أن ثمة ثالثة أنم

ديمقراطي       ا ال ى إختالف أشكالها هو ضعف قوامه ا عل امع بينهم ة و الج نظم األميري ة و ال نظم الملكي ة  . ال ي خليف أنظر عل
  .  150، مرجع سابق ، ص  الوطن العربي المسالة الديمقراطية فيالكواري ، 

  . 58، مرجع سابق ، ص  هالل ومسعد -2
  . 23عثمان أرسالن ، مرجع سابق ، ص  -3
  . 59هالل و مسعد ، مرجع سابق ، ص  -4
ة     <<إبراهيم، سعد الدين ،  -5 م العربي ة الحك ي  . >>مصادر الشرعية في أنظم تقبل العرب دد  ،المس ل  ) 62(الع  ،1984، أفري

  . 107-106ص 
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لى االنتخاب كمعيار لتويل السلطة وهـذا يعـين أن   يعتمد النظام اجلمهوري ع:  النظم اجلمهورية -ب     
وتتم . السلطة متداولة بني أبناء خمتلف فئات الشعب الذين تتوفر فيهم شروط الترشح ملنصب رئاسة اجلمهورية

عامة مباشرة أو عن طريق الربملان بشكل غري مباشـرة ،   انتخاباتأحد املرشحني عن طريق  اختياراملفاضلة و 
مث يتم التصويت على رئاسته  املرشحنيحد أمع بني أسلوبني معاً حبيث يقوم الربملان بانتخاب أو عن طريق اجل

ـ يف خاصـية عامـة وهـي تب    اشتركتومن خصائص النظم اجلمهورية العربية أهنا  1.عام  استفتاءيف  ا نيه
 اسـترجاع زائر بعد إىل تنظيم سياسي واحد فقد تبنت اجل استنادهاو  استقالهلاعقب اإليديولوجية االشتراكية 

و البمن اجلنويب قبل الوحدة خبـالف   1952نظام احلزب الواحد و مصر بعد ثورة  1962السيادة الوطنية سنة 
تلك الـنظم يف   اشتركتلبنان الذي أقام نظامه السياسي منذ االستقالل على أساس التعددية السياسية ، كما 

هضة االحتالل واإلحلاح على مطلب الوحدة الوطنية و حل سياستها اخلارجية يف نقطة معاداة األحالف و منا
      . القضية الفلسطينية 

السـلطة وتـداوهلا فهنـاك الـنظم      انتقالالنظم اجلمهورية من حيث منط  اختلفتويف سياق آخر          
شهد عام  النظام السوري الذيثل على االنقالبات العسكرية مباشرة بعد االستقالل م اعتمدتاجلمهورية اليت 

كما شهدت  2.عسكرية  انقالباتعسكرية كما وقعت يف الفترة اليت تلتها ستة  انقالباتوحده ثالث  1949
ثانية ايف و الذاليت قادها العقيد أمعمر الق 1969ثالثة شهور من ثورة سبتمرب  بعد األوىل انقالبيتنيليبيا حماولتني 

موريتانيا سلسلة من االنقالبات العسكرية كان آخرها يـوم   إلعادة امللكية إىل ليبيا ، كما شهدت 1970عام 
06-08-2008 .           

اجلمهورية مل تعرف منط واحد او ثابتا لتـداول   النظميف مقابل تلك اجملموعة هناك جمموعة أخرى من         
إىل عـام   1952السلطة وإمنا عرفت خالل تطورها السياسي عدة أمناط خمتلفة فمثال شهدت مصر من عـام  

، و االستفتاء الشعيب  1952منطني أساسيني مها منط التدخل العسكري عندما أطاح بالنظام امللكي سنة  2005
الذي جاء بالرئيس أنور السادات ومن بعده الرئيس حسين مبارك إىل السلطة ، اما اجلزائر فتقدم منوذجا آخـر  

شهدت علـى   1991 ذومن 1962ذ االستقالل يف تعاقب على رئاستها ثالث رؤساء منالنتقال السلطة حيث 
رئاسـة اجمللـس    "حممد بوضياف"مدى مثاين سنوات فقط تعاقب أربعة أشخاص على رئاسة الدولة فقد توىل 

بوضياف وبعـد   اغتيالاألعلى للدولة عقب إقالة الرئيس الشاذيل بن جديد مث توىل علي كايف السلطة عقب 
رئاسية تنافسية أسفرت عن فوز األمني زروال برئاسة الدولة ،  تخاباتانعجزه عن إجياد خمرج لألزمة جرت 

       3. 1999عام  انتخاباتمث خلفه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 
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توجد يف املنطقة العربية أشكال أخرى لرئاسة الدولة فقد يتوىل رئاستها :  النظم األمريية و السلطانية -جـ

كما قد  ،ويف قطر،البحرين قبل حتوهلا من إمارة إىل مملكة  الكويت ،و احلال يف شخص يلقب باألمري كما هو
من خصائص هذه النظم أهنا .يتوىل رئاسة تلك النظم شخص يلقب بالسلطان كما هو احلال يف سلطنة عمان 

بع السلطة وهو الوراثة بدل االنتخاب حيث يغلـب عليهـا الطـا    انتقالتشترك مع النظم امللكية يف أساس 
  .العشائري القبلي وتقع كلها يف اجلناح الشرقي للمنطقة العربية 

 استخداممعيار شكل رئاسة الدولة لتصنيف النظم السياسية العربية ال مينع من  اختياروصفوة القول أن        
القوة لتغيري الشخص احلاكم سواء يف النظم امللكية أو غريها بسبب خالفات وصراعات قد تنشـب داخـل   

ألسرة احلاكمة أو يف النظم اجلمهورية اليت تعتمد على االنتخابات كأساس لتداول السلطة فقد وصل العديـد  ا
        .كما رأينا إىل مناصبهم عن طريق االنقالبات العسكرية من احلكام العرب 
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 اخلالصة و االستنتاجات
 

 األبنية و األهداف و العمليات اليت تؤثر يف توزيع ممارسة تشري عملية التحول الدميقراطي إىل التحول يف •
واالقتصادية يف السلطة، و هي حمصلة لعمليات معقدة تتفاعل فيها خمتلف اجلوانب االجتماعية و الثقافية 

الدولة و هي تتسم بعدم التأكد كوهنا متر مبجموعة من املراحل و قد تتضمن إحدى املراحل خماطر االرتداد 
  .رى إىل النظام السلطويمرة أخ

ختتلف العوامل املسؤولة عن إزالة نظام غري دميقراطي عن العوامل اليت تؤدي إىل قيام نظام دميقراطي فقـد   •
تكون عوامل التحول حنو النظام الدميقراطي نابعة من داخل اجملتمع، و قد يكـون التحـول الـدميقراطي    

ية التحول مقترنة بتلقي املساعدات اخلارجية حيـث  كما قد تكون عمل،مفروضا على النظام من اخلارج 
 نتربط الدول و املؤسسات املاحنة للقروض بني درجة االنفتاح الدميقراطي و بني حجم املسـاعدات إال أ 

لكل دولة ظروفها االقتصادية و االجتماعية و السياسية و هو ما يترتب عليه اختالف عوامـل التحـول   
، و بالتايل تنبع املبادرة باجتاه التحول الدميقراطي من ثالثة مصادر هي مـن  الدميقراطي من دولة إىل أخرى

  .اخلارجيةبيئة المن الداخلية و  البيئةالنظام السياسي و اجلماعات يف 

ل السلطة عن طريـق العمليـة   صتتطلب عملية التحول الدميقراطي ثالثة آليات تتمثل األوىل يف جتسيد أ •
لية ممارسة السلطة و تكون بواسطة التداول السلمي، و الثالثة هي آليـة تـوازن   االنتخابية، و الثانية هي آ

هناك جمموعة من املؤشرات اليت تدل علـى التحـول   ن كما أ،سدها الفصل بني السلطات جي السلطة و
الدميقراطي و هي وجود دستور يتضمن الفصل بني السلطات و ممارسة احلريـات العامـة، والتعدديـة    

 .ظام متثيلي و تداول سلمي على السلطة و دورية االنتخابات و نزاهتهاالسياسية و ن

أكدت بعض الدراسات النظرية اليت انشغلت بالبحث يف التحول الدميقراطي على أمهية التحديث السياسي  •
وطن بدال من الوالء إىل االنقسامات اإلثنية و الطائفية واالنفصالية، و أكـد  للالذي يؤدي إىل نشوء والء 

لبعض على أمهية وجود طبقة وسطى يف ظل التفاعالت و الصراعات االجتماعية تساعد علـى التحـول   ا
يف حني أكد البعض اآلخر على نوعية النخب السياسية احلاكمة و املوجودة يف املعارضـة و  ، الدميقراطي 

 .راطيأمهية وجود خنبة منفتحة يف السلطة و معارضة معتدلة حىت تنجح عملية التحول الدميق

يشري مفهوم النظم السياسية إىل نظام احلكم الذي يسود دولة معينة كما يتضمن العالقة بـني السـلطات    •
الثالث التشريعية و التنفيذية و القضائية مبعناها الدستوري، باإلضافة إىل الفلسفة االقتصادية و االجتماعية 

احلكومية من جهة، و دراسة األحزاب السياسية السائدة فيه و عملية التفاعل بني بيئة النظام و املؤسسات 
و مجاعات املصاحل و غريها و اليت متثل مهزة وصل بني النظام السياسي و بيئته وبالتايل يعرب النظام السياسي 
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عن جمموعة من التفاعالت و العالقات و األدوار املرتبطة بظاهرة السلطة و هو جزء من نظام كلي هـو  
 .النظام االجتماعي

رك النظم السياسية العربية يف جمموعة من اخلصائص فمن الناحية التارخيية خضوعها ملختلف أشـكال  تشت •
السيطرة و االحتالل منذ تفكك اإلمرباطورية العثمانية، و من الناحية اجلغرافية حتتل موقعا جغرافيا مميـزا  

يمية والدولية معا، و مـن  ليس بني القارات و حسب بل يف منطقة الصراع بني احلضارات و القوى اإلقل
الناحية االقتصادية و رغم متتعها مبختلف الثروات الطبيعية فهي تعاين التبعية االقتصادية و االرتباط بالدول 
الصناعية الرأمسالية و بالشركات الدولية عندما جلأت إىل نقل التكنولوجيا، أما اجتماعيا و ثقافيا فيشـكل  

طقة حضارة واحدة، ورغم جتانسه الثقايف إال أنه أقل توحـدا يف اجملـال   الوطن العريب وحدة جمتمعية و من
 .السياسي و االقتصادي

من األدوار اليت تؤديها النخب و القيادات السياسية يف التحول الدميقراطي سواء كانت صفة هؤالء  نطالقاا •
بني ثالثة أمناط من النظم  التمييز حسب شكل رئاسة الدولةميكن القادة رؤساء مجهورية أو ملوكا أو أمراء 

السياسية العربية و هي النظم امللكية اليت تقوم على أساس توارث السلطة داخل األسرة احلاكمة، و النظم 
األمريية و السلطانية اليت تشترك مع النمط األول يف أساس انتقال السلطة وهو الوراثة بدل االنتخـاب و  

ما النوع األخري فهو النظم اجلمهورية اليت تقوم علـى االنتخـاب   أ ،يغلب عليها الطابع  العشائري القبلي
  .كمعيار لتويل السلطة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الربملان بشكل غري مباشر
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  الفصل الثاين
  الدوافع الداخلية و اخلارجية للتحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية

  
بية مؤشرات على التحول الدميقراطي مدفوعة بعدد من العوامل شهدت العديد من النظم السياسية العر

أخرى خارجية ممثلة يف و حيث واجهت النخب احلاكمة ضغوطا متعددة، يقسمها الباحثون إىل دوافع داخلية 
التغيريات اإلقليمية و الضغوطات الدولية، مما يعين أن مثة جمموعة من املتغريات و املستجدات اليت دفعت حنو 

ول الدميقراطي يف الوطن العريب، بعض هذه التغيريات كانت مرتبطة بتفاعالت و تغريات تعمل داخل تلك التح
  .، يف حني كان البعض اآلخر منها وثيق الصلة بالتحوالت على الصعيدين اإلقليمي و الدويلالدول نفسها
حيث يصعب الفصل  بعضها البعض بشكل كبريمع الداخلية و اخلارجية اعل و تتداخل العوامل فتت
األزمة الداخلية بأبعادها حدة  س ذلك على صانعي و متخذي القرار يف تلك النظم حيث أدتك، و ينعبينهما

هور دصاعد أعمال االحتجاج اجلماعي مؤكدة على تاالقتصادية و االجتماعية و السياسية و الثقافية إىل ت
هذا الوضع وجدت النخب احلاكمة يف تلك النظم و إزاء  .آكل شرعية النظم السياسية العربية احلاكمةتو

فسح اجملال تأمر له كلفته السياسية أو و هو يف ممارسة أعمال القمع  نفسها أمام خيارين إما أن تنخرط
  .، و كان خيارها أن فتحت اجملال للممارسة الدميقراطيةللمشاركة السياسية باختاذ قرار االنفتاح الدميقراطي

ت ضغوطات البيئة اخلارجية يف دفع عملية التحول الدميقراطي ممثلة يف اهنيار و باملنطق نفسه سامه
السابق عقب احلرب الباردة مع تعاظم دور الواليات املتحدة و أفول جنم اإلحتاد السوفيايت  االشتراكيةاملنظومة 

ك ضغوطات األمريكية كقوة عظمى وحيدة تدعم يف خطاهبا الدميقراطية و حقوق اإلنسان، أضف إىل ذل
و التكيف  االقتصادياملؤسسات املالية الدولية، و اجتاه العديد من النظم العربية إىل تبين سياسات التثبيت 

  .اليت تصاعدت حدهتا منذ منتصف مثانينات القرن املاضي االقتصاديةاهليكلي ملعاجلة أزماهتا 
ولية تعمل لتدعيم التحول لقد أوجدت التحوالت الكربى اليت جرت على الصعيد العاملي بيئة د

الدميقراطي، و هو واقع مل يعد مبقدور النظم السياسية العربية جتاهله، و بالتايل جاءت عمليات انفتاح تلك 
  .الداخلية و اخلارجيةتكيفها مع بيئتها  إطارالنظم يف 

  :حتليل عوامل التحول الدميقراطي يف مبحثني رئيسيني كما يلي البحثتقتضي منهجية 
  .الدوافع الداخلية للتحول الدميقراطي: حث األولاملب

  .الدوافع اخلارجية للتحول الدميقراطي: املبحث الثاين
  
  



 

 

 

  املبحث األول
  الدوافع الداخلية للتحول الدميقراطي

  
الثمانينات من القرن املاضي موجة من االنفتاح الدميقراطي شهدت النظم السياسية العربية منذ أواخر       

الكثري من تلك النظم مبادئ الدميقراطية كالتمثيل النيايب و حرية الرأي و التعددية احلزبية و النقابية حيث تبنت 
للتعددية السياسية مما يعين  اًو مبدأ التداول على السلطة و غريها، بعد سنوات من حكم احلزب الواحد و منع

سية العربية حنو التحول الدميقراطي، و قد ارتبطت أن مثة جمموعة من املتغريات و العوامل اليت دفعت النظم السيا
  .هذه التحوالت بتفاعل جمموعة من العوامل الداخلية و اخلارجية

التحول الدميقراطي ختتلف بصورة جذرية من  ابأسبأن  "صاموئيل هانتنغتون"يف هذا السياق يرى 
   1:مكان إىل آخر و من فترة زمنية إىل أخرى و يؤكد على عدة نقاط منها

 .ليس هناك عامل واحد كاف لتفسري منو الدميقراطية يف كل الدول أو دولة واحدة -
 .عينهبال حيتاج منو الدميقراطية يف كل الدول إىل عامل واحد  -
 .إن التحول الدميقراطي يف كل دولة هو نتيجة جمموعة من األسباب -

 .إىل أخرىتتفاوت جمموعة من األسباب املؤدية إىل الدميقراطية من دولة 
عوامل التحول الدميقراطي هناك اجتهادات متعددة من جانب الكثري من الباحثني الذين حاولوا حتديد 

  2:أنه ميكن تفسري التحول يف ضوء ثالث جمموعات من العوامل هي "علي الدين هالل" حيث يذكر الدكتور
مة، فثمة اجتاه يف التحليل يعترب أن العوامل الشخصية اليت ترتبط بغياب الشخصيات الكاريزمية أو املله -

اختفاءها يدعو للبحث عن مصدر جديد للشرعية سواء بإفراز كاريزما  جديدة، أو بتدخل اجليش للحيلولة  
 .دون انتشار الفوضى أو التحول إىل الدميقراطية

ا مصاحلها اليت نشوء فئات جديدة هلعوامل مرتبطة بالظروف االجتماعية االقتصادية األمر الذي يؤذي إىل  -
 .ترغب يف التعبري عنها تعبريا مؤسسيا

 .العوامل املرتبطة باملؤشرات اخلارجية وانعكاساهتا على األوضاع الداخلية و هو ما نتناوله يف املبحث املوايل -
يف هناية لعوامل و الظروف اليت أدت بكل دولة عربية إىل إجراء بعض اإلصالحات السياسية ارغم 
ي، فإن هناك بعض العوامل املشتركة اليت دفعت معظم النظم السياسية العربية إىل قبول فكرة القرن املاض

وعود  ظهر الذي اختذه شكل هذا التحول سواء كان مقيدا أو يف شكلالتحول الدميقراطي مع اختالف امل
  سياسية 
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يف النظم الدميقراطي تحول الحنو نتناول يف هذا املبحث حتليل جممل العوامل الداخلية اليت دفعت .وغريها
  :السياسية العربية على النحو التايل

  العوامل السياسية: أوال
  العوامل االقتصادية و االجتماعية: ثانيا

  
  العوامل السياسية: أوال

  
طيلة عقدي  واجهت النظم السياسية العربية و بدرجات و أشكال متفاوتة مشاكل و ضغوطا سياسية

من القرن املاضي عربت عن رفض حكم الدولة التسلطية و احتكار السلطة و الثروة  السبعينيات و الثمانينيات
إال أن التعامل مع تلك املطالب و الضغوطات ،السياسية الوطنية من جانب فئة حمددة و املطالبة باملشاركة 

  :1لذا نشري منذ البداية إىل بعض احلقائق و هي خيتلف من نظام سياسي إىل آخر
مسألة عامة بالنسبة  لنظم السياسية مبا يتواكب مع املتغريات اجلديدة اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافياتطوير ا أن -

لكافة النظم السياسية يف العامل، ألن وظيفتها األساسية هي التعامل مع قضايا جمتمعاهتا و مطالبها و السعي 
 .لتلبيتها

اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا ما يؤدي إىل أن هناك اختالفا يف الظروف احمليطة بكل نظام سياسي  -
اختالف التطوير السياسي من نظام إىل آخر، فاآلليات الفعالة لنظام معني قد ال تكون كذلك بالنسبة لنظام 

 .آخر فليس هناك وصفات جاهزة للتطوير السياسي ميكن تطويعها مبا يتالءم و ظروف كل نظام
ة يف اجناز مهمة التطوير ترجع إىل سرعة املتغريات اليت تواجه هذه النظم و أن كافة النظم تواجه معضل -

 .حداثتها، و عدم توافر خربات سياسية سابقة يف التعامل معها
أن الدعوة إىل التطوير السياسي يف املنطقة العربية بصفة عامة ظهرت قبل الضغوطات اخلارجية ألن  -

 .و مل يتواكب معها تطور سياسي مالئم ديدة و متغريات كثرية،دت تطورات عشه اجملتمعات العربية كافة
ثر يف دفع النظم أ يف ظل هذه احلقائق ميكن إمجال جمموعة النقاط ضمن العوامل السياسية اليت كان هلا

  :السياسية العربية للتحول من السلطوية حنو الدميقراطية و هي
  :للنخبة العربيةاإلخفاق السياسي  –أ 

سواء عن  السياسية العربية يف اجململ وريثة خليط من القيادات اليت برزت عشية استقالهلا الوطين تعترب النخب
عن طريق  أولوظائفي خالل صفقات االستقالل مع االحتالل قبيل مغادرة البالد أو ا الوطينطريق النضال 

لنخب القيادات احلزبية الوطنية القبيلة و مشايخ احملميات يف منطقة اخلليج العريب، و قد ضمت تلك ا" دولنة"
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حمللية و رجاالت القبائل، و بريوقراطيي التحديث الغريب ممن درسوا أو مت وازيات اربجالسابقة و رموز ال
الغربية وقد وصفت تلك النخب بأهنا أعتق صيغ احلكم يف العامل و أكثرها انغالقا من  تأهيلهم يف اجلامعات

  .1قراطية حىت مبعايري العامل الثالثناحية املشاركة السياسية و الدمي
استندت النخب السياسية احلاكمة يف الوطن العريب إىل شرعية القوة حلفظ سلطتها و إعادة إنتاجها، 

بناء تلك الشرعية سياسيا بعيدا عن العنف املادي ما أمكن تلك النظم املدنية منها أو العسكرية كما حاولت 
من القرن املنصرم  األخرية  هدهتا الدولة القطرية العربية خالل العقود األربعةإال أن التطورات السياسية اليت ش

على شرعية الثورة مع االنقالبات اليت قامت  فاألنظمةجعلت شرعية األنظمة السلطوية حمل استفهام، 
مع الكيان  1967العسكرية يف مصر و سوريا و العراق فقدت جزءا من مصداقيتها بعد هزميتها يف حرب 

و قد  2الكبت و القهر ضد مجاهريها مما أفقدها الشرعية السياسيةالصهيوين، كما مارست تلك األنظمة 
حماوالت بناء هذه الشرعية من اجناز املشروع التنموي إىل النضال من أجل الوحدة القومية، إىل  تنوعت عناوين

و إذا كان بعض . األجنيباالستغالل  مواجهة اخلطر الصهيوين ، إىل حترير األرض من االحتالل و الثروة من
جنح نسبيا يف حتصيل قدر من الشرعية، و يف متديد حالة من الرضا اجلمعي بسلطته بسبب موقفه قد هذه النظم 

القومي الوحدوي أو بسبب متاسكه الوطين يف وجه االغتصاب الصهيوين، فإنه سرعان ما شهد فيما بعد 
أقام عليه أركان شرعيته، أما القسم اآلخر من النخب احلاكمة، فلم تكن  إخفاقا ذريعا يف حتقيق املشروع الذي

  . 3هذه األسباب مما جعل سلطتها عرضة لالنكشافحىت سلطتها ة متلك يف بني
مة الغالبة يف النظم السياسية العربية هي الضعف الشديد الناتج عن افتقارها إىل الشرعية إن الّس

قادت ضباط اجليش إىل احلكم و مكنتهم من االستيالء على السلطة، ب التارخيية حينا، فهي دولة انقال
ال حققت التنمية االقتصادية، و ال هي ضمنت احلريات  «: زها الشديد عن الوفاء بالتزاماهتا، فهذه النظمجوع

عية السياسية، و ال هي صانت االستقالل الوطين، و ال هي احترمت، و استطاعت التعامل مع التعددية االجتما
  4»و الثقافية

إىل ثالث تفسريات رئيسية أسباب إخفاق النخب العربية  الدراسات إحدىيف هذا النطاق ترجع 
  5:هي
النخب العربية إىل تبعيتها سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا  إخفاقترجع املدارس املاركسية و القومية سبب  -

 .الرأمسالية العامليةللغرب و تعتربها جسورا للمصاحل 

                                                            
دعوات اإلصالح        « خالد، الحروب   -1 ا ب ة و عالقته ى الساحة العربي رات عل ة  .»التغي دد  شؤون عربي ، صيف  )118(، الع

 . 29ص  2004
 .186حمدي، مرجع سابق، ص  -2
 139 - 138مرجع سابق، ص  المسألة الديمقراطية في الوطن،آخرون، الكواري و  -3
ي   سعيد، بن سعيد العلوي و السيد، ولد أباه،  -4 وطن العرب ر،  :دمشق  .عوائق التحول الديمقراطي في ال ، ص 2006دار الفك

66. 
 .250فؤاد عبد اهللا، مرجع سابق، ص  -5



 

 

 

من البعد الديين، و ترى أن التباعد الواقع بني النخب العربية و املد  يف تفسريها اإلسالميةتنطلق املدارس،  -
 .العام، و يف تعثر خطوات النهضة و التقدم االحنطاطاحلضاري هو السبب الرئيسي يف 

قالنية سببا كافيا لضعف األداء تعترب املدارس الليربالية و التحديثية أن التسلطية و افتقار النخب العربية للع -
 .العريب و حمدوديته يف كافة اجملاالت

من جوانب الواقع  امهم اتتجاهل أو تتغافل جانب التفسريادية تفسريات املدارس السابقة أهنا أح ما يالحظ على
  .الفعلي

، وال الليرباليةاطية إن معظم النظم السياسية العربية يف املرحلة الراهنة ال تستقي شرعيتها، ال من الدميقر
من زعامة تارخيية كاريزمية، أو عقيدة ثورية مماثلة ملا كانت عليه الزعامة و العقيدة الناصريتان، و بالرغم من 

خرى، لكن ال املواطنون العرب و ال املراقبون األجانب أوجود استفتاءات و اقتراعات و انتخابات بني فترة و 
هي ملصلحة احلاكم، كما اعتمدت  فهم يعلمون النتيجة امللفقة مقدما و اليتيأخذون هذا كله على حممل اجلد، 

معظم تلك األنظمة السياسية للبقاء يف احلكم أطول مدة على أساليب االبتزاز و القمع و سياسات التأزمي 
إذ  ,هاوال عجب و احلالة هذه أن تتغري وظيفة أنظمة الدفاع بدور« : و يف هذا الصدد يقول الكرت .1وغريها

غالبا ما حتولت اجليوش إىل جيوش قمع ال يهمها الدفاع عن احلدود بقدر ما يهمها القضاء على معارضة 
احتكار الدولة  حداخلية يف سبيل ضمان األمن االجتماعي، و ليس محاية سالمة األمة و وحدهتا، كما تفس

ليفسح اجملال إىل ممارسات جنونية ...واحدللمجال السياسي، السائد من قبل يف ظل التجربة الوطنية و حزهبا ال
  .2»االغتيال و االختطافبطرق شىت مثل التعذيب، تستهدف مراقبة كل شكل من أشكال املعارضة و قمعه 

لقد وقفت الشعوب العربية ضد هذه الطبقة احلاكمة، األمر الذي نتج عنه أن أنشأت حلقة مفرغة من 
لعربية ألن تلك القيادات مل تؤسس نظما جديدة تكفل احلرية الصراع بني الشعب و السلطة يف البالد ا

للشعب و متكن اجملتمع من مواجهة التحديات التارخيية اليت قد تعصف به، و يف مقدمتها قوى  املساواةو
ظهرت اجتاهات إصالحية يف أوساط بعض النخب احلاكمة يف املنطقة شهد و يف ظل هذا امل. 3التجزئة ذاهتا
إصالحات تدرجيية ختفف االحتقان الداخلي، و ارتبطت تلك التوجهات اإلصالحية بتويل ة إدخال العربية حماول

على حالة عدم الرضا  قيادات جديدة مسؤولية احلكم يف بالدها، بينما كان يف حاالت أخرى رد فعل طبيعي
بعض البالد مت إحباطها ممن  مستويات األداء العام يف البالد العربية، و مع أن بعض احملاوالت اإلصالحية يفعن 

يسمون احلرس القدمي، إال أن قدرا من التقدم حتقق يف حاالت أخرى، كما ساهم يف ختفيف بعض النخب 
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اجلماعات للمطالبة باإلصالحات  يف تشجيعاحلاكمة يف البالد العربية من أساليب االستبداد السياسي 
  .1السياسية

  
االنفتاح السياسي من أجل  و ذلك  مبحاولة جية البقاء السياسيتبنت النظم السياسية العربية إستراتي

لكن ظل هذا االنفتاح  ،جذب بعض التيارات السياسية من املفكرين و التكنوقراط و اجلمعيات السياسية
و مبعىن آخر ،حمدودا نظرا للهيمنة السياسية للنخبة احلاكمة أمال منها يف استمرارية و بقاء النظام السياسي 

من خالل التعددية السياسية و األحزاب يستطيع النظام  Défensive démocratisationدمقرطة دفاعية  تبنت
التعددية ضد بعضها البعض ألنه ال يسمح هلا بالزوال و ال باهليمنة على املسرح السياسي بل  أطرافأن يضرب 
ل هيمنته على قيادات األحزاب يف ظل مراقبة النظام السلطوي الذي يسخرها ملصلحته من خال تبقى تتصارع

يتحملها النظام السلطوي  أنحيملها املسؤولية بدال  أحياناالسياسية و المتصاص غضب الشارع العام، بل 
النظم  «إىل ما يقترب من هذا الرأي حينما يذكر أن " حممود أمني العامل " الكاتب العريبيشري و  ،2بنفسه

كفاءات البشرية إىل أدوات بريوقراطية أو جمرد تقنيني مفرغني من الرؤية العربية استطاعت أن حتول الالسياسية 
  .3» التجديدي التغيريياالجتماعية الشاملة، و الوعي السياسي املوضوعي، معزولني عن الفعل السياسي 

يبدو جليا أن هناك نوعا من العالقة القائمة بني السلطة و املعارضة يطلق عليها البـاحـث 
حبيث يستمر االستقرار يف األنظمة السياسية العربية من جهة، " التكميلية"نعت " وليام زارمتان"األمـريكـي 

و املعارضة ة فاحلكوم. عندها و ال تتخطاها من جهة ثانية فها نوعا من اخلطوط تقو ترسم املعارضة لنفس
كان كل طرف ال يستخدم اآلخر  و إذا. هلما مصاحل يتابعاهنا و يكمالهنا داخل النظام السياسي لترسيخ الدولة

  .4لدوره ئهفإن كالمها خيدم مصاحل اآلخر يف أدا
حنو خيار التعددية السياسية لألسباب متارس نشاطها الفعال اجتهت بعض النظم السياسية العربية 

  :5التالية
احة السياسية أن سبب االنفتاح و التعددية هو من أجل قراءة و معرفة قوة هذه األحزاب و شعبيتها يف الس -

 .ر عنهاظمن خالل فسح اجملال هلا و رفع احل
 .رغبتها يف حترير اخلريطة السياسية و كيفية التعامل معها -

مثل رتبط التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية أحيانا بالتنافس بني الدول القطرية نفسها إ        
، و منها من حاولت التخفيف من رد 1989لواحد يف اجلزائر قبل إظهار النظام املغريب تفوقه على نظام احلزب ا
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و . الداخلية يف اجملتمع أو قوى سياسية جماورة للنظام السياسيئات فعل الشارع العام فحاولت جذب بعض الف
ن مفمنها . ال شك أن اجملتمعات العربية ليست مجيعا على املستوى نفسه من التقدم على طريق التعددية اليوم

و منها من حاول أن يطبق التعددية مع بعض ،كما هو احلال يف اجلزائر  يف البداية التعددية بصورهتا الكاملة ىنتب
التضييق على احلريات العامة كما يف تونس و األردن و مصر و املغرب و اليمن، و منها من ال يزال ينظر إىل 

فرقاء  إىل  ال تتحول إىل وسيلة لنقل السلطةالتعددية كخطوة ممكنة حتتاج إىل إجراءات وقائية مسبقة حىت
ودان و الصومال، و منها من ال يزال يعترب أي دول اخلليج االخرى، و الس آخرين مثل الكويت، و رمبا بعض

 ث يف التعددية يعد نوعا من املساس بشرعية السلطة القائمة أو التحدي املباشر هلا مثل العربية السعوديةحدي
  .1وليبيا

حنو التعددية تتم بسرعة هنا، و ببطء هناك، لكن  قى عملية التحول الدميقراطي العريبستب إمجاال
عاين منه و يؤسس تيخرج النظم السياسية العربية من مأزق الشرعية السياسية الذي سأن هذا التحول ؤكد امل

  .لعقد اجتماعي جديد بني احلاكم و احملكوم
  : مجود املؤسسات – ب

طرية العربية سواء من حيث عددها أو إمجايل العاملني فيها تضخم املؤسسات يف الدولة القُ بالرغم من        
أو نصيبها من اإلنفاق العام، ما ترتب عنها متدد دور الدولة يف االقتصاد و اجملتمع، لكن بقيت الدولة القطرية 

مع جمتمعها أو إجياد و هشة حيث عجزت عن خلق عالقة صحية و صحيحة  يف العديد من احلاالت ضعيفة
عديدة بأن هناك فجوة بني الدولة و  خلصت دراساتو, إمجاع بني مواطنيها حول القضايا اهلامة و الكربى

القمع و أساليب و  لفقد سعت الدولة إىل السيطرة على اجملتمع من خال. اجملتمع وهي يف اتساع مستمر
 تسمح من حيث املبدأ بقيام بعض تنظيمات دول عربية ال ممارسات أخرى، ليس هذا فحسب بل هناك دول

ما يعرف باجملتمع املدين كاألحزاب السياسية و النقابات و غريها، أما الدول األخرى اليت تسمح بقيام مثل 
هذه التنظيمات ختضعها للعديد من القيود اإلدارية و املالية و التنظيمية و القانونية اليت حتول دون متتعها 

و الواقع أن التركيز على فعالية النظام و قدراته سواء .2ة عن أجهزة الدولة و مؤسساهتاباستقاللية حقيقي
املؤسسية أو اإلدماجية أو غريها أدى إىل اعتبار صالبة املؤسسات و استقرارها و استمراريتها معيارا حلسن 

ميقراطي و هتميش املواطنة يف الدأّدى إىل إغفال الكلفة اإلجتماعية و السياسية و تراجع البعد مااألداء و هو 
حباجة ملزيد من التطور و النموذجية للتعددية أن الدولة ما زالت يف طور التكوين و الدول العربية حتت ذريعة 

األمن القومي، ى دعاو يف بوتقة الدولة و تأخر الدميقراطية حتت العرقية و الطائفية والقبلية اليت مل تنصهر بعد
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حركة الفرد و كل هذا كان مربرا يف كثري من األحيان حلمالت العنف و قمع  وأن هذا األخري أهم من
  .1احلريات و مطالب حقوق اإلنسان

إن املؤسسات السياسية القائمة يف هذه الدول هي مؤسسات غري فعالة و عاجزة كوهنا ال تستطيع 
. السياسي غري مؤطر بأطر سياسيةو من مث فالصراع . تأكيد سلطة الدولة املادية و املعنوية بصورة دميقراطية

إصدار القرارات و إمنا تصنع القرارات و تتخذ عرب أطر فهو ال مير عرب قنوات املؤسسات السياسية و يؤدي إىل 
هذه املؤسسات و عجزها عن التالؤم و التكيف مع اإلطار حالة أخرى غري األطر املؤسسة، و هو ما يعكس 

املطالب و احلاجات اليت تفرضها هذه  إشباععليه، و عدم قدرهتا على و املتغريات اليت تطرأ  االجتماعي
املتطلبات، و يف هذا السياق يفسر بقاء املؤسسات السياسية هلذه الدول جمرد أبنية أو هياكل عدمية الفعالية 

سيطية يف وبعيدة عن العملية السياسية بعدد األسباب اليت تتعلق مبوقع املؤسسات السلطوية و التمثيلية و الو
  :2ن هنا نستنتج خصائص تلك املؤسساتإطار أنظمتها السياسية و م

من خالل دورها الفاعل و املؤثر حىت جترى العملية السياسية حتت هيمنة تامة : هيمنة املؤسسات السلطوية -
 .للسلطات احلكومية ممثلة بالرئاسات و العناصر املتنفذة

هي غري مؤهلة لتمرير مسامهة املواطنني و نقل مطالبهم و من مث كالربملان ف: ضعف املؤسسات التمثيلية -
 .حتويلها إىل قرارات سياسية

فضعفها إن مل يكن غياهبا جعلها عاجزة عن و اجلمعيات كاألحزاب السياسية : ضعف املؤسسات الوسيطة -
 .احلقيقية يف مترير املطالب و املشاركة السياسيةالقيام بوظيفتها 

  :3لى ما سبق ميكن التمييز يف البالد العربية بني فئتني من النظمتأسيسا ع       
النظم السياسية اليت ال تعرف أي نوع من التمثيل السياسي القائم على حق املواطنني يف : األوىلالفئة تضم  -

 .ن أدىن قيمهاختيار ممثليهم يف اجملالس النيابية، أو تعرف متثيال سياسيا حمكوما متاما من أعلى إىل حد يفرغه م
فيها  االنتخاباتية دورية، و لكن تتعرض النظم السياسية اليت جتري فيها انتخابات تعدد: الثانية الفئة تضم -

لدرجات خمتلفة من تدخل السلطات احلاكمة حبيث تضمن ملؤيديها األغلبية يف اجملالس املنتخبة، األمر الذي 
 .باينةحيول تلك اجملالس إىل مؤسسات شكلية بدرجات مت

من وجهة نظرنا ميكن إضافة فئة ثالثة تضم النظم السياسية اليت جتري فيها انتخابات تعددية مثل حالة لبنان اليت 
و يف حقيقة األمر أّدى مجود املؤسسات السياسية التقليدية يف البلدان . تقتضي ما يعرف بالدميقراطية التوافقية

كها ببنية بدائية  ذات طبيعة عشائرية، قبلية و تقليدية إىل شعور العربية سواء أحزاب حاكمة أو معارضة و متس
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األجيال اجلديدة من املهتمني بالشأن العام، أهنم حمل استبعاد قصدي و إقصاء متعمد من األجيال األسبق خاصة 
ئا يذكر مع تكلس مؤسسات العمل السياسي العريب، و بلوغ أغلب قيادييها سن الشيخوخة دون أن حتقق شي

الم األحزاب هلذه القيود، و يأس اجلماهري من إمكانية سواطنيها بسبب قيود النظم السياسية الضاغطة و استمل
انتشار الفساد يف بنية  انعكس كما . 1التعويل على هذه املؤسسات يف إحداث التغيري و التحول الدميقراطي

عهم إىل اليأس من إمكانية حل مشكالهتم أو احلكم و اإلدارة سلبا على حياة املواطنني و دفالعديد من هياكل 
و هو ما دفعهم إىل نشدان الفرج  ومؤسساهتا اخلروج من أزماهتم املستحكمة يف ظل النظم السياسية القائمة

  .2عرب تغيري حقيقي يطول كل أشكال الفساد و يؤسس جملتمع الشفافية و طهارة اليد و نزاهة املقصد
يؤثر  إقطاعيةتمع املدين يف الوطن العريب فهي مؤسسات ذات صفات أما إذا حتدثنا عن مؤسسات اجمل

هذه املؤسسات جمرد  أصبحتفيها املسؤول أو احلاكم و يتعامل معها مبنظور متلكي، األمر الذي نتج عنه أن 
و حتقيق أهدافه، و يف هذا السياق يقول أحد أدوات خلدمة مراكز النفوذ بدال أن تساهم يف متاسك اجملتمع 

ألنظمة هذه الدول مما يؤدي إىل  للعملية السياسيةشخصانية الطابع األكثر متيًزا المتثل « :كتاب العربال
االستعاضة عن دور املؤسسات السياسية يف العملية السياسية بالدور الذي تلعبه الشخصيات، حيث يتوىل 

يف غطاء منط من العالقات الضيقة،  القادة أو الرؤساء اختاذ القرارات السياسية اإلستراتيجية أو التكتيكية
و بالرغم من تزايد عدد  .3» املؤسسات السياسيةفالشائع يف هذه الدول حلول القادة أو الرؤساء حمل 

خوض ، و التوجس من مؤسسات اجملتمع املدين و تعدد نشاطها ما زالت تعاين من نقص املهارات التنظيمية
ناع بعضها بأن متكينها من ممارسة نشاطاهتا و قيامها مبهماهتا مرهون فضال عن اقت، االئتالفيةجتربة التجمعات 

برضاء السلطات الرمسية عليها مما جيعلها أكثر عرضة لالستجابة إلستقطابات السلطة أو الرضوخ للضغوط اليت 
مل نعرف لقد أثرت كثريا حالة اجلمود السياسي اليت مرت هبا األمة زمنا طويال على هويتها و  4.متارس عليها

ثر تأثريا مباشرا أزمنا يف التاريخ احلديث و املعاصر متيز هبذا القدر من اجلذب السياسي، فطول العهد باالستبداد 
على إمكانية ظهور تيارات سياسية تعرب عن اآلنية، و يف هذه الفترة الطويلة من اجلمود السياسي كانت 

اسية خاصة مع تراجع العديد من التيارات األخرى اليت احلركات اإلسالمية هي احملرك احلقيقي للحياة السي
  .5ظلت مؤثرة حىت منتصف السبعينيات من القرن املاضي

حتولت الشعوب العربية إىل مجوع تقف ضد تلك املؤسسات  حباطيف ظل هذا املشهد املثقل باإل
أخرى باختالف ظروفها الداخلية التغيري ختتلف من دولة عربية إىل ظاهر أن م إال،مل نقل ضد الدولة  إنالرمسية 
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الرضا على احلالة اليت  و عالقاهتا اخلارجية لكن يظل الشعور الشعيب يف تلك الدول يتراوح بني السخط و عدم
وصلت إليها األوضاع العربية، فضال عن احلراك السياسي و اإلجتماعي الذي شهده الشارع العريب، و الذي 

  .ة و سياسية للشعوب العربيةيعرب عن مطالب اقتصادية و اجتماعي
  :الفجوة بني اخلطاب السياسي و الواقع –ج 

االقتصادي، االجتماعي و الثقايف عن وجود فجوة بني ما يذاع يف اخلطاب  ،كشف الواقع السياسي    
السياسي للحكومات العربية، و بني ما تعانيه شعوب املنطقة، فاخلطب و التصرحيات الرمسية اعتادت تقدمي 

يف حني تقدم البيانات ،ة مشرفة جدا عن االجنازات اليت حتققت بشأن الدميقراطية و التنمية االقتصادية صور
خاصة حمطات التلفزيون والتصرحيات و املقاالت اليت تتضمنها صحف املعارضة و وسائل اإلعالم و االتصال 

ع السياسي و االقتصادي واالجتماعي العربية اليت تبث عن طريق األقمار الصناعية صورة مشوهة جدا عن الواق
العريب، فقد سامهت تلك الفضائيات غري التابعة مباشرة للدول العربية يف معاجلة أوجه القصور املرتبطة باإلعالم 

و يف املقابل فقد . 1الرمسي األمر الذي أكسبها مصداقية كبرية و قدرة عالية على التأثري يف الرأي العام العريب
الرمسي مصداقيته إىل حد كبري لدى قطاعات عريضة من الشعوب العربية مما أسهم يف تغذية  اخلطاب العريب

ففي الوقت الذي « : عزوفهم عن املشاركة يف العمل السياسي، و يف هذا الصدد يقول حسنني توفيق ابراهيم
و تزامنها يف خمتلف يعاين فيه املواطنون أو قطاعات كبرية من جراء تدين مستوى األداء و تفاقم املشكالت 

  .2»اجملاالت، جند أن تصرحيات الوزراء و املسئولني تقدم صورة مغايرة متاما هلذا الواقع 
ترتب على غياب عالقة صحية بني اخلطاب السياسي للدولة و واقع اجملتمع بروز جمموعة من املظاهر 

  :3السلبية و هي
 .عية لضمان سيطرهتا على اجملتمعتزايد جلوء الدولة إىل السياسات و املمارسات القم -
السياسية بسبب غلبة الطابع املركزي و الرمسي على العملية السياسية من  شاركةاملغياب أو تدين مستوى  -

 و الفعالة من جهة ثانية املؤسسيةجهة، و غياب أو ضعف قنوات املشاركة السياسية 
ىل ممارسة بعض أعمال االحتجاج و العنف جلوء بعض التيارات و احلركات السياسية و االجتماعية إ -

 .السياسي اليت تستهدف الدولة و رموزها
موضوعا مهما يف  2001سبتمرب  11و يف سياق آخر أصبح خطاب اإلصالح السياسي عقب أحداث 

املناظرات العامة يف العامل العريب و خاصة يف الدول املعروفة بأهنا حتكمها حكومات صديقة للواليات املتحدة 
عمان و الكويت، و إىل حد أقل يف  ,البحرين , لك يف قطر ذاألمريكية و حتديدا يف مصر و السعودية و ك
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الدول اليت ترتبط حكوماهتا بعالقات ال تزال سيئة مع الواليات املتحدة األمريكية مثل سوريا، أو يف الدول اليت 
  .1حازت مؤخرا على تقدير و مباركة أمريكا و بريطانيا مثل ليبيا

  
  
  
  
  
  

  العوامل االقتصادية و االجتماعية: ثانيا
  

تبنت العديد من النظم السياسية العربية سياسات التثبيت االقتصادي و التكيف اهليكلي بعد أن واجهت     
أزمات اقتصادية متثلت يف ركود معدالت النمو االقتصادي و ارتفاع معدالت التضخم و تفاقم عجز ميزان 

 االحتياطات الرمسية من العملة الصعبة و ارتفاع حجم املديونية مما أدى إىل ية، و تديناملدفوعات  اخلارج
من هنا حناول تقصي العالقة بني األزمة . تراجع دور الدولة الريعية و تدين املستوى املعيشي للمواطنني

  :و التايلحالتحول الدميقراطي على النو عملية و االجتماعية االقتصادية 
  :ت االقتصادية و تراجع دور الدولة الريعيةاألزما –أ 

تزامنت عملية االنفتاح و التحول الدميقراطي اليت شهدهتا بعض النظم السياسية العربية يف الثمانينيات 
و االندماج يف األسواق و اخلصخصة و التسعينات مع البدء بسياسات االصالح االقتصادي فكان حترير 

االستقرار االقتصادي، لكنها مل حتقق التنمية اليت تنشدها  إحداثسياسات يف جنحت تلك الالسوق العاملية، و 
الدميقراطي على أنه نوع من التعويض السياسي للمواطنني  لقد نظرت النظم احلاكمة إىل االنفتاح. 2كل دولة

ليت ال حتضى و لتمرير سياسات التثبيت االقتصادي و التكيف اهليكلي ا.لعجزها عن مواجهة األزمة االقتصادية
بالشعبية و خباصة خالل مراحلها األوىل ألن آثارها السلبية تصيب بصورة كبرية الفقراء و حمدودي الدخل 

  .3يشكلون الكتلة السكانية األكرب يف معظم الدول العربية لذينا
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الوطن العريب يف ظل الطفرة  بعض أحناء يف 1يةالدولة الريع و يف حقيقة األمر فقد ترسخت ظاهرة
النفطية اليت امتدت من منتصف السبعينيات و حىت منتصف الثمانينيات، حيث كانت النخب احلاكمة تتلقى 

املتولدة من تسويق النفط يف اخلارج، و تقوم بتوزيع جزء منه عن طريق برامج " الريوع " العائدات النفطية 
بدول رصد " وصفها  " وشياين جياكومو ل"  الكاتب أنالعام ملبية مجيع حاجات املواطن حىت  اإلنفاق
مقابل دول اإلنتاج، باعتبار أن األوىل حتتاج سياسة مصروفات أكثر مما حتتاج إىل سياسة " صات يالتخص

أن هناك تأثري سليب للنفط يف إعاقة الدميقراطية يف الدولة النفطية " ميكائيل روس " ويرى . اقتصادية متكاملة
  :2على مستووين مها

حيث تساهم املوارد املالية اليت توافرت لدى النظم احلاكمة يف جعلها : Renter effectجرالتأثري املستأ •
باعتبارها هي القادرة على املنح و املنع، مما أدى على خلق راء الوالء و ضمانه شأكثر قدرة على 

طالب املشاركة مشرائح اجتماعية و اقتصادية ريعية مرتبطة باحلكم و جهاز الدولة، و تقليص 
 .تكريس الطبيعة التسلطية للدولةو السياسية

حيث مكنت العائدات النفطية الضخمة النخب احلاكمة يف الدول  :Repression effectالتأثري القمعي •
 .املعنية من اإلنفاق على حتديث األجهزة األمنية و العسكرية بغرض تأمني استمرار النظم احلاكمة

اخلليجية  يات و أوائل الثمانينيات دورا كبريا يف حتصني األنظمة الريعيةلعبت الطفرة النفطية يف السبعين      
اخلليجية  حيث أدت تلك الطفرة إىل غض النظر عن املمارسات القمعية للدولة، فلم يهتم أفراد اجملتمعات

ت جمموعة من افرظت. 3حلقوقهم السياسية و املطالبة بتقييد السلطة و احلد من انفرادها بالشؤون السياسية العامة
و أدت إىل تراجع ظاهرة االقتصاد الريعـي  و وضعت الدولة الريعية يف أزمة  منذ منتصف الثمانينيات العوامل

البترولية و غري البترولية اليت كانت تستفيد من املساعدات  اقتصادية نتيجة اخنفاض أسعار البترول للدول العربية
القروض، كما تدنت أسعار املواد اخلام األخرى مثل أسعار  أو وليةو املنح و عائدات العمال من الدول البتر

لدول مثل األردن و املغرب، إضافة إىل تأثريات املناخ و عدم سقوط األمطار يف الدول اليت تعتمد  الفوسفات
اسات و انتشار الفساد اإلداري، كل هذه العوامل دفعت النظم السياسية العربية لتبين سيالزراعي  اإلنتاجعلى 

التصحيح االقتصادي مما أدى إىل رفع أسعار املواد الغذائية و ارتفاع نسبة البطالة يف ظل الزيادة السكانية 
، و اخنفاض قيمة العملة النقدية بسبب سياسة اخلصخصة يف كثري من الدول وتراجع التنمية االقتصادية

  .4العربية
                                                            

من ℅ 40هي التي تعتمد على مصادر خارجية في الحصول على نسبة يعتد بها من إيراداتها تتجاوز : الدولة الريعية -1
الدولة الريعية بشكل جلي في الدول العربية النفطية و خاصة في منطقة الخليج  إجمالي اإليرادات، و قد برزت ظاهرة
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لتحدث زيادة كبرية يف  1990كويت سنة جاءت حرب اخلليج الثانية على إثر احتالل العراق لل
ا حتملته هذه الدول من فاتورة األعباء و الضغوط املالية امللقاة على عاتق دول جملس التعاون اخلليجي نظرا مل

إنفاقها على التسليح و شؤون األمن و الدفاع من ناحية أخرى، زيادة كبرية يف  وثاحلرب من ناحية و حد
هشاشة الدولة الريعية يف اخلليج و شكلت حتديات جدية هلا، ففي الوقت الذي وقد كشفت تلك الكارثة عن 

الدول الريعية مسالك عديدة للتعامل مع  بنتت ها و التزاماهتاؤتراجعت فيه العائدات املالية للدولة تزايدت أعبا
ء إىل القروض تلك التحديات منها تقليص اإلنفاق العام و فرض ضرائب على بعض السلع و اخلدمات و اللجو

  .1و تبين برامج اخلصخصة
من خالل سياسات التحرير  االقتصادإهناء هيمنة الدولة على على  يف هذا النطاق أكدت عدة دراسات

و ختصيص القطاع العام من شأهنا تدعيم عملية التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية  االقتصادي
ي إىل خلق قوى اقتصادية و اجتماعية مستقلة عن الدولة و بعيدة عن أن هذا التوجه االقتصادي يؤد باعتبار

  .2هيمنتها االقتصادية ما يسهم يف تقوية اجملتمع املدين الذي يشكل ركيزة أساسية للتحول الدميقراطي
املواطن من توزيع للريع  ارتبطت شرعية النظم العربية يف الدولة الريعية أو شبه الريعية مبدى ما يتمتع به

" فان دي فالكريك "يف هذا الصدد يشري أي أن الشرعية السياسية يتم شراؤها باملنح و العطايا االقتصادية و 
إن العائدات « :إىل خطورة االعتماد على الشرعية السياسية من خالل املساومة بتوزيع الريع حيث يقول

بالعوائد دون مة احمللية أن تتصدق الضخمة اجملتمعة للحكومة يف دولة الريع هو سيف ذو حدين يتيح للحكو
و خيطئ من يتصور أن النظم  .3»اعتبار للتمثيل النيايب على أساس املبدأ املقلوب أن ال متثيل دون ضريبة 

، فرغم أحداث العنف و االغتياالت اليت شهدهتا استطاعت حتقيق السياسيالسياسية العربية مل حتقق االستقرار 
سياسي نتيجة إتقان النخب العربية احلاكمة أساليب و تقنيات السيطرة السياسية مستوى عال من االستقرار ال

و اليت تراوحت بني االحتواء باستخدام املوارد املالية اليت أتاحتها الطبيعة الريعية املهيمنة على اقتصاديات 
يف سياق آخر شجعت  و. 4أجهزة القمع اليت جرى االهتمام ببنائها و تطويرهاباستخدام املنطقة، و اإلخضاع 

األوضاع االقتصادية و االجتماعية السيئة يف كثري من الدول العربية على مساومة سوء األوضاع االقتصادية 
عمليات االنفتاح ارتباط و الدليل على ذلك ،للحصول على الشرعية السياسية من خالل التلويح بالدميقراطية 

األزمات االقتصادية و مع تطبيق سياسات التثبيت االقتصادي ب ية الدميقراطي يف النظم السياسية العربوالتحول 
 و أحيانا متزامنة مع جمموعة من األحداث املعربة عن سخط الشارع و رفضه لألوضاع ,و التكيف اهليكلي

يف ظل هذه األوضاع يكون أمام و  .الناجتة عن تلك السياسات كارتفاع أسعار املواد الغذائية و تسريح العمال
  :كومات خياريناحل
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 .إما التراجع عن خطوات اإلصالح اهليكلي اليت باشرهتا احلكومات 
 .مل امتصاص نقمة اجلماهري على األوضاع السائدةأإما االنفتاح حنو الدميقراطية على  

 1977جانفييف مصر " بانتفاضات اخلبز"العديد من النظم العربية شهدت أحداثا أو ما يعرف  أنجتدر اإلشارة 
اليت أدت إىل التعددية  1984و جانفي  1980قفصة  أحداث، يف تونس 1990 - 1984 -1981غرب سنةو امل

. سقوط النظام العسكري جلعفر منريي و جميء حكومة مدنية و1985و انتفاضة السودان  1988احلزبية سنة 
يف جنوب  1989يل كما أدت أحداث أفر, اليت أدت إىل التعددية احلزبيةيف اجلزائر  1988وأحداث أكتوبر 

قييمنا لتلك األحداث ميكن القول أهنا ت إطارو يف  .1السياسية و عودة احلياة الربملانيةاألردن إىل خيار التعددية 
ك املعارضة ذات اليد الطوىل فيها، كما أن احلساسية البالغة مل تقع بتوجيه من املعارضة اإلسالمية و مل تكن تل

ألنظمة املعنية اجتاه القالقل يف ما يسمى عادة بالشارع، قد ساعد على تفسري إن مل نقل اخلوف الصريح لدى ا
إذ أنه مشل تنازالت مهمة يف  السبب وراء عدم اقتصار رد الفعل الذي أبدته تلك األنظمة على القمع وحده

أعلنت نية االجتماعي و السياسي فلغرض إعادة اهلدوء و السلم االجتماعي و الوحدة الوط،اجملال االقتصادي 
احلكومات العربية عن تعديالت يف برنامج التكييف البنيوي، الذي أوصت به املؤسسات املالية الدولية وقررت 
تلك احلكومات يف الوقت ذاته توسيع عملية التحرك حنو الدميقراطية و هي العملية اليت كانت قد بدأت من 

  .19842سنة ، و يف األردن1981، ويف تونس سنة 1976قبل يف مصر سنة 
اجتهت العديد من النظم السياسية العربية حنو خيار التحول الدميقراطي يف حماولة منها الستعادة          

و بالتايل تضمن استقرارها و استمرار وجودها يف احلكم يساندها يف ذلك قروض و  ،شرعيتها أو جتديدها
يعنيه من استمرار يف سداد ديون الدول الغربية مساعدات غربية ضمن و خارج برامج االصالح االقتصادي مبا 

أسواق الدول العربية أمام جتارة الدول الغربية، إال أن تلك السياسات االقتصادية اليت انتهجتها النظم و فتح 
  .العربية كانت هلا انعكاسات على األوضاع االجتماعية و هو ما نتناوله يف النقطة املوالية

  :و التحول الدميقراطي التغيريات االجتماعية –ب 
دفعت التحوالت االجتماعية يف األقطار العربية خالل مثانينيات و تسعينيات القرن املاضي حنو التحول  

الدميقراطي حيث طرأ تغيري على اهليكل الطبقي بنشوء طبقة متوسطة تعيش يف املدن بدأت تؤدي دورا متزايدا 
رغم من حجمها احملدود و ينحدر أعضاء هذه الطبقة من كبار على الساحتني االجتماعية و السياسية على ال

هذه الطبقة حبصوهلا على قدر من التعليم و نظرة عصرية إىل األمور،لكن مع  التجار و أعيان األرياف، و متيزت
ضعف التحالف السياسي و االجتماعي الذي كان قائما بني الطبقة الوسطى و الطبقات األدىن عمال وفالحون 
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بدأت مرحلة جديدة مع سياسة االنفتاح منذ ،ة االرتباط و التورط يف دائرة االقتصاد العاملي و زياد
  :1شهد اجملتمع العريب خالهلا عدة تبدالت متيزت مبا يلي ،السبعينيات

الطبقة الوسطى احلاكمة إىل طبقة عليا جديدة متتلك إىل جانب النفوذ السياسي العديد  حتول بعض عناصر -
 .ا االقتصادية و املراكز االجتماعيةمن املزاي

 .زيادة الفجوة بني الطبقات العليا و الوسطى و الدنيا مع تدهور أوضاع الطبقة األخرية إىل أدىن مستوى -
االرتباط باالستثمارات األجنبية و االنسياق وراء سياسات الدول الرأمسالية الكربى و الشركات  زديادا -

 .متعددة اجلنسيات
الفساد االقتصادي و السياسي بني كبار العاملني يف جهاز الدولة مبا يف ذلك العموالت و الرشاوى،  نتشارا -

 .وسرقة املال العام مع تعذر تتبع العناصر املفسدة لتمتعها حبماية أصحاب النفوذ
، و ضعف و لعل تفسري تلك املظاهر يرجع أساسا إىل ابتعاد النظم السياسية العربية عن منوذج احلكم الصاحل

تقوم بينها و صعود مؤسسات القهر املنظم، و غياب مؤسسات احلكم، و هتتك عالقات الضبط اليت يتعني أن 
  .2لة الفعالة، و خباصة بواسطة الناس مباشرةءاملسا

برزت يف بعض األقطار العربية الطبقة الوسطى ممثلة يف العمال و املثقفني و التجار و خمتلف الشرائح       
ة الدخل يف اجملتمع، و الذين أصبحوا يطالبون حبقوقهم السياسية و يؤكدون على دورهم السياسي، متوسط

حيث نشطت النقابات العمالية يف املغرب و كان هلا دورا بارزا يف احلياة السياسية من خالل قيامها 
تونس و السودان  االقتصادية و السياسية، و كثر االعتصام يفباإلضرابات و االحتجاجات على األوضاع 

وحىت يف الدول البترولية اليت واجهت أزمات مالية، أصبحت اآلن تواجه البطالة عند مواطنيها،و إزاء هذه 
األوضاع أخذت النظم السياسية العربية باالنفتاح و التحول الدميقراطي على أمل امتصاص نقمة 

أن األنظمة العربية شأهنا شأن «: ما يذكرما يقترب من هذا الرأي حين إىل"برهان غليون "يشري و.3الشارع
أنظمة العامل الثالث مجيعا يف هذه احلقبة تتعرض لنوعني من الضغط القوي ضغط سياسات صندوق النقد 

ط امليزانيات، و ضغط الشارع الذي يئن حتت وطأة األزمة بضتطلبه من ضرورة تقليص النفقات وو ما ي الدويل
يزال  االجتماعي الاالقتصادي و إخفاق السياسة التقليدية و بني اإلصالح  االقتصادية الطاحنة اليت خلفها

  .4»إن مل يكن الكامل لألزمة الراهنةاالجتاه السائد حىت اليوم هو حنو حتميل الطبقات الشعبية القسط الرئيسي 
تفادت من يف سياق آخر واجهت الدول النفطية و خاصة يف اخلليج العريب ظهور طبقة جديدة  اس         

باملشاركة  و استطاعت أن تستقل ماليا من خالل الثروة الكبرية، مما جعلها تطالبقرهبا من األنظمة القبلية 
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النخب احلاكمة يف العقود السابقة مثلما حيدث يف  السياسية بعد أن كانت تعتمد على مكرومات و عطايا
  .1العربيةالكويت، السعودية، قطر، سلطنة عمان، البحرين و اإلمارات 

تعددت العوامل االجتماعية اليت سامهت يف دفع عملية التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية و ميكن 
  :إمجاهلا فيما يلي

 ،انتشار الظاهرة احلضرية و توسعها مع ازدياد عدد السكان يف الوطن العريب بسبب النمو السكاين املرتفع -
و العائلية، و دفع الشرائح املهاجرة أأوجد واقعا جديدا خفف االنتماءات القبلية واهلجرة من الريف إىل املدينة 

إىل احلضر أن تنخرط يف العمل السياسي كما هو احلال يف دول املغرب العريب و مصر و السودان و سوريا 
 .ولبنان

الل دور التجمعات سامهت احلركة النسائية يف التحول الدميقراطي يف العديد من األقطار العربية من خ -
يف احلياة السياسية و الربملانية مثل دخوهلا الربملان واملنظمات النسائية و منظمات حقوق اإلنسان يف املشاركة 

سلطنة عمان و قطر شاركت , السودان ,يف تونس، اجلزائرأما ، 1993، و يف املغرب سنة 1993يف األردن سنة 
 .1999اقتراعا و ترشيحا سنة  املرأة ألول مرة يف االنتخابات  البلدية

دفع ازدياد نسبة التعليم و خاصة اجلامعي يف الدولة القطرية العربية، و الدراسة يف اجلامعات األجنبية إىل  -
ن ااملطالبة باملشاركة السياسية من خالل التأثري الثقايف يف األنظمة الدميقراطية للبلدان اليت درسوا فيها، خاصة 

 .اليات املتحدة األمريكيةدرست يف أوروبا و الو العربية النخببعض 
النظم السياسية العربية إىل تبين اخليار الدميقراطي بعدما عجزت عن توفري بدائل  االجتماعيراك احل دفع -

  .أخرى تؤدي إىل حتقيق االستقرار السياسي
ملاضي أن مخسة حتوالت كان من القرن ا االخرية التطورات اليت وقعت يف العشرين سنةو باملنطق نفسه تشري 

  :2هلا األثر البالغ يف اهتزاز بنية النظم السياسية العربية، و ميكن إمجاهلا فيما يلي
هناك عملية إحالل و جتديد يف قمة هرم السلطة السياسية ألسباب طبيعية بيولوجية ناجتة عن موت القادة -1

 .ردن و املغرب و سوريا و قطر و البحرينالتارخييني و حل حملهم قيادات أكثر شبابا نسبيا يف األ
مل يعد االعتماد على النفط وحده كافيا لشراء الشرعية السياسية يف الدول النفطية، حيث تراجعت أسعار -2

النفط يف الثمانينيات و التسعينيات، مث ارتفاعها يف السنوات األخرية من هذا القرن مما جيعل تلك النظم حتت 
 .ت سيطرهتارمحة متغريات ليست حت

بدأ التباين بني احلركات اإلسالمية املتطرفة و احلركات اإلسالمية املعتدلة يزداد بوضوح بفضل جهود  -3
 .املعتدلة منها من أجل مصاحلة تارخيية مع مؤسسات النظام الدميقراطي و بعض قيمه
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سهولة يف نقل املعلومات اتساع الفضاء العام غري احلكومي بسبب ما وفرته تكنولوجيا االتصاالت من  -4
 .واألفكار بسرعة فائقة

تراجع اإليديولوجية القومية العربية يف صيغتها التقليدية اليت كانت تعلي من قضية الوحدة على حساب  -5
 .قضية الدميقراطية

ملية عملية التحول الدميقراطي أن تشرع النخبة احلاكمة و املعارضة يف ربط ع تتطلب من هذا املنطلق         
اء تلك احللقة يعين بتر اإلصالحات مما يؤدي من جديد إىل فاإلصالح االجتماعي باملشاركة السياسية ألن انت

األزمة و يزيد استمرار ، الدموية الرتاعات االجتماعية اليت قد تأخذ شكل التمّردات الدينية أو االنتفاضات
يف هذا حيث يقول ري حسها الوطين و السياسي االقتصادية واالجتماعية من هتميش الفئات الشعبية و تدم

إن غياب املشاركة السياسية و احلوارية يدفع بالنخب املستبعدة إىل املراهنة املتزايدة « : الصدد برهان غليون
على اجلماهري املتحولة ببساطة إىل كتل يسهل التالعب هبا و استخدامها يف مشاريع الثورات اخلاصة حىت 

عن  اإلقليميالعاملي و  احلديثبدو هذا االحتمال بعيدا اليوم بسبب اآلمال اليت أعطاها تفرض نفسها و قد ي
  .1»ارتبطت يف أذهان الناس بإمكانية التغيري السلمي لألوضاعالدميقراطية و الوعود اليت 

الوطن  االجتماعية املعارضة املعادية للنظم السياسية احلاكمة يف -بإمكان القوى السياسيةوجهة نظرنا  من
العريب أن توظف تدهور األوضاع االجتماعية للمواطنني من جهة و االحتقان السياسي و فقدان النظم 

ري السلمي و الوصول غيلشرعيتها من جهة ثانية يف تفجري األوضاع يف املنطقة كتعبري عن اليأس من إمكانية الت
 .إىل السلطة بالطرق الدميقراطية
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  حث الثايناملب
  الدوافع اخلارجية للتحول الدميقراطي

  
العربية ضرورة  على النظم السياسية تتالحقت تطورات النظام الدويل احلايل خبطى حثيثة استوجب

و ال جدال أن تلك التطورات تؤثر و ستؤثر بشكل متزايد على تلك النظم و من  ,مواكبتها و استيعاب آلياهتا
ذه سلبا أو إجيابا سوف تتوقف على رد الفعل العريب إزاءها، و األهم مدى قدرة الطبيعي أن درجة التأثري ه

النظم العربية على إعادة تشكيل نفسها حىت ميكنها التعامل اإلجيايب مع جممل التحوالت ألهنا تطرح فرصا ينبغي 
  .االستفادة منها، و خماطر مطلوب االتفاق حوهلا و العمل على جتنبها و مواجهتها

مع انرباء الواليات  ت الدميقراطية تشكل قضية حمورية يف ظل النظام الدويل احلايل خاصةأصبح 
املتحدة األمريكية كقوة عظمى مع زوال الثنائية القطبية على إثر تفكك املنظومة االشتراكية بقيادة اإلحتاد 

م الواليات املتحدة زادت من اهتما 2001السوفيايت السابق، و لعل أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 
عن غياب يف اعتقادها األمريكية بنشر الدميقراطية يف الوطن العريب على اعتبار أن تلك اهلجمات ناجتة 

الدميقراطية يف النظم العربية و بالتايل أصبح نشر القيم الرأمسالية و على رأسها احلرية و الدميقراطية و حقوق 



 

 

 

األمريكية و جزء من اإلستراتيجية الكربى يف حماربة ما وصفته اإلنسان أحد أولويات السياسة اخلارجية 
  .باإلرهاب

اخلارجي على العامل  بداية القرن العشرين إىل هنايته تزايدا مطردا يف درجة تأثري ذمنيشهد العامل 
دود بينه تآكلت فيه و هتاوت احل طار هذا التأثري يشهد العامل حاليا اختراقا كثيفا من اخلارجيإو يف . الداخلي

و بني الداخلي و مل يعد هذا االختراق قاصرا على املستوى السياسي بل تعداه إىل املستوى االقتصادي 
واالجتماعي، فقد برز دور اهليئات الدولية املاحنة ممثلة يف صندوق النقد الدويل و البنك العاملي و اليت تربط 

قراطي و منعها عن النظم اليت تنتهك فيها حقوق اإلنسان مساعداهتا املالية والفنية باإلصالح و االنفتاح الدمي
االقتصادية عونة دأبت الدول الرأمسالية اليت متسك بزمام املقد ومتنع مواطنيها من ممارسة حقوقهم السياسية، و

وطة، إىل إعادة تشكيل اجملتمعات على النحو الذي تراه حمققا ملصاحلها، و هبذا املعىن ظهر مفهوم املساعدة املشر
  .أي ربط تلك املساعدات بإجراء حتوالت كيفية باجتاه الدميقراطية

  :يعاجل هذا املبحث ضغوطات البيئة اخلارجية على النظم السياسية العربية على النحو التايل
          .الضغوطات السياسية الدولية :أوال

  .الضغوطات االقتصادية الدولية: ثانيا 
  
  

  لدولية الضغوطات السياسية ا: أوال
  

املتغريات  ضغطرغم تداخل و تفاعل املتغريات الداخلية و اخلارجية يف دفع التحول الدميقراطي إال أن 
العوامل الداخلية، و تتضح أمهية البعد اخلارجي من جهة يف الدولية كان أكثر فعالية يف بعض األحيان من 

اإلحتاد األورويب، و من جهة ثانية يف و دول اهتمام الدول الكربى و حتديدا الواليات املتحدة األمريكية 
  .ضغوطات املؤسسات املالية مثل صندوق النقد الدويل و البنك العاملي من خالل املساعدات و املنح الدولية

من هنا يتضح تأثري القوى الدولية اليت ترتبط مصاحلها بالوطن العريب، حىت أهنا تساهم يف هندسة التحوالت 
  :ظم السياسية العربية، و من بني العوامل اخلارجية ذات التأثري يف هذا اجملال نذكر ما يليالسياسية داخل الن

  :انتهاء احلرب الباردة و تفكك اإلحتاد السوفيايت السابق – أ
السابق و بقية بلدان شرق أوروبا و اجتاه هذه الدول حنو  إن اهنيار نظام احلزب الواحد يف االحتاد السوفيايت 

ل من الدميقراطية الليربالية و اقتصاد السوق قد افقد نظام احلزب الواحد شرعيته اإليديولوجية تبين أشكا
ار ياهنو مع هبذا النظام اقتداء بتجربة اإلحتاد السوفيايت،  أخذت والسياسية يف العديد من البلدان العربية اليت كانت



 

 

 

أدى انفكاك الكتلة السوفياتية وختلص . 1خرىهذه التجربة يف دول األصل فقدت مربر استمرارها يف الدول األ
السياسية املغلقة و دخوهلا يف مسلسل نساق األو  أوروبا الشرقية من نظام احلزب الواحد روسيا و دول

  :2الدميقراطية إىل أن تتحرر من عائقني كبريين مها
ملة لصاحل أوسع اجلماهري و شا األول يف النموذج السوفيييت الذي كان يطمح إىل حتقيق تنمية سريعةيتمثل 

اهنارت كل اآلمال اليت كان يعلقها عليه الكثري من الزعماء و األحزاب يف عدد  باهنياره يف عقر داره والشعبية، 
و بالتايل سقطت األطروحات اليت كانت تستبعد أو تؤجل الدميقراطية السياسية باسم , من األقطار العربية

أما العائق الثاين فهو انسحاب االحتاد السوفيايت من مركز ،  التنمية الشاملة وحتقيق الدميقراطية االجتماعية 
من جهة من اقتدائها بالنموذج السوفيايت يف  تضررجعل الدميقراطية يف الوطن العريب ت االقطب املنافس للغرب مم

بالتايل ضد  احلكم و التسيري، و من جهة ثانية من تدخل الغرب بصورة متواصلة ضد اإلرادة الشعبية و
يف ظل نظام احلرب الباردة الذي كان سائدا  الدميقراطية يف األقطار اليت كان يستتبعها أو يطمح إىل استتباعها

  .منذ احلرب العاملية الثانية
هو الذي كان قائما على الثنائية القطبية مييل ألن يكون عاملا لقطب واحد  لقد أصبح النظام الدويل

يف " بيشر " و " شاك " ي بقيادة الواليات املتحدة األمريكية، و يف هذا السياق يقول القطب الرأمسايل العامل
، لقد اتسمت هناية القرن العشرين بتلك القوة غري العادية ألمريكا يف النظام الدويل«  :حبثهما املشترك

و العسكرية الواليات املتحدة األكثر ثقال يف اجملاالت األساسية للقوة االقتصادية كفة وأصبحت 
إهنا متتلك اليوم أقوى األنظمة االقتصادية و أكثرها ديناميكية، و أكثر اآلالت العسكرية رهبة ...والسياسية

  .3»وتطورا و رأيا عاما متماسكا بشكل مذهل يف دعمه خليارات حكومته، فيما يتعلق بدور أمريكا يف العامل
د السوفيايت إدراك حجمه احلقيقي رغم تكافؤه بدأ االحتا 1985السلطة عام  "غورباتشوف"منذ تويل 

و األخالقي العسكري مع الواليات املتحدة فإنه فقد اجلولة العاملية على صعيد النفوذ السياسي و االقتصادي 
و تسعى  االشتراكيةواملذهيب، و ترك أوروبا الشرقية بكلها تنهار الدولة بعد األخرى و تتخلى عن املاركسية و 

يف اجلماعة األوروبية أو حىت  يف النظام الرأمسايل العاملي نفسه من خالل الرغبة يف االخنراط إلدماج نفسها
  .4الوحدة الكاملة معه كما هو احلال بني أملانيا الشرقية و الغربية
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به من حيث قدرته على  حيتدالقد برزت أوروبا الغربية يف أعني شعوب أوروبا الشرقية كنموذج 
تنمية االقتصادية يف ظل مناخ من احلرية السياسية الكاملة، كما توافرت لدول أوروبا للحتقيق ظروف أفضل 

من أجل الدميقراطية، فرغم طابعها االستبدادي جنحت يف حل القضية ورة الشرقية معظم الشروط الالزمة للث
طلب الدميقراطي االجتماعية و قطعت شوطا يف جمال التعليم و اخلدمات الصحية و الثقافية عندها أصبح امل

ني واسعة ب ملحا مع تفشي ظاهرة الفساد و إساءة استخدام السلطة و مظاهر  القمع السياسي و بروز فجوة
   .1األطروحات النظرية و الواقع الفعلي

ويف هذا اإلطار ميكن فهم مأزق الغورباتشوفية اليت تعين إصالح النظام بغية تقويته دون املساس 
أو إعادة  "الربيسترويكا"شعار"الغورباتشوفية "رفعت باإلطار الدستوري للدولة حيث  لسفية وباملنطلقات الف

فقد املركز يف  يف حني, املقيدة التدرجية و "غالسنوستال "هيكلة النظام لتجديده، و رفعت معه شعار
و اخلارج  اإلمرباطورية شرعيته اإليديولوجية، و مل يعد ميلك اإلمكانات الضرورية ملقاومة ضغوط الداخل

حلماية اإلمرباطورية حيث انفجرت حركة التغيري يف االحتاد السوفيايت السابق بروافدها الليربالية و األصلية من 
يدل حجم حركة االحتجاج و املدى الذي بلغته على أن .2و بتياراهتا الشعبوية و النخبوية إثنية و دينية و قومية

ات و إمنا سرعت من إنضاجها، و سامهت يف إجراء التحول مل ختلق هذه املعطي "غورباتشوف"إصالحات 
  .وتفكك االحتاد السوفيايت إيذانا بنهاية الثنائية القطبية و ميالد النظام الدويل اجلديد

على صعيد آخر أثار مفهوم النظام العاملي اجلديد جدال واسع النطاق فيما يتعلق مبختلف دالالت هذا  
البعض إىل تغري هرم القوة و القواعد اليت حتكم خمتلف الوحدات بنيوي عند املفهوم الذي يشري يف شقه ال

الدولية، يف حني رأى البعض أننا بصدد نظام أحادي القطبية حل حمل النظام الثنائي وحتددت معامله األساسية 
 Tricontinental، و رأى البعض اآلخر بأننا بصدد نظام ميكن وصفه بنظام ثالثي األقطاب القاريةبشكل قاطع

system   يقوم على كل من الواليات املتحدة األمريكية، اليابان و اجلماعة األوروبية و هو نظام ما زال يف
و ذهب البعض على القول أننا لسنا إزاء نظام .انتقايل مل تتحدد أبعاده بشكل هنائيمرحلة البناء مبعىن أنه نظام 

  .3نظام احلايل جمرد ترتيبات انتقالية ملرحلة ما بعد احلرب الباردةجديد باملعىن احلقيقي للكلمة و إمنا يشهد ال
التطورات اليت ارتبطت بوظائف النظام إىل التأكيد أننا إزاء نظام عاملي جديد حيث  و يف احلقيقة تدفع

لية يشهد العامل حتوالت بنيوية و قيمية ناجتة عن تراجع االشتراكية و اختفاء العامل الثاين و بروز الليربا
، كما يشهد العامل االقتصادية و اقتصاد السوق كنموذج اقتصادي فعال و الدميقراطية كنظام سياسي ناجح

  .صعود قوى دولية مثل الصني 

                                                            
: القاهرة. التحوالت الديمقراطية في الوطن العربي أعمال الندوة المصرية الفرنسيةنيفين، عبد المنعم مسعد و آخرون ،  -1
 .48، ص 1990ن ، أآتوبر .د.ب

، 1999مرآز دراسات الوحدة العربية،:بيروت. العرب و تحديات النظام العالمي يوسف،ناصيف حتي،وآخرون، - 2
 . 159ص

 . 30، ص1996، ديسمبر)88(، العددشؤون عربية. »النظام الدولي الجديد و الواقع العربي « هدى، ميتكيس،  3



 

 

 

  :الواليات املتحدة األمريكية و التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية – ب
رضة للتأثر بالتحوالت احلاصلة على الصعيدين البنيوي يعترب النظام العريب من أكثر األنظمة اإلقليمية ع      
استراتيجي بني عاملني يعيشان عملية إعادة البناء مها -رب الباردة، نظرا ملوقعه اجليوبعد انتهاء احل لقيمياو

من هنا يربز االهتمام  .1اقتصادية من جهة ثانية-و جاذبيته اجليو،أوروبا و التركة السوفياتية من جهة 
كما  2001سبتمرب  11ي باملنطقة العربية و الذي ميكن تناوله يف حمورين رئيسيني قبل و بعد أحداث األمريك
  :يلي
  : 2001سبتمرب 11طبيعة الدور األمريكي بشأن نشر الدميقراطية قبل أحداث  - 1

الباردة، د احلرب رغم تزايد اهتمام الواليات املتحدة األمريكية بقضية الدميقراطية على الصعيد العاملي بع      
يف تدعيم هذه العملية بأشكال خمتلفة و درجات متفاوتة يف العديد من دول آسيا و أمريكا  ملموس هاوردو

الالتينية و غريها، إال أن معظم الدراسات اليت تناولت هذه القضية بالنسبة للنظم السياسية العربية قبل أحداث 
أن الدميقراطية مل تكن ضمن أولويات السياسة األمريكية يف  ت إىل نتيجة أساسية مفادهاصخل 2001سبتمرب 

املنطقة العربية، و هو ما جيسد التناقض الواضح بني مبادئ و شعارات الدميقراطية اليت ترفعها الواليات املتحدة 
 للعالقات الدولية عام" جملس شيكاغو " ووفقا لالستطالع الذي أجراه . 2ومصاحلها يف املنطقة األمريكية

انتشار األسلحة غري « : فإن القضايا األكثر اهتماما لدى قادة الرأي و خنبة احلكومة األمريكية هي 1999
و ليس وجود ،3»و هتريب املخدرات للواليات املتحدة و محاية فرص العمل لألمريكيني يف اخلارج  التقليدية

ما تصفه الواليات  2001أحداث سبتمرب ضيف إليها بعد أنظمة غري دميقراطية يف أي من دول العامل، و قد أ
اهرة الدميقراطية يف املنطقة العربية فإن ظو يف حال وجود توجهات أمريكية لدعم ال. املتحدة مبكافحة اإلرهاب

و  ذلك يرتبط بصورة أساسية بإعادة تشكيل النخب السياسية هبدف إفساح اجملال لتوثيق االرتباط بني االقتصاد
و   تدعم العالقات مع الواليات املتحدة، و يدخل يف هذا السياق احلرص على نشر قيمالسياسة بالصورة اليت

الرأمسايل األمريكية مثل احلرص على ربط اقتصاد الدولة بالنظام و املشاريع ثقافات تتفق مع التوجهات 
  .4العاملي
الدعوة اخلاصة بربط قانون حيث تبلورت  1977تزايد االهتمام األمريكي بقضية الدميقراطية منذ عام        

املؤسسات املالية حبقوق اإلنسان و الدميقراطية حيث صدر أول تقرير سنوي عن وزارة اخلارجية األمريكية 
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خبصوص حقوق اإلنسان يف ذلك العام، كما تزايدت املناقشات يف الكونغرس األمريكي حول املوضوع ذاته، 
  : 1األمريكي بالدميقراطية إىل أربعة مراحل هيو يف نفس السياق ميكن تقسيم مراحل االهتمام 

                      .حبرب فيتنام النشغاهلااملرحلة األوىل احتلت الدميقراطية مكانة ثانوية يف السياسة اخلارجية األمريكية  •
نقلة نوعية من خالل التركيز على نقد ث نقل هدا األخري الدميقراطية حي "ريغن"مث  "كارتر"مرحلة الرئيس  •

 . اإلنسانحلقوق  النظام السياسي ككل بدال من التركيز على حاالت انتهاك حمددة للدميقراطية أو
، و الذي يسعى لدعم التوجهات الدميقراطية يف الدول الشيوعية 1983مرحلة إنشاء الصندوق القومي سنة  •

 .وعيةو غري الشي
مرحلة استغالل نتائج اهنيار املنظومة االشتراكية و تغطي فترة الرئيس كلينتون و لعل  أبرز ما فيها يتمثل يف  •

" وليام بريي"و هي مصفوفة قام بوضعها ثالث أشخاص هم وزير الدفاع السابق "  ABC List" ما عرف بـ 
 :صفوفة ثالث خاناتو تضم هذه امل" غراهام أليسون"و " آشتون كارتر"و مساعداه 

    A  :US Survival :تضم روسيا و الصني الصاعدة.  
    B  :US Interests :تضم كوريا الشمالية و العراق و إيران.  
   C  :Indirectly Affected Securityand Interests :تضم رواندا   و هاييت و الصومال و البوسنة.  

أهنا األسهل لنقل البعد اإلنساين يف السلوك األمريكي و هو " سيجوزيف ني"يرى   Cو يف تعليقه على القائمة
هدف استراتيجي يرمي إىل توظيف القبول الدويل للتدخل اإلنساين يف املشكالت الصغرى لقبول التدخالت 

عن مبدأ مهم  مساه التوسع  1993سبتمرب عام  27و قد حتدث الرئيس كلينتون يف .  Bالكربى مثل احلالة 
و ترتكز تلك اإلستراتيجية على التدخل بقوة يف اخلارج ألجل فتح Democratic Enlargement 2 يالدميقراط

  .أسواق خارجية
املعهد الدويل "جند  واملهتمة بقضايا الدميقراطية من أبرز اهليئات األمريكية العاملة يف الوطن العريب

ارير عن تطور و سرعة التحول الدميقراطي املرتبط بقوة باحلزب اجلمهوري مهمته إجناز تق"  I R Iاجلمهوري
تلك الثقافة، و عقد الندوات لتدريب أحزاب املعارضة  يف الوطن العريب، و متويل مراكز عربية تنشر مثل

املقبولة على تنظيم احلمالت االنتخابية و الدعاية، أما األموال املقدمة إىل املراكز العربية فتوزع من خالل جلنة 
  .3ى التمويل من خالل الصندوق القومي الدميقراطيأمريكية حتصل عل
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إذا كانت النتائج األوىل للتحول العاملي انعكست يف صورة حتوالت دميقراطية يف العامل الشيوعي 
أن الغرب الدميقراطي شجع  بالضرورة أن مجيع املناطق سوق تعيش وضعية مماثلة، حيث يعين ذلكال  السابق

انتزاعها من نفوذ القوى األخرى  ألقطار اليت ال ختضع لسيطرته، و من أجليف اوسوف يشجع الدميقراطية 
و بإسقاط .املنافسة أو املناوئة، لكنه لن يشجع على التحول الدميقراطي يف املناطق اليت ختضع لنفوذه و سيطرته

ورة للتحالف الغريب النظام العاملي اجلديد حىت اآلن و لفترة غري منظنالحظ خضوع املسألة على املنطقة العربية 
بأن للواليات املتحدة  حيث تشري الدراسات. 1الذي تبلور كما مل حيصل من قبل مبناسبة حرب اخلليج الثانية

ما دامت  االستمراراألمريكية سجال طويال يف إجياد نظم تسلطية استبدادية يف املنطقة العربية و متكينها من 
وزير الدفاع " جيمس شليسينكر"سنة  50نورد ما قاله بعد و للتدليل على ما نقول  تتفق مع مصاحلها

هل حقا نرغب يف « : جمللة الشؤون األجنبية 1998 سنة  CIA املركزيةاألمريكي و مدير وكالة املخابرات 
تقدمي الدميقراطية كطريقة مالئمة للحكم يف اجملتمعات األخرى، كاجملتمع اإلسالمي على وجه اخلصوص؟ هل 

كال إننا عملنا لسنوات : ية تغيري املؤسسات يف السعودية العربية؟ إن اجلواب هلذا السؤالنطلب بصورة جد
على احملافظة على هذه املؤسسات و أحيانا اعتربناها أحسن من القوى الدميقراطية اليت ظهرت يف املنطقة 

إن النظم « : حإبان حرب اخلليج الثانية حني صّر "امللك فهد "كلمات "شليسينكر "مث اقتبس »2كلها
  .3»منا يف هذه املنطقة، و ذلك ألن تركيب شعوبنا و مساتنا خيتلف عن بقية العامل ئالدميقراطية يف العامل ال تال

لسياسة اخلارجية للواليات املتحدة اليت تعلن التزامها بدعم التحول حنو يف امما سبق يتضح التناقض 
و عدائها الواضح ،الكتلة االشتراكية السابقة من جهة واجلنوب  الدميقراطية و تعزيز اجملتمع املدين يف بلدان

لبعض أنواع احلركات السياسية اليت أصبحت القوى الرئيسية و الفاعلة يف اجملتمعات املدنية هلذه البلدان من 
جهة ثانية و ينبع عداء واشنطن من حقيقة أن املنظمات و احلركات تعارض بعض أوجه السياسة اخلارجية 

ريكية، و يتضح هذا املوقف من احلركات اإلسالمية يف البلدان العربية، و يبني هذا التناقض ببالغة ختلي األم
اإلدارات األمريكية عن التزاماهتا الكاملة عقب احلرب الباردة، و من مث فإن املساعدة األمريكية للمجتمع املدين 

اجملموعات اليت ال توافق عليها لتناقضات فهي تستثين يف بلدان أخرى مملوءة باملفارقات اليت تدعو للسخرية و ا
و يف هذا السياق يبني مفكر أمريكي . 4املدنية الواليات املتحدة حىت و لو كانت أفضل املدافعني عن احلريات

إن التوق لرؤية « : Nill Lowiss"نيل لويس" اج الضمري األمريكي حيث يقولناقد لسياسة حكومته ازدو
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يف السياسة اخلارجية و هي تستنسخ يف أرجاء العامل كان حمورا دائما  األسلوب األمريكي الدميقراطية على
  .1» األمريكية

لسجل التارخيي للواليات املتحدة يتضح أنه قائما على ختريب األنظمة الربملانية و اإلطاحة اباستعراض      
ألغلبية السكان فرصة الدخول إىل احللبة العنف لتدمري املنظمات الشعبية اليت قد تتيح  ىلإو اللجوء هبا، 

السياسية، و بغض النظر عن إستراتيجية الواليات املتحدة أو التباين يف تقومي أثرها يف عملية التحول الدميقراطي 
وليام "يف البلدان اليت استهدفتها، فالثابت أهنا مل تعط للدميقراطية أمهية تذكر يف الشرق األوسط حيث يرى 

عندما يكون  :يف املنطقة يعود ألحد األسباب التاليةالواليات املتحدة لنظم غري دميقراطية  مساندةأن ": كوانت
أو مقاومة حماوالت اإلحتاد السوفيايت السابق بسط نفوذه يف  ،النفط يف خطر، أو إسرائيل طرف يف املوضوع

قيق التوازن تسعى الواليات الشرق األوسط، و كانت الدميقراطية يف أحسن األحوال هدفا ثانويا، و لتح
املتحدة األمريكية للتعامل مع النظم السياسية العربية القائمة وفقا للتوجهات اليت ختدم واحدة أو أكثر من تلك 

  .2املسائل الثالث السالفة الذكر
القرن املاضي زمخا جديدا هلذه املفاهيم مبا هي  تسعينيات أضافت التطورات الدولية و اإلقليمية يف

وات للعمل السياسي و احلركة اجتاه بلدان املنطقة، لكن تطورت بعض عناصرها، فحلت املخاوف من أد
حمل العامل السوفيايت اثر اهنياره ، حيث -من وجهة النظر األمريكية -القوى السياسية اإلسالمية الراديكالية

خبالف احلال يف أوروبا الشرقية  أنه" اروسغجرجيور "و " ريتشارد موريف"تشري دراسة لباحثني أمريكيني مها 
املصاحل السياسية و االقتصادية األمريكية مع القيم الدميقراطية اليت تتغىن هبا وأمريكا الالتينية حيث وقع التقاء 

ال تتحمس كثريا فإن الوضع يف الشرق األوسط كان ميثل معضلة حقيقية فالواليات املتحدة ،الواليات املتحدة 
رة نزيهة يف دول الشرق األوسط لكون هذا التطور حيمل معه احتمال وصول احلركات إلجراء انتخابات ح

إن مصاحلها يف الشرق  «:املعضلة األمريكية بقوهلم" وسغارموريف و"لكاتبان اإلسالمية إىل السلطة، و يلخص ا
طية يفرض عليها أن تدير التزامها القيمي بالدميقرااألوسط جتعلها ترتبط بالنظم املتسلطة القائمة من جهة، و أن 

  .3»ظهرها هلذا النوع من النظم
بأن  اوو يف سياق متصل يستخلص كاتب أمريكي آخر استنادا إىل توثيق مفصل أن املسئولني األمريكيني أقر

قضية الدميقراطية يف الشرق األوسط العريب حتتل مرتبة متدنية يف قائمة األولويات يف إدارة كلينتون، و إن 
حنن مستعدون « : ارة تؤكد على نقيض ذلك و هو يرصد مالحظة ألحد املسئولني يف هذا اجملالكانت اإلد

للخطر مصاحلنا القومية احليوية أو تكون معادية هلا، أما ال تعرض  أهناملعايشة أنظمة احلكم اإلسالمية طاملا 
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أنه مل حيدث منذ انتهاء  امؤكد ،»حقوق اإلنسان يف الشرق األوسط، فليس لدينا أي اهتمام جوهري هبا 
 احلرب الباردة تغيري جذري يف تصرفات الواليات املتحدة جتاه احلكم السياسي يف الشرق األوسط، و هي حالة

الدميقراطية يف املنطقة من جهة، و األسلوب الذي تتبعه  اللإحتتعارض و تتناقض مع املوقف األمريكي من 
  .1واشنطن بالنسبة لبقية دول العامل

يف . 2001سبتمربميكن إمجال عدم االهتمام األمريكي بقضية الدميقراطية يف الوطن العريب قبل أحداث           
  :2النقاط التالية

أن النظم احلليفة للواليات املتحدة يف املنطقة أو اليت تربطها هبا عالقات و روابط وثيقة هي يف معظمها  
و من مث جتد .ات احلياة السياسية كاألحزاب و النقاباتنظم غري دميقراطية و بعضها يفتقر حىت إىل مقوم

تأمني مصاحلها يف املنطقة و خاصة فيما تأخذه لدميقراطية غري  التعامل مع نظميف سهولة الواليات املتحدة 
النفط و صفقات السالح و احلصول على قواعد و كتلك النظم من قرارات تتصل باملصاحل األمريكية 

 إىلازن للسالح، لذا فهي تتوجس من احتمال أن تؤدي عملية التحول الدميقراطي تسهيالت عسكرية و خم
 .ال ختدم مصاحلهاقيام نظم سياسية جديدة 

ت واشنطن على تقدمي الدعم و املساندة للدول عملحماربة املد الشيوعي خالل فترة احلرب الباردة حيث  
   .اسية إذا كانت دميقراطية أو دكتاتوريةاحلليفة و املوالية هلا بغض النظر عن طبيعة نظمها السي

أنه رغم إعراب واشنطن عن رغبتها يف اإلطاحة بنظام صدام حسني و إفساح اجملال لتأسيس نظام  
إال أن سياسة العقوبات اليت انتهجتها قبل تغيري النظام بالقوة أحلقت الكثري من املآسي ،دميقراطي يف العراق 

 .اعية بالشعب العراقيو األضرار االقتصادية و االجتم
 ،شكل اإلسالم و احلركات اإلسالمية املسّيسة أحد العوامل اهلامة يف جتاهلها للدميقراطية يف املنطقة العربية 

بل ظلت تتحسب من احتمال وصول بعض التنظيمات اإلسالمية إىل السلطة و معروف أن موقف تلك 
لو  وأن الواليات املتحدة رحبت حيث ،ض و التحفظالتنظيمات من املصاحل األمريكية تتراوح ما بني الرف

و اليت حققت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ خالل  1992بشكل ضمين بإلغاء العملية االنتخابية يف اجلزائر عام 
 .جولتها األوىل فوزا ساحقا

 
حدة تعترب إسرائيل و الصراع العريب اإلسرائيلي من األسباب الرئيسية لعدم اكتراث الواليات املت 

بالدميقراطية ألن الدول اليت وقعت اتفاقات سالم مع إسرائيل بوساطة أمريكية مثل مصر و األردن 
والسلطة الوطنية الفلسطينية كانت حباجة على إجراءات غري دميقراطية حىت مترر تلك االتفاقيات اليت 
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ز واشنطن للتصور احنيا ،حيث يالحظقوبلت مبعارضة شديدة من قبل قوى فاعلة و مؤثرة يف الداخل
الوطنية الفلسطينية  بأشكال خمتلفة على السلطة اممارسة ضغوطمن خالل  اإلسرائيلي بشأن عملية السالم

  1.لتصعيد إجراءاهتا األمنية ضد حركة محاس و اجلهاد اإلسالمي
 إن اهتمام الواليات املتحدة بقضية الدميقراطية يف مرحلة ما قبل هجمات سبتمرب مل يتجاوز حدود

الصلة بنشر الدميقراطية يف عدد من الدول العربية مثل مصر املساعدة يف تنفيذ و متويل بعض الربامج ذات 
واألردن و تونس و اليمن و لبنان و املغرب و السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أسهمت مؤسسات حكومية 

أنفقت الواليات املتحدة ما  2001حىتو  1991بنيو غري حكومية يف متويل هذه الربامج وتنفيذها ففي الفترة ما 
مليون دوالر على برامج لدعم الدميقراطية يف الشرق األوسط و خصوصا يف مصر  250ال يقرب من 

وفلسطني، و هو مبلغ ضئيل يعكس ضآلة االهتمام األمريكي باملوضوع الدميقراطي يف املنطقة، حيث كان مثة 
اإلسرائيلي على تلك اإلشكاليات -أولوية حل الصراع العريب خوف من تأثري ذلك على استقرار املنطقة، و

  .2الداخلية فالسالم و االستقرار يف املنطقة أكثر أمهية من الدميقراطية
و من خالل رصد حجم نشاطات املعهد أو الصندوق األمريكي للدميقراطية يف الوطن العريب جند أنه قدم 

  .19983إىل عام  1990الفترة من عام منحة على املستوى العاملي خالل  5000حوايل 
ورقة الدميقراطية ملمارسة الضغوط على النظم السياسية اليت تتسم عالقاهتا  الواليات املتحدةتوظف 

معها بالعداء و التوتر كما هو احلال بالنسبة إىل العراق حتت حكم الرئيس الراحل صدام حسني يف مرحلة ما 
 2003.4يب قبل التقارب األخري معه منذ بن، و النظام السياسي الليبعد حرب اخلليج الثانية، و السودا

 
  
  

   :2001 الواليات املتحدة و الدميقراطية بعد أحداث سبتمرب – 2

                                                            
آراسة ،»الواليات المتحدة و قضية الديمقراطية في الوطن العربي « حسنين،  ،توفيق إبراهيم :انظر  أآثرتفاصيل  -1

 .12-10، ص 2003،سنة ) 130(، العدد إستراتيجية
2  - Michael, Durocher Dunne, «Integrating Democracy promotion into US. Middle East. 
Policy». Carnegie papers, N°(50), october2004, P09. 

عالقات الصندوق األمريكي للديمقراطية مع مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية نذآر مجالت تتلقى  نماذجمن  -3
في المغرب، صوت الشعب في فلسطين، مجلة   PrologueSمجلة الرواق العربي في مصر، مجلة برولوغ مثل الدعم

الديمقراطي للشؤون الدولية اعتمادات مالية ألجل إعداد نساء محتمالت استخدام المعهد القومي  آماالمشرق في األردن،
، إنشاء مكاتب استعالمات داخل بعض المؤسسات و الجامعات 1997آمرشحات في االنتخابات البرلمانية في األردن عام

 : تفاصيل أآثر انظر. المساعدة على إنشاء مراآز أبحاث مثل المرآز الفلسطيني للمساعدة على حل النزاعات ،في لبنان
 .399-398مي، العبد اهللا، مرجع سابق، ص 

4 - Mohamed,kamal, Globalization or Americanization the Arab Wolrd and the New 
International System.Cairo :American Studies Center , November 2005, p 16-17. 



 

 

 

يف أعقاب هجمات احلادي عشر من سبتمرب حدث تغيري واضح يف توجهات الواليات املتحدة جتاه قضية 
نوات طويلة تدعم نظما تسلطية و استبدادية يف املنطقة طاملا أن الدميقراطية يف الوطن العريب ، فبعد أن ظلت لس

ذلك خيدم أهدافها و مصاحلها اليت متثلت بصفة أساسية يف النفط، و ضمان استقرار النظم احلليفة و القواعد و 
من إسرائيل راحت الواليات املتحدة عقب أحداث أالتسهيالت العسكرية، و مبيعات األسلحة، و ضمان 

و سياسية و تعليمية، باعتبار أن شيوع تطالب النظم السياسية العربية بإحداث إصالحات اقتصادية  سبتمرب
التسلطية و تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية فيها، و انتشار الفساد يف أجهزهتا و مؤسساهتا و طبيعة 

بيئة مالئمة لظهور و تنامي قوى  -حسبها  -مناهجها التعليمية و خباصة مناهج التعليم الديين فيها، ختلق 
و قد ترتبت . 1 2001سبتمربالتطرف و اإلرهاب اليت تستهدف مصاحلها واليت متكنت من ضرهبا يف العمق يف 

واالجتماعية و االقتصادية السائدة يف هذه البلدان تؤدي  يةفقاثعلى ذلك استنتاج مفاده أن النظم السياسية وال
  .2هو جتفيف منابعه من خالل تغيري جوهري يف هذه النظم املطلوب و إىل تفريخ اإلرهاب

مؤكدة أهنا " باحلرب ضد اإلرهاب"على إثر تلك اهلجمات بادرت اإلدارة األمريكية بإعالن ما أمسته       
ستكون حربا طويلة و ممتدة و متعددة الوسائل و األساليب حيث بدأت أوىل مراحل هذه احلرب يف أكتوبر 

لتنظيم القاعدة الذي أضعفته ات ظام طالبان بأفغانستان و انتهت باإلطاحة به و توجيه ضربمستهدفة ن 2001
وإن كانت مل تقض عليه، و أعقب ذلك محلة تصعيدية ضد نظام صدام حسني العراقي جاعلة هدف تغيريه يف 

لفائها و أصدقائها، من حأبدعوى امتالكه أسلحة الدمار الشامل و هي تشكل هتديدا ألمنها و مقدمة أولوياهتا 
ن هذه األسلحة قد تصل إىل مجاعات إرهابية حبيث يستخدمها لضرب مصاحلها، و لذلك روجت اإلدارة أو 

األمريكية لوجود عالقة تربط نظام صدام حسني بتنظيم القاعدة و بدأت تعد العدة حلرهبا ضد العراق على 
قضية الدميقراطية ضمن أجندة السياسة  -  2002خالل عام  - برزت فجأة .الصعيدين العسكري و السياسي

األمريكية جتاه املنطقة حيث تزايدت تصرحيات و خطب املسئولني األمريكيني اليت راحت تؤكد حرص اإلدارة 
األمريكية على حترير العاملني العريب و اإلسالمي من األنظمة الديكتاتورية ونشر الدميقراطية و احلرية 

 و،من العرب هم اليت نشرهتا جهات التحقيق األمريكية للمتهمني يف احلادث معظمخاصة أن القائمة ،3فيهما
الغربية لألحداث فاتسمت يف بعضها بالرتعة العدائية ضد األمر على طبيعة التغطيات الصحفية ا هذانعكس 
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ع البيت األبيض األمريكي املوجودة على موق "جورج بوش االبن"الرئيس األمريكي  خطب ءباستقرا       
جنده استخدم لفظة  2005ىل منتصف ديسمرب ا 2001خطبة خالل الفترة من أول أكتوبر  918وعددها 

تار من حيكمها ختمرة، و بعض مشتقاهتا مثل اجملتمعات احلرة أو احلرية أو شعوب  1012الدميقراطية حوايل 
أي يف  1160ثه عن الدول العربية و اإلسالمية حوايل مرة، و قد قال تلك التعبريات يف سياق حدي 823حوايل 
مرة يف كل شهر و بأغلبيتها الساحقة كان هناك ذكر للعراق  30من السياقات، مبتوسط حوايل %  63حوايل 

بيد أن احلديث عن الدميقراطية يف الشرق . 1و أفغانستان باعتبارمها نقطة االنطالق لشرق أوسط دميقراطي
رغم أن اإلدارة األمريكية كانت أكثر ضغطا و انتقادا لألوضاع السياسية يف  2005وفمرب األوسط اخنفض يف ن

أمريكان "بارزان يف مؤسسة مسئوالن الدول العربية و اإلسالمية و يعود هذا التراجع حسب ما صرح به 
بعد تفكري عميق توصال « : القاعدة الفكرية و اإليديولوجية لليمني احملافظ احلاكم يف واشنطن أهنما "انتربايرز

    .» إىل أن الدميقراطية يف الشرق األوسط قد تأيت حبكومات مناهضة للواليات املتحدة و معادية للصهيونية
إذا كانت الواليات املتحدة قد حتولت عقب اهنيار اإلحتاد السوفيايت  إىل ضابطة لقيم و ممارسات  

دولة أمام حتد كبري هليمنتها، و كشفت عن أزمة نظامها سبتمرب وضعت تلك ال 11النظام الدويل، فإن أحداث 
رغم  دعواهتا لنشر قيم الدميقراطية و احلرية يف العامل بشكل عام و يف الدول العربية و الشرق  السياسي

إن التوتر احملموم للنخبة األصولية « : و يف هذا السياق يقول أحد الكتاب العرب. 2األوسط بشكل خاص
ظة احلاكمة يف البيت األبيض جعلهم يشنون حربني على العامل اإلسالمي يف أفغانستان و العراق و اليمينية احملاف

اكتوى بنريان هذه احلرب غري املربرة و غري األخالقية و ال يزال مدنيون و مواطنون ال ناقة هلم و ال مجل يف 
املدفوع مبحاولة إعادة االعتبار و فرض  اماالنتقاملواجهة اليت تشنها العصبة احلاكمة يف البيت األبيض كنوع من 

لقد تلوثت األجندة األمريكية بروح مغامرة ذات طابع أصويل إجنيلي « : و يضيف 3»اهليمنة على العامل 
قيم احلرية و ال متطرف خرج على كل ما كانت أمريكا تفخر به و تبشر و هو احترام العدالة و القانون و 

و بالعودة إىل احلرب على العراق .4»  عل فعلتها يف معتقل جوانتانامو و أيب غريبزالت املكارثية األمريكية تف
الصحافة يف يتضح أن هناك من بات يعتمد على البوارج األمريكية إلنتاج الدميقراطية حبد ذاهتا حيث دار نقاش 

دون تدخل أجنيب، و إنه العربية عشية تلك احلرب حموره أنه يف بلد مثل العراق لن يتم التحول الدميقراطي من 
، ال جتري إذا فشلت األنظمة يف املبادرة إىل عملية اإلصالح ال بد من دعم التغيري و لو جاء على دبابة أمريكية 

ألن فكرة استرياد الدميقراطية على أنقاض الشرعية الوطنية « ": عزمي بشارة"األمور هبذا الشكل كما يقول 
و تعاون أناس كانوا عناصر أساسية يف النظام القدمي مث انظموا إىل النظام وبصفات متثل إمالءات كولونيالية 
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اجلديد جملرد أهنم غريو مواقع و مصاحل هي فكرة تنم عن أزمة أخالقية و ليس عن إصالح يقوم به من هم 
  .1»ليسوا دميقراطيني بالضرورة 

ا شعوب املنطقة اخل اليت تريدههناك تضاربا حقيقيا بني دميقراطية الد أن يف ظل هذا املشهد نالحظ
و مبا هي حترير إلرادهتم من  و تداوهلا، ا هي تعبري عن إرادة املواطنني و ضمان انتقال السلطةوخنبها اجلادة، مب

فمنذ أحداث .اليت يراد هلا أن تكون أداة من أدوات السيطرة الدولية" دميقراطية اخلارج"اهليمنة األجنبية، و بني 
دمقرطة العامل و خاصة الوطن العريب مصلحة أمريكية حيث أصبح املسئولون األمريكيون  غدت 2001سبتمرب 

يبشرون بالتحول الدميقراطي يف الشرق األوسط و بالعمل من أجل دعم احلريات يف تلك البلدان، فكيف ميكن 
األنظمة الشمولية و يف املنطقة بعد حقبة طويلة من مساندة الواليات املتحدة أن تنجح يف مثل هذه السياسات 

غض الطرف عن ممارساهتا ضد شعوهبا؟ اإلجابة أن الواليات املتحدة قررت إهناء تلك النظم بأحد األسلوبني 
  : 2التاليني

اإلطاحة بالنظم السياسية عن طريق القوة كما حدث يف العراق و أفغانستان مثال أو خلق  :األسلوب األول -
و غري ذلك لتصفية هذه احلكومات، و قد تلجأ إىل تقسيم بعض الدول  مشاكل سياسية و استنهاض األقليات

  .و إعادة ختطيط اجلغرافيا السياسية يف املنطقة إذا استعصت عليها بقية احللول
من خالل قبول بعض الدول بوصفة  هذا و يتأتى،تغيري هذه النظم السياسية بشكل سلمي : األسلوب الثاين -

إنشاء األحزاب و التنظيمات غري احلكومية و تداول السلطة بشكل سلمي مما يعين تتلخص يف قبول املعارضة و 
جديدة على املسرح السياسي، يف هناية املطاف انتهاء الطبقة احلاكمة يف الدول الشمولية، و تقدمي قيادات 

  .وتعويض ما يعرف حىت اليوم باحلكومات األبدية
تغريت اإلستراتيجية األمريكية من مساندة النظم يف استبدادها إىل العمل على تغيريها أو جتديدها، 
وتفعيل ضغوطها هبذا االجتاه منذ أحداث سبتمرب مما جعل النظم العربية حتاجج هذه الضغوط بالقول بأن 

و احلضاري، و باألوضاع  و وفق أجندات وطنية ترتبط باملضمون الثقايف. 3اإلصالح إمنا يأيت من الداخل
اخلاصة بكل جمتمع، و أن تلك النظم اختذت خطوات حنو جتربة اإلصالح السياسي و االقتصادي منذ فترة 

شارة إىل جتربة التعددية يف مصر و األردن و اليمن إطويلة دون أجندة خارجية و بعيدا عن الضغوط يف 
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و على صعيد آخر حذرت . 1نقد الدويل و البنك العامليلسياسات صندوق ال تنفيذهاإىل  وغريها، و يف إشارة
النظم السياسية العربية الغرب و الواليات املتحدة من أن االنفتاح الدميقراطي غري املقيد سيهز استقرار النظم 
القائمة و مصاحل الغرب و أنه سيأيت بقوى إسالمية أو عروبية  أو راديكالية بصفة عامة، كما طرحت على 

جناز ملموس بشأهنا حىت ال تظل سببا إلنتاج عناصر قوة إورة حل املشكلة الفلسطينية أو حتقيق الغرب ضر
و يف سياق بدى مناقض  2،اجلماعات و القوى الراديكالية و اإلرهاب لكوهنا متثل حمور القضايا العربية الراهنة

تقبل لتحدة األمريكية استعدادها اجلديد ملوقف النظم السياسية العربية من التحول الدميقراطي أبدت الواليات امل
مشاركة قوى اإلسالم السياسي يف العملية السياسية كجزء من اإلصالح الدميقراطي مما يعكس على حد تعبري 

أمريكا عن االنصياع إىل التحذيرات التقليدية للنظم القائمة من مغبة إشراك  اإعراض« ":أسامة الغزايل حرب"
  .3»و استيالءهم عليها أ اإلسالميني يف السلطة

كشفت تلك احلجج اليت قدمتها النظم السياسية العربية املوالية للغرب هشاشة و ضعف أوضاعها 
بالتخوفات أو املربرات السابقة، بل مقتنعة  الداخلية و عكست درجة اختالفها مع الواليات املتحدة اليت مل تبد

  .دميها ملبادرات ختص قضية الدميقراطيةراحت تفرض أجندهتا للتغيري و اإلصالح من خالل تق
  : مبادرات اإلصالح السياسي يف املنطقة العربية – 3  

ال .سيكون تركيزنا على املبادرة األمريكية لإلصالح من اخلارج و املبادرة العربية لإلصالح من الداخل       
 معرفة و فهم إستراتيجيتها الكربى عرب إال،4"الشرق األوسط الكبري " ميكن فهم و حتليل املشروع األمريكي 

سبتمرب  11بلورت بعد أحداث تاليت تريد من خالهلا رسم صورة جديدة للعامل مبا يتفق مع مصاحلها و اليت 
  :5يف إستراتيجية األمن القومي األمريكي اليت ترتكز على العناصر التالية 2001

 .األراضي األمريكيةمنع وقوع حادثة مماثلة ملا حدث يف نيويورك وواشنطن على  
 .ضرب اإلرهاب أينما كان و منعه من حيازة أسلحة الدمار الشامل 
 .منع قيام أي منافس هلا على صعيد الدول الكربى أو أي تكتل قد يهدد هيمنتها مستقبال 
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06. 
خدمه المكتب البريطاني في الهند، و أصبح عندما است 19تعود جذور مصطلح الشرق األوسط إلى منتصف القرن  -4

و قد  1902صاحب نظرية القوة البحرية في التاريخ عام " ألفرد ماهان"استخدامه شائعا بعد أن تبناه المؤرخ اإلستراتيجي 
ل يقصد به منطقة الخليج ال هي شرق أدنى و ال شرق أقصى، و تذآر دائرة معارف العالم األمريكية أن الشرق األوسط يشم

البحرين، قبرص، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، األردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، السودان، : الدول التالية
ويضم دول : وتتعامل اإلستراتيجية األمريكية مؤخرا مع الشرق األوسط آقسمين هما قسم شرقي. ترآيا، اإلمارات، اليمن

يضم إسرائيل و الدول العربية المعنية بعملية : ، جمهوريات آسيا المسلمة و قسم غربيالخليج العربي، العراق، إيران، ترآيا
 .المأزق العربي دراسة حول المشاريع المطروحة في المنطقة و سبل تجاوزهاسهيل، عروسي، : تفاصيل أآثر أنظر. السالم
 .16-13، ص 2005اتحاد الكتاب العرب، : دمشق

 .47، ص 2006اتحاد الكتاب العرب، : دمشق . التنمية- اإلصالح- سي الفساداالقتصاد السيامنير، الحمش،  5



 

 

 

النظرة إىل السالم العاملي على أنه ميكن أن يتحقق فقط عندما تكون هي املهيمنة على هذا العامل عرب  
  . عاملي تقوده بأسلوهبا اإلمرباطوري نظام

  : "اإلصالح من اخلارج"مبادرة الشرق األوسط الكبري  - أ
يندرج مشروع الشرق األوسط الكبري من هذه الزاوية ضمن اإلستراتيجية األمريكية نظرا ملا متثله املنطقة 

لذي يرتكز فيه اجلهد األمريكي اإلقليمي األساسي ا الاليت يشملها املشروع من أمهية حيوية حبيث تعترب اجمل
اإلسالمية مما يقتضي إعادة ترتيبها -حاليا خاصة بعد األحداث و املستجدات الدولية اليت عرفتها املنطقة العربية

مبا يتالءم مع األهداف األمريكية، و قد اقترن هذا املشروع بإحدى عشرة مبادرة لإلصالح موجهة إىل منطقيت 
عن مبادرة الشراكة بني " كولن باول"منها إعالن وزير اخلارجية األمريكي  ،1املتوسط و الشرق األوسط

حتت دعوى ترسيخ الدميقراطية يف العامل العريب  2002الواليات املتحدة و الشرق األوسط يف ديسمرب عام 
حتت دعوى   2002ديسمرب04مدير التخطيط السياسي يف اخلارجية األمريكية يف " ريتشارد هاس"ومبادرة 

مزيد من الدميقراطية يف العامل اإلسالمي و مبادرة بوش لتجارة حرة و تطور اقتصادي للشرق األوسط  يف 
  . 20032جويلية

و قدم على  2004-02-13يف   Greater Middle East سربت واشنطن مشروع الشرق األوسط الكبري
جبورجيا األمريكية من  "النديسي ا"زيرة هامش قمة الدول الثماين األكثر تصنيعا يف العامل و اليت احتضنتها ج

حتت شعار شراكة من أجل مستقبل مشترك مع منطقة الشرق األوسط و مشال إفريقيا  2004جوان  10إىل  08
كما حضر القمة رؤساء دول كل من أفغانستان و اجلزائر و البحرين و العراق و األردن و اليمن و تركيا 

وميكن حتليل و مناقشة مضمون مشروع الشرق األوسط الكبري  3.لبحث مشروع الشرق األوسط الكبري
  :وردود الفعل العربية يف النقاط التالية

طبقا للنص األول يقوم مشروع الشرق األوسط الكبري على ثالث ركائز لسد النواقص : مضمون املشروع -
  :4وهي 2002العربيةاليت حددها تقرير التنمية اإلنسانية 

  .توسيع الفرص االقتصادية -جبناء جمتمع معريف،  - براطية و احلكم الصاحل، تشجيع الدميق -أ    
يطرح املشروع على جمموعة الثماين أن تلتزم مببادرة :فيما يتعلق بتشجيع الدميقراطية و احلكم الصاحل  •

املساعدة  االنتخابات احلرة، و تعزيز دور الربملانات، زيادة مشاركة النساء يف احلياة السياسية و املدنية،
القانونية للناس العاديني، مبادرة وسائل اإلعالم املستقلة، مكافحة الفساد، حرية العمل ملنظمات اجملتمع 

 .املدين
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و إصالح التعليم و " حمو األمية"ركز الورقة على مبادرة التعليم األساسي ت :يتعلق ببناء جمتمع معريف افيم  •
 .التعليم باالنترنت، تدريس إدارة األعمال

فتركز على مبادرة متويل النمو عرب إقراض املشاريع الصغرية،  :فيما يتعلق بتوسيع الفرص االقتصادية   •
ومؤسسة املال للشرق األوسط الكبري، و بنك تنمية الشرق األوسط الكبري، و تنفيذ خطط اإلصالح اليت 

العاملية نظمة امل ىلإ نضمامختفض سيطرة الدولة على اخلدمات املالية، و مبادرة التجارة من خالل اال
  .تجارة و املناطق التجارية و مناطق رعاية األعماللل

مما يعين أهنا تدين  2002لعامإلنسانية العربية اركز املشروع على ما ورديف تقرير التنمية  :مناقشة املشروع -
قية باعتباره استند إىل العرب بأقالم عربية و فكر عريب، كما جاء ليعطي برناجمه اإلصالحي نوعا من املصدا

تقرير صادر عن منظمة عاملية بأقالم عربية مبعدا أي عامل خارجي عن أسباب ما آلت إليه حال اجملتمعات 
 ،العربية، حيث مل يذكر املشروع الصراع العريب الصهيوين، و ال تداعيات وجود إسرائيل و سياستها العدوانية

نتيجة احتالهلا لدول املنطقة ، كما أغفل املشروع دور النظام العاملي إضافة إىل عدم حتميل الغرب أية مسؤولية 
كما  .1غري املتكافئ و غري العادل و أثره يف تدهور األوضاع االقتصادية و االجتماعية لشعوب املنطقة العربية

ا من اإلصالحات الدميقراطية سوف خيلصهبتلك أن قيام النظم السياسية العربية يرى املشروع األمريكي 
األجواء املنتجة ملا يعرف باإلرهاب، إضافة إىل إقامة جمتمعات دميقراطية سوف تسهم يف السالم العاملي انطالقا 
من أن النظم الدميقراطية ال حتارب، إن التغيري الشامل الذي حيمله املشروع يأيت استجابة لنوعني من 

  :2التحوالت
املرتكزة على فجوة  و2001سبتمرب  11 ة املتنامية بذريعة أحداثخارجي يتمثل يف الرتعة اإلمرباطوري: األول -

ع اآلخرين ملصلحة الواليات املتحدة منذ التسعينيات واليت غذت بدورها االجتاهات احملافظة مالقوة الشاملة 
  .واليمينية يف العقل السياسي األمريكي

يف ضعفها منذ حرب حترير الكويت  ايت تشهد تزايدداخلي يتعلق باحلالة العربية الراهنة الحتول فهو  الثاين أما -
و حىت احتالل العراق و تعاظم الدور األمريكي يف املنطقة الذي يهدف إىل إعادة رسم مالمح الثقافة القومية 

  .حىت يف جذورها الدينية
ات نه قائم على جمموعة مبادرات جزئية تتغلغل إىل أصغر تكوينات اجملتمعأعلى املشروع أيضا يالحظ 

" الكبري"العربية أكثر من تركيزه على األهداف الكربى أو شرح الدوافع مما جيعل املراقب يتساءل عن ماذا يعين 
جهة نظرنا فإن املشروع األمريكي يسعى إىل حتقيق هدفني ومن . 3يف ظل تلك املشروعات التفكيكية الصغرية

  : رئيسيني
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 -كما تدعي- الدمار الشامل يف املنطقة العربيةمكافحة ما يوصف باإلرهاب، و نزع أسلحة :سياسيا •
الصهيوين بفرض التطبيع على العرب، و تقدمي عراق ما بعد صدام كدولة -و استيعاب الصراع العريب

  .و هو ما مل يتحقق دميقراطية يف املنطقة مثل إسرائيل
أساسيتان لالقتصاد العاملي، النفط و املياه يف املنطقة باعتبارمها ركيزتان بع السيطرة على منا: قتصادياإ •

وصوال إىل السيطرة على ممرات العبور الدولية من حبر قزوين إىل البحر األسود إىل قناة السويس إىل 
 - حسب التعريف األمريكي-البحر األمحر و خليج عدن باعتبار أن حدود الشرق األوسط الكبري 

و بالتايل تفرض الواليات ،كيا و إسرائيل تر ،إيران  ،باكستان  ،أفغانستان  ،شمل الدول العربية ت
  .املتحدة هيمنتها على األسواق احلرة و تلحقها باالقتصاد الرأمسايل العاملي

بداية ظهرت عدة مبادرات أوروبية تتمحور حول حتسني املشروع األمريكي  :ردود الفعل على املشروع -
اولة البحث عن دور أورويب يف املنطقة ملواجهة بإدخال مسألة الصراع العريب اإلسرائيلي يف املشروع، مع حم

اهليمنة األمريكية فقدمت مشروعها للشراكة املتوسطية من خالل إعالن مدريد الذي تضمن الدميقراطية 
أما عن ردود الفعل العربية على املشروع فقد قوبل برفض عريب  1وحقوق اإلنسان و احلرية و انفتاح األسواق

الرمسي و غري الرمسي و كان لكل من مصر و السعودية دور بارز يف رفع راية شبه عام على الصعيدين 
  :3و من بني التحفظات اليت أبداها املثقفون و احلكومات  العربية نذكر منها 2.الرفض

اإلصالح مل جتر صياغتها بالتشاور مع الدول العربية، بل صممت تقريبا بشكل انفرادي من اريع أن مش 
ما يوحي انه جرى النظر إىل الدول العربية باعتبارها حقال للتطبيق و التنفيذ ما جعل  قبل الدول الغربية

السماء متطر مبادرات  وكأن الشرق األوسط « : األمني العام جلامعة الدول العربية يصرح حينذاك أن
 .4»سيكون حقل جتارب 

أو غالبا ما جيري جتاهل املصادر التسليم بأن انعدام االستقرار باملنطقة يعود إىل عوامل داخلية فقط  
 .اخلارجية اليت خلفتها القوى الغربية نفسها

يهيمن على فكر القوى الغربية النموذجان األمريكي لليابان و الفرنسي ألملانيا يف تناوهلما للمشكالت   
ان على العامل ذين النموذجني يفترضان هزمية اجلانب اآلخر، و بالتايل ال ينطبقابيد أن ه،العربية الداخلية 

 .العريب
القوى الغربية ليست صادقة بشأن رغبتها يف بناء الدميقراطية بالدول العربية و إمنا تستغل هذه العملية يف   

 .الضغط على احلكومات العربية لتقدمي تنازالت فيما خيص القضايا املرتبطة بإسرائيل ومصاحلها باملنطقة
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ن اإلصالح ال يأيت من اخلارج، و أن الدميقراطية ال تستورد وجهات النظر العربية حول مقولة أ لتقتإ
ورفعت شعارات اإلصالح السياسي دون أن يرفق ذلك بربامج حمددة ، يف حني اجتهت حنو املزيد من االنفتاح 

  .الدميقراطي و عرض بعض اإلصالحات يف قطاع التربية و التعليم
  ":اإلصالح من الداخل" وثيقة اإلسكندرية  - ب
اثر لقاء مت يف مكتبة اإلسكندرية مبباركة  2004مارس  13عن وثيقة اإلسكندرية يوم  اإلعالنمت      

شخصا من خمتلف الدول العربية، و كانت الكلمة اليت ألقاها  150حوايل االجتماع  ضم، حكومية 
العربية حيث  أفضل جتسيد لوجهات النظر" الرؤية والتنفيذ: اإلصالح العريب"الرئيس مبارك أمام مؤمتر 

أوهلما الدفع جبهود التحديث و التطوير القائمة على الرؤى الذاتية : أكد فيها على حمورين رئيسيني
الدفع حنو التوصل إىل السالم الشامل يف منطقة الشرق األوسط مشريا إىل : للمجتمعات العربية و ثانيهما

جمتمع، و داعيا إىل االمتناع عن حماولة فرض  تنوع اخلصائص الثقافية و الدينية و التركيبة السكانية لكل
  .1منط خارجي موحد، و نبذ االعتماد على الوسائل العسكرية

  :2تضمنت وثيقة اإلسكندرية أربعة جوانب ينبغي إصالحها نوجزها فيما يلي :مضمون الوثيقة -
املدين ومؤسسات مع و يقع عبء القيام بتلك اخلطوات على عاتق احلكومات و اجملت: اإلصالح السياسي 

و ضرورة اإلصالح الدستوري و التشريعي لتصحيح األوضاع اليت تتعارض مع املتطلبات  القطاع اخلاص
 .الدميقراطية احلقيقية يف بالدنا العربية

و يشمل كافة التشريعات و السياسات و اإلجراءات اليت تسهم يف حترير االقتصاد : اإلصالح االقتصادي 
 .فء له وفقا آلليات السوق مبا ميكنه من االنتعاش و االزدهارالوطين و التسيري الك

انطالقا من أن اجملتمع العريب ميتلك موارد اجتماعية و ثقافية هائلة، فقد آن األوان : اإلصالح االجتماعي 
 .لالستفادة من إمكاناته بكفاءة لتأسيس جمتمع عريب قوي و متماسك قادر على حل مشاكله

خالل ترسيخ التفكري العقالين و العملي بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفري  من: اإلصالح الثقايف 
التمويل الالزم هلا، و إطالق حريات اجملتمع املدين يف تنميتها و القضاء على منابع التطرف الديين اليت ال 

 .ةالرمسيوغري  ةتزال رواسبها موجودة يف املناهج الدراسية و خطب املساجد و وسائل اإلعالم الرمسي
ندوات و مؤمترات، و تشغيل جلنة متابعة اإلصالح و عقد بتأسيس منتدى : آليات املتابعة مع اجملتمع املدين 

 .ملراجعة ما مت تنفيذه بشكل دوري
و املبادرات . تأيت وثيقة اإلسكندرية بعد شهر من إعالن مشروع الشرق األوسط الكبري :مناقشة الوثيقة -

قد أعدها جمموعة من املثقفني العرب انسجاما مع الرأي الذي يقول بأن اإلصالح أمر  األوروبية املختلفة، و
ضروري و عاجل ينبع من داخل اجملتمع و يستجيب إىل تطلعات الشعوب، إال أن توصيات مؤمتر اإلسكندرية 
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ؤكد أن ال حيجب ال خترج بعمومياهتا كما يطالب به املشروع األمريكي و تلتقي مع املبادرات األوروبية حني ت
  .1اإلصالح الداخلي عن منظورنا أمهية معاجلة القضايا اإلقليمية و يف مقدمتها احلل العادل للقضية الفلسطينية

  :و من وجهة نظرنا ميكن تسجيل مالحظتني حول و ثيقة اإلسكندرية
ء هامة من أهنا جتاهلت احلديث عن محاية األمن القومي و التهديد الذي يتعرض له خاصة و أن أجزا 

 .الوطن العريب حمتلة و هي فلسطني، العراق، الصومال، و من العامل اإلسالمي أفغانستان
و العوملة و أثر ذلك على سيادة الدول دويل عدم اإلشارة إىل التحوالت احلاصلة يف النظام ال 

 .يةواستقالهلا و كيف ميكن أن تتواءم عمليات اإلصالح مع ضغوطات املؤسسات املالية الدول
يف الواليات املتحدة و أوروبا إىل تأييد وثيقة  ؤولنيسارعت تصرحيات املس :ردود الفعل على الوثيقة -

تفاوتت ردود الفعل و باإلصالح، للدول العربية  اإلسكندرية و االقتباس منها للتدليل على صحة مطالبتها
رب أهنا متثل رؤى متكاملة و عملية لإلصالح يف حني اعترب بعض املثقفني و املعلقني الع العربية على الوثيقة،

و قد سارع  ، آخرون أهنا جاءت لنجدة املشروع األمريكي،اعتربها نابعة من اإلرادة الذاتية للشعوب العربية
بعض املشاركني يف مؤمتر اإلسكندرية إلصدار بيان عقب اإلعالن عن الوثيقة يطالب بتعديلها و إضافة بعض 

املتحدة و أوروبا املسؤولية التارخيية و األخالقية و املادية عن تردي األوضاع  اتمل الواليالبنود عليها حبيث حت
  .للثروات العربية  مطن العريب إىل دويالت و استغالهلالعربية و مسؤولية تقسيم الو

شبعا مث قيامها و اعترب البيان أن دور تأييد الواليات املتحدة لالحتالل اإلسرائيلي لفلسطني و اجلوالن و مزارع 
و حلفائها باحتالل العراق قد تسببا يف مزيد من التمزق و األزمات يف املنطقة العربية، و أشار البيان أن 
السياسة األمريكية كانت و ما زالت الداعم األكرب للدكتاتوريات كما كانت الداعم األساسي لإلرهاب 

  .2األصويل حبجة معاداة الشيوعية
 2003موضوعاهتا من تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  ستمدتاميكن القول أن الوثيقة  إمجاال ال          

ولية النظم السياسية العربية أمام ؤوبالتايل فإن دراستها بعمق هي مس ،حماولة فحص حقيقة الواقع العريب 
  .  شعوهبا
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  :   ةالعربي االحتاد األوريب و التحول الدميقراطي يف املنطقة - ج

ترتبط الدول العربية بعالقة وطيدة بدول االحتاد األوريب ، ألن أغلب تلك الدول هي من صنع            
 األنظمة، و تتحمل فرنسا و بريطانيا وزر عدم االستقرار السياسي يف البالد العربية و يف بروز  "سايكس بيكو"

و التحديات الواحد و فشل نظام احلزب املي اجلديد مع ظهور النظام الع السلطوية والديكتاتورية فيها ، لكن
و الدولية و احمللية تدفع  اإلقليميةالداخلية اليت واجهتها النظم العربية شعرت بريطانيا و فرنسا بأن التطورات 

السياسي ،  اإلحباطباجتاه التحول الدميقراطي من أجل احتواء التطورات السياسية املفاجئة يف ظل االحتقان و 
االقتصادي خاصة و أن بريطانيا و فرنسا ال زالت ترتبط ببعض مستعمراهتا بروابط ثقافية و اقتصادية من و 

 اإلفريقيةحيث أن فرنسا مثال ربطت يف القمة الفرنسية ،الفرانكفونية الفرنسية و  خالل الكومنولث الربيطاين
  .1ذه الدوليف األول بني مساعدهتا للتنمية و املسرية الدميقراطية يف بعض ه

األسبق يف املطالبة بإحداث إصالحات سياسية  –مند انتهاء احلرب الباردة  –لقد كان االحتاد األوريب 
، على األوضاع السائدة يف العامل العريب ، خاصة يف القسم املطل منه على البحر املتوسط ، و مع تراجع 

هذا  ارتبط بأشكال التهديد احملتملة األخرى و قطبني زاد االهتمام األوريبال التهديد مبواجهات عسكرية بني
يف بالد جنوب املتوسط العربية و اليت عرفت طريقها إىل أوربا ، كما  اإلرهاببزيادة خماطر التطرف الديين و 

و االجتماعية و عدم  ةور األوضاع االقتصاديدهارتبط أيضا بزيادة موجات اهلجرة غري الشرعية الناجتة عن ت
سياسي يف بالد جنوب املتوسط العربية ، و قد تبلور االهتمام األوريب باملنطقة العربية يف السياسة االستقرار ال

و الذي نص ضمن أشياء أخرى على احترام  م1995يف نوفمرب "برشالونة  "املتوسطية اليت كان حمورها إعالن
ديسمرب  "ةلومي الرابع" معاهدة ، كما أقر االحتاد األوريب من قبل يف2و احلكم الرشيد اإلنسانمبادئ حقوق 

من شروط العالقات بني االحتاد  افها شرطصو التحول الدميقراطي بو اإلنسانضرورة احترام حقوق  م1989
اعتمد ضرورة تضمني أية اتفاقية للمشاركة مع الدول النامية  م1993األوريب و الدول النامية ، و منذ جانفي 

  : 3النقاط التالية
مبادئ الدميقراطية   باحترامات بني االحتاد األوريب و الدول النامية على أساس التعهد أن تقوم العالق •

  . اإلنسانوحقوق 
و الدميقراطية ، كما ميكن النص على خصوصية معينة أو معاهدة  اإلنسانالنص على عاملية مبادئ حقوق  •

 .تكون بني الطرفني  إقليمية
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 اإلنساناالحتاد األوريب يف حالة انتهاك مبادئ حقوق  يتخذهااليت ميكن أن  اإلجراءاتالنص على  •
 .والدميقراطية كتجميد التعاون ، فرض حصار جتاري، وقف بيع السالح ، جتميد التعاون العسكري

 االقتصاديةدورا فعاال يف الضغط على الدول املغاربية بربط املعونات موقفا و لقد تبين الربملان األوريب           
وزارة  إنشاءلدرجة دفعت بعض تلك الدول إىل  يو التعددية و التحول الدميقراط الليرباليةو  اناإلنسحبقوق 

التونسية عام  اإلنسانألوريب جلماعة حقوق ن استقبال كما هو احلال يف املغرب كما أ اإلنسانخاصة حبقوق 
يف تونس التجمع الدستوري أثار حفيظة وزير الداخلية التونسي ألهنم انتقدوا موقف احلزب احلاكم  م1995

كما يضغط االحتاد األوريب من ،الدميقراطي خاصة و أن هذا البلد تربطه عالقات اقتصادية قوية مع دول االحتاد
 برنامج دمقرطة املتوسط إنشاءحيث مت ، املتوسطية للدفع حنو التحول الدميقراطي -خالل الشراكة األوربية

وزير خارجية من دول االحتاد  27مؤمتر برشلونة ، و قد ضمت املبادرة  عقب م1996بادرة من االحتاد العام مب
ماليني إيكو، ويسعى  09األورويب و شركائها املتوسطيني حيث رصد الربنامج موازنة خاصة قدرت ب 

،  برشلونة و هي اجلزائر إعالنالربنامج إىل تنمية الدميقراطية و دولة القانون مع الدول العربية ، املوقعة على 
مصر ، األردن ، لبنان، املغرب ، سوريا ، تونس ، السلطة الوطنية الفلسطينية ، و يتضمن الربنامج دعم 

مراكز املعلومات و التوعية و تطوير معاهد استطالعات الرأي  إنشاءاحلقوق السياسية و عمليات االقتراع ، و 
  .     1اإلنسانالعام مما يعزز الدميقراطية و حقوق 

مل خيتلف موقفها كثريا من خالل املمارسة  دور دول االحتاد األورويب يف التحول الدميقراطيتقييم  طارإو يف    
عن موقف الواليات املتحدة حيال الدميقراطية يف الوطن العريب من حيث تغليب املصاحل على املبادئ اليت 

و مربراته ، و يبدو املثال النموذجي  جون هلا ، و إن كان هذا املوقف خيتلف يف تفصيالت أسلوبه و أسبابهوير
دور األول اليف  قادنلال اإلسالميةاثر فوز اجلبهة ر املسار الدميقراطي يف اجلزائر موقف فرنسا من تطويف  لذلك 

انتخابات متيزت بقدر عرب فرغم أن هذا الفوز حتقق بالوسائل الدميقراطية  ، 1991من االنتخابات التشريعية عام 
يف دراسة  -"تيم نيبلوك" و يلفت .2فرنسا عن ارتياحها إللغاء نتائج تلك االنتخابات أعربتمن الشفافية 

كافية إلعادة النظر يف  أسبابيعتربها ما  إىل -1998 أوت 21قدمها يف  "اجليد أواحلكم السليم "بعنوان 
  :3السياسة اخلارجية األوروبية خاصة فيما يتعلق بقضية الدميقراطية 

جعا يف مسرية اتر إمجاالهتمام األورويب بالدميقراطية إىل نتائج ملموسة حيث تشهد املنطقة العربية اال دؤمل ي -
  .الدميقراطية خالل السنوات اخلمس املاضية 

اجلدل الدائر حول عاملية أو خصوصية مؤسسات  و حساسية احلكومات العربية من الضغوط اخلارجية -
إىل احلكم وعما  سالمينياإل حول ما إذا كانت الدمقرطة تؤدي إىل وصول تالتساؤالالدميقراطية ، و  الليربالية
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نطقة وامل أوروباا حيد من حجم التفاعل بني صناع القرار يف و مو ه، إذا كان هذا االحتمال مرغوبا فيه أصال 
  .العربية 

قت ذاته هو أمر غري سليم ألن يف الو، االقتصادية و الدميقراطية السياسية الليرباليةإن التركيز األوريب على  -
االقتصادي ، و مع أن  اإلصالحالتوتر االجتماعي الذي يصاحب  إطارهذه الدمقرطة تصبح أكثر صعوبة يف 

  .هديف الدميقراطية و الليربالية ، يتكامالن يف هناية املطاف إال أن النهاية تبدو بعيدة 
يعود ذلك إىل عدم تطابق املصاحل االقتصادية و األمنية ليس هناك سياسة أوروبية واحدة اجتاه الدميقراطية و -

بديال هو احلكم السليم أو  "نيبلوك تيم"لذا يقترح الكاتب للدول األوروبية املختلفة اجتاه هذه املسألة 
حساسية السياسية و اخلصوصيات االقتصادية ذلك أن لل إثارةو الذي يرى أنه أقل  Good Governanceاجليد

  . 1يبتعد عن اخلوض يف مسألة شكل النظام السياسي ككل و شرعيتههذا املفهوم 
نقول بأن املوقف األورويب من التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية قد ارتبط منذ انتهاء  إمجاال      

 اإلقليمي و لشركات األوروبية و أمنها الداخليلاحلرب الباردة باملصاحل االقتصادية من استثمارات و مشاريع 
  .العابر للقارات  باإلرهاببسبب موجات اهلجرة و خوفها مما تصفه 

   :يف التحول الدميقراطي يف املنطقة  اإلقليميةدور البيئة  -د
باشرة و الدافعة حنو التحول الدميقراطي أو إعاقته امل غري يف هذه الدراسة هي الضغوط اإلقليميةاملقصود بالبيئة 

أو ثنائية ، أو عن وجود عسكري أجنيب مباشر ، أو عن نفوذ سياسي قوي  إقليميةت ،و اليت تنتج عن صراعا
حنو مزيد من  اإلقليميةعام يف البيئة  اجتاهاملتولدة عن  اإلقليميةللدول إزاء أخرى و يقصد هبا أيضا املؤشرات 

كن التعبري عن ذلك باجتاه دول ميو التحول الدميقراطي أو حنو االرتداد عنه مبا يؤثر على حالة الدميقراطية فيها ،
جمموعة  إمجالميكن  اإلطارهذا ضمن بعضها البعض فيما يتعلق باملمارسة الدميقراطية أو عدمها ،  حماكاةإىل 

  : و سلبا و هي إجياباباشرة على التحول الدميقراطي املغري  املباشرة أو انعكاساهتاكان هلا  اإلقليميةمن املتغريات 
خلصت بعض الدراسات مثل دراسة أسامة الغزايل حرب و غريها إىل أن :  اإلسرائيلي الصراع العريب - 

التسلطية و االستبداد يف املنطقة العربية ،  لتغذيةقد شكل أحد العوامل الرئيسية  اإلسرائيليالصراع العريب 
ية الدميقراطية أو خاصة و أن النظم السياسية العربية قد وظفت هذا الصراع لعقود من أجل تربير جتاهل قض

، و ترتب  إسرائيل،حيث مت مقايضتها بقضايا أخرى يأيت يف مقدمتها حترير األرض احملتلة و مواجهة تأجيلها
ببناء املؤسسات العسكرية يف الدول العربية مما أدى إىل تعاظم دورها يف احلياة  هتماماال على هذا الصراع زيادة

املزيد من القيود على حرية الرأي  ضفرب ألمن الوطين يف نظر هذه النظمو قد اقترنت عملية محاية ا،السياسية 
دي ؤو من زاوية مغايرة هل ت. 2باعتبار ذلك يتعارض مع اعتبارات احلفاظ على األمن االجتماعوالتعبري و 

ت على هذا السؤال خلص اإلجابةإىل تعزيز عملية التحول الدميقراطي ؟ يف معرض  إسرائيلعملية السالم مع 
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برزت معارضة فمثال كان على حساب الدميقراطية وليس داعما هلا  إسرائيلبعض الدراسات أن السالم مع 
يف حني ترى  1.غري دميقراطية إجراءاتالذي اختذ ضدها  "الساداتأنور "داخلية ملعاهدة السالم ضد نظام 

ع عملية التسوية السلمية للصراع بعض الدراسات أن التغيري يف البنية االجتماعية السياسية الذي يترافق م
 اإلقليمياملتوسط والطويل ، و من مث إذا كان الصراع  اجليلنيينتج حتوال دميقراطيا يف  ا ممادهلأو يع اإلقليمي
بالضرورة لالستبداد الداخلي فإن التسوية السلمية للصراع قد تنتج تغريات مواتية لالجتاه حنو  ئاليس منش

 ءو يكون البد ثرهاأأطراف عملية التسوية و اليت حتتاج وقتا طويال نسبيا حىت حتدث  التحول الدميقراطي داخل
  .2ابة التمهيد لعملية التحول الدميقراطيثيف حدوثها مب

من أبرز التفاعالت  1991تعترب حرب حترير الكويت عام  ):1991- 1990(تأثري حرب اخلليج الثانية  -
على الداخل يف كل دول اخلليج العريب مثلما كان هلا دور مهم يف  انعكاساهتااليت كان هلا تداعياهتا و  اإلقليمية

يف ية يف هذه الدول حيث وفرت تلك احلرب مربرات مقنعة للنخب الثقاف اإلصالحيالتيار  تغذيةالدفع اجتاه 
الكويت ، بل يذهب البعض أن حرب حترير اإلصالحضي قدما يف طريق املطالبة بالتغيري و متهذه الدول حىت 

ظهر شعور عام يف  حيثيف دول جملس التعاون اخلليجي ،  اإلصالحكانت الدافع األول لفكر التغيري و 
حرب اخلليج  باسبأأهم من مثقفني و قوى املعارضة بأن غياب الدميقراطية و املشاركة السياسية هي  أوساط
  .3الثانية

ة السياسية و أظهرهتا على السطح من جديد أدت أحداث حرب اخلليج الثانية إىل إثارة مسألة املشارك
األنظمة السياسية للخليج العريب على تقدمي الوعود بإجراء  أجربتبني القوى السياسية و االجتماعية و 

الدستورية ، و انتشرت  اإلصالحاتالسياسية، و قد اتسعت دائرة مطالبها الشعبية بضرورة  اإلصالحات
هدت املنطقة تطورات خالل عقد يق تلك املطالب ، حيث شسعى إىل حتقاحلركات السياسية العنيفة اليت ت

البحرين  ،الكويت،  قطر ،التسعينيات خصوصا ما يتعلق منها باألوضاع السياسية أو الدستورية يف السعودية 
ري بعض الدراسات أن دول اخلليج العريب مل تعر موضوع املشاركة السياسية قدرا كبريا من شو ت.4و غريها

األزمة ركود احلياة السياسية يف دول جملس  تحيث حرك 1991يفهتمام إال بعد تفجر أزمة اخلليج اال
يف الكويت أقوى و أظهر منه يف أي بلد عريب خليجي ألن تلك احلرب هددت ليس  أثرهاو كان .5التعاون

                                                            
صدرت في فترة الرئيس أنور السادات مجموعة من القوانين اصطلح على تسميتها قوانين سيئة السمعة لكونها تضمنت   1

قيودا على حقوق المواطنين و حرياتهم منها قيود بحق نقد معاهدة السالم و رفضتها التعديالت التي أدخلت على قانون 
ط عدم معارضة عملية السالم آأحد الشروط للتخصيص تاسيس االحزاب تفاصل أآثر األحزاب السياسية حيث أدرجت شر
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لقوى الكويتية الفاعلة إىل فقط شرعية النظام الكوييت احلاكم ، بل أيضا بقاء الكويت كدولة مستقلة مما حدا با
الدفع يف اجتاه التحول الدميقراطي ، و حدت حدوها دول جملس التعاون اخلليجي حيث ظهرت العرائض 

  .1الكويت و غريها،السعودية  ،كل من البحرين يف واملطالب الشعبية 
و ذلك العتبارات عدة أصبحت عملية التحول الدميقراطية ضرورة لدول جملس التعاون اخلليجي  إمجاال        

و ما فرضه من  -1990د الغزو العراقي للكويت عام خاصة بع-من أمهها الضغوط املتزايدة اليت تعرضت هلا 
تكاليف و أعباء سياسية متمثلة يف اهتزاز شرعية النظم السياسية احلاكمة و تكاليف اجتماعية متمثلة يف انتهاء 

 جالمواطنني و خمرحيويا ل سياسية مطلباالتفعيل املشاركة  أصبحو بالتايل ، فاه االجتماعيدور دولة الّر
  .استراتيجيا لتكيف النظم السياسية العربية 
اعيات حرب اخلليج الثانية دو ت اإلسرائيليباإلضافة إىل الصراع العريب  : تأثري عوامل إقليمية متعددة

التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية ميكن تلخيص جمموعة من العوامل اليت كان هلا دور يف دفع عملية 
  : و هي 

شكل الشعور بالتهديد اخلارجي حسب البعض عنصرا مهما يف حتريك االجتاه حنو ي:  اإلقليميةالتهديدات  -
يكون  الأن هذا التهديد رغم و  ،االنفتاح و التحول الدميقراطي خاصة يف حالة وجود متاسك داخلي نسيب

للداخل فقد شكلت  هو يف حتديد اجتاهاتصانع القرار  دورا مؤثرا يف ذهنيةؤدي إال أنه ي،ورا صتحقيقيا و إمنا م
عامال مهما يف دفع النظام  م1990و حىت وقوعها فعال عام  م1961التهديدات العراقية بضم الكويت منذ عام 

  .نيابيةالياة عادة احلالكوييت حنو إ
رأت فيها قوى املعارضة يف  1990ماي  20قيام الوحدة اليمنية يف منذ :  التجارب الدميقراطية العربية -

منطقة اخلليج العريب منوذجا ميكن طرحة حلل معضلة التجزئة و االستبداد يف املنطقة خصوصا أن الوحدة اليمنية 
ارب لتجو من مث كان ل مجاهرييةالدميقراطية و حتققت بطريقة سليمة و استنادا إىل إرادة  عةاإشترافقت مع 

 .2بني الدول املتقاربة جغرافيا و املتشاهبة ثقافيا اكبري االدميقراطية العربية تأثري
خبصوص قضية الدميقراطية حيث تربز رغبة  اإلقليميخلل على مستوى النظام العريب مثة يف سياق آخر 

قت ترفض بعض الدول و قدراهتا و يف ذات الوإمكاناهتا بعض الدول العربية الصغرية يف القيام بأدوار تفوق 
 اإلصالح،األول يقول بأن  ناجتاها يظهر حيث ،لدميقراطية يف املنطقة العربيةل عريبلاالعربية قيادة النظام 

الدميقراطي البد أن يتم وفقا لرؤية عربية مشتركة استنادا إىل ما حيدث يف أي دولة عربية متتد أثاره إىل الدول 
مسألة داخلية  اإلصالحاالجتاه الثاين فريى أن  ماأ،مراعاة ظروف كل دولة  االجتاه من هذااألخرى و ال ميانع 

 .3األوروبية و يقبل بالرؤى األمريكية ،يف الوقت الذيال جيوز أن تتم وفقا لرؤية عربية مشتركة 
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ارتبطت عاملية االتصال الدويل :  العربية العابرة للحدود اإلعالمتصاالت و دور وسائل تكنولوجيا اال -
و التلكس و الفاكس و أقمار االتصاالت  اإلذاعةفون و يالتل الختراعكان فبنمو الرأمسالية و انتشارها ، 

االجتاه حنو وسائل أسرع يف االتصال ، و تأثري متزايد  يعينثار متبادلة بينها و بني الرأمسالية مما آالصناعية 
غري مسبوقة يف البث  إمكانياتو  ذاعةوإت صحف للدول الصناعية الغربية من خالل وكاال اإلعالميةللرسالة 
فزيون دخل مرحلة البث املباشر بعد أن ظل لفترة طويلة ظاهرة حملية تتحكم فيها ي، كما أن التل واإلرسال

 .1للدول اإلعالميةاختراق السيادة ،وهو ما أدى إىل احلكومات القومية 
العربية اليت تبث عن طريق  التليفزيونطات أدت الثورة يف وسائل االتصاالت إىل ظهور عدد من حم    

 اإلعالميةاألقمار الصناعية ، و بينما متلك كل دولة عربية حمطتها الفضائية اخلاصة هبا ، فإن ظاهرة الرسائل 
ما يعرف بالفضائيات العربية غري املرتبطة مباشرة بدولة عربية معينة مسحت لألفراد يف  العابرة للحدود أو

دها البالد هشتالعامل و يشهدها ربية باالطالع على األوضاع الداخلية و التطورات السياسية اليت الع اجملتمعات
الرمسي العريب جراء ضيق هامش  اإلعالميكما ساهم ضعف املنتج ، العربية يف جمال احلريات و الدميقراطية

ما أ،تبثها اليت  اإلعالميةصداقية الرسالة احلرية و االلتزام بالتعبري عن سياسة الدولة املالكة وهيمنتها يف تراجع م
فإهنا حققت جناحا كبريا يف معاجلة أوجه القصور " كقناة اجلزيرة"الفضائيات غري التابعة مباشرة للدول العربية 

  .2املرتبطة باإلعالم الرمسي ، األمر الذي أكسبها مصداقية كبرية و قدرة عالية على التأثري يف الرأي العام العريب
 وضع إىل جعل النظم السياسية العربية يف م اإلعالميةاحلديثة و القربة الكونية  اإلعالمأدى انتشار وسائل      

 األنظمةسقوط  اإلعالمحرج دفعها للتحول الدميقراطي خاصة و أن املواطن العريب أصبح يشاهد على وسائل 
  .الدكتاتورية 
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  الدولية  االقتصاديةالضغوطات : ثانيا 
  

اجتهت معظم النظم السياسية العربية منذ الثمانينيات من القرن  االقتصاديةمع تفاقم حدة األزمات 
والتكيف االقتصادي  التثبيتسياسات بعرفت  ةاالقتصادي اتاملاضي إىل تطبيق سلسلة من اإلصالح

تربز و ، امنهبضغوط م رىحباألاهليكلي، وذلك باالتفاق مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي، أو 
حتول النظم العربية حنو الدميقراطية سعيا يف فسر كأحد أهم  العوامل اليت ت االقتصاديسياسات اإلصالح 

 دراسة دور ق ميكنلمن هذا املنط.  االقتصاديةاحلصول على املزيد من القروض و التسهيالت و املعونات 
  : نقطتني رئيسيتنيولية يف عملية التحول الدميقراطي يفالد املاليةاملؤسسات 

   :تشخيص حالة االقتصاد العريب و املؤسسات املالية الدولية  - أ
أي بلد ألزمة خانقة تتجسد يف إختالالت  اقتصادعندما يتعرض  1االقتصادي اإلصالح إىلتربز احلاجة 

ة وإزال االقتصادي املسار إلصالح االقتصاديةداخلية تستدعى إجراء تغيريات حامسة يف السياسات 
منذ  -متعددة اقتصاديةوقد تعرضت غالبية الدول العربية ألزمات .اإلختالالت اليت تعيق عملية التقدم 

األكثر تأثريا يف  االقتصاديةل األزمة لع و يف ذلك شأن غالبية الدول الناميةشأهنا  -مثانينيات القرن العشرين
مشاكل معقدة أدت إىل تدخل صندوق النقد الديون اخلارجية، وما جنم  عنها من  أزمةالدول العربية هي 

   .2ف على الدول املدينةيالدويل وسعيه إىل تطبيق إجراءات التكي
مصر،املغرب يف منذ الثمانينيات وحتديدا  الثقيلةرحلة املديونية م األقطار العربيةدخلت العديد من 

 1988ل املذكورة بالترتيب عام و تفاقمت مديونيتها حىت بلغت يف الدو ،السودان ،تونس ،اليمن ،اجلزائر
دوالر،وبلغت نسبة مديونية كل دولة من الدول  مليار 02.23، 04.3، 06.1، 08.4، 18.86، 43.3حنو 

يف العام  %64.4، % 70،  %04.4، % 74.9، %58.3، % 12.6احمللي اإلمجايل  نتاجهامن  املذكورة بالترتيب
كبريا من حصيلة الصادرات ،مما أدخل الدول العربية نفسه مث بدأت خدمة هذه الديون تسترتف جانبا 

يف النصف األول من  باهظةاملدينة يف حلقة مفرغة من االحتياج للتمويل اخلارجي الذي كانت شروطه 
الثمانينيات بصفة خاصة عندما بلغت أسعار فائدة قروض الدول املاحنة الرئيسية مستويات مذهلة حيث بلغ 

  .3يف بداية الثمانينيات  % 20ما يقارب من دوالر واحد  سعر الفائدة قصرية األجل

                                                            
الموصى بها من صندوق النقد و البنك  االقتصادية اإلجراءاتاالقتصادي إلى مجموعة  اإلصالحيشير مفهوم  -1

إلى حالة االستقرار من خالل معالجة االختالالت المالية و النقدية التي  االقتصادب الدوليين و التي تهدف إلى الوصول
 .ن خالل إجراء تعديالت على هيكل االقتصاد يعاني منها و آذلك تحقيق نمو مستمر م

ص  1991دار العالم الثالث ، : القاهرة  . محنة الديون و سياسات التحرير في دول العالم الثالثزآي ،  ،رمزي -2
240. 

 مرآز: بيروت .  ، الدولة و القوى االجتماعية في الوطن العربي عالقات التفاعل و الصراعفؤاد عبد اهللا ،ثناء  - 3
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من املعروف أن غالبية االقتصاديات العربية تعرضت حلالة من الركود العميق حتت تأثري الركود 
و الذي انتقل إىل األقطار العربية عن طريق التجارة .املتقدمةالدول الصناعية  اقتصاديات ضربالذي 

حتت تأثري اخنفاض أسعار النفط يف األسواق الدولية مع منتصف  أيضاو .موال والسياحة و حركة رؤوس األ
التجارية حيث بلغ العجز ينها مواز، كما عانت األقطار العربية غري النفطية من تفاقم عجز  الثمانينيات

، 1194،  1295،  6272التجاري يف مصر و تونس و املغرب و اليمن وسوريا و السودان على الترتيب حنو 

كما عانت تلك الدول من أزمات اقتصادية ، 1م1988 مليون دوالر عام 737، و  737، و  878، و  1975
ختالسات و سوء التسيري اال القطاع العام ، و تسجيله خلسائر كبرية بسبب كفاءةهور دحادة بسبب ت

هذا الصدد  ذكر يفبحيث ،غري املراقبة اقتصاديا و حماسبيا و شعبيا بصورة دقيقة اإلدارةالناتج عن فساد 
هناك ثروات كبرية و كثرية يف الوطن العريب ال تبدو مربرة ، أو مستندة « أن "نني هيكلحممد حس"األستاذ 

فعلى سبيل املثال ال احلصر ، » أو مكتسبة بالعمل ، و هذه قضية بالغة احلساسية باإلرثإىل حق طبيعي 
ليون واحد إىل مشاريع يدوالر ، توجه تر تريليونب أربعة بلغ مدخول العر م1995 إىل1970فإن بني الفترة 

ليون أخر غطى كلف شراء األسلحة اليت مل تستخدم يالتحتية و اخلدمات العامة ، و تر للبىنالبناء و 
ليونا دوالر حتتاج إىل من يبحث يبالصدى ، نصف تلك املدخوالت و هي تر تتآكلمعظمها و مآهلا أن 

  . 2عنها
  :  3معامل الوضع االقتصادي و االجتماعي العريب يف النقاط التالية إجيازميكن  إمجاال       

 اإلمجايلبليون دوالر ، و هذا  33حنو  م1995الصادرات غري النفطية يف العامل العريب بلغ عام  إمجايلأن  
سكاهنا حنو بليون دوالر و اليت يبلغ عدد  42البالغة  الندف وأأقل من صادرات دولة واحدة مثل بلجيكا 

بليون دوالر ، و هو أقل مثال من الناتج القومي االسباين  510مليون نسمة أما الناتج فيبلغ بنحو  05.1
 .من الناتج القومي األملاين  % 22، و أنه يعادل سوى 

- 1985(امليزانيات العامة خالل السنوات العشر املاضية أي يف  عانت معظم الدول العربية من العجز  

بليون دوالر عام  17حبوايل  اإلمجايلبليون دوالر ، و العجز يف حساهبا التجاري  21 وايلحب) 1995
دوالر ، يف  بليون 220بنسبة  م1996، أما جمموع الدين اخلارجي للدول العربية فقد جتاوز عام  م1995
و بالنسبة بليون دوالر و ه 950رأمسال العريب املستثمر خارج الوطن العريب على الزيد حجم يحني 

 .للناتج احمللي اإلمجايل أعلى من أية منطقة أخرى يف العامل 
العربية  العربيةأعين التجارة  اخلارجية،جتارة املنطقة العربية  إمجايلمن  % 08فقط  لتجارة البينيةتشكل ا 

   4.آسيا مع %أوربا و أكثر من مع  % 60مقارنة بنحو 
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سكري و قضايا األمن هو األعلى يف العامل من حيث النسبة إىل الع لإلنفاقإن ما ختصصه الدول العربية  
فمثال جتاوزت حصة دول جملس التعاون  اإلنفاقمعظم هذا  دالناتج احمللي ، من حيث غايات و مقاص

العسكري و األمين لدول  اإلنفاقنصف  م1995إىل  م1990جي يف السنوات اخلمس املاضية من ياخلل
 23م حوايل ا، فالسعودية وحدها تنفق يف الع إسرائيلشمالية جمتمعة مبا فيها ال إفريقياالشرق األوسط و 

  . إسرائيلالعسكري و األمين ، أي أكثر من  اإلنفاقعلى  بليون 24و 
حباجة إىل العامل  بدابليون دوالر من املواد الغذائية أي أنه  40و  20العامل العريب سنويا ما قيمته يستورد  

  % 70حنو  الذايتحاجاته الغذائية وأكثر ،بينما كانت نسبة اكتفائه الغذائي  اخلارجي لتأمني نصف
سنويا خالل السنوات  %03رغم منو متوسط الدخل الفردي يف البلدان العربية حوايل . م1970سنة 

ت مليون عريب يعيشون حت 23الثالثني األخرية فإن تقارير التنمية البشرية لربنامج األمم املتحدة تشري إىل 
من السكان يعاين من شح شديد  %55ماليني يعانون نقصا يف التغذية و ال يزال  10خط الفقر بينهم 

يف املياه ، كما ال حيصل أكثر ثلث السكان على مرافق الصرف الصحي األساسية ، أما حجم البطالة 
دد العاطلني عن العمل من القوة العاملة مما جيعل ع %14 قدرها منظمة العمل العربية بنسبةتيف املنطقة 

 252م إىل 1995مليون شخص خاصة إذا علمنا أن عدد السكان يف الدول العربية وصل عام  11حنو 
 .1 األميةمن العرب يشكون من  % 40و يبقى م 2000مليونا سنة  290مليون نسمة وصل إىل 

حتاد العام الدراسة اسب ح اإلمجايلالناتج احمللي  من متوسط نصيب الفرد يف الدول العربيةفض اخن 
 عام2095فإىل  م1990 عام 2700 إىل م1980 دوالر يف عام 3260غرف التجارية العربية من حوايل ل

يف حني أن متوسط دخل الفرد يف الدول النامية جمتمعة قد ارتفع خالل ، % 36أي مبا نسبته  م1995
 .2 % 40الفترة ذاهتا مبا يزيد عن 

صادية و االجتماعية املزرية اجتهت دول عربية عديدة إىل مؤسسات التمويل إزاء هذه األوضاع االقت     
 ذو نظرا ألن صندوق النقد الدويل قد حتول من،ملشاكلها االقتصادية املتفاقمة  الدولية علها تصف هلا حلوال

نة بإجراء بداية الثمانينات إىل وكيل للدول و املؤسسات املالية الدائنة فإنه طالب الدول العربية املدي
جذرية يف سياستها االقتصادية فيما أطلق عليها سياسات التثبيت االقتصادي و التكيف اهليكلي  إصالحات

و  الدولينيكشرط جلدولة ديوهنا وحلصوهلا على تدفقات جديدة لرؤوس األموال من صندوق النقد و البنك 
معينة أن تقوم بتحرير االقتصاد و من املعروف أن هذه املؤسسات تشترط على دول .من دول املاحنة 

يف احملصلة عين والتخصصية أي االنتقال من القطاع العام إىل القطاع اخلاص و تدعيم القطاع اخلاص ما ي
 .3تقليص دور الدولة يف االقتصاد و اجملتمع

                                                            
 .152، ص  السابق  ي ، نفس المرجعالعجلون - 1
    152 نفس المرجع ،ص - 2
 . 26، مرجع سابق ، ص  في الوطن العربي التطور الديمقراطي، حسنين  - 3



 

 

 

ليبيا و اجلزائر سياسات االنفتاح ، تونس، تأسيسا على ما سبق طبقت مثال كل من املغرب        
 راداتياإلبسبب  م1987القرن املاضي ، ففي ليبيا تأجل االنفتاح حىت سنة مثانينات منذ  1قتصادياال

االقتصادية ، و بنهاية سنة اإلصالحات هلا أن تتجاهل  أتاححلكومة مما ة اليت كانت تدخل خزانة امالضخ
لقطاع اخلاص للسماح مبشاركة أكرب لمن شرائع االستثمار ملغرب و تونس غريت كل من ا م1986
و البنك  اهليكلة اقترحها صندوق النقد ةخطط إلعاد بات وجدولة جزء من ديوهنا و قبلت بترتي أعادتو

نقد لاوقعت مع صندوق  فإهنا  1983، و رغم ما فرضته اجلزائر على نفسها من خطة تقشفية بعد  الدوليني
كثريا من التسهيالت املمنوحة م1986نة كما وسعت قواعد االستثمار الصادرة س م1989اتفاقية يف جويلية 

عن التشاركية ليسمح بالتجارة  م1986مارس  26يف  اإلعالنلقطاع اخلاص يف البالد ، و يف ليبيا جاء ل
النظر يف دور الدولة  إعادة مت برأمساهلا ، و يف كل حالة من احلاالت اإلفرادهم ساي اخلاصة ويسمح مبشاريع

واقف يف املغرب العريب بشأن مركزية ان امل« : "جون لويس"يقول  صددهذا اليف التنمية االقتصادية و يف 
  .2 » احلكومات و قدراهتا كراعية للتنمية قد تغريت كثريا

 ئاملنشأن الدولة هي  إلثباتجهودا طموحة االستقالل  النظم السياسية العربية منذ لتذب         
ا قد أعيد النظر هلجوع عنها ، و هي املشرفة عليها و املنفدة االجتماعية و االقتصادية اليت ال ر لإلصالحات

دور املهم الاالقتصادي ال يضع يف اعتباره  اإلصالحصندوق النقد الدويل و هو يرسم خطة ذلك أن فيها ،
الذي جيب أن تقوم به الدولة يف املرحلة الراهنة من تطور االقتصاد يف األقطار العربية من جهة و احلدود 

اجه جتارب على صعيد آخر تو .من جهة ثانية  قعةة للمسؤولية االجتماعية للدولة كحقيقة واالواسع
هلا انعكاس على األوضاع االقتصادية و  اإلشكالياتاالقتصادي يف البالد العربية جمموعة من  اإلصالح

   3:االجتماعية و السياسية نوجزها فيما يلي
الزاوية يف االقتصاديات العربية باعتباره  رميثل حجالقطاع العام  من املعروف أنّ :القطاع العام  إشكالية -

املسيطرة أو  القبليةللجماعة أو قراطية املدنية و العسكرية ة النفوذ السياسي للبريواألساس االقتصادي ملمارس
ية ، لذا تفقد الدولة مركزها االقتصادي و قوهتا السياس اإلصالحلكن سياسات  ،احلاكمة يف األقطار العربية

  .تتباطأ جبزئية خصخصة القطاع العام إىل أن تصبح القضية معقدة للغاية 
خصخصة القطاع العام بصورة  االقتصادي اإلصالحتتضمن برامج :  تقييم املشروعات العامة إشكالية -

باخلصخصة كما يطلب الصندوق و بني ضرورة  اإلسراعن شأنه أن يؤدي إىل تناقض بني ما مسريعة ، 
عادل ألصول تلك املشروعات من وجهة نظر الشعب و احلكومة يف الدول املدينة و بالتايل تقييم يق حتق

  .البد من اخلصخصة التدرجيية البطيئة 
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روف ظاالقتصادي املقترحة حتسني ال اإلصالحيفترض يف برامج :  االقتصادي نتائج اإلصالح إشكالية -
يف مراحلها األوىل االقتصادي  اإلصالحعملية فرض الواقع أعلى ما حيدث لكن االقتصادية للمواطنني ، 

إىل ما عرف  ىو املتوسطة ، ما أد اتتحملها فئات اجملتمع و خاصة الطبقات الدني باهظةتتضمن تكاليف 
  .يف العديد من األقطار العربية  بزبانتفاضات اخل

تقدمها الدول املاحنة  هذه اجملتمعات يتم عرب النصائح اليت قتصادياتاإن املطالبة بتكييف 
اجلديد  الليربايلللمساعدات و كذلك املنظمات الدولية املالية و اليت تدعوا يف جوهرها إىل األخذ باالقتصاد 

إىل حتسني اهلادفة ، و غالبا ما يقود تطبيقها إىل نتائج عكسية و مدمرة أكثر وضوحا من التعديالت املرتقبة 
و يعود سبب ذلك إىل أن أغلب هذه السياسات قامت على . 1 ألوضاع االقتصادية و االجتماعيةا

لقد عمل كل من صندوق النقد الدويل  .تطورهاتوصيات البلدان الغنية اليت وضعتها لنفسها مبا يتطابق مع 
الذي خيفي وراءه الفلسفة  اإليديولوجيو البنك الدويل على الصعيد االقتصادي على وضع األساس 

و أن تتربع على عامل يف أرجاء ال الليرباليةالدميقراطية نشر مهمة الواليات املتحدة هي السياسية األمريكية ف
  .2االقتصادي و السياسي األمريكي للنموذجدول رأسها لذا كان على هاتني املؤسستني إخضاع ال

روة لتتسع يعيد تركيز الث أن منو العوملة" هار الدومشان" و" هانس بيتر" و باملنطق نفسه توصل الكاتبان 
مليار دير يف العامل ميتلكون ثروة  358يشريان إىل أن كما ، 3الفروق بني البشر و الدول اتساعا ال مثيل له
من الناتج   % 85على تستحوذ من دول العامل % 20ن ا، ولعامل تضاهي ما ميلكه أكثر من نصف سكان ا

خر آوت بني الدول يرافقه تفاوت االتف  من جمموع املدخرات العاملية ، و أن هذا % 84العاملي و على 
داخل كل دولة حيث تستأثر قلة من السكان بالشطر األعظم من الدخل الوطين و الثروة القومية حيث 

 . 4تعيش أغلبية السكان على اهلامش
  :لتحول الدميقراطي يف املنطقة بااالقتصادي  اإلصالحعالقة سياسات - ب

االقتصادي اليت  اإلصالحطبيعة العالقة بني سياسات د وحتليل برصالعديد من الدراسات  هتمتإ    
 إهناءأكدت تلك الدراسات على أن .5انتهجتها دول عربية عديدة وعملية االنفتاح و التحول الدميقراطي

االقتصادية و خصخصة القطاع العام ، و تشجيع  اإلصالحاتهيمنة الدولة على االقتصاد من خالل 
                                                            

1-Michel, levalois, « Actualité de l'afropessimisme  ». L’afrique Contemporaine, 
 N° (179),Juillet-Septembre 1996, P8.                   
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ميكانيزمات من شأهنا دعم عملية التحول الدميقراطي يف الوطن  اخل ..ير التجارة القطاع اخلاص ، و حتر
هذا التوجه االقتصادي حيد من قدرة الدولة على االستتباع للمواطنني ، و يؤدي إىل خلق  أن العريب باعتبار

 تقوية اجملتمع هم يفساا يقوة اقتصادية و اجتماعية مستقلة عن الدولة و بعيدة عن هيمنتها االقتصادية مم
الذي يشكل ركيزة أساسية للتحول الدميقراطي، كما تتطلب الدميقراطية مبعناها احلديث وجود   املدين

  .1اقتصاد موجه يسيطر عليه الدولةبدال من اقتصاد سوق 
الدميقراطية خالل العقدين  و السوق اقتصادبني  االدراسات أن هناك ارتباط إحدى تذكر               

  low Intensity Conflictمبا عرف بالصراعات ذات احلدة الواطئة" انغري"الرئيس مبا طرحه اخريين بدءاأل

يزا عن الصراعات العليا اليت يقصد هبا احلروب النووية و الصراعات املتوسطة اليت يقصد هبا احلروب يمت
العسكرية املوجهة و احملدودة و باإلضافة إىل العمليات -التقليدية،حيث يؤكد يف هذا النوع من الصراعات 

على ضرورة هتيئة بلدان العامل إىل األخذ باقتصاد السوق من خالل املؤسسات  -العمليات النفسية
االقتصادية العاملية ، و توفري الربامج الالزمة للتدريب على الدميقراطية و العمل املدين ، و استمر هذا النهج 

 م2001اليت طرحت على املنطقة بعد أحداث سبتمرب  اإلصالحيةالوثائق  يف احيث جند االقتران يزداد ارتباط
  .2اقتصاد السوق تذكر الدميقراطية مىت ذكر حيث 

على النقيض من الرأي السابق هناك من مييز بني اقتصاد السوق اليت يعين العرض و الطلب والقدرة 
ة اخلاصة و هي ملكية أقلية من جهة ، و بني االحتكار ، فهو اقتصاد يقوم على امللكي إمكانيةملن ميلك ، و 

الدميقراطية اليت هي للجميع من دون متييز حيث تتيح التمثيل السياسي لكل عناصر و فئات اجملتمع، وتضم 
من ميلك و من ال ميلك ، فالربملان مع التطور الدميقراطي البد أن يكون ممثال للجميع ، األقلية و األغلبية 

من خالل أن من  بني اقتصاد السوق و الدميقراطية جتلى عمليا  لقسريالمتني لكن الربط باملعىن الواسع للك
 م 2005و  2000النتخابات التشريعية املصرية عامي يف افمثال  اسيةيميلك هو القادر على املمارسة الس

  .3احلضور املكثف لرجال األعمال و املال ، وطبيعة التمثيل السياسي يف الربملان حيث
لتدليل على العالقة الوطيدة بني التحول الدميقراطي والضغوطات االقتصادية الدولية باتت و ل

عن اتفاق داخلي بني مكونات ال تعرب األقطار العربية يف  السياسات االقتصادية يف الدول النامية و منها
و الضغط ، اخلارجة من املفروض لنصائح االقتصاديةبل عبارة عن جمموعة من ا النخبة السياسية لكل اجملتمع

من مث ممثلي الشعب من حق االختيار الذي هو أساس  ويد هذه النخبة و حرماهنا رسبيل االلتزام إىل جتعلى 
حق مثل  قواعده األساسية إحدىاحلوار السياسي من  إفراغالدميقراطية ، و أكثر من ذلك تشارك يف 
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، أضف إىل ذلك أن النظام الدميقراطي سيفقد يف 1ش املشاركة و اليت بدوهنا ال ميكن للدميقراطية أن تعي
ومل يشارك  ،خارجية اتوضعت صيغته جمموع،وخلارج مفروض من ا ههذه احلالة مربر وجوده ، ألن

هذه الدميقراطية لن تكون إال غطاءا لسياسة معينة جتد أن ين ما يع صاحب السيادة يف صياغته،الشعب 
  . 2س الشعوب و فقرهاؤمع  يف عامل اجلنوب يف بوجودها يف سيادة أسلوب الق تربيرات

االقتصادي و بني متطلبات النمو  اإلصالحقد يبدو للوهلة األوىل أن مثة عالقة اجيابية بني سياسات 
مما يعين أن هذه االقتصادي  اإلصالحاالقتصادي و من مث ثراء الدولة الذي يعترب اهلدف الرئيسي لسياسات 

لتحول الدميقراطي الذي شهدته بعض النظم العربية ، إال أن هناك العديد من األخرية ستؤدي إىل دعم ا
تثور شكوك هبذا الشأن ذلك أن حيث حصول هذا النمو و طبيعته  إشكاليةاملالحظات اليت ترد حول 

ا، ا يتالءم مع أوضاعهمبتلبية مصاحل الدول الصناعية الرأمسالية ئا لالبنك الدوليني إمنا أنش و النقدصندوق 
االقتصادي صحيحة من حيث اتفاقها مع النظرية االقتصادية الرأمسالية اليت  اإلصالح إجراءاتورغم أن 

تظهر نتائج متناقضة يف حالة البلدان النامية و منها األقطار العربية كما  فإهناتصلح للتطبيق يف اقتصاد متقدم 
  .3ألساسية ، و رفع أسعار فائدة القروضيف حالة ختفيض العملة ، و رفع الدعم عن املواد الغذائية ا

العدالة على  أثارهالقد شهدت السنوات العشرة األخرية من القرن املاضي تطورات اجتماعية تركت      
  :  4منها نذكر يف املنطقة العربية  االجتماعية

من األقطار تفاقم سوء التوزيع يف الثروات و الدخول نتيجة التوسع يف دور القطاع اخلاص يف العديد  
  .العربية بسبب سياسة اخلصخصة و التحول إىل اقتصاد السوق 

 .استفحال البطالة و تزايد هجرة العاملني العرب إىل خارج الوطن العريب  
رتفاع نسبة الفقر يف يف اواضحا ذلك  ويبدوواطنني غالبية امللاحلاجات األساسية  إشباعالفشل يف  

  الوطن العريب 
سبب املديونية الرمسية للخارج وتبعية بفهناك تبعية يف جمال االقتصاد ،عدة أمناط  التبعية و تتمثل يف 

، و تبعية أمنية نامجة عن حالة  ءغذائية ناجتة عن اخنفاض نسبة االكتفاء الذايت العريب يف تأمني الغذا
، و تبعية املياه و خباصة من الواليات املتحدة األمريكية اخلارجي التمزق العريب و االعتماد على األمن 

البعض و تنعكس سلبا مع بعضها األمناط األربعة من التبعية ، حيث تؤثر اليت هتدد األمن املائي العريب
 .العريبالسياسي و االقتصادي  على استقاللية القرار
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التحديات وصلت النظم السياسية العربية إىل مرحلة مل تعد قادرة على توفري متطلبات املعيشة تلك أمام 
االقتصادي األساسية لشعوهبا و بالتايل فقدت شرعيتها ، و أصبحت مهددة يف استقرارها السياسي و 

هذا الوضع من التحول الدميقراطي هدفا مشتركا أقرب ما يكون إىل صفقة بني واالجتماعي و قد جعل 
حيث  و البنك الدولينيممثلة يف صندوق النقد ائنة النخب احلاكمة يف النظم العربية ، و الدول الغربية الد

بالتايل ، وتسعى تلك النخب من خالل عملية التحول الدميقراطي إىل استعادة شرعيتها أو جتديدها
االقتصادي مبا تعنيه  اإلصالحتلك النخب برامج د فناستقرارها واستمرار وجودها يف السلطة و يف املقابل ت
 .رة الدول الغربية و رؤوس أمواهلا من استمرار يف سداد ديوهنا ،و فتح أسواقها أمام جتا

 اإلصالحبني النظم العربية يف تطبيق برامج و سياسات  تفاوتاوجود  إىل شري نعلى صعيد آخر        
اخلصخصة ختتلف من قطر عريب إىل و سرعة تطبيق برامج التحرير االقتصاديو االقتصادي حيث أن مدى 

 .ية ، و حدود تأثره ببعض العوامل و الضغوط اخلارجية آخر طبقا خلصوصيات كل نظام و أوضاعه الداخل
احلاالت  مبعظمقد اقترنت  الربامجأن هذه السياسات و  مفادهاخلصت دراسات عديدة إىل نتيجة أساسية 

من دولة داه مو بنوع من االنفتاح و التحول الدميقراطي ، و قد تفاوت هذا االنفتاح و التحول يف درجته 
بأن « :ترب من هذا الرأي حينما يذكر ما يق إىل "عبد الباقي اهلرماسي" الكاتب يشريإىل أخرى ، و 

ية ، و أزمات حادة ختص مزعماء املغاربة حينما وجدوا أنفسهم و هم يواجهون معارضة مستمرة و متناال
 إحداثترميم بعض املؤسسات و الوكاالت اليت متثل الدولة كأحزاب السلطة و على  وا الشرعية  حاول

  .1 »شكل من أشكال التعديدية السياسية
الدول العربية بشكل ملحوظ  معظماالقتصادية تنمية حقيقية يف  اإلصالحاتو هكذا مل حتقق تلك       

سن من املستوى حتو ةعمل جديد صلق فرخت ، وية الوطن ياهتاالقتصاد اإلنتاجيةيؤدي إىل توسع يف القاعدة 
تؤكد ذكرنا ات الدنيا و الوسطى خاصة أن العديد من الدراسات كما لطبقالسيما ا املعيشي للمواطنني 

  .2عملية التحول الدميقراطي  إرساءأمهية وجود طبقة وسطى تساهم يف على 
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  اخلالصة و االستنتاجات
  

أدى تردي األوضاع السياسية و االقتصادية و عجز النخب السياسية العربية عن مواجهة األوضاع  
لية و ظهورها مبظهر غري قادر على مواجهة ما حييط باملنطقة من حتديات و ما الداخلية و الدو

اسعة من اجلماهري بأن غياب احلريات عات ويكتنفها من مصاعب إىل تنامي اإلدراك لدى قطا
األساسية و عجز البنية الفكرية العربية عن التطور هو سبب تلك األوضاع السياسية و االقتصادية 

 .املتردية
الضغوطات االقتصادية بثقلها على كاهل املواطن يف البلدان العربية و بات يشعر بالتفاوت  ناختأ 

الطبقي اهلائل ويلحظ الثروات الضخمة تؤول إىل خزائن خنب متخمة حمدودة العدد، بينما األغلبية 
جات  ن حتت وطأة الفقر و البطالة، و هو ما أدى إىل انتفاضات و احتجائالساحقة من املواطنني ت

مطالبة بتحسني و اجتماعية يف أغلب البلدان العربية معربة عن غضبها على النخب احلاكمة 
اهتزاز  إىل أوضاعها االقتصادية و االجتماعية و انعكس ذلك سلبا على النخب احلاكمة و أدى

 .شرعيتها
ت ية تقليدية ذاعارضة و متسكها ببنمجود املؤسسات السياسية يف البلدان العربية أحزابا حاكمة و م 

و شعور املواطنني من املهتمني بالشأن العام أهنم حمل استبعاد  ،طبيعة عشائرية و قبلية و جهوية
و إقصاء متعمد من النخب التقليدية احلاكمة دون أن حتقق شيئا يذكر ملواطنيها بسبب صدي ق

س اجلماهري من إمكانية عجز األحزاب السياسية العربية و استسالمها للقيود املفروضة عليها، و يأ
 .التعويل على هذه املؤسسات يف إحداث حتول دميقراطي

أدى انتشار وسائل اإلعالم احلديثة و القرية العاملية إىل جعل النظم السياسية العربية يف حالة حرجة  
دفعتها إىل التحول الدميقراطي خاصة و أن املواطن العريب أصبح يشاهد على شاشات اإلعالم 

املتنوعة سقوط أنظمة احلزب الواحد اليت كانت تدعي اجلماهريية والدميقراطية االشتراكية املرئي 
بعد أن تردت األوضاع االقتصادية و االجتماعية فشعرت تلك النظم بأمهية التحول الدميقراطي 

 . قبل أن يفرض عليها و ال تتحكم فيه
و حقوق اإلنسان يف املنطقة العربية حالة  جتسد خربة الدول الغربية يف التعامل مع ملف الدميقراطية 

واضحة من التناقض بني املبادئ املعلنة و املصاحل املخفية و غالبا ما ضحت باملبادئ من أجل حتقيق 
شر نشأن بمصاحلها أو وظفت املبادئ يف خدمة املصاحل و يتضح ذلك من خالل الدور األمريكي 

و الذي يتفق مع املصاحل  2001سبتمرب  11اث الدميقراطية يف الوطن العريب قبل و بعد أحد
ري قضية هامة على الصعيدين األكادميي ثو هو ما ي،األمريكية و اإلسرائيلية يف املنطقة العربية 



 

 

 

والسياسي تتمثل يف مدى جدية الواليات املتحدة األمريكية يف دعم جهود التحول الدميقراطي يف 
على حساب صعيد العالقات يف دعم الكيان الصهيوين الوقت الذي تكرس فيه الالدميقراطية على 

و الدليل على ذلك مساندة الواليات املتحدة القضايا العربية و على رأسها القضية الفلسطينية 
 .هتا ضد شعوهباااألمريكية للنظم العربية املؤيدة لسياستها يف املنطقة مهما كانت ممارس

اطي يف النظم السياسية العربية يرتبط باملصاحل االقتصادية إن املوقف األورويب الداعم للتحول الدميقر 
أمنها بو  ، خاصة يف منطقة املغرب العريب لشركات األوروبيةاستثمارات و مشاريع اال ثلم

و خوفها من ،بسبب موجات اهلجرة من القارة اإلفريقية من جهة  كذلك الداخلي و اإلقليمي
بأن مصاحلها اآلن لذا ترى الدول األوروبية ، جهة ثانيةمن  حتدي ما تسميه باألصولية اإلسالمية

 .هي مع أنظمة ليربالية تتبىن الدميقراطية و اقتصاد السوق و تضمن مشاريع االستثمار و الشراكة
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  الفصل الثالث

  التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية   وإشكالياتمؤشرات 

  

  جتارب التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية: املبحث األول

  .األردن –املغرب : التحول الدميقراطي يف النظم العربية امللكية: أوال -
 .اليمن –ر مص: التحول الدميقراطي يف النظم العربية اجلمهورية: ثانيا -

 .البحرين –الكويت : التحول الدميقراطي يف النظم العربية األمريية: ثالثا -

  نطاق التحول الدميقراطي: املبحث الثاين

  .اجملتمع املدين كآلية للتحول الدميقراطي: أوال -
 .دور األحزاب السياسية العربية يف التحول لدميقراطي: ثانيا -

 .يف املنطقة العربية واقع حقوق اإلنسان و احلريات: ثالثا -

  اجتاه التحول الدميقراطي و إشكاليا ته: املبحث الثالث

  .إشكالية العالقة بني السلطتني التنفيذية و التشريعية: أوال -
 .املدنية العسكرية و إشكالية العالقة بني النخبة : ثانيا -

 .إشكالية العالقة بني اإلسالم و الدميقراطية :ثالثا -

  .اخلالصة واالستنتاجات
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  الفصل الثالث
  ول الدميقراطي يف النظم السياسية العربيةتحالو إشكاليات مؤشرات 

  

دت من عملية التحول يعرض هذا الفصل من الدراسة جتارب جمموعة من النظم السياسية العربية اليت اخت
و نظما مجهورية الدميقراطي إستراتيجية هلا سواء كانت هذه النظم ملكية كحالة املغرب األقصى و األردن، أ

إن اختيارنا للنظم العربية الست كتجارب . كحالة مصر و اليمن أو نظما أمريية حالة الكويت و البحرين
للتحول الدميقراطي قد اعتمد على متتعها مبؤشرات أكثر وضوحا للتحول الدميقراطي و ليس األكثر حسما 

 .احلرية أكثر من غريها من النظم العربية األخرى بالضرورة حيث تظهر فيها فرص التمتع بالتعددية السياسية و
تعترب االنتخابات الدورية و الرتيهة سواء كانت حملية أو تشريعية من اآلليات الرئيسية لتجسيد التحول 
الدميقراطي حيث إهنا إحدى وسائل املشاركة يف العملية السياسية كما أهنا آلية مؤسسة لتداول السلطة بشكل 

  .لنخب السياسية احلاكمةسلمي و جتديد ا
هناية الثمانينات حيث زاد  ذشهدت بعض النظم السياسية العربية موجة من االنفتاح الدميقراطي من

االهتمام األكادميي مبلف الدميقراطية و اجملتمع املدين و حقوق اإلنسان يف املنطقة العربية اليت بدت و كأهنا 
 اجتاحت العامل منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، لقد اهتمت لدميقراطي اليتتحول اموجة اليف   االستثناء

أدبيان عديدة بدراسة بنية و  دور اجملتمع املدين يف ترسيخ التحول الدميقراطي املنشود خاصة يف بعض الدول 
رز كما ب،العربية اليت تكاثرت فيها منظمات اجملتمع املدين و أصبحت تقوم بأدوار متعددة إىل جانب الدولة 

 اإلنساناهتمام النظم السياسية العربية حبقوق و بدأ دور األحزاب السياسية العربية يف التحول الدميقراطي 
مل تعد شأنا داخليا، بل أصبحت قضية عاملية مع  اإلنسانخاصة و أن قضية حقوق  تضاعفيواحلريات العامة 

  .التنظيم الدويل هبذا امللف اهتمامتنامي 
الدميقراطي اليت تنشدها النخب السياسية العربية جمموعة من االشكاالت الرئيسية  تواجه عملية التحول

املدنية العسكرية و النخبة بني  و التشريعية، و العالقة التنفيذيةأو الثنائيات و مثال ذلك العالقة بني السلطتني 
  .سي العريبهي إشكاالت تظل مطروحة يف الواقع السيااإلسالم و الدميقراطية والعالقة بني 

  :تنقسم الدراسة يف هذا الفصل إىل ثالثة مباحث هي
  .جتارب التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية: املبحث األول •
 .نطاق التحول الدميقراطي: املبحث الثاين •

 .      هت اإشكاليالتحول الدميقراطي و  جتاها: املبحث الثالث •



 

 
 

- 116 -

  املبحث األول
  .ملنطقة العربيةجتارب التحول الدميقراطي يف ا 

تجارب السياسة يف األقطار العربية و تباينت يف تعاملها مع الدميقراطية خاصة خالل عقد التنوعت 
و املتتبع ملسار تلك التجارب جيدها عبارة . التسعينات الذي شهد مؤشرات عديدة على االنفتاح الدميقراطي
شهد مطلع .حاجة إىل كثري من اإلصالحاتعن حماوالت على طريق جتسيد التحول الدميقراطي و هي  يف 

التسعينات من القرن املاضي مؤشرات عديدة على الدميقراطية حيث اضطرت بعض النظم السياسية العربية إىل 
و من جهة ثانية اختذت ، لحديث عن حتول دميقراطي لتبين بعض اإلصالحات السياسة اليت مل تكن كافية 

اليمن ،املغرب  ،األردن  ،أكثر جدية حنو التحول الدميقراطي مثل اجلزائر  بعض النظم السياسية العربية خطوات
  .مصر و البحرين، لكن بدرجات متفاوتة ،الكويت  ،

من هذا املنطلق يصعب إطالق تعميمات على تطور عملية التحول الدميقراطي يف الدول املذكورة 
عوامل اليت دفعت النخبة احلاكمة يف تلك و إن كانت متشاهبة يف ال،بسبب اختالف الظروف فيما بينها ،

سالك و مو مهما تعددت  .متعددة داخلية و خارجية االدول حنو التحول الدميقراطي حيث واجهتها ضغوط
جتارب التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية إال أهنا ما تزال يف حاجة إىل كثري من اإلصالحات اليت حتقق 

  . مطامح حقوق اإلنسان العريب
ت حنو اخليار الدميقراطي من هتركز الدراسة يف هذا املبحث على جمموعة من التجارب العربية اليت اجت

  :املشرق و املغرب العريب سواء كانت تلك النظم ملكية أو مجهورية أو أمريية على النحو التايل
  .املغرب و األردن: التحول الدميقراطي يف النظم العربية امللكية: أوال
  .مصر و اليمن: التحول الدميقراطي يف النظم العربية اجلمهورية: ثانيا
  .الكويت و البحرين: التحول الدميقراطي يف النظم العربية اجلمهورية:  ثالثا
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  .التحول الدميقراطي يف النظم العربية امللكية :أوال 
  :اململكة املغربية -1
واضحة نظام احلزب  ةالدستور العريب الوحيد الذي حظر بصور 1972يعترب الدستور املغريب لسنة        

الواحد، إال أن التجربة السياسية املغربية متيزت منذ االستقالل بسيطرة اجتاه سياسي واحد على جممل العملية 
السياسية، هو اجتاه اليمني ممثال يف أحزاب الوفاق و متحالفا يف بعض األحيان مع تيار الوسط، األمر الذي 

شهد . 1جيعل النظام السياسي املغريب يصنف ضمن أنظمة التعددية املقيدة و ليس ضمن أنظمة التعددية املفتوحة
، و قد جاءت نتيجة مشاورات مطولة بني القصر امللكي 1992املغرب أوىل عمليات اإلصالح الدستوري سنة 

رة اإلصالحات الدستورية الالزمة و قدمت مذك" الكتلة الدميقراطية"و املعارضة اليت شكلت فيما بينها 
و  1992الدميقراطي، حيث جرت املراجعة الدستورية يف سبتمرب ج السياسي و استمرار العمل باملسار لالنفرا

اغ الطابع الدستوري على حقوق وحريات بصإتضمنت املساواة بني الرجل و املرأة يف احلقوق السياسية و 
تستجيب ملطالبها فقاطعت االستفتاء على  ال حمس هلا على أساس أهنااملواطن األساسية ألن املعارضة مل تت

  .2الدستور
عقب املراجعة الدستورية جرت االنتخابات احمللية و التشريعية و اليت بدورها مل متنح أحزاب املعارضة          

ت اجلهاز االنتخابات و اهتمتلك شككت املعارضة يف نتائج حيث  الفوز الذي كانت تطمح إىل حتقيقه
و لعل التحول احلقيقي واجلوهري  .3اإلداري بالتدخل و التزوير و مرشحي أحزاب األغلبية باستعمال املال

الذي عرفه مغرب التسعينات متثل يف إعالن امللك احلسن الثاين عن االنتقال حنو التناوب على السلطة لألول 
اب املغريب حينما أعلن عزمه على استدعاء ممثلي خالل الدورة األوىل جمللس النو 1993أكتوبر  08مرة يوم 

 املعارضة الكتلة الدميقراطية ليبحث معهم إمكانية املشاركة يف احلكومة و جاء االقتراح امللكي بالدخول يف
عهد التناوب رغم عدم توفر املعارضة على أغلبية عددية داخل جملس النواب ختوهلا إمكانية تشكيل احلكومة 

الكربى كان من املمكن أن تتحقق بضمانات ملكية، لكن تباين الشروط املوضوعة من قبل  لكن هذه النقلة
  . 4الطرفني حالت دون حتقيق هذه اخلطوة اجلديدة يف املسرية الدميقراطية باملغرب

                                                            
  . 256، مرجع سابق، ص الدولة و القوى االجتماعية في الوطن العربيفؤاد عبد اهللا،  -  1
مرآز : القاهرة . قضایا التحول الدیمقراطي في المغرب مع مقارنة بمصر و األردنبن یوب و آخرون، أحمد شوقي،  - 2

  . 139، ص 2001الدراسات و حقوق االنسان، 
: الرباط .الدیمقراطية بين عالمية الفكرة و خصوصية التطبيق مقاربة للتجربة الدیمقراطية في المغربراش، بابراهيم، إ -  3

  . 129 منشورات الزمن،
  .129، ص نفس المرجع  - 4
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املغريب عفوا سياسيا شامال عن املعارضني املنفيني، و صدرت عن أحزاب املعارضة لك أصدر امل
رحب هبذه املبادرة اليت توجت بوضع دستور معدل حول تقسيم الربملان املغريب إىل إشارات إجيابية ت

جملسني األول جملس النواب و الثاين جملس املستشارين و صوتت لصاحله غالبية األحزاب املغربية حيث مت 
إلغاء القوانني كما أجاز الربملان قوانني على قدر كبري من األمهية أبرزها  13/09/1996االستفتاء عليه يوم 

  . 1اليت كانت حتد من احلريات العامة و أخرى هلا عالقة بامللفات االقتصادية و االجتماعية
و أسفرت نتائجها حسب  1997نوفمرب  14يف سياق آخر جرت االنتخابات التشريعية يوم          

ا أحزاب كتلة الوفاق مقعدا أم 102التحالفات على فوز الكتلة الدميقراطية املعارضة حيث حصلت على 
   .2مقعدا 26مقعدا و باقي األحزاب  97مقعد يف حني حصلت أحزاب الوسط على  100حصلت على ف
مشاركة عرفتها االنتخابات نسبة يالحظ على تلك االنتخابات هو نسبة املشاركة اليت تعد أضعف  ما

" عبد الرمحان اليوسفي"املغريب لك و على ضوء هذه النتائج كلف امل.  % 58.30املغربية إذ مل تتجاوز 
زعيم االحتاد االشتراكي بتشكيل احلكومة اجلديدة و يعد هذا التكليف حدثا تارخييا على الصعيدين املغريب 
و العريب، فعلى الصعيد املغريب يعد اليوسفي أول زعيم يساري معارض يتوىل رئاسة احلكومة املغربية منذ 

ابات برملانية شرعية، أما على الصعيد العريب يعد اليوسفي أول رئيس أكثر من ثالثني عاما عن طريق انتخ
مت تعيني السيد عبد   يف سياق متصلو .3وزراء معارض ينتقل إىل املنصب عن طريق التداول السلمي

جعل البعض يعترب تلك مما  1998الواحد راضي من االحتاد االشتراكي املعارض رئيسا جمللس النواب سنة 
  .4ا للتحول الدميقراطي الذي بدأه املغرب من قبلالسنة تكريس

   5: نوجزها يف ما يلي سامهت جمموعة من العوامل الرئيسية يف تعزيز التحول الدميقراطي يف املغرب 
يقف يف منطقة ضة املغربية راععدم وجود انقسام حاد حول القضايا الكربى، فالتيار الرئيسي يف امل 

طة السياسية، و من الطبيعي أن يصبح شقه الليربايل أكثر اقترابا الوسط، و يسار الوسط من اخلري
من نظام احلكم كلما زادت معدالت التحول الدميقراطي، أما شقه اليساري بات أكثر ميال إىل 

 .الرتعة اإلصالحية خصوصا يف أعقاب اهنيار اإليديولوجية الشيوعية و التجارب االشتراكية

                                                            
  . 194، ص1998، أفریل )132(، العدد السياسة الدولية. »االنتخابات التشریعية المغربية «أحمد، دیاب، - 1
  .132راش، مرجع سابق، ص بأ - 2
  .  259، مرجع سابق، ص الدولة و القوى االجتماعية في الوطن العربيفؤاد عبد اهللا،  - 3
 .133ابق، ص ، مرجع سأبراش -4
 . 258 – 257فؤاد عبد اهللا، المرجع السابق، ص ص   -5
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رب جعل الساحة السياسية أقل انقساما من بالد عربية أخرى تأخذ اإلسالمية يف املغضعف احلركة  
ر قدرا من االنسجام بني فبنظام التعددية احلزبية كما أن التوافق العام جتاه قضية الصحراء الغربية و

   .األحزاب السياسية املغربية
ن أحزاب األغلبية اليت عدم ارتباط قمة احلكم ممثلة يف العاهل املغريب رمسيا أو تنظيميا حبزب معني م 

كانت تشكل ما ميكن اعتباره احلزام السياسي للسلطة، و يتيح هذا الوضع للملك مرونة و حرية 
 .حركة ال تتوافر لدى قمة احلكم يف أغلب األقطار العربية األخرى

 الدستور ال يلزم امللككما أن إن الدستور اجلديد يف املغرب أعطى صالحيات أكرب لرئيس احلكومة  
باختيار رئيس الوزراء من احلزب احلائز على أعلى األصوات و ال ينص صراحة على انتسابه إىل 

 .الغالبية الربملانية
على صعيد آخر شهدت اجلبهة االجتماعية يف املغرب توترا كبريا بفعل الوضعية االقتصادية املتأزمة واليت        

عام يف الكونفدرالية الدميقراطية للشغل شن إضراب  مست فئات و شرائح اجتماعية متعددة توجت بإعالن
يل اقتراحات اتورب بدت رغبة النظام السياسي أكثر قابلية للتحول حنو مزيد من الدميقراطية و ذلك عو ، 1996
املغريب على املعارضة تشكيل حكومة التناوب إىل أن توجت تلك املرحلة باإلصالحات السياسية السابقة لك امل

  . ليت عربت عن التحول الدميقراطي الذي اختاره النظام السياسي يف املغربالذكر و ا
أشرفت عليها حكومة  2002سبتمرب  27شريعية يف عهد امللك حممد السادس يوم تجرت أول انتخابات        

حزبا  26التناوب املكونة من أحزاب الكتلة اليت ظلت تشكل يف السابق أحزاب املعارضة، و قد تنافس 
مقعدا، أسفرت نتائج تلك االنتخابات عن فوز االحتاد االشتراكي  325صول إىل جملس النواب املكون من ولل

فكان حزب مقعدا، أما الرابح األكرب يف االنتخابات بشكل عام  48بـ  حزب االستقاللو مقعدا  50بـ 
أي حزب احلركة الشعبية فه لسلبينما مل يكن ، مقعدا 42حيث فاز بـ  اإلسالميةالعدالة التنمية ذو امليول 

   .1مقاعد يف الربملان السابق 09الدستورية الدميقراطية سوى 
الوطنية و  هبلد طاملا جنحت أحزابيف  انتصار لالجتاه اإلسالميميكن النظر إىل هذا الفوز على أنه         

يف املغرب ألنه استطاع استيعاب الساحة السياسية، كما أنه جناحا للنظام السياسي و احلزيب  لءاليسارية يف م
يدة فمعرب عدة انتخابات متتالية، األمر الذي من شأنه أن يقدم خربة  التيار اإلسالمي بشكل سلمي و دميقراطي

  . 2للنظم السياسية العربية األخرى اليت ما زالت تبحث عن طريقة صحيحة للتعامل مع احلركة اإلسالمية

                                                            
مرآز الدراسات : القاهرة .2003 – 2002التقریر االستراتيجي العربي مرآز الدراسات السياسة و اإلستراتيجية،  -1

 .  338 – 337، ص 2003السياسة و اإلستراتيجية باألهرام، 
 . 338، ص  نفس المرجع -2
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نتائجها عن حصول حزب العدالة و التنمية على مخسة مقاعد إضافية فقد أسفرت  2007 نتخاباتاا أّم  
رغم أن التكهنات كانت قد رجحت حصول احلزب  مقعدا 41مقعدا مقابل  46أي  2002مقارنة بسابقتها يف 

الئحة انتخابية أما املفاجأة فكانت متثيل حزب  94مقعدا خاصة و أن احلزب تقدم بـ  70عن يقل ال على ما 
، و تقلص شعبية حزب 2002ل لواحد و عشرون حزبا سياسيا مقارنة بثالثة عشر حزبا يف انتخابات االستقال

إىل املرتبة اخلامسة يف انتخابات  اراجعتم 2002االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية شريك حزب االستقالل يف 
 46العدالة و التنمية  مقعدا و حزب 52جاء بعد كل من حزب االستقالل  أي مقعدا 37حبصوله على  2007

  .1مقعدا 39مقعدا،  التجمع الوطين لألحرار  41مقعدا، و حزب احلركة الشعبية 
شوطا إضافيا عرب خطوتني إضافيتني   2005و  2004العامني خالل  قطعت اإلصالحات الدميقراطية يف املغرب

   2:مها
وق اإلنسان و القمع يف املاضي جلنة احلقيقة و اإلنصاف اليت تولت فتح ملفات انتهاكات حق إنشاء 

عالية من الشفافية هبدف إقناع الرأي العام بالتخلي التام عن تلك املمارسات و خللق رأي عام  بدرجة
 .قوي معادي لتلك السياسات

 .قانون األحوال الشخصية الذي منح املرأة املغربية الكثري من احلقوق اليت طاملا حرمت منها 

اطية يف املغرب بدرجة عالية من الترحيب من جانب الواليات املتحدة األمريكية الدميقر اإلصالحاتقوبلت 
                 .لباقي دول منطقة املغرب العريب منوذجاواالحتاد األورويب إىل حد اعتبارها 

   :اململكة اهلامشية األردنية -2
ة يف الوالء العشائري و القبلي للعائلة ظل النظام السياسي األردين مرتكزا على الشرعية التقليدية ممثل     

و قد ساعده على ذلك املستوى االقتصادي املرتفع الذي عاشت فيه البالد طوال الفترة اليت ، املالكة 
سبقت هناية الثمانينات لكن مع تغري الظروف مل يعد بإمكان النظام احلاكم استيعاب الطبقات اجلديدة 

ة نفسها اليت كانت تستند إىل مفاهيم عشائرية و قبلية مع هناية عام ذات الرؤى احلديثة باآلليات القدمي
بدأ االقتصاد األردين يدخل مرحلة االنكماش الشديد بعد توقف املعونات العربية لألردن و اليت  .1988

ها داليت شهى إىل ظهور آثار سلبية جتلت يف االضطرابات ّدمليون دوالر سنويا، مما أ 500كانت تصل إىل 

                                                            
، مرآز دراسات الوحدة العربية: بيروت. 2008 – 2007حال األمة العربية ، مسعد، نيفين و أحمد ،أحمد یوسف -1

 .  97ص ، 2008
 .338نفس المرجع، ص  -2
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مما طرح قضية اإلصالح السياسي بقوة على الساحة السياسة فكانت انتخابات  1989ردن يف أفريل األ
 1.لتحول الدميقراطي يف املنطقةبااليت اعتربها البعض من أهم النماذج الواعدة  1989

أسفرت نتائج تلك االنتخابات عن حصول املعارضة السياسية على أكثر من نصف مقاعد الربملان 
كما قرر جملس الوزراء  % 10و املعارضة اليسارية و القومية  % 37 اإلسالميةلت احلركة صححيث 

 إعادةإلغاء صالحيات احملاكم العرفية و العسكرية للنظر يف بعض اجلرائم و  1989األردين يف ديسمرب 
مكافحة  إلغاء قانون 1990فيها إىل حماكم املدنية، و قرر جملس النواب يف جانفي  يضالتقااختصاص 

، و مت ختفيف القيود سياسينيالجني اساملعتقلني و املعن  اإلفراج، و مت 1953الشيوعية الصادر عام 
إلغاء قرار حل ، واملمنوعني من الكتابة مبزاولة نشاطهماملفروضة على الصحف و السماح للصحفيني 

حيث مت  السياسياالنفراج  استمرار 1992و  1991و  1990شهدت األعوام ،كما  األردنينيرابطة الكتاب 
د مبثابة آلية مهمة لتطبيق بنود الدستور و تنظيم مرحلة التعددية امليثاق الوطين األردين الذي ُع إصدار

كما اشتمل امليثاق على املرتكزات و املبادئ اليت تقوم عليها الدولة  وإصدار قانون األحزاب السياسية
و سيادته و توكيد التعددية السياسية و احلزبية و الفكرية و حتقيق األردنية مثل ترسيخ دعائم دولة القانون 

متطلبات العدالة االجتماعية و إقامة دولة القانون، و ضمانات النهج الدميقراطي و قواعد تنظيم األحزاب 
حد قبل النظام أن يتوىل أو ، 2السياسة و ضوابطها و املبادئ اليت يقوم عليها االقتصاد و اجملتمع األردين

عندما فاز على مرشح احلكومة بفارق صوت  1990نواب احلركة اإلسالمية رئاسة الربملان يف نوفمرب
و هي  ،1991واحد، كما دخل ستة من أنصار احلركة اإلسالمية كوزراء يف احلكومة األردنية يف جانفي 

  .3املرة األوىل اليت تشارك فيها حركة إسالمية يف حكومة دولة عربية
ما عرفت جتربة التحول الدميقراطي يف األردن انتكاسة مع التوجه إىل السالم مع إسرائيل  سرعان     

 1989الذي اصطدم مع تلك املعارضة، مما دفع بامللك حسني إىل التخلي فعليا عن التوجهات املعلنة عام 
 قييدرغم إجراءات الت .4مبوجب قوانني مؤقتة اإلعالمو إىل ضبط االنتخابات العامة و النقابات املهنية، و 

 إقامةيف ظل القيود على حرية الصحافة و حظر  على العملية االنتخابية اليت اختذهتا احلكومة األردنية
، كما 1989مقعد يف انتخابات  22مقعد مقابل  16فازت بـ  اإلسالميجبهة العمل  أنإال ،املهرجانات 

 1997انتخابات عام  أما 1989.5يف انتخابات  مقعد 16مقاعد مقابل  06املستقلون بـ  اإلسالميونفاز 

                                                            
 . 244مرجع سابق، ص  الدولة و القوى االجتماعية في الوطن العربي،فؤاد عبد اهللا،  -1
 . 23، ص 2000، جوان ) 256(العدد ،المستقبل العربي .»؟أیناألردن إلى  «علي، محافظة، - 2
 .245-244نفس المرجع ، ص  -3
 .57، ص 2004 ،مرآز دراسات الوحدة العربية: بيروت .أین  ليإاألردن وهيب، الشاعر،  -4
 .245مرجع سابق ، ص .  الدولة و القوى االجتماعية في الوطن العربيفؤاد عبد اهللا ،  -5



 

 
 

- 122 -

و القوى  فجرت يف حالة من التوتر بني احلكومة األردنية من جهة و املعارضة ممثلة يف التيار اإلسالمي
العنيفة اليت شهدهتا األردن يف  لالضطراباتالقومية و الشيوعية من جهة ثانية، تعترب تلك األجواء امتدادا 

  1:م حماور اخلالف يف النقاط التاليةو متثلت أه 1996أوت 
 اغتيال ةرائيليساإلعاهدة السالم مع إسرائيل خاصة بعد حماولة املخابرات ملستمرار رفض املعارضة إ 

 ." خالد مشعل"و هو  أحد قادة حركة محاس يف األردن
 .املطالبة بإلغاء قانون الصوت الواحد 
و اليت أضافت قيودا جديدة على  1997يف ماي رفض التعديالت اليت أدخلت على قانون املطبوعات  

 .حرية الصحافة
ففي موضوع االنتخابات الربملانية و قانون الصوت الواحد مثال، و الذي اشتكت منه املعارضة         

كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية السلطة القضائية يف  السلطة التنفيذية إىل تغييب دورعمدت السياسة 
مما أفرز الكثري من السلبيات منها   صبحت السلطة التنفيذية هي املتحكم يف نتائج االنتخاباتالربملانية وأ

أفرزت نتائجها جمالس نيابية ال متلك التمثيل احلقيقي إلرادة اليت  عدم اهتمام الناخب باالنتخابات
  .2الناخبني

و غلبة  1993ت عام مرشحا 07سيدة مقابل  17مبشاركة  1997متيزت العملية االنتخابية لعام 
الترشيح العشائري مما يثبت النفوذ الكبري للتشكيالت االجتماعية يف العملية االنتخابية، و مشاركة عدد 

فاعلية لتعطيل  رهرغم حتفظ البعض على اعتبا" األردنيني من أصل فلسطيين"كبري من املخيمات الفلسطينية 
فكانت مقاطعة جبهة العمل اإلسالمي املمثلة جلماعة الصوت األردين، أما امليزة األكثر إثارة للجدل 

  .به التيار اإلسالمي يف األردن من قاعدة مجاهريية عريضة ىاإلخوان املسلمني نظرا ملا حيظ
و هي نسبة متقاربة مع مثيالهتا يف انتخابات عام  % 54.63املالحظ أن نسبة املقترعني بلغت حوايل 

ة اليت قاطعت االنتخابات مل تستطع جتنيد الشارع السياسي األردين ، و داللة ذلك أن قوى املعارض1993
وراء قرار املقاطعة مما يعكس استمرار سيطرة الطابع العشائري التقليدي على سري االنتخابات فالذين 
مارسوا حقهم االنتخايب كان انطالقا من أسس عشائرية و ليس حزبية، كما أسفرت االنتخابات عن فشل 

حيث كانت التوقعات ترجح ،ي خضن االنتخابات و اهنيار احلزب الوطين الدستوري ئالالكل السيدات 
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من أصل  الفلسطينيونكما حصل مقاعد،  08املستقلون على  اإلسالميونحصل و مقعدا 20فوزه بنحو 
  .1مقعدا 16على  أردين

ضة من توقيع األردن كشفت نتائج تلك االنتخابات عن استمرار الصراع بني احلكومة و املعار        
 على معاهدة السالم مع إسرائيل، و تصاعد الصراع بني اجلانبني من جهة مع مظاهرات االحتجاج حول

و من جهة ثانية مع إجراءات التقييد اليت استهدفت احلد من نفوذ املعارضة،  1996اخلبز يف أوت  أسعار
  .وتقليل عدد املقاعد اليت ميكن أن حتصل عليها يف الربملان

  

  .التحول الدميقراطي يف النظم العربية اجلمهورية: ثانيا                           
يف املرحلة اختارت  إذا كانت النظم السياسية العربية قد اجتهت يف مرحلتها األوىل حنو امللكية، فإهنا          
الدميقراطية،  اإلصالحاتتباينها يف تبين  كل النظم اجلمهورية، و نظرا لعدد النظم اجلمهورية العربية، وش الثانية
، و النظام السياسي يف حتوال دميقراطيا مبكرا دستركز على النظام السياسي يف مصر باعتباره شهة دراسالفإن 

دراسة معمقة حلالة النظام السياسي اجلزائري يف هناك ية يف الدميقراطية، كما ستكون تاليمن حبكم جتربته الف
  .من هذه الدراسةالفصول الالحقة 

  :مجهورية مصر العربية -1
عند طرح الرئيس السادات ورقة تطوير االحتاد  1974بدأت جتربة اإلصالح السياسي يف مصر منذ         

اليت قامت بإلغاء األحزاب  1952االشتراكي العريب باعتباره التنظيم السياسي الواحد يف مصر منذ حركة 
ناقشات اليت جرت داخل املنظمات اجلماهريية املختلفة حول ورقة أكتوبر أن السياسية و قد بينت حصيلة امل

األغلبية من املشاركني يف احلوار قد طالبت باحلفاظ على صيغة احلزب الواحد مع إتاحة الفرصة لتكوين 
 . 2ملةتكتالت داخلة، أما البقية من املثقفني اليساريني و الليرباليني فطالبوا بالسماح بتعددية حزبية كا

بإنشاء منابر ثابتة داخل االحتاد  1976ستجاب الرئيس السادات هلذه االجتاهات بقراره يف مارس إ
االشتراكي لكل من اليمني و الوسط و اليسار، و قد خاضت هذه املنابر انتخابات جملس الشعب اليت 

ا يف تاريخ مصر منذ عام و اليت مازالت تعترب االنتخابات األكثر نزاهة و انفتاح 1976جرت يف سبتمرب 
أعلن السادات يف نوفمرب من نفس  ، و، و جنحت مجيعها يف الوصول مبمثليها إىل جملس الشعب1952

احلزب ية عن العام أثناء افتتاح الدورة الربملانية عن حتويل املنابر الثالثة إىل أحزاب سياسية كاملة االستقالل
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بسبب االحتجاجات  1977يستمر طويال بعد أحداث جانفي  الواحد غري أن ربيع الدميقراطية يف مصر مل
عارضة الشعبية على إلغاء الدعم عن كثري من السلع االستهالكية األساسية حيث محل الرئيس السادات امل

  .1سؤولية تلك األحداثاليسارية م
ميقراطي يف ظل مرحلة االنفتاح الد 1981عقب اغتيال الرئيس السادات توىل حسين مبارك احلكم عام 

  :2مها دورا كبرياعارضة ا املمحيث شهدت مصر جتربتني انتخابيتني مهمتني لعبت فيه
و قد جاءت يف ظل حتالف حزب الوفد مع اإلخوان املسلمني، و أبرزت  1984نتخابات عام إ •

هذه االنتخابات حجم الرهان الذي أبداه البعض على عودة حزب الوفد إىل الساحة السياسية 
 .عبئة قطاع مهم من الشارع السياسييف تب معارض، و جناحه من جديد كحز

لمعارضة يف الشارع و يف الربملان لفمثلت أقوى صور التعبئة السياسية  1987أما انتخابات عام  •
الذي رفعه التحالف اإلسالمي املعارض و الذي ضم حزيب  "اإلسالم هو احلل "يف إطار شعار

 املعارضة بنقل اجلدل السياسي إىل الربملانتلك  و جنحت األحرار مع اإلخوان املسلمني العمل و
و أبرزت نوعا من املواجهة بني احلكومة و املعارضة، و إبان ذلك كانت هناك فرصة ساحنة أمام 

 .مقعد يف الربملان 100املعارضة إلثبات قوهتا بثقل وصل إىل 

املعارضة املصرية، جنح ألول مرة اليت قاطعها حزب العمل و الوفد أكرب أحزاب  1990ويف انتخابات 
أما يف انتخابات  . يف الوصول مبرشحيه إىل الربملان 1976منذ التجمع الوطين التقدمي الوحدوي اليساري 

جنحت كل أحزاب املعارضة الرئيسية يف الدخول إىل الربملان، و إن بأعداد حمدودة مل تزد عن  1995عام 
أن « : "روبرت دانيال سربينبورغ"ذا الصدد يرى و يف ه. 3عضو واحد يف حالة حزب العمل

ة غري متكافئة بني معارضة ضعيفة، و حكومة حتاول استخدام ااالنتخابات و الربملان مها ساحتان ملبار
تسيطر بواسطته على تذمر الناس، كما  يالتحرك احملدود حنو الدميقراطية كصمام أمان بالدرجة األوىل لك

ىل حد ما اجتاهات اجتماعية و سياسية و اقتصادية خمتلفة يقابلها النظام بالقيود متثل املعارضة السياسية إ
  .4 » حينا، و باملهادنة أحيانا أخرى

النصف األول من التسعينات بعد أن حىت يف سياق آخر تأخرت املواجهة بني احلكومة و النقابات 
مني من الفوز بأغلب املقاعد يف عدد من متكن التيار اإلسالمي املعتدل املتمثل يف مجاعة اإلخوان املسل
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ي أعضاء هيئات التدريس يف عدد النقابات املهنية اليت مشلت نقابات األطباء و املهندسني و احملامني و نواد
، كما نشطت املعارضة السياسية يف مصر من أجل حتقيق جمموعة من املطالب علها 1اجلامعات املصرية من

 :2ي و هيتطور دميقراط حداثإيف تساهم 

 .البدء بإلغاء حالة الطوارئ اليت رأت املعارضة أنه مل يعد هناك ما يربر استمرارها •

 .و يف ظل منافسة سياسة كاملة، توفري ضمانات النتخابات حرة نزيهة دون تدخل إداري  •

إطالق حرية تشكيل األحزاب حتت رقابة القضاء و أحكام الدستور دون حتكم جلنة من أي نوع  •
 .تأسيس األحزاب يف عملية

 .إطالق حرية إصدار الصحف و ملكية وسائل اإلعالم •

 .النقابات املهنية و العمالية و اجلمعيات األهلية ستقاللا •

يف  "حركة كفاية"بروز يف متثل يف مصر  أقوى و أهم تطور يف حقل النضال الدميقراطيلعل              
ا األول إىل حتدي النظام السياسي القائم، رافضة تويل اليت جلأت فور تأسيسها و إصدار بياهن 2005أوت 

من حيث املبدأ فترة والية خامسة بعد أن قضى يف احلكم أربع فترات رئاسية مدة كل  "مبارك حسين"
و ، البنهمنها ست سنوات، و رفض البديل الذي كانت الشائعات ترتكز عليه و هو توريث احلكم 

 بإصدار، و أطلقت محلة شعبية من أجل التغيري "و ال للتوريث ال للتمديد"رفعت حركة كفاية شعار 
الذي  2005ي بفعل يومي تقريبا طوال عام دالبيانات و القيام باملظاهرات و املسريات و تواصل هذا التح

  .3شهد االنتخابات الرئاسية املباشرة و التنافسية األوىل يف تاريخ مصر
 ات السياسية اإلصالحو بعدد من  1976الدميقراطي منذ  بادرت النخبة احلاكمة يف مصر باالنفتاح

انتخاب رئيس  اإلصالحليتيح هذا  2005ماي  25يف  1971من دستور  )76املادة (كان أمهها تعديل 
إجراء وصفه البعض بالراديكايل كونه للمرة األوىل يتاح فيها هو  اجلمهورية من بني عدد من املرشحني و

  . 4س بني قوى سياسية متعددةمنصب رئيس الدولة للتناف
يف ظل هذا املشهد طالبت املعارضة السياسية بتطبيق اإلشراف القضائي الكامل على العملية االنتخابية 

حالة الضعف  2000االنتخابات التشريعية لعام حيث كشفت خالل مرحليت االقتراع و فرز األصوات 
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هرت وزنه السياسي و أظ زب الوطين الدميقراطيواهلشاشة اليت تعاين منها األحزاب و يف مقدمتها احل
من إمجايل مقاعد اجمللس كما حصلت  % 40ي بنسبة أمقعدا  179احلقيقي حيث حصل مرشحوه على 

مقعدا يف الربملان ما كان هلا أن حتصل عليها لوال اإلشراف القضائي  17مجاعة اإلخوان املسلمني على 
هبا من الرتاهة و الشفافية، أما يف االنتخابات الربملانية اليت  و ما وفره من درجة يعتد على االنتخابات

فأبرزت نتائجها الصعود الكبري حلركة االخوان املسلمني اليت تعد  2005جرت خالل شهر نوفمرب 
 144حمظورة رمسيا، و اليت رفضت عروض التحالفات االنتخابية من مجاعات املعارضة األخرى، و قدمت 

ستة أضعاف عدد املقاعد اليت كانت  مقعدا أي أهنا حققت 88ت احلركة بـ مرشحا مستقال و فاز
من الدستور بدأت ) 76(و على إثر مبادرة تعديل املادة . 1مقعدا 17تسيطر عليها يف اجمللس السابق و هي 

أحزاب املعارضة و بعض قوى اجملتمع املدين تطالب بضرورة حتقيق اإلشراف القضائي الكامل على 
ات الرئاسية و الربملانية باعتبار ذلك من الضمانات الرئيسية لرتاهة االنتخابات، و أكثر من هذا االنتخاب

طالب قطاع من قضاة مصر بضرورة تأكيد استقالل السلطة القضائية بشكل كامل عن السلطة التنفيذية 
   .2 2005ماي  13يف 

محلة تطالب مبراجعة و تغيري يف  2005و  2004رية خالل عامي صشهدت الساحة السياسية امل         
   :3و اتضح ذلك الحقا يف اإلرهاصات التالية سي املصريياوهياكل النظام الس بىن

من الدستور و ذلك بإلغاء طريقة ) 76(لتعديل املادة  2005فرباير  26دعوة الرئيس مبارك يف  •
 .االستفتاء و حتويلها إىل االنتخاب املباشر بني عدة مرشحني

 .ساحة النقاش اجملتمعي حول اختصاصات و مدة والية رئيس الدولةاتساع م •

يف ظل مناخ سياسي غاية يف  2005إجراء االنتخابات التشريعية يف شهري نوفمرب و ديسمرب  •
 .التوتر

  .استمرار فرض قانون الطوارئ بدعوى اإلعداد لقانون جديد ملكافحة اإلرهاب •

معارضة شديدة من قبل  2007ورية اليت مت إقرارها يف مارس الدست لتعديالتات قيف سياق متصل ال     
 ،4حتالف املعارضة و املستقلني ممثال يف أحزاب التجمع و الكرامة و كتلة اإلخوان املسلمني و املستقلون
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عضو اهليئة العليا للوفد أن التعديالت الدستورية املطروحة تعطي  "حممد كامل"حيث أكد الدكتور 
ع على التزوير و تزييف من انتهاك حقوق املواطنني و تشجعة، و تتيح ألجهزة األللحاكم سلطات واس

انقالب بعض األحزاب  نأيف حني رأي البعض اآلخر و هو املؤيد للتعديالت الدستورية،  .1إرادة األمة
تكتمل  على التعديالت املقترحة و الدعوة إىل املقاطعة و االنسحاب من احلياة السياسية تعبري عن رؤية مل

و أكد أن الدستور ليس شأنا حزبيا يليب مطالب كل حزب و ينحاز إىل فلسفته و إمنا  ،وانتهازية سياسية
أن "هالة مصطفى "يف حني رأت الدكتورة  .2هو وعاء وطين حيتوي اجلميع و يعلو على املصاحل احلزبية

عضها، ألنه حسبها ليس دستورا الدستور املصري احلايل و املعدل دستور بال روح و مواده تتناقض مع ب
و إمنا هو خليط من مواد اشتراكية و إسالمية و ليربالية مؤكدة أن إلغاء اإلشراف  ،باملعىن احلقيقي

أما البعض اآلخر فقد رأى أن . 3القضائي على االنتخابات يشكل خطرا على النظام قبل أحزاب املعارضة
مكافحة "ما يسمى ة الطوارئ دون استبداهلا بقانون اإلصالح السياسي احلقيقي يتوقف على إهناء حال

و اجلماعي السلمي و رفع الوصاية احلكومية عن منظمات  ، مع إتاحة حرية التنظيم احلزيب"اإلرهاب 
اجملتمع املدين، و إن التعديالت الدستورية بتلك الطريقة إجهاض حملاوالت اإلصالح السياسي لصاحل 

االنقالب ب"فقد وصف تلك التعديالت " شوانضياء ر" أما الدكتور ،4جمموعة معينة يف نظام احلكم
رونه من تعديالت دستورية رغم بألن االنقالبيني مل يطلعوا املصريني شعبا و خنبة على ما يد" الدستوري 

    5.ادعاءاهتم املعلنة أهنم سيشركون اجلميع يف اقتراح التعديالت و صياغتها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                          
 . 02، ص 2007مارس  18 
 .03نفس المرجع ، ص  -1
 . 03، ص 2007مارس  16، )الجمعة(عدد  األهرام .»وانقالبات األحزاب ... لساخنة قضایا الدستور ا« أسامة، سرایا،  -2
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  :يمنلمجهورية ا -2
توحد مفهوم الدميقراطية يف خطاب و أطروحات اليمن الشمايل و اليمن اجلنويب مع اقتراب موعد           

ين كما استقر اإلدراك اليمين العام على أن الدميقراطية املقصودة هي اليت تع ن،إعالن الوحدة بني النظامين
على إجناز الوحدة اليمنية بطريقة سلمية تطورية بني اجلميع مما ساعد التعددية احلزبية و احلوار السياسي 

كما أقرت ، 1بني املؤمتر الشعيب العام و احلزب االشتراكي 1989نوفمرب  30مبوجب اتفاق الوحدة املوقع يوم 
جلنة التنظيم السياسي املوحد أن اخليار الذي ينص على احتفاظ احلزب االشتراكي اليمين و املؤمتر الشعيب العام 

يكفله القوى الوطنية و الشخصيات االجتماعية الوطنية مبمارسة نشاطها السياسي هو حق يتهما و حق باستقالل
 2.دستور دولة الوحدة جلميع التنظيمات السياسية

وفرت الوحدة اليمنية فرصة للتحول الدميقراطي، هذا األخري الذي كان مفترضا أن يساعد على   
يتحقق ألسباب مل  مكانات للمشاركة السياسية، لكن هذا االفتراضدعم الوحدة و محايتها ملا يوفره من إ

من أمهها أن العالقة بني الوحدة و الدميقراطية مل تكن إجيابية يف كل جوانبها فكان هناك تناقض جزئي 
كامن بني مقتضيات الوحدة االندماجية و بعض متطلبات الدميقراطية، و هو مامل ينتبه إليه الكثريون ممن 

و احلزب " الشمال"للتجربة الوحدوية، ناهيك عن مشكالت العالقة بني حزيب املؤمتر الشعيب  حتمسوا
، ونظرا لألجواء احلماسية اليت واكبت إعالن الوحدة فقد ظن الكثريون أهنا "اجلنوب"االشتراكي 

ل الدميقراطي أصبحت حقيقة واقعة، ينتهي معها التشطري إىل غري رجعة لذا أعطوا األولوية ملتطلبات التحو
  .     3.و يف مقدمتها التوازن السياسي الذي يقتضي استمرار التنافس بني احلزبني

متيزت السنة األوىل من عمر الوحدة اليمنية باالندفاع الشديد حنو تشكيل األحزاب السياسية واليت     
لى األحزاب ذات الفاعلية أمكن حصرها بأربعني حزبا، إال أن االنتخابات كانت األداة احلامسة لإلبقاء ع

احلقيقية و استبعاد األحزاب اهلامشية اليت ال تعرب عن القوى احلقيقية للمجتمع و اليت وصفها البعض بأهنا 
عبارة عن تكوينات تقليدية قبلية يف زي حديث ينتمي معظم أعضائها أو مجيعهم إىل قبيلة واحدة أو 

                                                            
مرآز الدراسات، السياسة : هرة القا .1992التقریر االستراتيجي العربي اإلستراتيجية،  و مرآز الدراسات السياسة -1

 . 246، ص 1993اإلستراتيجية باألهرام، 
 .101أحمد منصور، مرجع سابق، ص  -2
القاهرة، مرآز الدراسات، السياسة  .1994التقریر االستراتيجي العربي مرآز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية،  -3

 .252، ص 1995اإلستراتيجية باألهرام، 
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قراطي عن أزمة سياسية أعقبت الوحدة اليمنية و ميكن كشفت عملية التحول الدمي. 1طائفة دينية واحدة
  2:إمجال أسباهبا يف النقاط التالية

 .صراع احلزبني احلاكمني على السلطة و تأزم اخلطاب السياسي و اإلعالمي بينهما 

علي عبد اهللا "إىل اختفاء عامل الوفاق و الثقة بني الرئيس مسألة اخلالف بني شريكي احلكم و تعود  
 .مما أجج املوقف بينهما "علي سامل البيض"و نائبه  "صاحل

الوضع االقتصادي الصعب الذي واجهته الدولة اليمنية بسبب طبيعة االقتصاد اليمين نفسه من جهة  
 و تداعيات حرب اخلليج الثانية اليت أدت إىل عودة ما يقرب من مليون عامل ميين من منطقة اخلليج

 .من جهة ثانية

اء الدولة و تركزت حول اإلبقاء على التشطري ساريا يف بعض املؤسسات السياسية أزمة الوحدة و بن 
   .  مثل اجليش و األمن و العملة و الطريان و غريها

بروز حزب ثالث هو التجمع اليمين لإلصالح الذي أدى  1993التشريعية لعام أفرزت االنتخابات     
ية تقاسم السلطة و تغري بنيتها من بنية ثنائية إىل بنية يف تركيبة االئتالف احلاكم إىل إرباك عمل هدخول

يف . 19943إىل نزاع مسلح يف  1993أوت  19ثالثية، كما تطورت األزمة السياسية احلادة اليت بدأت يف 
ظل هذا املشهد يتضح أن التحول الدميقراطي السريع ينطوي على عدم االستقرار السياسي الذي يؤدي 

ويض هذا التحول خاصة عندما يقترن بتفاقم األوضاع االقتصادية و املعيشية قإىل تزايد احتماالت ت
تنتج غالبا من عملية تطور تدرجيي  ةاملستقراملتردية، فاملعروف يف النظرية الدميقراطية أن الدميقراطيات 

تطيح بنظام ورة شريطة ضمان استمراره و تصاعده أكثر مما تترتب على حتول سريع مندفع أو على ث
يف اليمن مسؤولية احلرب لكن من  ةالقبلي ةو رغم حماولة البعض حتميل التركيب 4.سلطوي أو مشويل

أدى العجز عن حلها إىل الصدام  -ما سبق ذكرهك -الواضح أهنا أزمة مركبة بني حزبني و شخصني
تاحت دون استعادة األجواء اليت أ و انتهى باحلفاظ على الوحدة، لكن 1994ماي  04الذي بدأ يف 

  .5التحول الدميقراطي
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يف اليمن األوىل منذ احلرب األهلية اليت  1997أفريل  27تعترب االنتخابات الربملانية اليت جرت يوم          
باإلضافة إىل كون اليمن ،1990و الثانية منذ اإلعالن عن الوحدة اليمنية يف ماي  1994شهدهتا البالد عام 

بنظام حزيب  ذتأخو اجلزيرة العربية اليت تسمح بقيام األحزاب السياسية و يف منطقة اخلليج األوىل الدولة 
كما أهنا الدولة الثانية بعد الكويت اليت يوجد فيها برملان منتخب بطريقة مباشرة، أما اإلطار ، تعددي

 على 1994فتمثل يف تعديل الدستور يف أكتوبر  1997القانوين و الدستوري الذي جرت يف ظله انتخابات 
و أبرز ما تضمنه التعديل الدستوري هو صيغة رئاسة الدولة من جملس  1994خلفية اآلثار السياسية حلرب 

علي عبد اهللا صاحل رئاسة اجلمهورية، كما مت رئاسة إىل رئيس مجهورية مما فسح اجملال ليتوىل الرئيس 
صدر القانون اجلديد  ، كما1995تعديل قانون األحزاب إلعادة صياغة اخلريطة احلزبية يف اليمن يف أوت 

 1997شارك يف انتخابات . لينظم العملية االنتخابية و حيدد شروطها و كيفياهتا 1996لالنتخابات عام 
و كانت نتائج تلك االنتخابات ،حزبا باإلضافة إىل املرشحني املستقلني  15حزبا من أصل  12حوايل 
  .1مقعدا 53مقعدا، املستقلون  54 لإلصالح مقعدا، التجمع اليمين 187املؤمتر الشعيب :كالتايل
جناح االنتخابات اليمنية إىل توفر جو مناسب من احلرية و الرتاهة مبا يبشر بإمكانية االنتقال  عودي       

عن  -حسب البعض-من دميقراطية مقيدة إىل دميقراطية كاملة أو شبه كاملة فالتجربة اليمنية اختلفت
معقولة من يت تعرفها العديد من األقطار العربية و يكفي أهنا شهدت درجة ال % 99.9انتخابات ظاهرة 

الرقابة واإلشراف من جانب العديد من اهليئات و الشخصيات الدولية و أتاحت هامشا من حرية 
الصحافة جعلت العديد من أحزاب املعارضة توجه انتقادات إىل املؤمتر الشعيب العام الذي بادر هو اآلخر 

         2.ت مقابلةبانتقادا
األوىل من حيث  زال يف مراحلهيي ال ذمتثل تلك االنتخابات خطوة على طريق دعم التحول الدميقراطي ال

و عدم االستقرار , الطبيعية للدولة على وسائل اإلعالمو نسبة األمية العالية و السيطرة  غلبة الظاهرة القبلية
  .عارضة السياسي نتيجة أعمال العنف بني السلطة وامل

  
  التحول الدميقراطي يف النظم العربية األمريية : ثالثا

جتتاح العامل بدوله املتقدمة و النامية و بدرجات متفاوتة و لكنها متزايدة موجة من التحول الدميقراطي 
عن تلك التحوالت مبا تعنيه من حريات و حقوق أساسية، و أشكال ومل تكن دول منطقة اخلليج العريب مبنأى 
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لكويت و البحرين او قد قطعت ،فاوتة من التعددية السياسية و احلزبية و توسيع أطر املشاركة السياسية مت
  .اتني التجربتني أشواطا معتربة يف مسرية التحول الدميقراطي يف املنطقة لذا سيكون تركيزنا على ه

 : التجربة الكويتية - 1

الذي حدد العالقة بني احلاكم و احملكوم  1962إىل دولة مؤسسات مع صدور دستور  حتولت الكويت     
بل من خالل جملس تأسيسي منتخب شعبيا حىت أصبح  ،هيخاصة و أنه مل يصدر من خالل مكرمة أمري

و رغم السلطات الكبرية اليت أعطاها . 1أساسا راسخا للدميقراطية و ألغلبية القوانني الصادرة يف الكويت
ليست مطلقة بل مقيدة يف جانب منها باإلرادة الشعبية، و اليت يعرب ألمري الكويت إال أهنا  1962دستور 

عنها جملس األمة و الذي يشارك منذ البداية يف اختيار أمري البالد بتحديد شخصية ويل العهد األمر الذي 
 يدعم و يؤكد اجتاه الدستور منذ البداية إىل إقرار أسس املمارسة الدميقراطية، و ترسيخ مبادئ املشاركة

األمة من خالل االنتخاب احلر السياسية، كما حرص املشرع الكوييت على أن يكون اختيار أعضاء جملس 
  2.للمواطنني لتأكيد مشاركتهم الشعبية يف احلكم و ترسيخ مبادئ الدميقراطية

ة اليت االعتبارات األمنيبدت  1988اإليرانية يف أوت  -من املعروف أنه مع انتهاء احلرب العراقية        
 30غري مربرة بالنسبة ملعظم الكويتيني حيث قام  1986مت تقدميها كذريعة حلل جملس األمة الكوييت عام 

من أعضاء اجمللس املنحل من خمتلف التوجهات السياسية بتقدمي عريضة تطالب األمري  1989عضوا يف عام 
نظمة ملناقشة أوضاع املؤسسات بإدخال إصالحات دستورية، إال أهنا رفضت، فتم عقد االجتماعات امل
و يف ظل . 3"ركة الديوانية حب" السياسية الكويتية و مساندة مطالب اإلصالحات الدستورية فيما مسي 

عضوا  50تشكيل جملسا وطنيا يتكون من  1990تلك الضغوط الشعبية أعلن أمري الكويت يف أفريل 
حددت للمجلس اجلديد اختصاصات إشرافية  عضوا معينا حيل حمل جملس األمة السابق، و 25منتخبا و 

واستشارية دون صالحيات تشريعية، مما أدى إىل انقسام أعضاء حركة الديوانية بني مؤيدين و معارضني 

                                                            
، 2001، جوان )268(، العدد المستقبل العربي. »واقع و مستقبل األوضاع السياسية في دول الخليج « غانم، النجار،  -1

 .102ص 
، ربيع )25(، العدد شؤون خليجية. »التجربة الدیمقراطية الكویتية و خطوات اإلصالح السياسي « فتوح، أبو ذهب،  -2

 .76، ص 2001
مثلث الدیوانية نقطة التقاء و تجمع سياسي منذ نشأت الكویت، بل أنها شهدت االجتماعات التاریخية و : حرآة الدیوانية -3

ينيات و حتى الخمسينيات، آما أنها آانت محور التجمعات التي أطلق عليها تسمية دیوانيات االنتخابات خالل فترات الثالث
، و هي تمثل 1990إلى  1989االثنين و هي تجمع الحرآة الدستوریة المطالبة بإعادة العمل بالدیمقراطية و الدستور من 

النجار ، غانم ،  : تفاصيل أآثر أنظر. عام آمؤسسة سياسية اجتماعية نقطة ارتكاز ألي تجمع سياسي أو مرشح أو ناشط
 . 104مرجع سابق، ص 
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، كما قاطعوا االنتخابات اليت أجريت يف جوان 1962للمجلس اجلديد الذي رأوا فيه تراجعا عن دستور 
1990.1   
و العراقي للكويت على مسار األحداث حيث جرد احلكومة الكويتية من يف هذا السياق أثر الغز      

شرعيتها يف املنفى، و دفعها تيني يف الداخل و اخلارج لتأكيد قوهتا و أصبحت حباجة ماسة إىل دعم الكوي
 ذلك إىل املوافقة على إدخال اإلصالحات الدستورية و عودة جملس األمة كما وعد بذلك أمري الكويت

الذي عقد يف جدة بعد شهرين من الغزو العراقي و الذي حضرته يف املؤمتر ارضة فصائل املع هويل عهدو
بدأ احلديث عن االنتخابات الكويتية مبكرا يف أول خطاب ألمري الكويت 2.شخصية كويتية بارزة 1200

 1992عام  حيث أشار إىل إجراء انتخابات نيابية 1991أفريل  07عقب عودته من منفاه يف السعودية يف 
، و أنه ستستمر دراسة منح املرأة حق التصويت و املشاركة يف احلياة السياسية، وعلى 1962وفقا لدستور 

إال أهنا رحبت باملوعد  1992إجراء االنتخابات يف أوائل أكتوبر  الرغم من أن املعارضة مل تكن تتوقع
ا يف اإلعالم الرمسي و هو ما استجابت له الذي حددته احلكومة لالنتخابات، و طالبتها بإتاحة الفرصة هل

 يفاحلكومة يف زيادة تغطية اإلذاعة و التلفزيون لربامج املعارضة، كما مسحت هلا هبامش من احلرية 
  . 3الصحف و اجملالت

حيث مت انتخاب أعضاء جملس  1992جرت االنتخابات الربملانية كما كان مقرر هلا يف أكتوبر        
الذي برز نشاطه على مستوى إصدار التشريعات أو ممارسة الرقابة الربملانية على أعمال  األمة هذا األخري

احلكومة و جناحه فيما يتعلق باحلفاظ على املال العام بل إن اجمللس شكل جلنة لتقصي احلقائق بشأن الغزو 
ذ اإلجراءات املناسبة يف اختااللجنة يف تقريرها إىل التأكيد على تقصري احلكومة خلصت العراقي للكويت و 

  . 4للتعامل بفاعلية مع الغزو العراقي للكويت
التيارات  فيها جرت االنتخابات الربملانية الثانية بعد حترير الكويت، حصلت 1996عام  يف         
جرت ثالث انتخابات  1999السنية و الشيعية على متثيل واضح يف جملس األمة، و يف جويلية  اإلسالمية
بعد تأزم املوقف بني احلكومة و الربملان انتهت حبله و العودة إىل انتخابات جديدة حصل فيها كل  برملانية

و املستقلني على ثقل واضح على حساب ممثلي احلكومة و قد سبق تلك  اإلسالميمن التيارين الليربايل و 
ملان مينح املرأة الكويتية االنتخابات إصدار أمري الكويت مرسوما يعدل قانون االنتخابات و الترشح للرب

                                                            
، العدد المستقبل العربي. »التحوالت الدیمقراطية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي «ابتسام، سهيل الكتبي،  -1 
 .224، ص 2000، جویلية )257(
 .224، ص السابق  نفس المرجعالكتبي سهيل ،  -2
 .239،240، مرجع سابق، ص 1992تيجي العربي التقریر االسترا -3
 .224المرجع السابق، ص  ،سهيل الكتبي  -4



 

 
 

- 133 -

، غري أن هذا املرسوم مل حيظ بتصديق 2003احلقوق السياسية يف االنتخاب و الترشح للربملان يف عام 
  .1بهايف غي إصدارهجملس األمة املنتخب احتجاجا على 

عن مؤشرات جديدة برزت يف الرغبة  2003ة لسنة يالنياب نتخاباتاالويف سياق متصل كشفت         
عضوا  23أسفرت عن جناح  % 80على االنتخابات  اإلقباللشعبية اجلادة يف التغيري حيث بلغت نسبة ا

و جناح عدد كبري من املستقلني، كما مبقاعدهم و فشل العديد من الرموز السياسية  27جديدا واحتفاظ 
لشباب حيث بلغ عدد أظهرت تلك االنتخابات ثقة الناخبني باملؤهلني علميا و أكادمييا و حىت يف فئة ا

تلك االنتخابات  او من القضايا اليت أثارهت. 2عضوا 48 عاما 49-30األعضاء الذين تتراوح أعمارهم بني 
قضية فصل والية العهد عن رئاسة الوزراء حيث طالب العديد من املترشحني بفصل املنصبني و كان التيار 

دوات و التصرحيات و يهدف املنادون هبذا الفصل إىل الليربايل من أكثر التيارات اليت طالبت بذلك يف الن
ميكن حتقيقه إذا كان رئيس ال دفع الربملان إىل ممارسة حقه يف إعالن عدم التعاون مع احلكومة، و هو ما 

  . جملس الوزراء هو ويل العهد ملا يف ذلك من حساسية و حرج سياسي
هلذه املقترحات حيث " ابر األمحد الصباح الشيخ ج"يف ظل هذا املشهد استجاب أمري الكويت       

بتشكيل احلكومة اجلديدة، و ذلك يف خطوة  " مد الصباحاحمل الشيخ ناصر " 2003جويلية  13كلف يوم 
عاما من توحيد املنصبني و هو إصالح  40مسبوقة يف الفصل بني والية العهد و رئاسة احلكومة بعد غري 

  :3من شأنه حتقيق النقاط التالية
 .نائبه منويل العهد و قرب بعضهم اآلخر  مناء ثنائية السلطة من حيث قرب بعض الوزراء إهن •

األمري و ويل العهد أن  صملان خاصة أن الدستور الكوييت ينتساعد يف تقوية الدور الرقايب للرب •
 .فوق النقد و احملاسبة

 اإلصالحاتتنفيذ  وضع حد للمربرات اليت تقول إن االنقسامات داخل اجمللس كانت متنعه من •
 .االقتصادية و االجتماعية و الثقافية

يف أعقاب االستجواب اليت  2006جوان  29االنتخابات التشريعية الكويتية اليت جرت يوم جاءت 
بشأن تراجع احلكومة عن موقفها من تعديل  "مد الصباحاحمل الشيخ ناصر " قدمه ثالث نواب لرئيس الوزراء

ى إىل حل جملس األمة الكوييت و الدعوة إىل االنتخابات نيابية مبكرة تنافس فيها دقانون االنتخابات و هو أ
املسلمني ممثال يف احلركة  اإلخواناليت تضم تيار  اإلسالمينيموزعة على كتلة  امرأة 28مرشحا بينهم  249

                                                            
 .225، ص ا  نفس المرجع -1
 .59-58العيسوي، مرجع سابق، ص  -2
 .59، ص السابق مرجعنفس ال العيسوي، -3
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عي معربا عنه يالش و التيار، الشعيب  اإلسالميو احلركة السلفية ممثلة يف التجمع ،  اإلسالميةالدستورية 
فتمثلت يف املنرب الدميقراطي و التجمع الوطين الدميقراطي و لعل  الليرباليةالوطين، أما الكتلة  اإلسالميبالتحالف 

مرشحني  05ل من فرص اختيار الناخب من عدد الدوائر االنتخابية أهنا تقلأبرز ما تأخذه املعارضة على زيادة 
نفوذ تضعف من  هناأو  25إىل مرشحني إثنني فقط عن كل دائرة من الدوائر عن كل دائرة من الدوائر العشر 

القدرة على ضبط تضعف من  أهنااملذهبية و  تالوالءاالتيارات السياسية حلساب االنتماءات العشائرية و 
األخرية أي لسنة العملية االنتخابية و تسمح بتكاثر الثغرات يف قيد أمساء الناخبني باجلداول االنتخابية الربملانية 

2006.  
مقعدا من مقاعد جملس األمة الكوييت  35أسفرت نتائج االنتخابات عن حصول املعارضة على 

تشري .  1مقاعد 08مقعدا و يف املقابل مل حيصل املستقلون سوى على  18 اإلسالمياخلمسني حصد منهم التيار 
 :إىل النقاط التالية 2006نتائج االنتخابات التشريعية لعام 

 .2005و هو ما أشار إليه تقرير حال األمة العربية لعام  اإلسالمينيظاهرة صعود  •

مقعدا من أصل مقاعد جملس  35على أغلبية املقاعد  اإلسالميحصول املعارضة ممثلة يف التيار  •
 .األمة الكوييت اخلمسني

باحلق يف عضوية  15ا أن متتع أعضاء الوزارة الـ رغم تلك النسبة اليت حصلت عليها املعارضة إلّ •
 باإلضافةاجمللس و التصويت على قراراته ميثل قوة موازية لقوة املعارضة و حيد من تأثريها احملتمل، 

 مخسإىل الصالحيات اليت يتمتع هبا األمري يف حل اجمللس و هو ما مارسه على مدار ربع قرن 
  2009.2و آخرها عام  2006 ، 1999 ، 1986 ، 1976مرات يف أعوام 

ارتفاع نسبة املشاركة يف االنتخابات من جهة و مشاركة املرأة ألول مرة يف ممارسة حق  •
 . 3من قوهتن التصويتية % 35التصويت حيث شاركت النساء بـ 

العديد من القيود و العقبات ال تزال االجيابية اليت اتضحت يف االنتخابات النيابية إال أن  املؤشراترغم 
يف احلياة السياسية و غياب الدميقراطي يف الكويت كقضية ضعف مشاركة املرأة ترسيخ التحول  أمامتقف 

مما يعين عدم وجود أسلوب حيدد طريقة ، األحزاب السياسية اليت متثل بصورة منظمة وجهات النظر املختلفة

                                                            
مرآز : بيروت .الخارج أزمات الداخل و تحدیات 2007- 2006حال األمة العربية سعد، مفين، يأحمد و ن،أحمد یوسف  -1

 .92-86، ص 2007دراسات الوحدة العربية ، مارس 
أدت االستجوابات المتكررة لرئيس الوزراء و وزراءه إلى أزمة بين الحكومة و مجلس األمة انتهت بقرار األمير حل  -2

 .  2009مارس  18من الدستور الكویتي یوم ) 107(المجلس طبقا للمادة 
 .92، مرجع سابق ،ص2006 حال األمة العربية -3
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ياة أو حمدودي اجلنسية فهم مستبعدون من املشاركة يف احل 1"البدون"مثل احلكم  إىلبعض الفئات  وصول
السياسية الكويتية حيث طالب البعض يف احلمالت االنتخابية حبل مشكلتهم جذريا و منحهم اجلنسية الكويتية 

   .فورا

  
    
  :التجربة البحرينية-2  

ومت تغيري مسمى إمارة  1971أوت  14االستقالل يف  إعالن منذشهدت البحرين العديد من التطورات        
 دستور البحرين 1972عام  أوت من نفس السنة كما صدر 15يف مرسوم أمريي يف البحرين إىل دولة البحرين 

 استمرو 1973يف ديسمرب انتخابات اجمللس الوطين جرت حيث الذي اعترب أساسا لنشوء احلركة الدميقراطية 
السلطة التشريعية بعد نفور مث حل و توىل األمري و جملس الوزراء صالحيات  1975أوت  26حىت اجمللس 

احلكومة من جرأة املعارضة داخل اجمللس الوطين يف املناقشات حول قضايا حساسة مثل قانون أمن الدولة و 
و تطهري ، ضمن تشكيل نقابات عمالية الذي ، و إصدار قانون العمل "اجلفري"القاعدة األمريكية يف منطقة 

اح املعتقلني، و إفساح جمال احلريات اجليش من العناصر األجنبية و حماولة كشف الفساد اإلداري و إطالق سر
أرضية مالئمة للبدء يف إحداث انفتاح سياسي بعد و قد أدت هذه اخللفية السياسية املعارضة إىل خلق . 2العامة

االستقالل مباشرة إال أن بنية السلطة يف البحرين مل تكن قادرة على استيعاب هذه التجربة فكان أن مت حل 
 .من سنتني من نشاطهاجمللس الوطين بعد أقل 

إىل إبراز مسألة املشاركة السياسية و أجربت  1991و  1990أحداث اخلليج العريب عامي أدت            
لدى حيث بدت  األنظمة السياسية يف اخلليج العريب على تقدمي الوعود بإجراء اإلصالحات السياسية

 16قدمت عريضة يف حيث  1972ىل دستور البحرين فرصة لتطوير الدميقراطية مع بروز مطالب العودة إ
" الشيخ عيسى ابن سلمان آل خليفة  " شخصية تطالب احلاكم 2000موقعة من أكثر من  1992نوفمرب 
من خالل إجراء انتخابات حرة و مباشرة، كما رفعت  1975الوطين الذي مت حله نشاط اجمللس  بعودة

                                                            
من نسبة الكویتيين  % 15ألف شخص أي ما یعادل  144بلغ عدد محدودي الجنسية في الكویت إلى : قضية البدون -1

األصليين، تعود مشكلتهم إلى أوائل الستينات بعد حصول الكویت على االستقالل و مرحلة تأسيس الدولة، و آان هناك عدد 
ية  طالبتهم الحكومة بالحصول عليه بالتجنيس ال بالتأسيس و الفرق أن الجنسية بالتأسيس تعطي قليل ممن ال یحملون الجنس

حاملها حق الترشيح و تولي المنصب الوزاري، و فيما عدا ذلك یعامل الكویتيين بالتجنيس بنفس المعاملة في آافة المزایا لذا 
فتوح أبوذهب، مرجع : تفاصيل أآثر أنظر.ية حتى اآلنیرفض هؤالء الحصول على الجنسية بالتجنيس و ظلوا بدون جنس

  .  81سابق، ص 
العدد  المستقبل العربي، . »من اإلمارة إلى الملكية الدستوریة: مؤشرات التحول الدیمقراطي في البحرین«مفيد، الزیدي،  -2
  .10، ص 2001، أوت )270(  
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عريضة مشلت أفكارا حول  1995يف أوت " رير البحرينلتح اإلسالميةاحلركة "قوى املعارضة املتمثلة يف 
مة و مشاركة املرأة يف القرار افتح احلوار الوطين و إعادة الدستور و اجمللس الوطين و منح احلريات الع

أمري البحرين تتضمن املطالبة بإجياد حلول  إىلبرفع عريضة  مرأةا 300قامت  1995و يف أكتوبر .السياسي 
عن العمل الذين تظاهروا و جتمهروا ضد  من قبل العاطلني 1994اندلعت يف أوت اليت  لالضطرابات

   1.أشهر 06مع استبعاد رجال الدين البارزين و استمر  1995عام  ذروهتاالسلطة و بلغت 
عقب وفاة  1999احلكم يف مارس  "محد بن عيسى آل خليفة "تويل امللكشهدت البحرين منذ     
برؤية  إصالحيسبيل حتديث النظام السياسي، و جتسدت يف إطار مشروع  سياسية يفتطورات والده 

 98 يف االستفتاء عليه بأغلبية كبرية جتاوزت الشعب البحريين عصرية متثلت يف امليثاق الوطين الذي شارك

 باالنتخاب أعضائههو إنشاء برملان يتم انتخاب  2001وأبرز ما نظمه امليثاق الوطين البحريين لسنة  .2 %
احلر املباشر و مبشاركة املرأة تصويتا و ترشيحا يساعده جملس للشورى يعني أعضاءه من أصحاب اخلربة 

  3.واالختصاص
الل القضاء و استكمال اهليئات القضائية املنصوص عليها يف الدستور مع قاستو سيادة القانون  •

 .و القضائية التنفيذيةمراعاة الفصل بني السلطات الثالث التشريعية و 

 .كفالة احلرية الشخصية و املساواة بني املواطنني و ضمان احلقوق األساسية للمواطن •

جاءت عملية التحول الدميقراطي مببادرة من ملك البحرين الذي قدم االقتراحات اخلاصة به يف ميثاق 
جعلها  و هو ما 2002فرباير  14يف  العمل الوطين، و أعلن البحرين ملكية دستورية ذات حكم دميقراطي

حتقق خالل مرحلة قصرية أفضل تقدم على طريق الدميقراطية يف املنطقة بالرجوع إىل العمل بالدستور 
راح السجناء سوادخال اإلصالحات السياسية و االجتماعية و االقتصادية و الثقافية، ومت إطالق 

إعادة احلياة إىل الربملان يف السياسيني و السماح بعودة املنفيني من اخلارج و إلغاء حمكمة أمن الدولة و 
 . 4وقت قريب، و قد كان هلذه التحوالت صدى كبريا على امللكيات يف منطقة اخلليج العريب

بتشكيل منظمات غري حكومية هتتم باألمور  2001مسحت البحرين عام على صعيد آخر          
 20الساحة السياسية تنشط يف ث بالقانون حي لتزاماالالسياسية و االقتصادية و االجتماعية يف حدود 

                                                            
 .12- 11، ص  نفس المرجع -1

مرآز الخليج : اإلمارات .المجتمع المدني و التحول الدیمقراطي في الوطن العربيراتيجية، مرآز الخليج للدراسات اإلست 2-
 .146، ص 2004للدراسات اإلستراتيجية، 

،  2001، ربيع )25(، العدد شؤون خليجية. »المظهر و الداللة: اإلصالح السياسي في البحرین«محمد، خليفة ،  - 3
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 اإلصالحيسجل املشروع ي و مجعية سياسية هي يف الواقع أحزاب سياسية و لكن حتت مسمى مجعيات
شجعت حيث  ،1ة متقدمة على جتارب التحول الدميقراطي يف منطقة اخلليج العريبزييف البحرين م

إنشاء العشرات من مؤسسات اجملتمع بين على ازدهار اجملتمع املد يف البحرين  اإلصالحات الدميقراطية
منظمة غري حكومية يهتم الكثري منها بقضايا مثل حقوق اإلنسان و  300املدين اجلديدة حىت بلغت حوايل 

التعاون مع منظمة العفو بالشفافية و تعزيز وضع املرأة، مثل اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان اليت نظمت 
و هو احلدث الذي شهد تدفق نشطاء حقوق  2001نسان يف نوفمرب الدولية مؤمترا حول حقوق اإل

  .2وخارجها أحناء املنطقة من اإلنسان 
استحقا  2002شهدت مملكة البحرين يف عام ، جتسيدا لإلصالحات الدستورية اليت مت إحداثها      

ملالحظ أنه مت إجراء االنتخابات و ا ،األول هو االنتخابات احمللية و الثاين االنتخابات النيابية ،انتخابيني قني
حيث جرت االنتخابات احمللية يف ، يف مناخ تعددي بعد أن أصبح تشكيل اجلمعيات السياسية مشروعا 

أسفرت نتائجها عن انتصار ساحق للتيار  ،مقعدا يف اجملالس احمللية املختلفة 50لشغل  2002شهر ماي 
مقعدا و  23مقعدا يف حني حاز الشيعة على  27ة بـ نبشقيه السين و الشيعي، حيث فاز الّس اإلسالمي

ميكن فشلت املرأة يف الفوز بأي مقعد، كما أخفق التيار اليساري يف الفوز بأي مقعد، األمر الذي 
   .3إرجاعه إىل تراجع تأييد اليسار بشكل عام إىل فشل اجلمعيات اليسارية يف التنسيق و إنشاء التحالفات

مبقاطعة أربع مجعيات سياسية سبق هلا و أن  2002النيابية خالل شهر أكتوبر االنتخابات جرت        
الوفاق الوطين اإلسالمية اليت تعترب التيار السياسي الرئيسي عند : شاركت يف االنتخابات احمللية و هي

ع الشيعة، و العمل الوطين الدميقراطي و هي ائتالف من اليساريني و القوميني و املستقلني، و التجم
تلك بدو أن مقاطعة يو .و هي مجعية شيعية اإلسالميو العمل قوميني وبعثيني يضم و القومي الدميقراطي

  هاأظهرت نتائج و % 53.02تسبب يف اخنفاض نسبة التصويت اليت و صلت لالنتخابات قد  اجلمعيات
عدد مقاعد جملس  إمجايل وو ه امقعد 40مقعدا من أصل  19السين و الشيعي بـ  اإلسالميفوز التيار 

تاريخ نشاطه األول كما حصل املرشحون املستقلون  1973النواب البحريين املنتخب ألول مرة منذ عام 
الوصول إىل اجمللس يف  حني مل تنجح أي امرأةيف  ،مقاعد 03و حصل الليرباليون على ، مقعدا 18على 
  .4النيايب
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فتميزت مبشاركة بعض القوى اليت سبق هلا أن  2006أما االنتخابات التشريعية اليت جرت عام       
حيث شاركت اجلمعيات الشيعية األربع الرئيسية يف البحرين مثل مجعية   2002قاطعت انتخابات عام 
مقعدا أما  17املعارضة الشيعية بـ ،و أسفرت نتائج االنتخابات عن فوز اإلسالميالوفاق الوطين و العمل 

و فازت أول امرأة حبرينية مبقعدها عن طريق ، مقعدا  22ا على السنة و احملسوبني عليهم فحصلو
  .1التزكية

قضية العسكريني و اجملنسني حيث احتجت مجعيات مثل تلك االنتخابات يف القضايا جدال ثارت بعض أ 
 2006أعوام باالقتراع يف انتخابات  10سياسية على السماح ملن يقل عمر جتنسهم باجلنسية البحرينية عن 

، كما احتجت اجلمعيات باملثل على متكني العسكريني من املشاركة يف 1963لقانون اجلنسية لعام  طبقا
مقعدا و هو تطور كان  17عية بـ يرغم فوز املعارضة الش،االقتراع خمافة توجيه أصواهتم لصاحل السلطة

 هاعضائه األربعني حيدلكن سلطات جملس النواب بأ ،من شأنه أن جيعل هلا ثقال يف إطار العملية السياسية
  :2عائقان مها

فهو معني بالكامل " جملس الشورى"ا الغرفة األوىل أمة الثانية للربملان فرغأن جملس النواب هو ال •
 .ويتمتع بوضع مساو للمجلس املنتخب

مشروعات القوانني لكن احلكومة وحدها متلك طرح مشروعات القوانني  ن جملس النواب يقترحأ •
 .حالة نشوب خالف بني غرفيت الربملان يكون للملك القول الفصل للتصويت و أنه يف

التسعينات من القرن املاضي بفتح اجملال شهدت مملكة البحرين حتوال دميقراطيا جريئا منذ هناية  إمجاال 
للحريات و العودة إىل العمل بالدستور و إجراء انتخابات تعددية حرة و مباشرة، و رغم االهتمام الذي 

الرمسي أو على مستوى اجملتمع  اإلعالممستوى  ه اخلطوات الدميقراطية يف البحرين سواء علىحظيت ب
املدين باعتبارها تطورات غري مسبوقة يف منطقة اخلليج العريب إال أن جناح عملية التحول الدميقراطي 

دة مستويات و االجنازات على عالعامة و قضايا حقوق اإلنسان احلريات االهتمام بتتطلب مزيدا من 
  . سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية
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  .نطاق التحول الدميقراطي: املبحث الثاين
  

ترتبط عملية التحول الدميقراطي بدراسة مؤسسات اجملتمع املدين و األحزاب السياسية، فعلى الصعيد 
سية من خالل وظائفها املترابطة و املتعددة يف العملية السيا فعاالا دورالسياسي تؤدي األحزاب السياسية 

كالتنشئة السياسية و تنظيم االجتاهات السياسية و تأطري الرأي العام و تنشيطه كما تعترب األحزاب الوسيلة 
  .الرئيسة لوصول املواطنني إىل السلطة

تخصصني مقارنة حظيت دراسة اجملتمع املدين يف بعض الدول العربية باهتمام كبري من قبل الباحثني امل
ية اليت أصبحت تقوم هبا تنظيمات اجملتمع املدين مو ذلك نظرا لألدوار املتنا ،أخرى عربية باجملتمع املدين يف دول

و رغم أن األحزاب السياسية خارج السلطة ، تندرج ضمن بنية  ،و إىل تزايد عددها يف دول أخرى،من جهة 
و بالتايل تقتضي منا  ،ها خاصة يف هدف الوصول إىل السلطةإال أهنا ختتلف عن ،ومكونات اجملتمع املدين

النقابية و املهنية  هالدراسة البحث يف اجملتمع املدين كآلية للتحول الدميقراطي يف املنطقة العربية من خالل مكونات
يخ قيم و ما تساهم به يف ترس. والعمالية و اجلمعيات األهلية و االحتادات و النوادي الثقافية و الرياضية
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الدميقراطية خاصة أهنا تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة، و يف نفس الوقت تتمتع بنوع من االستقاللية 
  .النسبية عنها يف ظل عالقة صحيحة حتدد أدوار كل مؤسسة

و حرياته من املؤشرات اهلامة على التحول الدميقراطي كما أن  اإلنسانيعترب االهتمام بقضايا حقوق 
مل تعد قضية داخلية وطنية أو شأنا داخليا بل أصبحت قضية عاملية بفضل تنامي االهتمام  اناإلنسحقوق 

و احلريات العامة يف البلدان العربية جيد أن دساتريها  اإلنسانالعاملي هبذا امللف لكن املتتبع حلقيقة حقوق 
و هو ما تتناوله ، النص و املمارسة وقوانينها تنص على تلك احلقوق و احترامها، بيد أن الواقع يثبت تفاوتا بني

  :الدراسة يف النقاط التالية
  .اجملتمع املدين كآلية للتحول الدميقراطي: أوال
  .دور األحزاب السياسية العربية يف التحول الدميقراطي: ثانيا
  .و احلريات يف املنطقة العربية اإلنسانواقع حقوق : ثالثا

  
  
  

 .ة للتحول الدميقراطياجملتمع املدين العريب كآلي: أوال

  
إذ أنه بواسطة هذه املؤسسات ،التحول الدميقراطي يعد وجود مؤسسات اجملتمع املدين من أهم مظاهر 

ميكن بلورة و تنشيط الرأي العام من أسفل بدال من التحكم فيه من أعلى حيث تساهم األحزاب السياسية 
ت املدنية األخرى يف خلق مواطنني فعالني يتحملون واالحتادات و اجلمعيات و النقابات املستقلة و املؤسسا

املسؤولية و هو ما يساهم يف نشر القيم الدميقراطية، و قد برز أواخر الثمانينات من القرن العشرين اجتاه يركز 
كمدخل لدراسة النظم السياسية العربية على الرغم من أن مفهوم اجملتمع  Civil Societyعلى اجملتمع املدين 

فمثال تعامل فالسفة  .الفكر السياسي و الفلسفي الغريبله جذوره و امتداداته السابقة يف  إذليس جديدا،  املدين
العقد االجتماعي مع العالقات التنسيقية و التعاونية بني األفراد باعتبارها عالقات منشئة للمجتمع وحافظة 

  .1الستقراره
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ها يضع تمع املدين، فكل تعريف ميثل توجهوم اجملجتدر اإلشارة إىل عدم وجود تعريف عاملي دقيق ملف
أسئلة خاصة و مرتبطة بظروف تارخيية حمددة، و بشكل جديد للمعرفة يبحث عن بلورة إلنتاج معارف 

عبارة بأنه اجملتمع املدين  يعرفبقبول كثري من الباحثني هو الذي  ىإال أن التعريف الذي حيظ .1جديدة كليا
وعية اليت متأل اجملال العام بني األسرة و الدولة، و تعمل على حتقيق املصاحل املادية شبكة التنظيمات التط"عن 

، و الدفاع عن هذه املصاحل، و  ذلك يف إطار االلتزام بقيم و معايري االحترام و التراضي ألعضائهاواملعنوية 
 .2"ة لالختالفات و الصراعاتوالتسامح السياسي و الفكري و القبول بالتعددية و االختالف و اإلدارة السلمي
  :من خالل هذا التعريف يتضح أن اجملتمع املدين يقوم على أربعة أركان رئيسية هي

حيث يتكون من املؤسسات و التنظيمات مثل األحزاب السياسية خارج : الركن التنظيمي املؤسسي •
الرياضية،  ،النوادي الثقافية ،ات اجلمعي،الروابط ،السلطة، اجلمعيات األهلية، النقابات املهنية، االحتادات 

 .و املراكز البحثية غري احلكومية و غريها

حض إرادهتم و ينضمون إليها مبحيث أن مؤسسات اجملتمع املدين يؤسسها األفراد : احلر يداراإلالفعل  •
 .طواعية

هبامش من حرية املدين عن الدولة بل متتعها و ال يعين انفصال تنظيمات اجملتمع : عن الدولة ستقالليةاال •
 .احلركة ال تتدخل فيه الدولة

يتضمن جمموعة القيم اليت تلتزم هبا تنظيمات اجملتمع املدين سواء يف إدارة : إطار قيمي و أخالقي •
 .العالقات فيما بينها، أو يف إدارة عالقاهتا مع الدولة

جملتمع املدين أو بعض إىل داللة مفهوم ا اإلشارةجته بعض الباحثني إىل استخدام مفاهيم أخرى يف إ
و هي مفاهيم تشري إىل ... جوانبه و مكوناته مثل اجملتمع األهلي، املنظمات التطوعية، املنظمات غري احلكومية 

جمال عام يتحرك فيه األفراد و اجلماعات يف عالقات و تفاعالت تعاونية أو تنافسية أو صراعية بعيدا عن 
خالل تنظيمات تعرب عن مصاحلهم و تعمل من أجل حتقيق هذه  سيطرة الدولة أو تدخلها املباشر، و من

يف صاألكثر تداوال فيها لتواملصطلح فإن و بالتطبيق على النظم السياسية العربية . 3املصاحل و الدفاع عنها
الذي ارتبط بالنشأة الوطنية لكثري من تلك املنظمات يف فترة االحتالل الظاهرة هو مصطلح اجلمعيات األهلية 

                                                            
 .105، ص 2008دار الفكر، : دمشق .المجتمع المدني و الدولةسهيل، عروسي،  -1
 .153، مرجع سابق، ص التحول الدیمقراطي و المجتمع المدني في مصرحسنين ،  -2
 .162، مرجع سابق، ص النظم السياسية العربيةحسنين،  -3



 

 
 

- 142 -

و من حيث ،بعد االستقالل تعبريا عن تواصل إحساس املواطنني بالغربة عن النخب احلاكمة  هباستمراريت مث
   1:اخلصائص املميزة لتلك اجلمعيات يف سياقها العريب ميكن تسجيل املالحظات التالية

 .اجلمعيات األهلية فيهاالتفاوت الشديد بني النظم العربية يف ما يتعلق بتاريخ نشأة  •

 :فاوت يف سعة انتشار اجلمعيات األهلية على مستوى النظم العربية بتأثري جمموعة من العوامل هيالت •

 .حجم السكان فكلما زاد عدد السكان كانت فرص ازدهار العمل األهلي أكرب −

العامل االجتماعي و االقتصادي املرتبط بدور الدولة إذ يالحظ أنه حينما تنسحب الدولة من جمال  −
 .جع اجلمعيات األهلية لسد الفراغشيم و الصحة فذلك يمعني كالتعل

تلك اتساع مساحة الدميقراطية يف النظم العربية و ازدياد االهتمام الدويل و الدعم اخلارجي لنشاط  −
اجلمعيات من جهة، و تزايد دعم احلركات اإلسالمية لفكر العمل األهلي من جهة ثانية من أجل 

يف الساحة السياسية، و اختاذها من العمل األهلي آلية من آليات زيادة تغلغلها و إثبات حضورها 
  . التجنيد و التعبئة

ميكن التمييز بني عدة جمموعات من املنظمات األهلية املوجودة على الساحة العربية من حيث النشاط  •
لفئات ذات و منها املنظمات اليت هتتم با" اجلمعيات اخلريية " م املساعدات للفقراء، دفمنها اليت تق

النظم العربية، و هناك املنظمات سائر مقارنة ب %19.8االحتياجات اخلاصة و نسبتها األعلى يف فلسطني 
 .العامة و أخريا املنظمات اخلاصة باملرأة و حقوق اإلنسان و البيئةم اخلدمات داليت تق

ظ منذ النصف الثاين من يف ظل هذا املشهد منت تنظيمات اجملتمع املدين يف الدول العربية بشكل ملحو
عدة لرجع البعض ذلك ي 2.ألف منظمة غري حكومية 70قرابة  مثانينيات القرن املاضي حيث يضم الوطن العريب

أسباب منها زيادة معدالت التعليم، و متدد حجم الطبقة الوسطى اجلديدة و زيادة املوارد املالية الفردية لدى 
النفطية و غري النفطية خالل مرحلة الطفرة النفطية، فضال عن وجود  قطاعات واسعة من مواطين الدول العربية

اعترب البعض أن النمو املتزايد يف عدد احلركات كما  3.هامش نسيب من احلرية يف العديد من الدول العربية
ركة واملنظمات إىل رد فعل منظم للنخب الثقافية املعارضة النسداد البدائل السياسية أمامها، و مساندا للح

العامة للمجتمع للتعرف على اخليارات و السبل املطروحة لتعزيز الدميقراطية يف مواجهة أزمة تارخيية هليمنة 
   4.الفكر السلطوي على املسارات السياسية و االقتصادية و اإليديولوجية و االجتماعية للمنطقة العربية

                                                            
 .182-180، مرجع سابق، ص سياسية العربيةالنظم السعد، و م هالل -1
 .68،مرجع سابق، ص  أبو سعدة -2
 .165مرجع سابق،ص  ،النظم السياسية العربية،   حسنين -3
 . 68، مرجع سابق، ص  أبو سعدة -4



 

 
 

- 143 -

اجلزائر و تونس و هذه الدول ذاهتا ، مصر  مثلتزايد عدد التنظيمات يف دول معينة يف السنوات األخرية 
من حمتواها الدميقراطي، بينما هناك دول تتيح مناخا فريغها هي اليت تعمل على حتجيم دور هذه املنظمات و ت

دعما لبعض هذه متنح احلكومات العربية حيث أفضل ملثل هذه التنظيمات مثل البحرين و األردن و لبنان 
متارس تقييدا  بعض النظم السياسية العربيةجيعل  ا يتلقى العديد منها دعما خارجيااجلمعيات و التنظيمات، كم

  1.شديدا عليها 
تتطلب عملية التحول الدميقراطي اهتماما و رعاية ملؤسسات اجملتمع املدين ألنه من خالهلا ميكن توفري 

،  على إشاعة القيم الدميقراطية الظروف و البيئة املالئمة لتفعيل دور املواطنني يف هذه املؤسسات و العمل
و مرد ذلك  اركيزة أساسية لترسيخ عملية التحول الدميقراطي و ضمان استمراره وبالتايل يشكل اجملتمع املدين 

كقنوات وسيطة بني املواطن و الدولة، إال أننا نرصد حيث تعمل مؤسساته ؤديها ي إىل طبيعة األدوار اليت
  2:و هي املدين و مشاكله يف املنطقة العربية جمموعة من النقاط على اجملتمع

بعد فترة قصرية من يث ختتفي ح،ن عددا كبريا من التنظيمات و املؤسسات يتسم بطابع املرحلية أ 
أو النقيب يف  العام تأسيسها، باإلضافة إىل ارتباطها يف الغالب بشخص واحد كزعيم احلزب أو أمينه

، كما تعاين  املنظمة و النقابة أو اجلمعيةختفاء الزعيم قد يتوقف نشاط النقابات املهنية و العمالية و بعد ا
نتيجة لكثرة االنشقاقات و االنقسامات بسبب من ضعف متاسكها الداخلي تنظيمات اجملتمع املدين العريب 

ت انتشار الصراعاها و ضعف درجة جتانس، باإلضافة اىل و نتيجة التنازع على القيادةأ ،ةاجليليات عراصال
  .و املنافسة الشديدة بني األشخاص

خضوع مؤسسات اجملتمع املدين للحكومات بدرجة أو بأخرى، وختضع أيضا بعض االحتادات أو  
 .النقابات لألحزاب و هو ما يعرض استقالهلا خلطر التدخل اخلارجي

ملدن الرئيسية يتسم تركيب مؤسسات اجملتمع املدين بالبساطة يف بعض األحيان يف بنيتها أو تركزها يف ا 
 3.والعواصم و هو ما حيرم باقي مواطين اجملتمع من املشاركة

عترب التمويل من القضايا ذات الصلة بأهداف هذه التنظيمات وأنشطتها و ي:متويل تنظيمات اجملتمع املدين  
دين و التمويل األجنيب لبعض تنظيمات اجملتمع املمستقبلها و قد أثريت على مدى السنوات األخرية قضية 
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خباصة تلك العاملة يف جمال حقوق اإلنسان و هي معقدة حبكم واقع حقوق اإلنسان العريب، و حساسية 
 .النظم احلاكمة منه

حيث تتأثر التنظيمات احلديثة يف العديد  ،تأثري التكوينات االجتماعية التقليدية يف تنظيمات اجملتمع املدين   
كالعشائرية و القبلية و الطائفية، ال خمتلفة بالتكوينات التقليدية من الدول العربية بدرجات متفاوتة و أشك

وأكثر من هذا أن الدولة ذاهتا دخلت يف العديد من احلاالت كطرف يف الرتاعات األهلية الداخلية بسبب 
ا إىل أداة يف يد العصبيات مما أدى إىل تآكلها و ضعفها أو حىت تفككها على هلوحت طبيعتها العصبوية أو

 .و ما حدث يف الصومالحن

باجملتمع املدين يف الغالبية العظمى من األقطار العربية عالقة غري صحية و غري صحيحة  ةال تزال عالقة الدول 
حيث تتجه الدولة إىل ضمان استمرار نوع من السيطرة على اجملتمع املدين فيما تتجه بعض تنظيمات 

دولة للسيطرة أو احلد منها مما يؤدي إىل خلق توترات اجملتمع املدين إىل مقاومة توجهات و سياسات ال
      1.تصل أحيانا إىل حد التأزم بني الدولة و بعض تنظيمات اجملتمع املدين

رغم كثرة منظمات اجملتمع املدين يف املنطقة العربية و تنوع نشاطها و قدرهتا على إيصال املنفعة 
بالرغم مما قد يتمتع به ،إلصالح يف بعض املواقع العربية ل اععن إحداث فإال أهنا بدت عاجزة  ،للمواطنني

أوال إىل الطبيعة غري  ،السياسي القائم، و يرجع ذلكق بعضها من قدرات على الضغط و التواصل مع النس
و ثالثا إىل انشغال ،التصاحلية للنسق السياسي العريب مع اجملتمع، و ثانيا إىل حداثة تكوين مثل هذه املنظمات 

و أخريا إىل طبيعة القوانني الرمسية احلاكمة حلركتها مع قلة ،منها بصراعات القوة بني فصائله الداخلية  البعض
هذه املنظمات أدوارا متزايدة يف عملية التحول ؤدي مصادر متويلها، و هي كلها عوامل حتد من إمكانية أن ت

    2.نظم السياسية العربيةالدميقراطي يف ال
ات اجملتمع املدين املنتشرة يف املنطقة العربية مل تفلح بعد يف التخلص من الطابع العام يبدو جليا أن تنظيم

للحياة السياسية السائدة، فال تزال الغالبية العظمى من املنظمات غري احلكومية يف الوطن العريب متثل امتدادا 
يم احلزيب، أو تعبريا عن فشل العمل اليت حرم بعضها رمسيا من حق التنظ أفقيا إليديولوجية التيارات السياسية
  3:و هو ما يتضح يف انقسام هذه املنظمات إىل جمموعتني رئيسيتني. احلزيب يف حتقيق عملية تغيري جذرية

 .جمموعة تركز على اجلوانب االجتماعية و التربوية و يسيطر عليها باألساس التيار الديين بتنوعاته املختلفة •
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حقوق اإلنسان و البحث العلمي األكادميي وتقع معظمها حتت سيطرة  جمموعة أخرى تركز على قضايا •
 . و القومية و حتمل قيمها السياسية و االجتماعيةاليسارية  النخب الثقافية

يف سياق متصل عمدت النظم السياسية العربية إىل فرض جمموعة من القيود على تنظيمات اجملتمع         
حق تكوين اجلمعيات و احلق يف املشاركة و االجتماع السلمي و قد  رغم أن دساتريها تنص على املدين

    1:أشارت األدبيات اليت تناولت واقع اجملتمع املدين يف الدول العربية إىل جمموعة من القيود نوجزها فيما يلي

عل على حرية تشكيل األحزاب السياسية يف العديد من الدول العربية مما جيقيود قانونية و سياسية  -
السلطة احلاكمة هي اليت حتدد شكل اخلريطة احلزبية من خالل إجازة تشكيل أحزاب معينة و رفض 

هلا يف النقطة املوالية من هذا يتم التطرق أخرى، و هناك قيودا أخرى مفروضة على نشاط األحزاب س
 .املبحث

يطرة اإلدارة على هذه التدخل بأساليب قانونية و إدارية يف شؤون النقابات املهنية هبدف فرض س -
ني العمل النقايب يف بعض الدول و خلق توترات جمما أدى إىل تد ،النقابات و احلد من نشاطها السياسي

 .و صراعات بني الدولة و النقابات يف دول أخرى

القيود احلكومية املفروضة على اجلمعيات األهلية سواء فيما يتعلق بشروط تشكيلها أو حتديد جماالت  −
أو ممارستها ألنشطتها و متويلها، و عادة ما يتم إدراج هذه القيود يف القوانني املنظمة  عملها،

 .للجمعيات حبيث تظل داخل احلدود اليت ترمسها الدولة

الطالبية باالعتماد على ات القيود و الضوابط اليت تفرضها النظم احلاكمة لضمان السيطرة على احلرك −
و التصدي لالحتجاجات الطالبية بالقوة خاصة يف بعض الدول  آليات تشكيل االحتادات الطالبية
  .اليت تشهد جامعاهتا نشاطا طالبيا

قوي لتنظيم مدين جناح عملية التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية إقامة جمتمع يتطلب إمجاال  
ن مبثابة كيان وسيط يقف بني كوتاحلياة االجتماعية التطوعية اليت تنمو بصورة مستقلة عن سلطة الدولة، و 

حيث ا عندما تكون قائمة على القانون هالدولة و اجملال اخلاص و يقيد من سلطتها و لكنه يضفي شرعية علي
نشكو اليوم غياب إذا كنا  أننا «: إىل ما يقترب من هذا الرأي حينما يذكر" حممد عابد اجلابري"يشري 

ربية، و زيف و فشل ما هو قائم من مظاهرها يف بعضها اآلخر، فألن الدميقراطية غيابا كليا يف بعض الدول الع
و يكون فيها احلاكم ... الدميقراطية هي من خصوصيات اجملتمع املدين، اجملتمع الذي يعيش فيه اإلنسان مواطنا 
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  1.»رئيس دولة ينوب عن اجلماعة كلها و برضاها و ليس عن عشرية أو عصبة من األقوياء باملال و السالح
أن ما ينبغي أن ينشغل به اجلميع جبانب إقامتهم للهياكل و املؤسسات « " : دييفهمي هو"ؤكد الكاتب يو
هو كيفية تقوية مؤسسات اجملتمع املدين، حبيث يصبح مبقدورها أن حتول دون العبث بقيم الدميقراطية و ،

  2.»يصبح العدول عن النهج الدميقراطي أمرا بالغ التكلفة 
الغربيني أنه ال وجود للمجتمع املدين بسبب ضعف الدميقراطية يف الدول الباحثني من  يرى الكثري 

و النظم العربية املتسلطة تتآمر ملنع العربية، أو على األقل هو جمتمع ضعيف و يفترضون أن الثقافة اإلسالمية 
ود منظمات جمتمع يف البلدان بيد أن العديد من اآلراء و الدراسات املتعمقة تبني وج، تمع املدين اجملتطوير 

  3.العربية طوال عقود و يف بعض احلاالت ملدة تزيد عن قرن
إعادة بناء للدولة حبيث تصبح دولة مؤسسات  - قت نفسهواليف  -عملية بناء جمتمع مدين فاعلتتطلب 

عربية األول لسنة املدين و تتفاعل معه، وقد أكد تقرير التنمية اإلنسانية الاجملتمع  و قوانني تلتحم مبؤسسات
    4: على أولويتان أساسيتان تتعلقان بتنشيط اجملتمع املدين يف البلدان العربية  مها 2002

 .إزالة العقبات القانونية و اإلدارية اليت تعوق إنشاء اجملتمع املدين 

  .أن تتحول منظمات اجملتمع املدين إىل حركة مجاهريية واسعة االنتشار 

و تشكل الصيغة  ،املدين إحدى الروافد الرئيسية اليت ترسخ مبدأ املواطنة من جهة تعترب تنظيمات اجملتمع
مسألة التعددية اجملتمعية من جهة ثانية، خاصة و أن اجملتمعات العربية تعرف ظاهرة التعدد  دارةإلاألنسب 

و بالتايل فإن طرح .  5قيالطائفية و األصل العر ،الدين  ،والتنوع باالستناد إىل واحد أو أكثر من عناصر اللغة 
هذه املسألة هو يف احلقيقة طرح لقضية األقليات و موقفها من عملية التحول الدميقراطي اليت تتطلب حتقيق 

                                                            
 .520مرجع سابق، ص  ،اإلصالح السياسي في الوطن العربيآامل السيد،  -1
 .520نفس المرجع، ص  -2
 .21مرجع سابق، ص  و آاروذرز، وىأوتا -3
 .521آامل السيد، مصطفى، مرجع سابق، ص  -4
  :یمكن تصنيف الدول العربية إلى ثالث مجموعات -5
: من إجمالي عدد السكان مثل %  15تضم المجموعة األولى الدول األآثر تجانسا و هي التي تقل فيها نسبة األقليات عن  -

  .ر، ليبيا، تونس، السعودیة و األردنمص
من %  25إلى %  15تضم المجموعة الثانية الدول متوسطة التجانس و هي التي تمثل األقليات فيها نسبة تتراوح من  -

  .إجمالي عدد السكان و تضم الكویت، اإلمارات العربية المتحدة، عمان، سوریا و الجزائر
من إجمالي عدد السكان و تضم %  25تنوعا و هي التي تزید فيها نسبة األقليات عن  تضم المجموعة الثالثة الدول األآثر -

  .العراق، اليمن، البحرین، السودان، جيبوتي، موریتانيا، المغرب و لبنان
، )142(، العدد السياسة الدولية .»التطور الدیمقراطي في الوطن العربي«توفيق إبراهيم، حسنين،: تفاصيل أآثر أنظر
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االندماج الوطين لألقليات بضمان حقوقها يف السلطة و الثروة و التعبري عن هويتها مبا ال يتعارض مع الوحدة 
  .هلا الوطنية أو يشكل هتديدا 

  

  .دور األحزاب السياسية العربية يف التحول الدميقراطي: يا ثان
  

تربز أمهية األحزاب السياسية يف التحول الدميقراطي من خالل الوظائف اليت تؤديها كاملشاركة السياسية 
من خالل إتاحة الفرصة للمواطنني لتنظيم أنفسهم و تشكيل قنوات اتصال بني احلكام و احملكومني و مراقبة 

احلكومة و غريها من الوظائف، إال أن الدراسات اليت تناولت األحزاب السياسية العربية خلصت إىل أعمال 
جمموعة من النتائج اليت تؤكد ضعف و هشاشة النظام احلزيب التعددي، و عدم جديته نظرا لكون عملية 

لبحث عن مصادر التحول جاءت أساسا من أعلى أي مببادرات من القيادات احلاكمة، و ذلك يف سعيها ل
للشرعية بعدما تآكلت أسس و مصادر شرعيتها القدمية، و الدليل على ذلك أن عمليات التحول جاءت بديلة 

نتيجة تفاقم املشكالت السياسية و  النظم السياسية العربيةغلب أبعد أحداث عنف مجاهريي شهدهتا 
غرب اجلزائر و غريها و حماولة تلك األنظمة االقتصادية و االجتماعية مثال ذلك يف األردن، اليمن، مصر، امل

احتواء القوى السياسية و االجتماعية الصاعدة و لتمكينها من ممارسة ما يسمى بالتنفيس السياسي عرب بعض 
ستكون دراستنا لدور األحزاب السياسية العربية يف التحول الدميقراطي يف النقاط و  1.األطر املؤسسية املشروعة

  : التالية
  
  

تباينت األقطار العربية يف تبنيها لنظام احلزب أو  :قطار العربية من احلزب الواحد إىل التعددية احلزبيةاأل .1
  : التعددية

العربية من أجل حتقيق إرادة الشعب يف مقاومة النفوذ  برزت التعددية السياسية و احلزبية: يف املرحلة األوىل - أ
ملواجهة قوى متعددة داخلية وخارجية، كما أن ضته اع خااألجنيب و نيل االستقالل الوطين من خالل صر

االحتالل شجع على قيام هذه التعددية ألجل حتقيق التوازن بني وجوده من خالل أحزاب موالية له، و بني 
قوى النضال الشعيب، و ذلك لتمزيق اجملتمع العريب، و بعد حصول األقطار العربية على االستقالل مارست 
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حمدودة سياسية لكنها غري فاعلة حيث قامت جمالس تشريعية انتخبت وفق ممارسة دميقراطية  غالبيتها مشاركة
    1.بوجود أحزاب متعددة

خالل فترة اخلمسينيات و الستينيات و السبعينيات من القرن العشرين اجتهت العديد من : املرحلة الثانية - ب
نظام احلزب الواحد متأثرة بتجربة االحتاد السوفيايت سابقا  األقطار العربية اليت كانت تأخذ بالتعددية احلزبية حنو

  2:لتترك جانبا احلقوق السياسية و املشاركة السياسية متذرعة مبجموعة من االعتبارات منها

 .عدم توافق التعددية احلزبية مع ختلف األقطار العربية ألن التنمية حتتاج إىل سلطة قوية و مستقرة •

 .تمع و ترسيخ الوحدة الوطنية و االستقراراجمل تفويت فرصة تفتيت •

 .اعتبار األحزاب هي املسؤولة عن تدهور األوضاع االجتماعية •

 .التدخل األجنيب لصاحل النخب التقليدية احلاكمة •

  .على السلطة و اهتام بعضها بعضا بتشويه العمل احلزيبصارعها انقسام األحزاب و تشرذمها و ت •
ة السبعينات من القرن العشرين حيث اجتهت العديد من األقطار العربية حنو منذ هناي :املرحلة الثالثة -ج

التعددية ألن احلزب الواحد مل يضمن التمثيل الكايف للشعب مع بقاء القيادات القدمية حمتكرة للسلطة من دون 
زب الواحد، مما جعل وتعزز تيار التعددية بعد اهنيار األنظمة الشيوعية ذات نظام احل، ل اجلديديإعطاء اجملال للج

، 1989ألردن عام ا، 1989اجلزائر عام مثال يف العديد من األنظمة السياسية العربية تتبىن خيار التعددية احلزبية 
  1990.3و اليمن عام  1978مصر عام  ،1987تونس عام 

سياسية مثل رغم ذلك تبقى العديد من النظم السياسية العربية ال تأخذ و ال تؤمن بوجود األحزاب ال    
و يف حقيقة األمر أن حتول  .ألحزاب السياسيةعن االسعودية و ليبيا اليت طرحت فكرة اللجان الشعبية كبديل 

بعض النظم السياسية العربية إىل التعددية السياسية من خالل السماح بوجود األحزاب السياسية جاء استجابة 
. اجهة االحتقان السياسي و االجتماعي من جهة ثانيةملطالب خنب و قوى جديدة يف اجملتمع من جهة، و ملو

ويف مجيع احلاالت مت إحاطة التعددية جبملة من القيود و الضوابط السياسية و القانونية و األمنية اليت جتعلها 
و بالتايل فإن التعددية احلزبية وجدت يف إطار  ،حتت سيطرة احلكومات و داخل األطر اليت ترمسها و حتددها

ن عدم التوازن بني احلزب احلاكم و أحزاب املعارضة مما جيعل النظام احلزيب أقرب إىل نظام احلزب حالة م
اليمن  ،العراق ،سوريا، املهيمن و املسيطر منه إىل نظام التعدد احلزيب و هذه احلالة وجدت يف كل من مصر 

إىل اجملالس التشريعية إال يف و بقيت األحزاب األخرى هامشية و غري قادرة على إيصال ممثليها  .وتونس
                                                            

 .55، مرجع سابق، ص حقوق اإلنسان العربيغليون ،  -1
 .55نفس المرجع، ص  -2
 .56، ص نفس المرجع  -3
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قليلة، و احلالة الوحيدة اليت مت فيها انتقال السلطة ألحزاب املعارضة نتيجة االنتخابات يف املغرب عام  االتح
ن استطاعت األحزاب املعارضة إسقاط أ، أما يف بقية الدول العربية ذات التعددية احلزبية فلم حيصل 1997

 يف حاالت حمدودة مثل دخول بعض قيادات األحزاب اإلسالمية يف احلكومة اليت احلكومة أو املشاركة فيها إال
       1.يف األردن 1989تشكلت سنة 

يف ممارستها تعترض األحزاب السياسية  :حمددات العمل احلزيب العريب يف ظل التحول الدميقراطي - 2
تماعية اليت حتد من فعالية األحزاب أو لوظائفها جمموعة من احملددات و القيود التنظيمية و القانونية و االج

  :تشل دورها يف دعم عملية التحول الدميقراطي و ميكن تلخيص تلك القيود فيما يلي
لوجود حياة حزبية فاعلة اإلطار الدستوري و القانوين املالئم شرطا أساسيا يعترب  :قيود قانونية و سياسية •

ن حيوية احلياة احلزبية هي حمصلة التفاعل بني أ إذ،  و لكنه ليس بالشرط الكايف أو الشرط الوحيد
.   2املتعلقة بالقوى السياسية و االجتماعية يف اجملتمع الشروط القانونية و الدستورية و الشروط املوضوعية

و املالحظ أن معظم الدول العربية اليت مسحت بوجود األحزاب السياسية مثل املغرب، األردن، مصر، 
ئر، تونس، حاولت وضع جمموعة من الضوابط و القوانني اليت تقيد عملية إنشاء اليمن، لبنان، اجلزا

 3:األحزاب و ممارستها لعملها و منها

 .عدم السماح بقيام األحزاب على أسس ذات طابع تقسيمي للمجتمع −

ية عالقة من طبيعتها أن تعطي حلزب أو جتمع سياسي أجنيب، و عدم إقامة أأال يكون احلزب فرعا  −
 .لفرعال شك

  .  اليت قد تسمح أو ال تسمح بإنشاء احلزب السياسي" وزارة الداخلية"احلصول على موافقة اإلدارة  −
على نشاط األحزاب سواء على مستوى اتصاهلا باجلماهري أو قيامها بتنظيم أنشطة  القيود املفروضة •

ر قوانني األحزاب حيث حتظ، أو على مستوى مصادر متويلها مجاهريية عامة كاملؤمترات و غريها، 
أو تربع و ال تسمح هلا بقبول أي . استثمار أموال احلزب يف األوجه التجارية يف ما عدا النشر و الطباعة

فضال عن القيود الواردة يف القوانني األخرى كقانون  ،منفعة من أي أجنيب أو شخص اعتباري و غريها
  4.ر و غريها من القواننياالجتماعات العامة و املسريات الشعبية و قانون التجمه

                                                            
 .288حمدي، مرجع سابق، ص  1
 .245مرجع سابق، ص  آليات التغيير الدیمقراطي في الوطن العربي،فؤاد عبد اهللا،،  2
 .267، مرجع سابق، ص المسألة الدیمقراطية في الوطن العربيون، الكواري و آخر 3
 .245ص  آليات التغيير الدیمقراطي في الوطن العربي،فؤاد عبد اهللا ،  -4



 

 
 

- 150 -

ذلك . من املسلم به أن قوانني االنتخابات تساهم يف تفعيل الظاهرة احلزبية أو حتد منها :النظام االنتخايب •
أن قانون االنتخابات هو الذي حيدد النمط االنتخايب السائد فمثال يعطي نظام االنتخاب بالقائمة و نظام 

 .تمثيل باألغلبيةلاية يف مواجهة نظام االنتخاب الفردي و نظام ألحزاب السياسلالتمثيل النسيب أمهية 

و املالحظ أن معظم النظم السياسية العربية مل تأخذ بنظام التمثيل النسيب و مل تأخذ بنظام االنتخاب 
تبلور الظاهرة احلزبية كما عمدت بعض الدول إىل وضع بعض التعقيدات ا أمام بالقائمة مما شكل عائق

   1.إجراء االنتخابات من حيث الترشح و االنتخاب و فرز األصوات و مراقبتها أمام عملية
ألهنا اإلطار الذي  ،2وال نغايل إذا اعتربنا االنتخابات الربملانية و احمللية أهنا احللقة الرئيسية يف املشاركة السياسية

 خمتلف التيارات و القوى السياسية حيقق اهلدف من املمارسة الدميقراطية و هو التداول السلمي على السلطة بني
السياسي و ما يعنيه نظامه تطور أو ختلف اجملتمع و  ىالداللة على مد يو االجتماعية، كما تعد مؤشرا قو
ما جعل البعض يصف املشاركة السياسية يف البلدان  .التنمية السياسية و ذلك من ارتباط وثيق بني املشاركة

لية و غري فعالة، و لكنها أيضا مومسية مبعىن أهنا تقتصر على التصويت يف ليست فقط شك«  :العربية بأهنا
و تظل هذه ،االنتخابات الدورية سواء أكانت تشريعية أو حملية أو استفتاء خبصوص واقعة وطنية مهمة 

املتفق احملدد املشاركة املومسية يف غالبية األحيان شكلية غري مؤثرة، و هي أقرب إىل التعبئة من املشاركة باملعىن 
   3.» للممارسة السياسيةو لمفهوم الدميقراطي لعليه أي املشاركة كمبدأ سياسي و إجراء نظامي كجوهر 

فشل األحزاب السياسية العربية يف تدعيم املشاركة السياسية بصورهتا التقليدية و هامشية دورها دفع     
ض و إصدار البيانات ضد مواقف احلكومة، و كذلك تقدمي العرائ اإىل استخدام الوسائل األخرى املتاحة و منه

االشتراك يف بعض أعمال العنف و مظاهر االحتجاج على السياسات احلكومية، و حتول دورها إىل ما يشبه 
لظهور با دور مجاعات الضغط اليت حتاول التأثري على السلطة، كما مسح هذا الوضع لبعض التنظيمات األخرى

اسعة عجزت األحزاب القائمة عن الوصول إليها مثل احلركات اإلسالمية يف كل معربة عن قطاعات شعبية و
و يف سياق متصل .من مصر، األردن، لبنان، اجلزائر، املغرب، و ظهور ظاهرة األعضاء املستقلني يف الربملانات

جمموعة من  من خالل استقراء واقع االنتخابات يف البلدان العربية على" علي الدين هالل " يؤكد الدكتور 
   4:احلقائق و هي

                                                            
 .297حمدي ، مرجع سابق، ص  -1
دف تلك األنشطة اإلرادیة التي یزاولها أعضاء المجتمع به«  :المشارآة السياسية بأنها" هربرت ماآلوسي "عرف  -2

إصالح نجاد برعي، » اختيار حكامهم و ممثليهم و المساهمة في صنع السياسات و القرارات بشكل مباشر أو غير مباشر 
 .35، ص 1998جماعة التنمية الدیمقراطية، : القاهرة. النظام االنتخابي

، 1983، سبتمبر )55(، العدد يالمستقبل العرب. »أزمة المشارآة السياسية في الوطن العربي « جالل عبد اهللا، معوض،  -3
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هيمنة احلزب الكبري و هذا ما تؤكده خربات خمتلفة من البالد العربية ففي مصر يف انتخابات  
من إمجايل املقاعد، و يف اليمن حصل حزب املؤمتر الشعيب  % 94احلزب الدميقراطي على  حصل1995
من  % 54هوري الدميقراطي على ، و يف موريتانيا حصل احلزب احلاكم و هو احلزب اجلم% 69على 

من املقاعد و هي نسب متقاربة يف أغلب  % 40املقاعد،و يف اجلزائر حصل احلزب احلاكم على 
 .االنتخابات الربملانية

يف مصر استخدام العنف من احلزب الكبري و من  1995ستخدام العنف فقد شهدت مثال انتخابات إ 
شهدت اجلزائر نفس الظاهرة بعد ، وعشائرية جهة األحزاب املعارضة كما استخدم ألسباب

 .1991االنتخابات التشريعية لسنة 

األصل يف احلياة احلزبية أن الذي خيوض العملية السياسية ينخرط يف  إذا كان: 1ظاهرة املستقلني 
 دون  يف بالدنا العربية ظاهرة أخرى تتمثل يف عدد املرشحني لالنتخابات منن البارز إفاألحزاب، 

اب، و عدد املرشحني املستقلني أكرب يف بعض احلاالت من عدد املرشحني احلزبيني كما هو األحز
تزايد دور العشائرية و القبلية يف االنتخابات األردنية و حىت إىل  احلال يف لبنان، كما تشري التقارير

 .الكويتية

تعامل لل ن أن نصل إىل صيغةإحدى التحديات الكبرية يف بالدنا العربية أن ننجز التحول الدميقراطي دو 
التيارات اإلسالمية أيا كان امسها، و هل نستطيع أن نطور العملية بالرغم من إقصاء ومع األحزاب 

     2.جمموعة من الناس، و إذا مت إدماجهم هل ميثل ذلك خطرا على احلياة السياسية

 خلق الرأي العام و تنشيطه و تنظيمه من دورا فعاال يف -يف الوقت ذاته-تؤدي األحزاب السياسية العربية     
خالل تنظيم املناقشات العامة و عقد الندوات و يظهر دورها أكثر يف وسائل اإلعالم اليت متتلكها األحزاب 
كالصحافة احلزبية اليت تعترب إحدى منافذ األحزاب يف ظل احتكار الدولة يف الغالب لوسائل اإلعالم و خاصة 

تعد األحزاب أهم القنوات املؤسسية اليت يسعى املواطنون من خالهلا إىل الوصول  ،  ويونالثقيلة منها كالتلفز
حماسبة احلكومات من خالل الدور الذي تقوم به اجملالس املنتخبة على و إىل السلطة بالطرق املشروعة و مراقبة 

حرجت احلكومات يف كشفت بعض عمليات الفساد السياسي و اإلداري و أحيث املستوى احمللي و الوطين،

                                                            
ليس عنده أي فكر من أي نوع آان، و یمثل العشيرة  المرشحالتفسير األول أن  هذا : المستقل أحد معنيينالمرشح یعني  -1

ني أنه في الحقيقة منضم إلى حزب و حزبه رفض أن فهو مرشح القبيلة، ومرشح بأمواله أو أموال عشيرته، أما التفسير الثا
            :تفاصيل أآثر أنظر. یرشحه على قوائمه فهو ینزل آمستقل و یكسب المقعد ثم یعود مرة أخرى إلى حزبه

 .59مرجع، ص نفس ال،إبراهيمالعجلوني 
عالقة الحرآات السياسية اإلسالمية ة إشكاليالنقطة المتعلقة بالمبحث الثالث من هذا الفصل في انظر أآثر تفاصيل  -2

 .بالدیمقراطية
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األردن ، الكثري من املواقف نتيجة احلصانة الربملانية اليت يتمتع هبا النواب مثال ذلك ما حدث يف كل من مصر 
  . الكويت و غريها،اليمن ،

رغم األدوار املميزة اليت تقوم هبا األحزاب السياسية على صعيد احلياة  :ةخصائص األحزاب السياسية العربي .2
لكن درجة جعلت الكثري من الكتاب و املفكرين يربطون بني فعالية األحزاب و الدميقراطية، السياسية إىل

 :املتتبع لألحزاب السياسية العربية جيد أهنا تتصف مبجموعة من النقاط هي

مثل " شخصنة األحزاب العربية " رتباط نشأة احلزب و استمراره بشخص مؤسسه أو ما يسمى بـ إ 
مة ّسو خطورة هذه ال...  1936منذ عام  "بيار اجلميل"ائب اللبناين بشخص نشأة حزب الكتارتباط 
بأهداف احلزب  هارتباط العضو أو املؤيد بشخص رئيس احلزب و مؤسسه أكثر من ارتباط تكمن يف

أو برناجمه على حنو يطرح تساؤالت جادة حول قدرة احلزب على التكيف و االستمرار بعد رحيل 
 .جتاه الواضح هو حتكم القيادات احلزبية ببقية احلزبو بالتايل اال 1.مؤسسه

 ، موريتانيا، اليمن ، األردن  ،ضعف القواعد اجلماهريية لغالبية األحزاب السياسية العربية يف مصر  
وقع يف دوائر اجتماعية و جغرافية ضيقة داخل العواصم و بعض املدن محيث تت.. اجلزائر و تونس 

وح خالل االستحقاقات االنتخابية، فقد كشفت شىت االنتخابات الكربى، و هو ما يظهر بوض
التعددية اليت نظمت يف البالد العربية عن هشاشة القوى احلزبية الرئيسية يف الساحة السياسية و حىت 

احلاكمة و املهيمنة على اجملالس املنتخبة يف األقطار أعرقها حضورا و أكثرها جتربة باستثناء األحزاب 
كما يالحظ غياب البناء التنظيمي لألحزاب و يظهر ذلك بوضوح من خالل افتقاد  2.العربية

 .األحزاب العربية للتحديد الدقيق لعدد أعضائها و ال يوجد نظام داخلي ملتابعة األعضاء

العديد من األحزاب السياسية العربية كنتيجة التشرذم و االنشقاق السياسي و الفكري الذي تعاين منه  
اب تلك بلألحزاب العربية، و يرجع البعض أساحلزبية الداخلية اليت أصبحت مسة رئيسية   لالنشقاقات

االنشقاقات إىل التنافس على رئاسة احلزب أو على مناصب قيادية فيه، و إىل بروز أجنحة متصارعة 
داخله على خلفية االنقسام الفكري و السياسي بشأن قضايا داخلية أو خارجية، أو بسبب تدخالت 
حكومية يف شؤون أحزاب املعارضة مثال ذلك حركة النهضة بني جناح عبد اهللا جاب اهللا واملعارضني 
له، و االنقسام ذاته داخل حزب جبهة التحرير الوطين بني جناح علي بن فليس و املعارضني له 
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األحزاب اليت تشهدها  خليةاالدتؤكد تلك االنشقاقات . أثناء املؤمتر الثامن للحزب" التصحيحيون"
  .العربية على حقيقة مفادها افتقار تلك األحزاب إىل الدميقراطية الداخلية

والرؤية الفكرية و الشعبية و متثيل القطاعات  أغلب األحزاب العربية إىل الربامج احلقيقية فتقارإ 
ز عن أحزاب متتابرزت االجتماعية املختلفة، و خضوع احلياة احلزبية لتأثري املال و اإلعالم حيث 

متتلك  ال األحزاب األخرى بقدراهتا املالية و اإلعالمية اليت مكنتها من تنظيم نفسها جيدا رغم أهنا
و األهم من ذلك أن هذه  ،و املعارضةأشعبية و لكنها ذات نفوذ و تأثري سواء كانت يف السلطة 

اطف اجلماهري و حترك األحزاب ال حتتاج إىل الربامج السياسية الواضحة و املفصلة و إمنا ختاطب عو
و بالتايل يظل دور األحزاب العربية حمدودا يف التأثري على الرأي العام و  1.مشاعرها أكثر من عقوهلا

مهال و عدم االهتمام باالحتياجات اليومية و اإلتشكيله فهي تركز على الشعارات السياسية العامة مع 
 .احلياتية للمواطنني

و أهنا  حلقيقية لألحزاب السياسيةبية أهنا ال متلك املقومات اأظهرت جتارب بعض األحزاب العر 
من خالل ما تقدمه من امتيازات ألعضائها مثال ذلك ،  ة تقتات على خريات السلطةيحركات صور

األحزاب العربية احلاكمة فهي تبدو يف كثري من األحيان عبارة عن هياكل سطحية هتدف لتعزيز 
فإن أي تغريات يف السلطة أو النخبة احلاكمة سيؤدي إىل اهنيار تلك وقف النخبة احلاكمة، و لذلك م

مثال ذلك احلزب االشتراكي يف مصر الذي أنشأه السادات مث حتول السادات األحزاب أو زواهلا 
 2.إلنشاء احلزب الوطين

ررة من القيود احلزبية حىت مسح الواقع احلزيب املأزوم يف البلدان العربية بظهور حركات احتجاجية متح 
أهنا تكاثرت و امتدت من دولة إىل أخرى مشكلة أحد األبعاد املهمة لظاهرة حراك الشارع العريب 

، اليت رفعت مطالب حول حاكمية 2005سنة "كفاية "مثال ذلك احلركة املصرية من أجل التغيري 
م و انتقلت الظاهرة إىل ليبيا فأسس الشعب و املواطنة املتساوية و تداول السلطة و رفض توريث احلك

و قد ركزت يف " حركة إخالص"بعض نشطائها السياسيني من املنتمني إيديولوجيا إىل تيارات شىت 
مطالبها على إعمال مبدأ تداول السلطة و دعت لتفعيل هذا اهلدف مبختلف الوسائل السلمية مبا فيها 

يف اخلارج على التواصل معها و تسليط الضوء التظاهر و اإلضراب و االعتصام ، وحثت املعارضة 
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السريع لتلك احلركات و قدرهتا على التعبئة الشعبية و احلشد  و لعل الصعود.1عليها إعالميا
 .البعض يقدمها كبديل لألحزاب السياسية اجلماهريي، جعل

توفر جمموعة من الشروط تأسيسيا ملا سبق يقتضي تفعيل دور األحزاب السياسية العربية يف التحول الدميقراطي 
 2:نوجزها يف النقاط التالية

أن تؤمن النخب احلاكمة بأن التعددية هي فرصة من شأهنا أن تؤدي إىل إمكانية االنتقال السلمي  
 .للسلطة

تغيري أساليب املمارسة الداخلية لألحزاب من حيث دمقرطتها، ألن هذه األحزاب اليت تعمل على  
و متماسك داخليا ومرتبطا  ياجملتمع و الدولة يف أشد احلاجة إىل تنظيم قوتغيري األوضاع القائمة يف 

متصل  قاسيو يف ، بقاعدة اجتماعية حتيطه بالدعم و املساندة و تساعده على نشر و حتقيق أهدافه
إذا كنا نتهم ... « : "علي الدين هالل"داخل األحزاب العربية يقول  بأمهية الفكر الدميقراطي

ا باقية يف السلطة ملدة طويلة، أو نتهمها بأنه ال توجد فيها دميقراطية أو مشاركة للرأي احلكومات أهن
   3.»يف أشياء كثرية، سنجد أن الذين يوجهون هذه االنتقادات لديهم نفس العلل أيضا

ضرورة توفري اإلطار السياسي املناسب للعملية السياسية من خالل سيادة الدستور و حكم القانون  
خاب احلر للهيئات التشريعية و ممارسة الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية و استقاللية القضاء واالنت

 . و احلد من تدخل العسكريني يف السياسة املدنية و خضوعهم للسلطة السياسية

  
  
  
  
  
  
  
  

  .واقع حقوق اإلنسان و احلريات يف املنطقة العربية: ثاثا
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حول الدميقراطي إال أن تنسان إحدى املؤشرات األساسية الدالة على الو حقوق اإلتعترب احلريات العامة 
ممارسة اإلنسان حلقوقه و حرياته يف جمتمع ما ال تتحقق مبجرد النص عليها يف دستور الدولة و قوانينها و ال 

ممارسة احلقوق  تتحقق مبصادقة الدولة على املواثيق و االتفاقيات الدولية املعنية هبذه احلقوق و احلريات، بل إن
و احلريات تتطلب نظام حكم دميقراطي خيضع فيه احلاكم و احملكوم حلكم القانون من خالل جمموعة من 

املدنية و العسكرية، و الفصل بني السلطات الضمانات و املبادئ كسيادة القانون و الفصل بني السلطتني 
  1.واستقاللية القضاء و غريها

اإلنسان العريب ليست فقط يف معرفة حقوقه و إقرارها، و إمنا تتضمن  و يف حقيقة األمر فإن مشكلة 
أيضا وجود النظام القانوين من جهة و الوسائل الالزمة الحترام تلك احلقوق و توفري احلماية هلا من جهة ثانية 
مة ألنه الحق دون أن تكون له وسيلة حتميه، ومن هذه احلقوق احلق يف احلياة و األمن الشخصي و السال

رغم مصادقة أغلب الدول  .البدنية و الذهنية و حرمة املسكن، و حرمة احلياة اخلاصة و غريها من احلقوق
العربية على العهد الدويل حلقوق اإلنسان االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و العهد الدويل حلقوق اإلنسان 

و موريتانيا و الصومال و السودان و تونس فقد صادقت كذلك كل من مصر  1966املدنية و السياسية لسنة 
، 1981على امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب و الذي اعتمدته منظمة الوحدة اإلفريقية يف منتصف 

كما مت تأسيس املنظمة العربية حلقوق اإلنسان و اليت عقدت أول اجتماعها يف اخلرطوم يف هناية جانفي 
1987.2   

يعرف باحلقوق و احلريات األساسية، محايتها هي احلقوق السياسية و املدنية أو ما إن احلقوق املطلوب 
أما احلقوق االقتصادية و االجتماعية فيتم البث فيها عن طريق النضاالت احلزبية و الثقافية و عن طريق 

ذلك أن بعض ، 3املشاركة الشعبية الواسعة يف بلورة األهداف الوطنية و حتديد أولويات و آليات حتقيقها
الدساتري العربية جتاهلت اإلشارة حلق املواطنني يف التجمع و تكوين األحزاب و اجلمعيات السياسية مثل ليبيا، 

يتم تقيدها بقوانني منظمة هلا، ما السعودية، و إذا ما أشري إىل مثل هذه احلقوق يف بعض الدساتري العربية فغالبا 
اإلنسان و حرياته األساسية، باإلضافة إىل عدم وجود ضمانات  و اليت غالبا ما شكلت قيودا على حقوق

وصف  حيثدستورية و قضائية للحد من تدخل السلطة التنفيذية و أجهزهتا األمنية يف احلقوق و احلريات، 
اليت تعتمد على القمع " دولة املخابراتب"الدولة يف الوطن العريب  2004تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 
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إال أن النظم السياسية العربية عمدت إىل تطوير صورة خمالفة هلا تعرب عن   ،1التخريب و الدعاية للحاكمو
» ... الوحدة، احلرية، التحديث، التحول االشتراكي، الدميقراطية و اإلصالح« مفهوم دولة الرسالة املقدسة 

ورت آلية التهميش اإلستراتيجية لكل شرعية أساسها الوصاية على الشعب بدال من متثيله، كما ط الكتساب
ق عليه، أو خمالفا دإما أن يكون مواليا فيغ: كل فرد أمام خيارين حصبوأاملؤسسات و القوى االجتماعية، 

تعود معظم النظم « : إىل" علي الدين هالل"و يف هذا الصدد يشري  .2فيقمع، و هو خيار مفهوم لدى اجلميع
لعنف يف مواجهة خمالفيها يف الرأي، و اللجوء إىل احلل البوليسي بدال من احلل العربية، و استسهاهلا استخدام ا

   3.» أو الوحدة العربيةالسياسي يف الوقت الذي مل تقدم فيه هذه النظم إىل مواطنيها التنمية االقتصادية 
  4:يةحقوق اإلنسان الواردة يف الدساتري العربية ميكن تسجيل املالحظات التال ستقراءامن خالل 
رغم تأكيد معظم الدساتري العربية على حق اإلنسان يف تكوين التنظيمات السياسية و اختيار احلزب  

الحظ أن أمر تداول نالسياسي و اإلدالء بصوته يف انتخابات حرة نزيهة و بطريقة االقتراع السري، 
 .بيد فئة حاكمة معينة يف معظم األقطار العربية احمتكرال يزال السلطة 

ز السلطة و عملية اختاذ القرار السياسي بيد حاكم معني أو مجاعة صغرية تابعة له يف معظم تركي 
مارسة الشعب العريب حلقوقه املشروعة ما أدى ملالنظم السياسية العربية، و تعترب تلك النخبة كاحبة 

 .ثةهلا بعكس الدميقراطيات احلدي اإىل هتميش دوره و حتويله إىل تابع للسلطة و ليس حمرك

تعطل املشاركة السياسية للمواطن العريب، بالرغم من مسامهة االجتاهات السياسية املختلفة يف العملية  
عن التوجيه  مبنأىالسياسية من خالل املشاركة يف االنتخابات النيابية لكن تلك املشاركة ليست 

 .والتأثري على إرادة اإلنسان العريب

ئة قطاعات واسعة من اجلماهري ملساندة قراراهتا و سياساهتا من تعبحتاول األنظمة السياسية العربية  
خالل املسريات الشعبية و املظاهرات و االحتفاالت و املؤمترات العامة يف ظل غياب املعارضة 

 .املؤسسية املؤثرة و املسؤولة

ن اإلجراءات تقييدها مبجموعة ممت ال أنه إرغم أن الدساتري العربية تنص على حرية التعبري و الرأي،  
ا الدول العربية األخرى اليت مأ« : "علي خليفة الكواري"و القوانني، و يف هذا الصدد يقول املفكر 
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تنص دساتريها على أن الشعب مصدر السلطات فإن معظمها إن مل تكن كلها تقوم بتعطيل ذلك 
       1.»املبدأ بقوانني الطوارئ املزمنة و أخواهتا من القوانني 

النصوص  قضية حقوق اإلنسان قد حظيت بقدر كبري من االهتمام و التأكيد على صعيدإذا كانت 
و احلريات  نسانالدستورية و القانونية من خالل تبين و تأكيد أغلب الدساتري العربية على مبدأ حقوق اإل

لنظم السياسية العربية نه على صعيد الواقع العريب تتبني غلبة دواعي احلذر و االعتبارات األمنية على اإالعامة، ف
حيث جتاهلت بعض النظم االستجابة للحقوق و احلريات  ،اتيف إطالق التعددية و احلق يف إنشاء التنظيم

العامة، أما اليت مسحت هبا فقد حجبت ممارستها عن بعض التيارات السياسية و خصوصا منظمات التيار 
  .اإلسالمي مثل حركة اإلخوان املسلمني يف مصر و غريها

د أن املبادرتني اخلاصتني مبيثاق السلم و املصاحلة الوطنية، و هبيئة اإلنصاف أما يف اجلزائر و املغرب جن           
يف احلالة اجلزائرية، و السياسات القمعية يف احلالة  اإلرهابيةوالعدالة تقتصران مبا يعرف، جبرب أضرار األعمال 

األمر الذي ق اجلنائي املتصل مبالحقة املسؤولني عن إحداث الضرر املغربية على شق التعويض املادي دون الش
لذا يرى البعض أن أية  .2ميثل إخالال بالشفافية و احملاسبة، و مها ركنان أساسيان للحكم الراشد و الصاحل

أهداف تطرحها الدولة يف عامل اليوم ال جيوز وضعها فوق حقوق اإلنسان و املواطن، بل بالعكس جيب أن 
  .3ن مجيع األهداف نابعة من هذه احلقوق خادمة هلاتكو

أما يف البحرين فقد سحبت احلكومة مشروع قانون االجتماعات العامة و املواكب و التجمعات من            
بعد احتجاج العديد من النشطاء السياسيني و هو املشروع الذي كان حيظر  2006جملس النواب يف مارس 

املستشفيات أو  هرة أو جتمع إال بإذن خاص ويقضي بعدم تنظيم تلك الفعاليات قربي مسرية أو تظاأتنظيم 
املطارات أو اجملمعات التجارية أو الشوارع الرئيسية أو املقار الدبلوماسية أو األمنية، ألهنم وجدوا يف مشروع 

 2005أقر يف صيف  حلق التظاهر و التجمع من أي مضمون حقيقي، لكن اجمللس نفسه كان قدفريغا القانون ت
و على صعيد آخر أشادت منظمة العفو الدولية يف  مبجموعة من الضوابط،يقيدها قانونا للجمعيات السياسية 

بوضعية حقوق اإلنسان يف مملكة البحرين و ما  2002تقريرها السنوي حول حالة حقوق اإلنسان يف عام 
مما  2001إجيابية منذ قرار العفو العام يف فرباير  شهدته من تطور و تقدم كبريين كما رأت أهنا اختذت خطوات
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ر املزيد وكان عام ظه 2002أدى إىل حتسني وضع حقوق اإلنسان بشكل عام يف البالد و أشار التقرير أن عام 
       1.من اجلمعيات السياسية و املنظمات غري احلكومية

مع اإلعداد  1981لساري املفعول منذ عام يف مصر تالزم احلديث عن وقف العمل بقانون الطوارئ ا         
لقانون مكافحة اإلرهاب الذي يستبدل مسمى بآخر من دون تغيري يف املضمون، و يذكر أن هذا القانون مل 

قطر صدر قانون جديد جييز أما يف .2007يصدر بعد رغم مرور سنتني على التعديالت الدستورية يف مارس 
قوق خيل حبإجراء و هو حق هذا اإلسقاط بكل أبناء عشرية الفرد و قبيلته إسقاط اجلنسية من دون تربير، و يل

و يف موريتانيا أهنى االنقالب العسكري حكم 2.املواطنة و شخصية العقوبة، و جيايف الواجهة الليربالية للدولة
ن منهيا حكم رئيس منتخب م 2008، و أعقبه انقالب عسكري آخر يف أوت "معاوية ولد الطايع"الرئيس 

طرف الشعب يف نفس البلد مما جيعل االجتاه معاكسا لإلصالحات الدميقراطية اليت ترفض من حيث املبدأ 
  .عسكرة السلطة

عجزت النظم السياسية العربية عن رفضها أو قبوهلا حمدثة قدرا من على صعيد حرية اإلعالم و االتصال 
زيع األطباق اهلوائية بدعوى تشويهها ملشهد اجلمال االرتباط يف التعامل معها فبعض النظم حرمت يف البداية تو

لقواعد تلزم مبرورها من خالل " اإلنترنت"املعماري، و بعضها أخضع االشتراك يف شبكات املعلومات الدولية 
مراكز عمومية للسيطرة على تدفق املعلومات، و قد تعرض أفراد للحبس لبثهم رسائل على هذه الشبكات، 

انني لتنظيم اإلعالم املرئي و املسموع احتكرت مبقتضاها معظم القنوات لصاحل أركان قو أصدرت اومثة نظم
ال مضايقات أما احلريات الصحفية فتشهد  3.و حددت قواعد بث األخبار و التعليقات السياسية نظام ال

يف مصر،  1995ر مثال ذلك قانون الصحافة لسنة ظتتجه إىل فرض أشكال من الرقابة و التأثري و احلو تتوقف 
  .4و قانون املطبوعات و النشر يف األردن

قارن مبواقع كثرية يف العامل، تعندما  تظل مساحات احلريات العامة يف املنطقة العربية حمدودة خاصة
حيث ال تزال سلطة الدولة مطلقة و غري خاضعة للمساءلة أو التداول و يف هذا اإلطار تشري أحد تقارير 

اثنني فقط من « هناك أن  2005/2006يف عام " بيت احلرية"س احلريات يف العامل و امسها املنظمة املعنية بقيا
تقع يف خانة الدول ذات احلريات السياسية اجلزئية و مها الكويت و لبنان، و ارتفعت إىل ستة الدول العربية 

                                                            
 .97، مرجع سابق، ص بوي ن -1
 .42،مرجع سابق، ص 2005حال األمة العربية  -2
 .403-402ج اهللا، مرجع سابق، ص ربطرس ف -3
 .403نفس المرجع، ص  -4
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 املقابل تقع جل الدول الكويت، لبنان، البحرين، األردن، اليمن، املغرب، و يف: و هي 2006دول عربية عام 
   1.»العربية الباقية يف خانة الدول عدمية احلريات السياسية 

تشري إحدى الدراسات املتخصصة يف ظاهرة العنف السياسي يف النظم السياسية العربية أهنا تأخذ 
  2:األشكال التالية

ها بالنظم العربية يف حالة مصر بشكل ملحوظ عند مقارنت تو قد تزايد: عمليات االعتقال اجلزئية •
األخرى بتهمة االنتماء إىل تنظيمات سرية يسارية أو إسالمية و كذلك من مواطين بعض األقطار 

 .العربية بتهمة ممارسة التخريب و العمل حلساب جهات أجنبية

استحوذت النظم احلاكمة يف سوريا و العراق  حيث أحكام و أوامر اإلعدام املرتبطة بقضايا سياسية •
 .و اليمن النصيب األكرب يف عدد مرات صدور أحكام و أوامر باإلعدام و ليبيا

مرة مارست  100وحدات من اجليش للقضاء على أعمال العنف الداخلي حيث مت رصد  ستخدامإ •
و غالبا ما مت اللجوء إىل وحدات من اجليش ملواجهة أعمال العنف  ،فيها النظم العربية هذا السلوك

ديدا خطريا مثل احملاوالت االنقالبية و التمردات املسلحة مثل حالة اجلزائر غري الرمسي اليت شكلت هت
، املغرب ، اليمن ،و أعمال الشغب العامة يف أغلب النظم العربية يف ليبيا ، و السودان 1992منذ 
 .العراق و غريها، سوريا

تزايد عدد و تالحظ الدراسة : 100شخص و أقل من  200محالت االعتقال احملدودة أكثر من  •
 .محالت االعتقال احملدودة يف كل من سوريا و ليبيا و مصر و العراق

محلة من هذا  21حيث أوردت مصادر الدراسة : شخص 1000محالت االعتقال الشاملة أكثر من  •
، )02(، اجلزائر )03(، تونس )04(، ليبيا )04(املغرب : النوع و كان توزيعها على النحو التايل

    3.، السعودية حالة واحدة)01(، اليمن )1(، األردن )01(وريا ، س)02(السودان 

قطر  إمجاال ميكن القول أن بعض النظم السياسية قطعت أشواطا يف جمال حرية اإلعالم و الصحافة مثل
من خالل النشاط اإلعالمي احلر لقناة اجلزيرة اإلخبارية و يف لبنان و غريها، لكن تظل حقوق اإلنسان 

ا يف الدساتري العربية و املواثيق الدولية، تصطدم بالواقع العريب من خالل العديد من القيود املنصوص عليه
  .التشريعية و اإلجراءات االستثنائية، و عدم وجود ضمانات حقيقية حلمايتها

                                                            
 .64سليمان، مرجع سابق، ص  ،باقر -1
مرآز دراسات الوحدة العربية، : الطبعة الثانية، بيروت. ظاهرة العنف السياسي في النظم العربيةتوفيق إبراهيم، حسنين،  -2

 .125-124، ص 1999
 .125نفس المرجع ، ص  -3
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 -الذي أصبح ينتقد سلبيات النظم السياسية العربية بصورة غري مسبوقة -النشاط اإلعالمي احلر  يعترب 
االجتماعية و الفكرية و يف الصحف املستقلة واحلزبية،بل و واملنتديات  يف التجمعات السياسيةة صحية ظاهر

االحتجاج االجتماعي على ظواهر على مواقع االنترنت ،مما يعين اتساع جمال املدونات  حىت الرمسية ، ويف
  . لعربيةسلبية ترسخت يف البنية السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية والثقافية ا
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  :املبحث الثالث
  .اجتاه التحول الدميقراطي و إشكالياته 

تطرح دراسة النظم السياسية العربية جمموعة من القضايا و اإلشكاالت اليت هلا أبعادها النظرية والتطبيقية 
ك تل إبرازميكن  و هي حباجة إىل مزيد من البحث و الدراسة نظرا لتأثريها يف عملية التحول الدميقراطي و

  :ثالثة مستويات هي يفاإلشكاليات 
 .إشكالية العالقة بني السلطتني التشريعية و التنفيذية امستوى مؤسسات النظم السياسية و حتديد •

 .و املدنية لعسكريةامستوى النخب احلاكمة يف املنطقة العربية حيث تربز إشكالية العالقة بني النخب  •

و تعامالهتا مع قوى املعارضة و خاصة اإلسالمية حيث تطرح إشكالية  مستوى بيئة النظم السياسية •
  .العالقة بني احلركات اإلسالمية و السياسية و الدميقراطية

تتمتع السلطة التنفيذية يف خمتلف النظم السياسية العربية بصالحيات واضحة على حساب السلطة 
لسلطة الثانية من خالل جمموعة من النصوص الدستورية التشريعية، باإلضافة إىل تدخل السلطة األوىل يف عمل ا

  .أو من خالل جتاهل بعض تلك النصوص
حيث  ،اماخل الواضح بينهملدنية إىل التدبابعالقة النخبة العسكرية  تؤكد العديد من الدراسات املهتمة

ر وظائفها الدستورية أصبحت النخب العسكرية يف النظم السياسية العربية تتدخل يف احلياة السياسية إىل جوا
كحفظ النظام و األمن و حدود الدولة بسبب الضعف السياسي للطبقة السياسية و قواها املدنية و احلزبية 

فترض وجود توض من عملية التحول الدميقراطي اليت قب االنقالبات العسكرية و هو ما يوانتشار أسلو
العربية فتربز قضية احلركات ملنطقة و الدميقراطية يف االعالقة بني اإلسالم و عند دراسة .مؤسسات و خنب مدنية

لسلطة خاصة يف ظل تزايد شعبيتها لو مدى قبوهلا أو رفضها ملبدأ التداول السلمي اإلسالمية السياسية 
وتصدرها مسرح األحداث السياسية مما جعل العديد من النظم السياسية يف املنطقة العربية ترى فيها هتديدا 

مبزيد من املشاركة السياسية،  طالباليت تخاصة مع اشتداد الضغوطات الداخلية عليها  كانتهالشرعيتها و م
والضغوطات اخلارجية اليت تطالبها بتكثيف الرقابة على بعض احلركات السياسية اإلسالمية، و تشديد اخلناق 

  :بحث الثنائيات التالية، نتناول يف هذا املتلك النظم معهاتعاطي على مصادر متويلها و بالتايل اختلف 
  .إشكالية العالقة بني السلطتني التشريعية و التنفيذية: أوال
  .املدنيةالعسكرية وإشكالية العالقة بني النخب  :ثانيا
  .إشكالية العالقة بني اإلسالم و الدميقراطية: ثالثا
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  .إشكالية العالقة بني السلطتني التشريعية و التنفيذية: أوال 
املهتمة بنظام احلكم و السياسة املقارنة عن أمهية اجلوانب املؤسسية وحتديدا ة املعاصركشفت الدراسات 

الربملانات يف التحول الدميقراطي، حىت رأى البعض أهنا أحد احملددات الرئيسية و الفارقة بني نظام دميقراطي و 
عترب مسة بارزة يف النظم ي األخرية غريه إال أن اخللل بني السلطتني التشريعية و التنفيذية و الذي مييل لصاحل

ملبدأ املستقر يف الفقه السياسي و الدستوري و املعروف مببدأ الفصل بني ا أن« السياسية العربية، و مؤدى ذلك 
و ال شك أن بعضا من األسباب اليت تقف ، الكثري من هذه الدول يفالسلطات ال نكاد جند له وجودا حقيقيا 

عزى إىل السلطة التشريعية ذاهتا إذ يعزف أعضاؤها أحيانا عن ممارسة الصالحيات وراء هذه اهليمنة إمنا ي
و نتيجة هليمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية أصبحت األخرية يف العديد  .1»الدستورية املخولة هلم 

  .من النظم السياسية العربية عاجزة عن التجاوب مع آمال الشعوب و تطلعاهتا
أن هناك نظرة نقدية و ساخطة على أداء الربملانات، بل و جدواها أصال يف النظم السياسية  يبدو جليا

     2:العربية حيث أشارت دراسة بعض املهتمني باملؤسسة التشريعية يف العامل العريب إىل مجلة من اإلشكاليات منها
 .نشأة اجملالس التشريعية بطريقة فوقية من خالل قرارات احلاكم •

 .غرفتني الواحدة و الغرفة فهم الواعي لنظام الربملان، و نظام الغموض ال •

مركزية دور القيادة السياسية، و هيمنة السلطة التنفيذية و عدم حصانة اجملالس النيابية من احلل عن  •
 .طريق السلطة التنفيذية

 .همالتشريعية للنواب، و حمدودية الوعي التشريعي بينرات حمدودية حجم و فعالية املباد •

غياب التمايز املوضوعي بني التيارات السياسية لألعضاء، و هيمنة االنقسامات و االستقطاب  •
  . اإليديولوجي و التحالفات الشخصية داخل الربملان

إال أن التحول الدميقراطي البد أن يشمل تدعيما للحياة النيابية،  رغم وجاهة االنتقادات السابقة
صبح ملان، و إمنا كيفية إصالحه و تفعيله و يؤكد هذا الرأي الذي أواإلشكال املطروح ليس جدوى الرب

إن جمرد وجود جمالس و برملانات قد أصبح مظهرا « : حينما يقول Lapalombara" البالومبارا" مطروحا 
      3.»احلكم القائمة  مللتحديث السياسي و متطلبا لدعم شرعية نظ

                                                            
، 1997سية، مرآز البحوث و الدراسات السيا: القاهرة .المؤسسة التشریعية في العالم العربي، وآخرون أحمد، الرشيدي -1

 .09ص 
من قبل مرآز البحوث و الدراسات السياسية  المنظم  طرحت تلك اإلشكاالت في أعمال المؤتمر الرابع للباحثين الشباب -2

و قد جمع تلك الدراسة و حررها الدآتور أحمد الرشيدي، تفاصيل أآثر 1996ماي  23و  22و  21بجامعة القاهرة أیام 
 .مرجعنفس الالعالم العربي،  المؤسسة التشریعية في: أنظر

 .326-325حمدي، مرجع سابق، ص  -3
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يف حق السلطة التشريعية يف بلدان جملس التعاون اخلليجي هيمنة السلطة التنفيذية على  ملـتتضح معا
يتعلق باختصاص التشريع  فيما ماأالسلطة التنفيذية يف تعيني أعضاء الربملان و حقها يف إعفائهم من مناصبهم، 

لدى هذه الربملانات، فالواقع الفعلي ينبئ بأن دور أي برملان يف أي دولة خليجية ال يتعدى دائرة االستشارة 
ملك، أمري، "مهمتها االستشارة و مناقشة القوانني قبل صدورها من جهات االختصاص أي رأس الدولة ف

مة املميزة يف األنظمة أن الّس« : Fred Halliday" فريد هاليداي"يقول املفكر  اإلطارمن هذا ض 1".سلطان
الدستوري يف بلداهنا ، مبعىن عدم وجود  امللكية العربية هي احلقيقية املاثلة اليت تكشف عن الغياب الكبري للتطور

  2 .»حتديد فعال يعتد به لسلطة امللك 
 ميكن استقراء العالقة بني السلطتني التنفيذية و التشريعية من خالل دساتري جمموعة من الدول العربية

  :اخلليجية 
تنصان أنه ، 1971من الدستور املؤقت لسنة ) 93(و ) 92(ففي اإلمارات العربية املتحدة، املادتان  •

بعض األدوات املباشرة و غري املباشرة اليت متكنهم من مراقبة األداء  االحتاديعضاء اجمللس الوطين أل
إال أن . و هي توجيه األسئلة الربملانية ومناقشة املوضوعات العامة و كذلك إبداء التوصيات احلكومي

مناقشة شؤون اإلمارات الداخلية و عدم الدستور مل مينح السلطة التشريعية حق إنشاء جلان تقصي و 
 3.إلزامية بعض توصياته

ساسي للحكم الذي يعد أل، النظام ا1992أما يف اململكة العربية السعودية فقد أصدر امللك يف مارس  •
مادة تنظم سلطات الدولة الثالث التنفيذية اليت يتوالها  83أول دستور مكتوب للمملكة و يتضمن 

التنظيمية اليت جيسدها جملس الشورى لكن الصالحيات هلذا اجمللس وصفت امللك و القضائية و 
باحملدودة لصاحل السلطة التنفيذية حيث يعني امللك أعضاءه و رئيسه و نائبه و ال تصدر أنظمة القوانني 

م الصرف منها يتقبل امللك و إال بعد موافقة امللك و تعتمد ميزانيته من الشورى املقترحة من جملس 
د عدد أعضاء جملس الشورى او قد ز 4.زمة للحكومةلقراراته غري م ور ملكي كما أن اقتراحاته بأم

                                                            
 .263، مرجع سابق، ص ولة و القوى االجتماعية في الوطن العربيدالفؤاد عبد اهللا،  -1
  .104،ص2000دار الساقي،: ،بيروت)النعيمي  اإللهعبد : ترجمة . ( األمة و الدین في الشرق األوسط فرید،هاليداي، -2
، ربيع )25(، العدد شؤون خليجية .»اإلمارات و حرآة إصالحية سياسية و اقتصادیة تستدعي التوقف « أت، نشوة، نش -3

 .67، ص 2001
، شؤون خليجية .»المملكة العربية السعودیة و تحدي اإلصالح السياسي و الدیمقراطي«فتوح، أبو ذهب هيكل،  -4

 .88، ص 2003، خریف )35(العدد
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و يضم اجمللس خنبة من أصحاب اخلربة و الكفاءة يف كافة  1997عضوا يف جويلية  90عضو إىل 30من 
 1.اجملاالت السياسية و االقتصادية و العلمية

أقر أن األمري هو الذي يعني الوزراء و تضمن الدستور  2003أفريل  29يف الدستور القطري الصادر يف  •
إنشاء جملس شورى أحد مهامه تقدمي و إقرار القوانني و يف تطور ملحوظ أجاز للربملان إمكانية إقالة 

   2.الوزراء

حدد اختصاصات السلطتني التشريعية  1962الدستور الكوييت الصادر عام أن يف الكويت رغم  •
ن الرقابة و التعاون بينهما، إال أن مثة مؤشرات برزت يف السنوات األخرية تشري إىل والتنفيذية مبا يضم

ر العالقة بني احلكومة و جملس األمة رغم قرار أمري الكويت، يف خطوة غري مسبوقة الفصل بني تتو
ور و هو فصل من شأنه أن يقوي الد ، عاما من توحيد املنصبني 40والية العهد و رئاسة احلكومة بعد 

الرقايب للربملان ألن الدستور الكوييت ينص على أن األمري وويل العهد فوق النقد و احملاسبة و بالتايل ال 
العالقة بني احلكومة و جملس األمة فريجع إىل تزايد عدد خيضعان للمساومة الربملانية، أما سبب توتر 

جراء من شأنه أن يؤدي إىل التنافس و هو إ 3.استجوابات الوزراء و رئيس الوزراء من قبل جملس األمة
و قد . بني السلطتني و افتعال أزمات متكررة قد تتحول إىل إعاقة األداء السياسي ملؤسسات الدولة

من ) 107(طبقا للمادة  18/03/2009دولة الكويت إىل حل جملس األمة يوم أمري أدت تلك األزمة ب
 .نيةالدستور يف ظل حكومة ال تتمتع باألغلبية الربملا

 30ي بإنشاء جملس للشورى عدد أعضائه قض، ي27/12/1992يف البحرين صدر مرسوما أمرييا يف  •
عضوا من السنة و الشيعة و له مهمة استشارية، و توصياته غري ملزمة للحكومة و مل يتمتع 

 اجمللس الوطين لعامباختصاصات رقابة واسعة كمؤسسة تشريعية، بل مثل تراجعا عما كان مقررا يف 
له حق الرقابة السياسية على  1972و الذي ُحلّ، و كان طبقا للدستور البحريين لسنة  1975
 14التصويت على امليثاق الوطين يف مت  1999وصول قيادة جديدة للبحرين يف مارس و ب.4احلكومة
تكون من جملسني، لكن إذا كان أعضاء اجمللس تإنشاء هيئة تشريعية الذي نص على  2001فرباير 

                                                            
شؤون  .»التطور السياسي في المملكة العربية السعودیة « علي، راضي، حسنين، : لف العدد لـتفاصيل أآثر أنظر م -1

 .100-90، ص 2001، ربيع )25(، العدد خليجية
 .83، ص 2003، خریف )35(، العددشؤون خليجية .»التحوالت الدیمقراطية في قطر « ابراهيم أحمد، مشهور،  -2
، خریف )35(، العددشؤون خليجية .»الواقع و آفاق المستقبل : صالح الكویتيةتجربة اإل« سعد، العيسوي،  أشرف -3

 .60-59، ص 2003
 .12الزیدي، مرجع سابق، ص  -4
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بالتعيني من طرف األمر بصورة مباشرة ، فان أعضاء جملس الشورى يتم اختيارهم لوطين يتم انتخاهبم ا
 .استقاللية و عمل اجمللسالذي جيسد السلطة التنفيذية و هو إجراء من شأنه أن حيد من 

عن إنشاء جملس للشورى كبديل عن اجمللس  1991يف عمان أعلن السلطان قابوس يف نوفمرب  •
تهم من قبل حكام يسمتو  عضوا يتم انتخاهبم على املستوى احمللي 59اري السابق و يتألف من االستش

أكرب من سابقه، فبينما  تالواليات مث تثبيتهم أخريا من قبل السلطان، و يتمتع جملس الشورى بسلطا
يتمتع  كان أعضاء احلكومة يهيمنون على اجمللس السابق فإهنم ممنوعون من دخول اجمللس اجلديد و

اجمللس بصالحيات تشريعية واسعة مقارنة باجمللس السابق حيث حددت له مهمة مراجعة مشروعات 
القوانني اليت تعدها الوزارات قبل استصدارها و تقدمي املقترحات يف جمال تطوير القوانني املعمول هبا، 

ن مبهمة إصدار القوانني كما يتمتع سلطان عما، إبداء الرأي فيما تعرضه عليه احلكومة من سياساتو 
 1 .اليت هي من ضمن مهام السلطة التشريعية

امللكية العربية لكن بعضها مثل عمان ، العربية  ةاألنظم سائر يفرغم التطورات الربملانية اليت حدثت 
عام السعودية ، قطر ال تعين فيها جمالس الشورى الشىء الكثري حىت اآلن ، ويف البحرين مجد النشاط الربملاين 

و يف  الكويت ، األردن واملغرب هناك نشاط برملاين لكن ضمن احلدود اليت  –كما رأينا سابقا – 1975
صاحب  هويرمسها النظام امللكي بوضوح شديد ، و يبقى امللك ، األمري ، السلطان رئيس السلطة التنفيذية 

   2.ر والنهي مدعوما من املؤسسة العسكريةألما
  :السلطتني التشريعية و التنفيذية يف دول املغرب العريب و مصر يف النقاط التاليةميكن رصد العالقة بني 

مبجموعة  1971املصري لعام دستور اليف " رئيس اجلمهورية"يتمتع رئيس السلطة التنفيذية  :يف مصر •
من الصالحيات مثل اقتراح القوانني أمام جملس الشعب و له حق إصدار قرارات هلا قوة القانون عند 
الضرورة و يف احلاالت االستثنائية مثل حالة غياب جملس الشعب، و له حق دعوة اجمللس لالنعقاد 

و يالحظ أن . ن احلكومةعوحق فض دورته، و له حق حل جملس الشعب يف حالة حجب الثقة 
قرر يف شأن مجيع االستجوابات اليت ناقشها إهناء االستجوابات  1971جملس الشعب منذ نشأته عام 

مما جعل السلطة التشريعية أداة طيعة  ،3أية نتيجة رغم براهني إدانة احلكومة من قبل الربملان دون

                                                            
، شؤون خليجية .»نحو مزید من المشارآة: التحول الدیمقراطي في عمان«،  فاروق، حافظ سمير: ظرتفاصيل أآثر أن -1

 .79-73، ص 2003، خریف )35(العدد
 .104اي ، مرجع سابق ، ص هاليد -2
 .»دراسة في طبيعة العالقة بين السلطتين التنفيذیة و التشریعية : السلطة التشریعية في مصر« عمرو هاشم، ربيع،  -3
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تنفذ سياساهتا و حتمل تبعاهتا أمام املواطنني مما أفقد السلطة التشريعية مكانتها أمام للسلطة التنفيذية 
 .املواطنني

و طبيعة  تطور النسيب يف مستوى الوعي العامالعملية التشريعية يف اجلماهريية الليبية الحكم : يف ليبيا •
التنظيم االقتصادي االشتراكي، واستمرار غياب احلياة احلزبية و الرؤى الفكرية للقيادة الليبية اليت 
حتكمت بشكل كامل يف احلياة السياسية، و يف املؤسسة التشريعية اليت اختصت هبا املؤمترات الشعبية 

لوطنية، و قد أثبت الواقع ضعف فعالية املؤمتر الشعيب العام بسبب تزايد على كل املستويات احمللية و ا
وقت اجتماعاته، و نقص القدرة الفنية و املعلوماتية لألعضاء مما يدفعهم إىل  املهام املنوطة به مع ضيق

اهليئة املوافقة على مقترحات جملس الوزراء و اللجان الثورية و مها اجلهتان اللتان تعربان عن وجهة نظر 
فضال عن تدخل هذا األخري لتجريد منصب األمني العام  "معمر القذايف" التنفيذية ممثلة يف شخص

 ،1978-1977للمؤمتر الشعيب العام من االختصاصات اليت متتع هبا هو نفسه عندما توىل األمانة من 
مور املتعلقة بقضايا نفسه، و كذلك استأثر مبناقشة و تقنني األ "القذايف"ونقل هذه االختصاصات إىل 

    . 1األمن و القوات املسلحة و النفط بدعوى طبيعتها الثورية

شخصنة السلطة، املرياث اإلستعماري : لثالثة أسباب هيا جاء الربملان يف هذه البالد وليد: يف تونس •
ات أو السلطة التشريعية يف اجمللس مثل توجيه االستجوابتقوي وهتميش املعارضة، فلم توجد مؤشرات 

سحب الثقة من أحد الوزراء أو اهتام رئيس اجلمهورية و الوزراء جنائيا فهو برملان يوصف بأنه هيكل 
، و ما زالت هذه العقبة تضع تساؤالت أمام مستقبل الدميقراطية شخص الرئيس هركحيبال أثر يذكر 

  2.يف تونس

بالعديد من الصالحيات يف دستور  يتمتع رئيس اجلمهورية يف النظام السياسي اجلزائري: يف اجلزائر •
حيث يهيمن على السلطة التشريعية رغم اإلقرار مبسؤولية الوزراء أمام الربملان  1996و دستور  1989

 .و هو ما ستتناوله الدراسة الحقا يف الفصل األخري

العديد من تتضح مالمح النظام السياسي املغريب يف هيمنة امللك رأس السلطة التنفيذية على  :يف املغرب •
الصالحيات و يعود ذلك إىل طبيعة تكوين اجملتمع املغريب و إىل الدستور املغريب الذي رفع مكانة جملس 
الوزراء بإعطائه سلطات أوسع يف عملية صنع القرار السياسي و توسيع القضايا اليت ميكن للوزارة 

الربملان فقط، و إمنا أمام امللك  أماممناقشتها يف مقابل الربملان، كذلك فإن مسؤولية احلكومة ليست 
                                                            

 29، )343(، العدد السياسة الدولية .»ربي برلمانات أم دمى؟ المؤسسة التشریعية في العالم الع« مرآز اإلعالم العربي،  -1
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و من  1.أوال مث أمام الربملان الذي يضع الدستور أمامه شروط معقدة لسحب الثقة من احلكومة
من سلطة الربملان يف  و الذي حّد 1996املفارقات اليت ينطوي عليها الدستور املغريب املعدل يف عام 

الثانية للربملان املغريب بنص الدستور املعدل، ميلك ة غرفن جملس املستشارين و هو الأمواجهة احلكومة، 
صالحية سحب الثقة من احلكومة رغم أن جملس املستشارين منتخب باالقتراع غري املباشر، بينما 

  2.احلكومة بثقة جملس النواب و هو الغرفة األوىل للربملان و منتخب انتخابا حرا مباشرا ىحتظ

ات للمؤسسة التشريعية يف موريتانيا يف ضوء دستور خلصت إحدى الدراس: يف موريتانيا •
إىل حق السلطة التنفيذية بالتشريع يف ميادين هامة و بالتايل هي املشرع العادي، بينما  20/07/1991

اجلمعية الوطنية السلطة التشريعية ممثلة يف الربملان هو املشرع االستثنائي، و إذا كان الدستور قد أعطى 
ائل للضغط كاألسئلة الشفهية و الكتابية وس الثانيةغرفة و جملس الشيوخ ال األوىلغرفة و هي ال

وملتمس الرقابة و التصويت على مسألة الثقة يف مواجهة السلطة التنفيذية، فإن اللجوء إليها يكون 
 باإلضافة أن الدستور ذاته أعطى لرئيس اجلمهورية حق حل اجلمعية الوطنية رغم كوهنا منتخبةنادرا 
       3.من طرف الشعب شرة مبا

لقد كان من النتائج األساسية لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية هي فقدان األخرية 
أمام املواطنني يف البلدان العربية، بل و فقدان ثقتهم باالنتخابات العامة بداية، و هي نتيجة هلا خطورهتا مكانتها 

على وجود درجة عالية من اإلحباط لدى املواطنني يف ممارسة حقوقهم  على املشاركة السياسية ألهنا تؤكد
الشديد يف مواجهة السلطة عف م بالضسالدستورية، بل يراها البعض ليست وسيلة للتغيري السلمي ألهنا تت

    4.يالتنفيذية ليس فقط حبكم البناء الدستوري و القانوين، بل و أيضا حبكم الثقافة املوروثة أي البناء اهليكل
 ظل فشل الربملانات يف معظم ات فعالة يفعملية التحول الدميقراطي إىل مؤسسحاجة  تضحمن هنا ت
ال تؤدي  «اجملالس املنتخبة بأهنا أحد الكتاب أداء املهام املنوطة هبا، و يف هذا الصدد يصفيف البلدان العربية 

انتخاهبم، و عندما جتد املعارضة أن طريقها حنو دورها، و حىت بعض الذين مت انتخاهبم رمبا ال يعرفون كيف مت 
   5.»ويض النظام القائم مما يسبب عدم االستقرار السياسيقيف اغتنام الفرص لتتبدأ السلطة موصودة 
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الربملانات أدوارا رئيسية يف دعم التحول الدميقراطي من خالل دورها يف تعزيز الروابط إمجاال تؤدي  
التعبري عن االحتياجات اجملتمعية يف صورة سياسية، و مراقبة أعمال السلطة بني احلكومة و املواطنني و 

التنفيذية، لكن تبقى جتربة برملانات النظم السياسية العربية بشكل أو بآخر بعيدة عن حتقيق األهداف السابقة، 
  .رغم قطع بعض التجارب القليلة ألشواط هامة يف جمال تطوير مؤسساهتا التشريعية

تعاين السلطة القضائية يف البلدان العربية من مشكالت مجة تقلل من هيبة القضاء  تصليف سياق م
  1:استقالليته نوجزها يف ما يليو

 .ةة يف بعض األحيان عمدا عن تنفيذ أحكام اجلهات القضائيياحلكوماجلهات  تقاعس •

لدولة جهات قضائية تتحايل احلكومة يف بعض بلدان املنطقة عن استقاللية القضاء حيث يترأس رئيس ا •
عليا، أو جيري تعيني القضاة يف وظائف احلكومة العليا اليت ترتب مزايا ال تتوافر للقضاء، و ال حيصل 

 .عليها بالطبع من ال يتعاون

و تعويضات مالية تقل عن مقتضيات احلياة  ،يواجه القضاة عبء عمل ضخم و ظروف عمل صعبة •
اليت تلجأ إليها بعض أجهزة احلكم  شكال القهر و التخويفالكرمية، و ليس القضاة مبنجى من بعض أ

      .الفاسدة،  ومن مث ليس غريبا أن يتسلل الفساد إىل القضاء و القضاة
قضية خطرية يف النظم السياسية العربية و تتعلق بتعديل الدستور بغرض تكييفه مع على صعيد آخر تثار 

 مرة أخرى  من ترشيح نفسه للرئاسةأو لتمكينه ديدها أو مت أو جتديد رئاستهيراد توريثه ظروف شخص بذاته 
، حبيث أصبحت مدة الرئاسة أكثر من 1980مثال ذلك تعديل الدستور يف مصر من طرف السادات يف 

 السن حىت يتمكن ابن الرئيس حافظ األسد من الترشح و نفس احلالة يف املغرب ضيفيف سوريا بتخ ، وعهدتني
و التمديد للرئيس  يف الترشح أكثر من مرتني، "إمييل حلود "، و التمديد للرئيسسادس للملك احلايل حممد ال

و هو ما جيعل الدساتري العربية حمل  ، 2008اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد التعديل الدستوري يف نوفمرب 
  .مواصفات الشخص املطلوب ترشيحه ختلفتتعديالت كلما ا

أن بعض احلكام العرب يهيئون أبناءهم  للقيام بدور ما يف السلطة " ليدايفريد ها"تشري دراسة للكاتب 
أنصار موثوقني حلكمهم مثل حالة النظام اللييب و يف حالة أخرى مثل حالة الرئيس  إجيادو لكن األمر يتطلب 

ب قيامهما باستغالل منص إىلأقرب   -حسبه –يبدو أهنا " حسين مبارك مع جنليه مجال و عالء"املصري 
من  - أن الدالئل  إال 2.والدمها لتطوير مصاحلهما اخلاصة ، و ليس مثة ما يشري إىل وجود مبدأ وراثي فاعل 

                                                            
، )256(، العدد المستقبل العربي .»العرب في صالح الحكم في البلدان العربية  رفعةالحكم الصالح « نادر، فرجااني،  -1

 .18، ص 2000جوان 
 .105هاليداي ، مرجع سابق ، ص  - 2



 

 
 

- 169 -

ابنه خلالفته يف رئاسة اجلمهورية و ليس أدل على ذلك من  يهيئتشري بأن الرئيس املصري  -وجهة نظرنا
مجال "أدوار  إىل باإلضافة، "للتوريث ال للتمديد ال "من قضية التوريث و رفعها لشعار حتسس  حركة كفاية 

يف  جنله و نشاط"حسين مبارك "ضمن احلزب الوطين احلاكم الذي يترأسه العامة  رئيس جلنة السياسات" مبارك
       . وسائل اإلعالم واالتصال  يف حماولة منه جلس نبض الشارع املصري و استقطاب شبابه إطار

  

  لعسكرية واملدنية ا إشكالية العالقة بني النخبة: ثانيا 
دراسات النخبة أهم مداخل التحليل السياسي و االجتماعي اليت ال غىن عنها لفهم طبيعة النظم  أصبحت

ذلك أهنا هتتم بدراسة عالقات القوى و بنيتها و حتديد طبيعة القوى اليت متارس السلطة داخل النظام  السياسية
صنع القرارات الرئيسية، كما يف أقلية يف كل جمتمع تؤثر السياسي، و يكمن جوهر نظرية النخبة يف وجود 

منهج النخبة على حتديد الذين ميلكون يقوم  كافئ للقوة و النفوذ يف اجملتمع، و بالتايلتتشري إىل التوزيع غري امل
تنتهجه  هذه اجلماعة و خلفيتها االجتماعية، و السلوك الذي ةأعلى سلطة يف اجملتمع، و اإلملام بتركيب وميارسون

و أهدافها و اجتاهاهتا و درجة النجاح أو الفشل يف التأثري على مسار التغيري يف جمتمعاهتا، ففهم أي نظام 
من هم؟ و ماذا يفعلون؟  تهيستلزم فهم خنب« : William Zartman "وليام زارمتان"سياسي كما يقول الكاتب 

، و هتتم بالسلطة و السيطرة  أكثرها همدخالتر من هتتم مبخرجات النظام أكث العربية كما يرى أن النخب ،1»
و يف    2.من اهتمامها بتحقيق املشاركة الشعبية وتستمد سلطتها من سيطرهتا على أجهزة و مؤسسات الدولة

سياق متصل يرى البعض أن مفهوم النخبة أو الصفوة يف املخيلة الشعبية العربية قد احنصر مبرتدي البذلة 
اهلندسة،  والطب  ،العلوم،األدب ،الثقافةر، شرين أكثر من اقترانه بنخبة الفكط القرن العالعسكرية منذ أواس

وجاءت االنقالبات العسكرية على أيدي الضباط لتزيد من ترسيخ هذه املخيلة، و مل تنتهي تلك االنطباعات 
، و حتقيق الكرامة هبا  اهريرغم فشل أنظمة االنقالبات العسكرية يف حتقيق االجنازات الداخلية اليت وعدت اجلم

  3.القومية و االنتصار على املشروع الصهيوين
النمو املتزايد جلهازي اجليش و الشرطة، و خباصة األول  نتيجةتعاين غالبية البلدان العربية حالة متأخرة 

من النظم مع احنراف شديد عن الوظيفة املفترضة هلما يف نسق احلكم الصلح و هي أمن املواطنني و يف كثري 
أو  و لو خلع البزة العسكرية انتماءاباجليش يف احلكم  ستمرارها العربية يرتبط شخص رئيس الدولة و فرص

                                                            
1 - William, Zartman, Political Elite in Arab North Africa.New York : Longman Inc, 1982,P 
03. 
2  - Ibid, P 03. 

مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت .الجيش و السياسة و السلطة في الوطن العربي أحمد، ولد دادة وآخرون، -3
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ا أوال من العناصر قيتهكما يتمتع أفراد جهازي اجليش و الشرطة باملزايا املادية لشراء الوالء مع تن. عنه ارضاء
و إتاحة فرص جمزية يف  ،مكافآت اعتزال ضخمةمنح  معكر اليت ميكن أن تكون مناوئة عن طريق االعتزال املب

نضوائها خدمة ألنساق جمال األعمال و يساعد غياب القضية الوطنية للجيوش حتت ستار السالم إىل تكريس ا
   1.احلكم القائمة

العالقة الطبيعية بني اجليوش و العروش، و لكنه مل يلتفت إىل " حممد حسنني هيكل"لقد أبرز الكاتب 
لواقع االجتماعي الذي أنتج احلكام و أدواهتم، فاجليوش العربية اليت خرجت من حروب االحتالل و الصهيونية ا

  2:باتت تؤدي وظائف أخرى هي 1973بعد حرب 
محاية األنظمة امللكية أو اجلمهورية، و حفظ األمن و إدامة استقراره، مع امتيازات : وظائف داخلية •

 .للعسكريني على حساب املدنيني

حماربة اجلوار يف حربا اخلليج األوىل العراق و إيران، و الثانية العراق و الكويت، والتدخل : وظائف حميطية •
املغرب و الصحراء الغربية،  : يف البلدان اجملاورة حالة سوريا و لبنان، و العمل السترجاع أرض يقال أهنا وطنية

ة قوات مسلحة انفصالية السودان مع جنوبه و غربه مقاومة اجلماعات املسلحة يف مصر و اجلزائر، مقاوم
  ".دارفور"

ليس صدفة أال تعرف النظم الدميقراطية الغربية ظاهرة االنقالبات العسكرية و ال تدخل اجليش يف احلياة 
القانون، والدستور  هو حيكم املنافسة بني املواطنني الذيالسياسية ذلك أن السياسة هي جمال النخبة املدنية و

ارس اجليش سلطته اليت أقرها له الدستور و هي حفظ كيان الوطن و األمة من اخلطر اخلارجي الذي قد ومي
يهددها و هي سلطة ال ختول له نقل خطوطه العسكرية إىل الداخل أو االنتقال من حدود الدولة إىل حدود 

ني اجليش و السلطة يف الوطن العريب تأخذ العالقة ب. 3الدستوريةالسلطة ألن يف ذلك إخالال بوظيفته الطبيعية و 
  : 4إحدى الصور الثالثة التالية

من ثالث زوايا ،حيث يبدو اجليش يف احلالة األوىل جيشا للسلطة ال جيشا للدولة فحسب  :جيش السلطة •
األوىل استخدامه العادي من قبل السلطة و النخبة احلاكمة لتحقيق هدفني مترابطني مها قمع  ،الزاوية

سيطرة النخبة احلاكمة، أما الزاوية الثانية  ومةو قوى املعارضة عند االقتضاء، و احلفاظ على دمياجملتمع 
فتصوره كمؤسسة من مؤسسات القطاع اخلاص اململوكة للفريق السياسي احلاكم وليس ملكية عامة 

                                                            
 .17فرجاني، مرجع سابق، ص  -1
المؤسسة : الطبعة الثانية، بيروت .جمهوریة العربية المعاصرةالتوریث السياسي في األنظمة الخليل، أحمد خليل،  -2

 .162، ص 2003العربية للدراسات و النشر، 
  .17مرجع سابق، ص  ،أحمد ،ولد دادة: في .  »السياسة في ميزان العالقة بين الجيش و السلطة«لقزیز، بعبد اإلله،  -3
  .24 – 20نفس المرجع، ص  -4
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سلطتها، أما الزاوية  و تنفق عليه النخبة احلاكمة جتهيزا و إدارة و تستثمر يف قوته ملصلحة ،للدولة و األمة
سياسيني آخرين مثال ذلك  اءقفرالثالثة فتبدو صورة اجليش صورة فريق سياسي يف اجملتمع يف مواجهة 

 .اجليش يف السياسة يف أغلب الدول العربيةتدخل 

احلالة الثانية يصبح فيها للجيش سلطة حيث تعلو سلطة اجليش على مؤسسات السيادة، و  :سلطة اجليش •
أوال إىل خنبة ،يتحول اجليش  ،حيثتغيري  اليت تؤدي إىلالعالقة عن طريق االنقالبات العسكرية تنشأ هذه 

سياسة و هي النخبة احلاكمة و تتغري ماهيته و وظيفته األساسية و هي صون السيادة، و ثانيا تتحول 
من جهة ثانية منع  السلطة إىل أداة يف يد اجليش هلا هدفني من جهة احلفاظ على بقاء احلكم العسكري، و

واجهته كإقرار دستور، و إجراء  ععودة القوى السياسية املدنية إىل السلطة حيث يقوم النظام بتلمي
تلك العالقة إىل قيام سلطة عسكرية شديدة  يأما ثالثا تفض،انتخابات و السماح بنشاط األحزاب املوالية 

مثال ذلك  ،احلريات العامة وحقوق اإلنسان فيهاالوطأة على الكثري من اجملتمعات العربية و على أوضاع 
،  ليبيا العراق،  ،االنقالبات العسكرية يف أغلب الدول العربية يف فترة الستينات والسبعينات يف سوريا

 .2008آخر يف أوت  انقالب اجلزائر و السودان يف الثمانينات، و يف موريتانيا

جليش و اجملتمع املنفلت من سلطة الدولة و خاصة يف احلالة الثالثة يكون أطرافها ا :اجليش األهلي •
" مليشيات" لكل عصبية جيشها رياجملتمعات العربية اليت تعاين نقصا حادا يف االندماج االجتماعي إذ يص

مثال ذلك لبنان أثناء احلرب األهلية . هنا تنتهي رابطة الوالء للدولة و الوطن اجلامع لصاحل البين العصبويةو
 .2009و الصومال حاليا يف  ل الوحدةو اليمن قب

اسيا مهما يف عملية التحول الدميقراطي، و إن كان دورا معوقا يف يتؤدي املؤسسة العسكرية دورا س
حاالت كثرية من خالل ما متثله من احتماالت لالنقالب العسكري ضد احلكومات املدنية من جهة، و من 

 Renverse waveأي أهنا ترتبط مبا يسمى باملوجة املضادة ،  خالل دعمها لنظم غري دميقراطية من جهة أخرى
و بالتايل تصبح أداة للتحول يف اجتاه معاكس للدميقراطية، و قد تشكل سندا مباشرا حلاكم دكتاتور لتعزز 

لمؤسسة العسكرية هو قوهتا كمؤسسة مقارنة لدور السياسي الته للتحول الدميقراطي، و ما يعزز ضمعار
ة كاألحزاب و تنظيمات اجملتمع املدين، و تصبح مبثابة جهاز ضخم له متويله و كوادره و آلياته مبؤسسات مدني

تفترض عملية التحول الدميقراطي إضفاء أمهية . 1متابعتها أو الكشف عنها بسهولةيصعب ايل و بالتو حتالفاته 
رطية حتت السيطرة الكاملة على املؤسسات املدنية و دعمها، كما أنه ما مل تكن القوى العسكرية و الش

الدميقراطية ال ينتظر أن تنشأ أو تبقى، و يف هذا الصدد .للموظفني املنتخبني دميقراطيا فإن املؤسسات السياسية
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إن أخطر هتديد داخلي للدميقراطية يأيت من القادة الذين ميلكون الوسائل الكربى للقهر « ":روبرت دال"يقول 
كان للموظفني املنتخبني أن حيصلوا على السيطرة الفعالة على العسكريني و  املادي، اجليش و الشرطة، إذا

 وهلم يذعنوا الشرطة، و حيتفظوا هبذه السيطرة فإن أعضاء الشرطة العسكريني و خاصة بعض الضباط جيب أن 
  .1 »بدون السيطرة املدنية يكون مستقبل الدميقراطية مظلما

خلريطة القوى السياسية العربية املرشحة إلحداث التغيري يف الوطن  من هذا املنطلق فإن القراءة املتأنية
العريب يف املرحلة الراهنة تدفع إىل ترجيح احتماالت حدوث موجة من االنقالبات العسكرية يف السنوات 

  : 2لعدة اعتبارات منها" منذر سليمان"القادمة حسب اخلبري السياسي و العسكري 
داة األكثر تنظيما و انضباطا و جاهزية حبكم موقعها الرئيسي يف اهليكلية ألي اال تزال املؤسسة العسكرية ه •

 .التنظيمية للمجتمعات العربية

عدم حل معظم النظم العربية ملسألة اخلالفة و االنتقال السلمي للسلطة، و الغياب املريب حىت اآلن لتحديد  •
 .هوية الرجل الثاين

أمن من تدخالت املؤسسة العسكرية و خباصة يف ظل أوضاع تنجم عن لن تكون األنظمة امللكية التقليدية مب •
و تنازع مراكز القوى داخل األسر احلاكمة على تركة احلكم و إمكانية جلوء  اغياب القيادات التارخيية فيه

 .أطراف منها للمؤسسة العسكرية حلسم األمر

ن البلدان العربية قد يتحول تدرجييا إىل إن الوضع االستثنائي للمؤسسة العسكرية و األمنية يف العديد م •
املدخل الطبيعي و رمبا الوحيد املتاح هلز األوضاع الرمسية إذا الحت مؤشرات اهنيار النظام و فقدان متاسكه 

 .حتت وطأة التحرك اجلماهريي الغاضب من سوء األحوال املعيشية

سة العسكرية يف منطقة اخلليج العريب تأسيسا على ما سبق تنبه إحدى الدراسات إىل احتمال حتول املؤس
دورا قياديا يف ظل غياب للمؤسسات  اإىل قوة تفرض شروطها على اجملتمع خصوصا أن هذه املؤسسة هل

االجتماعية، كما أن االهتمام املعطى للعسكريني و منحهم امتيازات متفوقة جعلتهم يف مركز متقدم جمتمعيا 
عليها النظم احلاكمة، كل هذا جيعل من تلك النخبة قوة مؤثرة الشرطة اليت حترص  و مع أجهزة األمن

 حىت متنح املؤسسات العسكرية ميزانيات ضخمة حيث قة باملنطقة دخصوصا يف ظل التهويل من املخاطر احمل
  .3من دخوهلا % 70وصل حجم ميزانيات التسليح عند عدد من دول اخلليج إىل ما يقارب 

                                                            
  . 136دال، مرجع سابق ، ص  - 1
  .91ولد دادة ، مرجع سابق، ص  - 2
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ا بالدور الذي ميكن نو دور املؤسسة العسكرية يف البلدان العربية، و إذا سلمتضح مكانة تيف ظل هذا املشهد 
أن يقوم به يف التغيري فإن هذه احلقيقة حتمل يف طياهتا انعكاسات و مآزق كبرية على عملية التحول الدميقراطي 

  :  1ميكن إجيازها يف ما يلي
العدل و التقدم كما ميكن أن تكون أداة بيد  ن املؤسسة العسكرية ميكن أن حتدث التغيري الثوري باجتاهأ •

 .القوى احملافظة و املعادية للتغيري تستخدمه يف قمع و إجهاض التغيري

أن املؤسسة العسكرية مهما كان انضباطها و وعي اجملموعة الثورية فيها ال ميكن أن تكون بديال عن  •
 . الم السلطة بناء تنظيم سياسيلذلك حتاول تلك املؤسسة عندما تنجح يف است السياسي،تنظيم ال

ن اجملموعة العسكرية اليت قامت بالتغيري ستكون مضطرة فيما بعد إىل ملء فراغ أجهزة الدولة والنظام أ •
 .و من خالل ممارسة السلطة قد تطرأ حتوالت  فكرية على أفرادها  بأفرادها

م اخلضوع التام املتسلسل للقيادة ن االنضباط الصارم الذي تتميز به املؤسسة العسكرية و سيادة مفهوأ •
 .دون مناقشة ينعكس بدوره على أسلوب ممارسة احلكم

 كما دورا اجيابيا باجتاه دعم عملية التحول الدميقراطي، ؤدي يبقى أن نقول أن املؤسسة العسكرية قد ت
يف كرية و السياسية بني النخبة العسالكبري تؤدي دورا سلبيا و عائقا أمام عملية التحول و يتضح التداخل قد 

 يف غياب  و تظل حماولة إخراج اجليش من املعادلة السياسية العربية بعيدة املنال خاصةاملنطقة العربية ، 
 األحزاب السياسية و مؤسسات اجملتمع املدين املؤسسات السياسية املمثلة للمواطنني و ضعف الطبقة الوسطى و

  .تمعثقافة سياسية يف اجملترسيخ و هو ما يستدعي 
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  .إشكالية العالقة بني اإلسالم و الدميقراطية: ثالثا 
  

شغلت ظاهرة اإلسالم السياسي و ال زالت حيزا وافرا من الفضاء االجتماعي و السياسي و الثقايف يف 
املنطقة العربية، كما فاجأت حركات اإلسالم السياسي الكثري من املهتمني و الباحثني بصعودها السياسي، 

زايد شعبيتها، و تصدرها مسرح األحداث مما جعل الكثري من النظم السياسية العربية ترى فيها حتديا هلا على تو
ت منها موقف احلذر و املتشكك و تعاملت معها وفقا لثالثة استراتيجيات فمستوى الشرعية و اهلوية فوق

  : 1هي
ة بني النظام السوري و حركة اإلخوان إستراتيجية االستئصال و عدم الوجود أصال كما يف حال العالق •

املسلمني السورية اليت حاولت االستيالء على السلطة عرب مواجهة عنيفة يف حلب مع النظام، و هناك 
حديث عن قنوات مفتوحة بعد التحول الكامل يف رؤية كل التيار اإلخواين يف سوريا حنو العمل السياسي 

يف النظام السياسي السوري، كما تبىن النظام السياسي و التحوالت  1982السلمي بعد جتربة عام 
التونسي رؤية استئصاليه متشددة جتاه احلركة اإلسالمية ممثلة يف حركة االجتاه اإلسالمي مث حركة النهضة، 

 .رغم أن احلركة يف هذه البلدان تؤمن بالتعددية و املشاركة و االنفتاح و ال تتبىن العنف

تيعاب داخل النظم السياسية كما هو احلال بالنسبة للحركة السلفية و اإلخوان إستراتيجية الدمج و االس •
اجلزائري الذي قبل  السياسي حالة النظام،ويف الكويت و البحرين، و حركة اإلصالح يف اليمن 

حيث تشارك حركة جمتمع  1999و جتسد ذلك بعد  1992غاية  وإىل 1989 ذمن ةاإلسالمي باألحزاب
نهضة يف الربملان و احلكومة، و أيضا اإلخوان املسلمون يف األردن، و اليت متثلها جبهة السلم، وحركة ال

استطاع حزب العدالة و التنمية ذو  العمل اإلسالمي اليت هلا قدر راسخ يف املشاركة السياسية و يف املغرب
 .ة العدل و اإلحسان، و حرك2007و  2002عام يف االنتخابات املغربية احا امليول اإلسالمية أن حيقق جن

إستراتيجية متزج بني االستئصال و الدمج فال هي قادرة على االستئصال و الهي قادرة على السماح  •
للحركة مثل النظام السياسي املصري مع حركة اإلخوان املسلمني اليت تصنف أهنا حركة حمظورة لكنها 

   .موجودة سياسيا من حيث نواهبا املستقلني يف الربملان

األوضاع احلالية يف البلدان العربية عن صراع النخب السياسية و اإلسالمية حول إدخال حركات  تكشف
اإلسالم الشعيب يف السلطة بشكل من األشكال إلضعاف عنفواهنا و إفقادها قدرهتا التعبوية بدرجات جناح 
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 الرأمسالية، ة العوملةو قادرة على مقاومة هيمن ،قوى منظمة شعبياتعترب  متفاوتة خاصة أن تلك احلركات
  . 1واحلروب اجلارية يف العراق، لبنان، فلسطني خري مثال على ذلك

و الدميقراطية اهتمام الكثري من الباحثني خاصة بعد جناح الثورة  اإلسالمثنائية العالقة بني  ستقطبتإ
حيث أثرت   اخلميين،و بروز دور رجال الدين يف هذه الثورة بزعامة آية اهللا 1979يف  إيرانسالمية يف اإل

سيكولوجيا و معنويا و سياسيا على التيارات اإلسالمية يف املنطقة العربية و دفعتها للسعي للوصول إىل احلكم 
و باتت األنظمة العلمانية يف الدولة القطرية العربية ختشى التيارات اإلسالمية بسبب تراجع شعبيتها جراء فشلها 

اإلسالمية كقوة اجتماعية و كيان ثقايف و سياسي ذات تأثري عميق ركة احلاالقتصادي و االجتماعي و برزت 
يف مسارات احلياة العربية، و بات خيار استبعاده من احلياة السياسية يؤدي إىل أتون مواجهة مفتوحة و يعمق 

  .2الوطن العريبيف من أزمة الثقة بني السلطة و اجملتمع 
أنه ال «": أوغسطس ريتشارد بزرتن"حيث يقول ذلك سالمي ؤكد دراسات الشرق األوسط و العامل اإلت

فاإلسالميون قادرون على العمل ضمن القواعد املوضوعة للمشاركة ... تعارض بني اإلسالم و الدميقراطية 
كما ال جيد . 3 » السياسية، إال أن استبعادهم من املشاركة السياسية سيدفعهم إىل رفع شعارات متشددة

أن هناك إمكانية لقيام  « :يقول إذ ةأي تناقض بالضرورة بني اإلسالم السياسي و الدميقراطي "وليام زارمتان"
العربية من منظور العالقة بني  إال أن دراسة النظم السياسية. 4»نظام إسالمي دميقراطي مع ضوابط دستورية

  :اإلسالم و الدميقراطية تثري جدال بني اجتاهني أو قراءتني مها
حيث نظر جانب كبري من املثقفني العلمانيني يف مصر و العامل العريب إىل احلركة اإلسالمية : لاالجتاه األو •

، و يرى العلمانيون أن 5باعتبارها حركة معادية حبكم طبيعتها و التكوين الداخلي للقيم الدميقراطية
 .فصل بني الدين و الدولةنجاح التحول الدميقراطي إال باللاإلسالم ال يتوافق مع الدميقراطية مث ال سبيل 

و متثله القراءات اإلسالمية الساكنة حيث نظر كثري من اإلسالميني لواقعهم السياسي : االجتاه الثاين •
ر باحلركة اإلسالمية وأضفى ضا منفردا عن السياق اإلنساين، و هو ما أومرياث أمتهم الثقايف باعتباره واقع

ن إمياهنا الديين يعطيها قدرات أكرب أو  ئأهنا ختطتبدو  ية العليها واقعا ساكنا باعتبارها حركات مالئك
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من باقي القوى األخرى، كما أهنا كثريا ما تتصور بشكل ضمين أو صريح أن من خيتلف معها خيتلف مع 
       1.اإلسالم و ليس مع مفهوم سياسي اعترب من تبنوه أنه مستمد من اإلسالم

ين عن الدولة فإن اإلسالميون دعوا إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية إذا كان العلمانيون ينادون بفصل الد
، إال أن دساتري الغالبية العظمى من النظم السياسية العربية تنص أن اإلسالم "اإلسالم هو احلل" وطرحوا شعار

هو املصدر الرئيسي أو مصدر رئيسي للتشريع، إال أن مثة مالحظة جديرة بالتسجيل و تستحق املزيد من 
ة اجملتمعات الغربية قد اقترن بالعلمانية، إال ربلبحث و الدراسة و مفادها أنه إذا كان التطور الدميقراطي يف خا

     2.أن العلمانية يف الوطن العريب قد اقترنت بالدكتاتورية
فهمي هويدي، حممد سليم العوا، يوسف  "مفكرون و باحثون أمثالضمن نفس السياق عرب 

و غريهم أنه ال تعارض بني اإلسالم  "نوشي، حممد الغزايلغ، راشد الل أبو اجملدالقرضاوي، أمحد كما
والدميقراطية و قدموا أطروحات عديدة منها أن اإلسالم يف أصوله الصحيحة كما جيسدها القرآن و السنة ال 

لعدالة و املساواة تتعارض مع الدميقراطية، و أن قيم هذه األخرية مثل احترام الكرامة اإلنسانية و احلرية و ا
ميكن اعتبار تلك اآلراء اجتاها توفيقيا ثالثا لالجتاهني 3.ومسؤولية احلاكم أمام احملكومني متضمنة يف اإلسالم

البعض فإن " علمانيا"إليها بوصفها نتاجا غربيا نظروا  الدميقراطية وذا كان بعض املفكرين أدانوا و إ السابقني ،
ل منذ تسعينيات القرن الفائت التوفيق بني ومع آليات الدميقراطية و قيمها و حايف مصاحلة تارخيية اآلخر دخل 

الدميقراطية و مبدأ الشورى يف اإلسالم إىل درجة أن معظم حركات اإلسالم السياسي أصبحت تدعو إىل 
ثل حق األمة يف تطبيق الدميقراطية باعتبارها آلية يتم بواسطتها حتقيق قيم و مبادئ تتوافق مع القيم اإلسالمية م

  4.، و ضمان احلقوق السياسية و احلريات العامة"األمة مصدر السلطات"تولية احلاكم و عزله  
ار فيما إذا كانت حركات اإلسالم السياسي تتخذ من الدميقراطية مطية للوصول إىل ثل شكوكا تاما تز

سيما أن التجارب اإلسالمية يف االقتراب من  احلكم لتنقلب عليها، أم أهنا مقتنعة هبا حقا و ملتزمة هبا فعال و ال
 احلكم، و تسلم سدته عززت النظرة األوىل كما هو احلال يف السودان فبمجرد سيطرة اجلبهة اإلسالمية القومية

  5.قامت بإقصاء كل القوى السياسية 1989 اماحلكم يف السودان عرب ثورة اإلنقاذ الوطين ع على
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مي يف النصف الثاين من سبعينيات القرن املاضي مت ميالد حركات السلفية مع منو وانتشار التيار اإلسال
عاد اجلدل حمتدما بني ، اجلهادية منذ تسعينياته، وانزالق الصراع االجتماعي الداخلي إىل عنف سياسي منفلت

اتصال  اإلسالميني و العلمانيني و بني احلركات اإلسالمية و السلطة حول نصاب الشريعة من الدولة، و حول
و انفصال الديين و السياسي، و مل يقف اجلدل عند حدود املناظرة الفكرية أو السجال السياسي أو حدود أ

يف العديد من الدول العربية ،  1ممارسة احتجاجية سياسية سلمية، وإمنا ذهب بكل أسف إىل الصدام املسلح
  .2009، الصومال إىل يومنا هذا 1995، مصر 1992اجلزائر منذ مثل 

لة يف الساحة السياسية العربية خاصة عندما تعلن ثال تزال إشكالية العالقة بني اإلسالم و الدميقراطية ما
بعض حركات اإلسالم السياسي عداءها للدميقراطية و هو ما يعين أن مثة معضلة بنيوية يف عملية التحول 

ضد النظم العربية غري الدميقراطية تضطلع به  الدميقراطي يف الوطن العريب تتمثل يف أن جزءا يعتد به من النضال
خاصة أن النظم املوجودة يف ال كون بصدد حلقة مفرغة يف هذا اجملنقوى غري دميقراطية بطبيعتها ، و من مث 

  2.السلطة تستخدم هذه املسألة كحجة يف التخويف من اختاذ مزيد من اخلطوات باجتاه التحول الدميقراطي
سالم السياسي املعترك السياسي بفكر انقاليب جيهض حماوالت التحول إن دخول بعض تيارات اإل

لكن جمرد تسلمهم إياها « الدميقراطي رغم أن تلك احلركات تشارك يف العملية السياسية للوصول إىل السلطة 
يرى نفس االجتاه و يف  .3»يريدون هدم التجربة الدميقراطية ليقيموا على أنقاضها نظاما تسلطيا استبداديا 
أن بعض " صموئيل هانتنغتون"البعض أن هناك تناقضا بني مطلب الدميقراطية يف السياق احلضاري حيث يؤكد 

الدول العربية وصلت إىل درجة التطور االقتصادي االجتماعي حتتم تغيري النظام السلطوي القائم و أدى هذا 
ل هذا االنفتاح من قبل حركات إسالمية الاستغمت و ، إىل فتح النظام السياسي العريب على عدة احتماالت

أن الدميقراطية الغربية عندما تطالب بالدميقراطية يف مثل هذه احلالة إمنا " هانتنغتون"معادية للدميقراطية، و بنظر 
  4.تقوم بسذاجة بتعزيز و دعم القوى املعادية للغرب نفسه
  :ث حماور رئيسية هييف ثالميكن رصد عالقة اإلسالم بالسياسية يف املنطقة العربية 

اإلسالمية يف خمتلف  السياسية حيث يالحظ الدخول املتزايد و املتسع من قبل احلركات: التحول إىل السياسة •
األقطار إىل العمل السياسي بوجه خاص ما أدى أن تصبح تلك احلركات مكونا رئيسيا من مكونات النظم 
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خوان يف مصر على قوائم حزب الوفد يف انتخابات فقد ترشح اإل، السياسية العربية و ليست على هامشها
اللحظة التارخيية انبعث السياسي داخل احلركات اإلسالمية هذه و يف  ، 1984جملس الشعب املصري عام 

أعلن قياديون يف مجاعيت اجلهاد و اجلماعة حيث عملية وحتول من جمرد تفاعالت فكرية أو نظرية إىل ممارسات 
وقف العنف و الدخول إىل مرحلة السياسة مبعىن القبول بقواعد املمارسة السياسية، أما  اإلسالمية املصريتني 

تدلنا على خربة أخرى تنتقل فيها احلركة اإلسالمية السلمية إىل املمارسة السياسية إذ ألول مرة  التجربة املغربية
يف هذا السياق  .1س التشريعي املغريبيف تاريخ احلركات اإلسالمية املغربية يفوز عدد من أعضائها بعضوية اجملل

حول اإلسالم و اإلصالح يف مشال إفريقيا التداخل بني اإلسالم يف الثقافة " لويس كانتوري"تؤكد دراسة 
و ال يرجع هذا التداخل فقط لوجود «  :السياسية للدولة يف منطقة مشال إفريقيا و الشرق األوسط حيث يقول

و إمنا أيضا إىل النخبة السياسية اليت تضع هي ،حتكار للممارسات الدينية امللكية اليت متارس نوعا من اال
مصلحتها مقاومة القيم و املمارسات الدينية يس من القيم اخلاصة باجملتمع و اليت ل لألمناط و األخرى اعتبارا

 2.»اإلسالمية

ساحة العمل  حيث حتدث حتوالت و تغريات يف الطرف اإلسالمي الذي يدخل: التحول يف السياسة •
دف احلركة إىل إقراره يف احلياة السياسة، وترتيب هتالسياسي من عدة جهات منها النموذج السياسي الذي 

أولويات اخلطاب و تكوين النواة أو الفرد املنتمي هلذه احلركة، ومن جهة تأثري العمل السياسي يف أولويات 
ا من جهة تأثري االشتراك يف بقية أجزاء العمل و جماالهتا و وظائفها و أخري اإلسالمية و مهام احلركة

األخرى فمثال حتولت السياسة يف إطار ممارسة أتباع احلركة اإلسالمية اليت دخلت ساحة العمل اإلسالمي 
إىل تفسري مطلق أو حقيقة كلية تعيد تفسري أو تفكيك الدين، و اختزل اإلسالم إىل السياسة و هي من 

مثال ذلك  ،ة ملسألة العنف أو التغيري بالقوة اليت تبناها فصيل من احلركة اإلسالميةاألسباب الكامنة و الباعث
، و يف مصر أخفق اإلخوان املسلمني يف الوصول إىل السلطة يف ظل العنف 1992التجربة اجلزائرية منذ 

العمل كما أن احلركة األخرية تغريت أولويات خطاهبا و تطورت مواقفها الفكرية بعد دخوهلا ساحة ،
    1984.3السياسي عام 

كان أحد النتائج املهمة حلدوث التغري يف السياسة هو إدراك أتباع احلركات : التحول عن السياسة •
تنموي ،الاالقتصادي  ،اإلسالمية لوجود آفاق أخرى للعمل العام جبوار العمل السياسي مثل اجلهاد الثقايف 
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حكمت العقد و نصف العقد من القرن املاضي طغت على و االجتماعي، إال أن احلقبة السياسية اليت 
أدت الظروف املوضوعية و اجلدل الثقايف و الفكري يف أوساط حركات كما جماالت العمل األخرى، 

اإلسالم السياسي إىل إعادة التفكري يف موضوع السياسة و السياسي من املشروع التغيريي الذي حتمله 
   1.تلك احلركات

   2:يف املنطقة العربية ميكن أن يالحظ ما يلي ة اإلسالميةالسياسيحركات لاملتتبع ل
التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني الذي ميثل اإلطار التنظيمي احلايل فوق القومي ألهم تيارات اإلسالم  •

د فقإال انه السياسي يف العامل العريب و قد ساد هذا التيار يف السابق لفترة طويلة ساحة اإلسالم السياسي،
 .جزء من نفوذه السابق يف هذه الساحة

اإلخوان املسلمني تياران آخران خرج معظم فرقهما عن ذلك التنظيم إما يف صورة تنظيم ظهر إىل جانب  •
اليت تتبىن منظورا مغايرا كليا على " مجاعات العنف"انشقاقات راديكالية رافضة له، كما هو حال 
هو حال احلركات و األحزاب اليت  كما ايز جزئي عنهالصعيدين الفكري و احلركي، أو يف شكل مت

برزت تدرجييا يف السودان، تونس مث مصر و اجلزائر و أصبحت  اليت نسميها حركات إسالمية جديدة
هذه احلركات متثل التيار اإلسالمي الرئيسي يف هذه الدول باستثناء مصر اليت ظلت الغلبة فيها للتيار 

 .اإلخواين

المية اجلديدة يف الدول األربع السابقة الذكر بطابعها التطوري حيث مل تنشأ دفعة تتسم احلركات اإلس •
واحدة، و إمنا يف إطار عملية حتول تدرجيي عن اجملرى العام للتيار اإلخواين يف السودان و تونس أو كنتاج 

 .ئرلتطور توجهات حزب وطين اشتراكي يف مصر، أو كائتالف بني تيارات إسالمية عدة يف اجلزا

يف املنطقة العربية تتميز بتعدد مرجعياهتا العقائدية و الفكرية حيث يشري ية اإلسالمالسياسية ركات احلن أ •
    3:إىل ما يلي" اهلرماسيعبد القادر "الكاتب 

 .الفكر السلفي من ابن تيمية إىل حممد بن عبد الوهاب −

عبد "بتفرعاهتا من مدرسة  "عبدهمجال الدين األفغاين و حممد "الفكر السلفي اإلصالحي ملدرسة  −
 .يف املغرب "عالل الفاسي"يف اجلزائر و فكر  "احلميد بن باديس

                                                            
 . 147، ص  نفس المرجع -1
 . 252، مرجع سابق، ص 1992العربي التقریر اإلستراتيجي  -2
، 2004مرآز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية، : القاهرة .التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربيأحمد، منيسي،  -3
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و مدرسة  "املاوردي"، و مدرسة "حسن البنا"فكر اجلماعات اإلسالمية بتفرعاهتا من مدرسة  −
 ."السيد قطب"

  .مية يف إيرانعرب الثورة اإلسالعية الذي وجد طريقه إىل املنطقة العربية يفكر احلركات الش −

من وجهة نظرنا -ية اإلسالمالسياسية  و يف حقيقة األمر فإن تعامل النظم السياسية العربية مع حركات
  :اإلبعاد كما يليالقمع و و االحتواءكان متباينا بني -

حالة املغرب مع حركة مثل باالحتواء ية اإلسالمالسياسية ركات احلهناك النظم اليت تعاملت مع  •
،  النهضة و ل اإلسالمي، و اجلزائر مع حركة جمتمع السلممالتنمية، و األردن مع جبهة العالعدالة و

 .حركة اإلصالح اليمن مع و  و اإلخوان  احلركة السلفيةمع يف الكويت والبحرين 

حالة مصر مع مجاعة مثل اإلبعاد و القمع ية باإلسالمالسياسية ركات احلالنظم اليت تعاملت مع  •
مجاعة اإلخوان املسلمني ، سوريا مع لمني، و اجلزائر مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، و اإلخوان املس

 .العدل و اإلحساناملغرب مع حركة و

بالقمع و املنع منذ البداية حالة تونس مع حركة ية اإلسالمالسياسية  ركاتاحلالنظم اليت تعاملت مع  •
  .النهضة

النظم  ةالم السياسي تتسع خاصة مع اهتزاز شرعيحلركات اإلس االجتماعيةإمجاال ظلت القاعدة 
بسبب اخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق الدولية و تواجد  ةالريعيالسياسية العربية جراء تراجع دور الدولة 

اخلليج العريب، و الصراع على السلطة بني األجنحة احلاكمة و منطقة القواعد العسكرية للقوات األجنبية يف 
  .م الرمسي العريب للقضية الفلسطينيةخذالن النظا
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  .اخلالصة و االستنتاجات

تكييفها مع ضغوطات البيئتني  إطاراجتهت العديد من النظم السياسية العربية حنو اخليار الدميقراطي يف  •
و إال أن درجة التحول الدميقراطي تتفاوت من نظام إىل آخر سواء يف النظم امللكية أ،الداخلية و اخلارجية 
 .اجلمهورية أو األمريية

أدت ظاهرة التيارات اإلسالمية يف الساحة السياسية و شعارات العودة إىل املنابع األوىل باألنظمة السياسية  •
العربية الحتواء هذه التيارات عن طريق االنفتاح الدميقراطي من خالل االنتخابات احمللية و التشريعية أو 

ى على أمل ترويضها سياسيا و سحب بساط االلتفاف اجلماهريي من خالل إدخاهلم إىل جمالس الشور
 .عنها و تفادي الصراع املسلح معها 

ال سبيل للخروج من الركود السياسي يف املنطقة العربية من دون منو رأي عام مؤطر من األحزاب  •
 خيارات سياسية السياسية و اجملتمع املدين يفرض إرادته على النخب العربية احلاكمة و يدفعها حنو تبين

 .واقتصادية و اجتماعية ختدم حقوق اإلنسان العريب و مصاحل املنطقة العربية

وضع املتأزم لدور األحزاب السياسية العربية يف عملية  التحول الدميقراطي بعاملني أساسيني األول ليرتبط ا •
 ااملغلقة للنظم السياسية العربية أميتعلق بالضوابط و اآلليات املقيدة للعمل احلزيب و اليت ترجع إىل البنية 

العامل الثاين فريتبط ببنية األحزاب العربية ذاهتا اليت عجزت عن تطوير هياكلها التنظيمية القيادية و أطرها 
 .الفكرية و أعادت إنتاج سلبيات النخب احلاكمة وبالتايل أخلت بعملها السياسي و احلزيب

نظمة يف بعض األقطار العربية و أصبحت مطروحة كبديل عن ظهور جمموعة من احلركات االحتجاجية امل •
 .األحزاب السياسية خاصة بعد جناحها يف وظيفة التعبئة اجلماهريية

يدل احلراك االجتماعي على حيوية الشارع العريب و إن اختلفت مربرات و دواعي املظاهرات الشعبية من  •
قمة على ااملتضامنة مع الشعب الفلسطيين و الن االحتجاجات على رفع األسعار إىل املظاهرات احلاشدة

 .الكيان الصهيوين و الواليات املتحدة األمريكية

أدى تدين مستوى أداء وفاعلية أجهزة الدولة و مؤسساهتا و استشراء الفساد املايل و اإلداري يف النظم  •
ملواطنني من التمتع حبقوقهم ذلك سلبا على حرمان اانعكس السياسية العربية إىل تآكل قدرهتا التوزيعية و 

 .، وأدى الحقا إىل عدم االستقرار السياسي واالجتماعي االقتصادية و االجتماعية و غريها

متارس انتهاكات حقوق اإلنسان جهات حكومية و أطراف غري حكومية ذلك أن عمليات االعتقال  •
جهزة و املؤسسات األمنية كما أن اجلماعي و التعذيب يف السجون و منع املظاهرات السلمية تقوم هبا األ

القيود املفروضة على تنظيمات اجملتمع املدين و األحزاب السياسية منبعها القوانني و التشريعات الصادرة 



 

 
 

- 182 -

 يف اجلماعات املسلحة  لطراف غري احلكومية فتتمثأما االنتهاكات املمارسة من األ، عن اهليئات الرمسية
 .و اجملتمعاليت اخنرطت يف العنف ضد الدولة 

تعرب عملية التحول الدميقراطي عن صريورة اجتماعية و سياسية يتطلب جناحها خلق و إنضاج شروطها  •
الداخلية من تنمية اقتصادية و عدالة اجتماعية و تقوية لدور اجملتمع املدين و ثقافة سياسية و تفكيك لبنية 

 .االستبداد و هياكله السياسية

إسالمية إىل أو ارضة للنظم السياسية العربية سواء كانت ماركسية أو قومية اجتهت العديد من النخب املع •
تبين جمموعة من املطالب و اليت أوجدت قواسم مشتركة بني أغلب احلركات االجتماعية و ميكن إمجال 

 :تلك املطالب فيما يلي

  .املواطن العريباملطالبة ببناء جمتمع املواطنة الذي ال مييز بني مواطن و آخر و حيفظ كرامة  -
املطالبة بتحديث بنية النظم السياسية العربية حىت تكون قادرة على التفاعل مع مدخالت البيئتني   الداخلية  -

  .و اخلارجية و حتقق مصاحل الشعوب
يات الداخلية داملطالبة بتفعيل إمكانات و قدرات املنطقة العربية و حتقيق التنمية االقتصادية ملواجهة التح -
 . املنطقةيطة ستهدف إعادة رسم خرتخلارجية خاصة يف ظل التهديدات األمريكية و الصهيونية اليت وا

إال أهنا ما زالت تعاين من نقص املهارات  ،رغم تزايد عدد مؤسسات اجملتمع املدين العريب و تعدد نشاطاهتا  •
ا مرهون برضا السلطات الرمسية ن ممارسة نشاطاهتا و القيام بوظائفهأالتنظيمية فضال عن اقتناع بعضها ب

ينفي  مماا تابعة هل بالتايلو ،مالءات و إغراءات السلطة إلعليها، و هو ما جيعلها أكثر عرضة لالستجابة 
 .عنها صفة املنظمات غري احلكومية

الذي دستوري البعد فهناك الىل عدة أسباب إتعثر التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية  عزىي •
س خلل العالقة بني السلطات لصاحل السلطة التنفيذية، و بعد مؤسسي يعرب عنه ضعف اهلياكل واألطر يعك

و بعد ثقايف يتمثل يف غياب ثقافة سياسية تدعم حقوق اإلنسان   احلزبية و مؤسسات اجملتمع املدين
ا طريقا للتطبيق، وحرياته و بالتايل ستظل تلك احلقوق و احلريات منصوصا عليها دستوريا و ال جتد هل

وتنشأ األحزاب و املنظمات و ال تلتزم مبعايري الشفافية و احملاسبة و الرتاهة، و تنظم االنتخابات و يظل 
مبدى جتدر الثقافة السياسية اليت تعترب  اكانت يف غري صاحل النخب احلاكمة مرهونن احترام نتائجها إ

 .القاعدة األساسية لنجاح أي حتول دميقراطي

بعض النظم السياسية العربية احتواء تنامي حركات اإلسالم السياسي من خالل مزيج من  عتاستطا •
حيث قامت إستراتيجية التكيف على تبين  ، السياسية يف مواجهة تلك احلركاترقابة التكيف و القمع و ال

تراتيجية القمع الربامج االجتماعية و السياسية و الثقافية لتلك احلركات حالة األردن و املغرب أما إس
هتديدا لشرعيتها مثل تونس، ليبيا، تعتربهم فكانت يف التعامل بقسوة مع أوالئك النشطاء اإلسالميني الذين 
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سوريا، العربية السعودية، أما إستراتيجية الرقابة فتستخدمها النظم السياسية العربية لتقييد العملية السياسية 
لمشاركة يف االنتخابات و تشكيل الربملانات مثل فتح اجملال لكالرقابة على نشاط األحزاب السياسية و 

  .  ، كما مزجت تلك النظم بني االستراتيجيات الثالث التكيف و القمع و الرقابة اجلزائر، مصر
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  الرابعالفصل 

  .يف اجلزائر التحول الدميقراطيعوامل 

  
شكلت مدخالت للنظام السياسي معرفة خمتلف العوامل اليت الدميقراطي  فهم التحوليستدعي            

اىل االنتقال من األحادية اىل التعددية السياسية، و يتفق علماء السياسة  اوأّدت هب ةاحلاكم خبةالنيف أثّرت و
بيئته االجتماعية، كما قد  منتكون داخلية أي من النظام السياسي أو أو التغري اليت قد على مصادر التحّول

  .لدوليةضغوطات البيئة ا تكون خارجية ناجتة عن

، الداخلية اليت كان هلا تأثري يف التحول الدميقراطي سواء العوامل تقدم الدراسة يف هذا  الفصل خمتلف          
 النظامداخل قوى  رز أزمة مراكزا أفمم ، صراع بني التيار االنفتاحي و التيار احملافظالمثلة يف واملت السياسية منها

االقتصاد الوطين اليت انعكست سلبا على  وضعية االقتصادية االجتماعية الناجتة عن تدهورالعوامل  و ،السياسي 
وكذا نشاط التيار  ،انتشار احلركة اإلسالمية و منو ممثلة يف الثقافية العواملاألوضاع االجتماعية للمواطنني، و

اإلدارية الناجتة عن فساد اجلهاز  العواملوجود أزمة مشاركة وأزمة هوية يف اجملتمع، و يدل على الرببري مما
  .االقتصادية الدوليةو ضغوطات السياسية اإلداري، أماّ العوامل اخلارجية فتتمثل يف ال

  :مهاميكن تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني رئيسيني  

  .الدميقراطي الداخلية للتحولالعوامل : املبحث األول

  .للتحول الدميقراطيالعوامل اخلارجية : املبحث الثاين



 

  :املبحث األول

  :للتحول الدميقراطيالعوامل الداخلية  

سامهت يف دفع التحول الدميقراطي يف اجلزائر  الداخلية اليتاملبحث على دراسة العوامل  هذا ركزي  
و املستند إىل الشرعية  1989ذلك أن النظام السياسي القائم على احلزب الواحد منذ االستقالل و إىل غاية 

فقد توازناته الداخلية خاصة مع تفاقم أزماته الداخلية على الصعيد  ةالتارخيية و الشخصية الكاريزمي
  .االجتماعي و الثقايف  ،االقتصادي،السياسي

العوامل السياسية يف صراع مراكز قوى النظام السياسي بني التيار احملافظ يف احلزب من جهة، و التيار تتمثل 
أما .حول جممل القضايا السياسية و االقتصادية املرتبطة بالدولة اجلزائريةأخرى اإلصالحي يف الرئاسة من جهة 
 ةاليت أحدثت خلال يف التوازنات االقتصادي األزمة االقتصاديةفتتمثل يف  العوامل االقتصادية و االجتماعية

، كتدين القدرة الشرائية وانتشار البطالة وغريها الكربى، مما انعكس سلبا على األوضاع االجتماعية للمواطنني
  .اهتزاز شرعيته  ىلإو كشفت عجز النظام السياسي عن الوفاء بالتزاماته االقتصادية واالجتماعية و أدت 

خمتلف التيارات اليت كانت تنشط يف اخلفاء مث برزت يف الساحة  واإلدارية الثقافيةالعوامل  ضمنتتن
وأصبحت تشكل معارضة حقيقية للنظام و تطالب حبقوقها كاملشاركة السياسية و االعتراف هبويتها 

رشوة، هذه مظاهر الفساد كال انتشاريف فساد اجلهاز اإلداري، الذي أدى إىل  وتكمن العوامل اإلدارية.الثقافية
يف ظل الظروف .املعارضة متهمة النظام بتبذير أموال الشعب استغلتهاوالتصرفات السيئة  تالسلوكيا

من القرن  تاالقتصادية الصعبة و السياسية و الثقافية املتأزمة اليت عرفتها اجلزائر خاصة مع منتصف الثمانينا
الذي تآكلت شرعيته و مكانته يف الواحد  عن أزمة نظام احلزب 1988أكتوبر  كشفت أحداتكما . املاضي
  :  ميكن معاجلة النقاط السابقة يف ما يلي .التحول الدميقراطي يف اجلزائر و بالتايل دفعت باجتاه اجملتمع،

  .العوامل السياسية: أوال -

 .العوامل االقتصادية و االجتماعية: ثانيا -

 .العوامل الثقافية و اإلدارية: ثالثا -

 .يف التحول الدميقراطي 1988دور أحداث أكتوبر : رابعا -



 

  السياسيةالعوامل : أوالً

أحد العوامل  -و املتمثلة يف صراع مراكز القوى داخل النظام السياسي -تشكل العوامل السياسية
، مث تحريريةجذور الصراع على السلطة إىل فترة الثورة الترجع يف اجلزائر، و  دميقراطيال لالرئيسية للتحو

، "هواري بومدين"متيزت الفترة اليت أعقبت وفاة الرئيس .1962برزت بصورة جلية يف ما عرف بأزمة صيف 
 كان قد اجليش إال أنبصراع كان هو اآلخر على السلطة، و بعبارة أخرى حول من خيلف الرئيس الراحل، 

 ،1"حممد الصاحل حيياوي"ن ميثله السيد ، على حساب التيار الذي كا"الشاذيل بن جديد"حسم الترشيح لصاحل
، و تعرب "عبد العزيز بوتفليقة"يقوده السيد  كان املؤيد لسياسة االنفتاح االقتصادي الذي و على حساب التيار

قبل إبراز إىل .هذه املؤشرات عن حقيقة أساسية مفادها أن اجليش يؤدي أدوارا حامسة يف القضايا املصريية للبالد
  .لسياسية يف التحول الدميقراطي ،تقتضي الدراسة التطرق إىل طبيعة النظام السياسي اجلزائريدور العوامل ا

  : طبيعة النظام السياسي و أزمة نظام احلزب الواحد - 1
متيزت الفترة األوىل اليت أعقبت االستقالل الوطين بعدم االستقرار السياسي و الصراع على السلطة و الذي برز 

جون لوكا "حول من ميلك الشرعية يف تسلم السلطة، و ضمن هذا اإلطار يقول الكاتبان  1962يف أزمة صيف 
أن كافة األزمات اجلزائرية تتمحور حول قضية الشرعية مبعىن آخر أن كل طرف يعلن أنه " و كلود فاتان

يتمسك  صاحب الشرعية و ال يعترف ألي طرف آخر أو هيئة أخرى باحلق يف فض الرتاع باسم املبادئ اليت
و احملاولة االنقالبية  1965جوان  19و أزمة  1962هبا اجلميع و األمثلة على ذلك كثرية مثل أزمة صيف 

  .2 الزبرييطاهر اليت قادها العقيد  1967عام الفاشلة 
يف  1963اعتمد النظام السياسي اجلزائري بعد االستقالل على نظام احلزب الواحد حيث نص دستور 

أن  "لوكا و فاتان"بوضوح على التزام القيادة يف اجلزائر بنظام احلزب الواحد، و يشري الكاتبان ) 23(املادة 
كما أن  ،تربير وحدة احلزب يرجع  إىل كون التعددية احلزبية تعكس جمتمعا يتكون من طبقات متناحرة

 من متكن اجلماعات الضاغطة األجنبية التعددية وفقا آلراء ميثاق اجلزائر ينبغي حماربتها يف البلدان النامية ألهنا
التدخل يف الشؤون الداخلية هلذه البلدان أو تتيح الفرصة لبعض األفراد يف الداخل لتضخيم املشاكل املوضوعية 

  .3و ممارسة الدمياغوجية و التضليل

مت هرم السلطة ، إىلاهلواري بومدين العقيد  الذي أدى إىل وصول 1965جوان  19 بعلى إثر انقال
إنشاء جملس للثورة تركزت يف يد رئيسه العديد من السلطات فقد كان رئيسا للمجلس و رئيسا جمللس الوزراء 

                                                 
الرابع لحزب جبهة التحرير  آلف الرئيس الراحل هواري بومدين السيد محمد الصالح يحياوي بتحضير المؤتمر -1

  ، أما السيد عبد العزيز بو تفليقة فيعتبر من أعضاء مجلس الثورة و من المقربين من الرئيس الراحل .الوطني
الترجمة، معهد رسالة ماجستير،(  .»المؤسسات السياسية الجزائرية عن جون لوآا و جون آلود فاتان« صالح، بلحاج،  -2
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جيمع العديد من الوظائف و السلطات السياسية و االدارية إىل جانب الدوائر املرتبطة مباشرة برئاسة مما جيعله 
ياسية السابقة، و أصبح هو صاحب السيادة احلقيقية اجمللس و بالتايل حل جملس الثورة حمل مجيع املؤسسات الس

و الذي جاء إلضفاء صفة ، 1977و انتخاب اجمللس الشعيب الوطين عام  1976إىل غاية املصادقة على دستور 
، و قاعدة لنظام احلكم املرتكز على احلزب الواحد و أولويته على 1965عام الشرعية على ما مت القيام به 

  .1دة القيادة السياسية للحزب و الدولة و وحدة السلطةأجهزة الدولة و وح

ستند النظام السياسي اجلزائري على الشرعية الثورية يف تربير حكمه حبكم أن جبهة التحرير الوطين هي إ
اليت قادت الثورة و حققت االستقالل الوطين، كما استند إىل ما يسمى بالزعامة الفذة على رأس احلزب 

شارت له الدراسات املهتمة بتجربة احلزب الواحد يف الوطن العريب و منها جتربة احلزب والدولة و هو ما أ
صراعا  شهد النظام السياسي اجلزائري يف الفترة اليت أعقبت وفاة الرئيس هواري بومدين.2الواحد يف اجلزائر

بعد وفاة الرئيس بومدين مباشرة برز دور اجليش السياسي «  "عبد احلميد مهري"حيث يقول على السلطة 
بدعم اجليش لترشح الرئيس الشاذيل بن جديد لرئاسة اجلمهورية و جاء املؤمتر الرابع جلبهة التحرير الوطين 

يف اللجنة  االذي انعقد إذ ذاك فكرس الصيغة اليت أقرها الدستور و عني عددا من الضباط السامني أعضاء
  . 3»ة للحزباملركزي

  :الدراسات اليت تناولت حتليل النظام السياسي اجلزائري بأنه يتصف باخلصائص التاليةتؤكد         

و هي سلطة  1976دستوريف تنفيذية حيث يبدو تفوق الوظيفة ال "لوكا و فاتان"أنه حكم سلطاين حسب  -
سلطة سياسية أو إدارية أو بشيء من النجاح حتقيق استقاللية عن كل مجاعة تتمتع بها حياول رئيس
 4.اجتماعية

حيث يظهر الرئيس كضامن لالستقرار : املاركسي مباملفهو 5"اباريتالبون"أن النظام اجلزائري هو من النوع  -
 .بني الفئات و الطبقات االجتماعية و هي مسة تعكس عدم اكتمال بناء الدولة اجلزائرية

األطروحة السلطانية األوىل وقال " ناير"العسكرية حيث انتقد أن النظام السياسي هو نوع من البريوقراطية  -
أن الرئيس اجلزائري يرتكز تناوبا على هذه اجملموعة أو تلك و هو املمثل النخبوي جلماعة حمددة و هي 

برتية فهي ال تصلح للتحليل ألن هذا الشكل من السلطة اأما األطروحة البون. مجاعة املصاحل العسكرية
و بالتايل فإن  ، ميكن جتسيدها و بنيويامتوازنة اقتصاديا متطورا و طبقات مهيكلة عضويا و ترض جمتمعافي

، و ميكن أن ندرج ضمن 6البريوقراطي-هو من النوع العسكري "ناير "النظام السياسي اجلزائري حسب
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النوع  اليت أكدت أن طبيعة النظام السياسي اجلزائري هي من" عبد القادر يفصح"هذا اإلطار دراسة 
 .1العسكري البريوقراطي

يصف ويليام زارمتان النظام السياسي بأنه من نوع الدولة العسكرية املوسعة حيث انصب حتليله على فترة  -
الرئيس الشاذيل بن جديد مركزا على مفاهيم جديدة يف التحليل و هو مفهوم النخب و دورها يف السياسة 

 .2ات كبريةو العالقات الزبونية اليت تصبح ذات صالحي

إىل أن طبيعة " عبد الباقي اهلرماسي"هناك دراسات أخرى للنظام السياسي اجلزائري حيث توصل الكاتب  -
فوصف النظام " عدي اهلواري"أما الكاتب ،  Mobilisateur"3"عبوي تاحلكم يف اجلزائر هي من النمط ال

لكن هذه األبوية اجلديدة ال تعين  "neo-patrimonilism"السياسي اجلزائري بالشخصي و األبوية اجلديدة
 .4أن السلطة متجانسة و بالتايل بعيدة عن ضمان استقرار السلطة

  :يف النقاط التاليةي القائم على التنظيم السياسي الواحد إمجاال ميكن إبراز أزمة النظام السياسي اجلزائر

حبه من احتكار للسلطة من قبل تؤدي حتما إىل طريق مسدود ملا يصااألحادي أن طبيعة النظام السياسي  •
ا يساعد على خلق وضع متفجر إن عاجال أو آجال بسبب إقصاء قوى اجتماعية ذات ممأقلية متعسفة 

 .توجهات سياسية و عقيدية مغايرة

على  سيطرة بىن قدمية تعتمد على عالقات القرابة و اجلهوية و الزبونية و هو ما يضفي الطابع االنقسامي •
سريورة منو ثقافة سياسية و يؤدي إىل فراغ مؤسسي حول النظام متلؤه عناصر مرتشية جملتمع و يكبح ا

 .5تتلون مبختلف التلوينات السياسية مسايرة الظروف و املناسبات

يف املمارسات السياسية لنظام  6 -"عدي اهلواري"سميها كما ي-أزمة اإليديولوجية الشعبوية ترسخت  •
احلكم و أصبحت التعبئة اجلماهريية الواسعة مبثابة مصدر للشرعية، و يف الوقت ذاته أداة لبلوغ اهليمنة من 
قبل الفئات املسيطرة اقتصاديا و اجتماعيا مستخدمة لذلك منظومة قيمية و معيارية تؤدي فيها 

حيث استقطاب اجلماهري باستغالل مشاعرها و طموحاهتا  اإليديولوجية الشعبوية دورا مركزيا من خالل
إن املشاركة يف اجلزائر ال ميكن أن تأخذ إال الشكل التعبوي يف ساعات « : "عبد القادر اهلرماسي"يقول

 7.»احلماس، أو شكل املشاركة املراقبة ضمن اإلطار التضامين عند حل املشاكل القطاعية
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بني الطبيعة التقليدية للنظام السياسي و املتمثلة يف انفراد الزعيم باحلكم و الرأي و حماولة إخضاع  ضالتناق •
من جهة  و حماولة إبراز مظهره العصري عن طريق ممارسات شكلية مثل االنتخابات ،اجلميع من جهة

 .ثانية

مضمونه االجتماعي و قاعدته الطبيعة العشائرية للنظام و سيطرة املصاحل الفئوية الضيقة اليت تشكل  •
املوضوعية و االعتماد يف استمراره على الريع البترويل الذي يوزع على شكل هبات و إقطاعيات تبعا 

  .1الطاعة و التبعية للزعيم و مجاعته و ملعايري الوالء

  :النظام  قوىصراع مراكز  - 2

يتم انتخابه للرئاسة باعتبار  حىت 1979 عاممؤمتر احلزب  يف "العقيد الشاذيل بن جديد" أشاد املراقبون بترشيح 
و كانت األنباء تردد بأن الرئيس سوف  فيه، "املتطرفني"ينب أعضاء احلزب على " للمعتدلني"ذلك انتصاراً 

حيرر االقتصاد بإطالق احلرية للمستثمرين يف القطاع اخلاص و انتهاج سياسة خارجية أكثر ليونة مع املغرب 
بدأ احلزب يأخذ " هواري بومدين"و منذ وفاة الرئيس الراحل . 2بالنسبة ملسألة الصحراء الغربيةاألقصى 

مع بداية الثمانينات بدأت و.صراع بني احلزب ومؤسسة الرئاسة الحقا إىلمما أدى مكانته يف النظام السياسي 
تربز أزمة مراكز قوى يف النظام حول قضايا هامة تتعلق مبستقبل النظام السياسي و االقتصادي يف اجلزائر 

  :يف تيارين رئيسيني مها متثلت أطراف هذا الصراع،

رية على جمموعة من اإلصالحيني يف رئاسة اجلمهوميثله  و كان و يعرف باجلناح اإلصالحي،: التيار األول  - أ
العقل املنظم على مستوى  كانالذي " العريب بلخري"و بعض ضباط اجليش أبرزهم " الشاذيل بن جديد"رأسهم 

 ا، باعتباره كان ينّشط فريق"مولود محروش"منها اليت يقودها  ،الرئاسة، باإلضافة إىل حساسيات أخرى معروفة
 :هذا التيار يفو تتمثل أطروحات . 3خمتلف األجهزة يف من إطارات الدولة 

الدعوة إىل االنفتاح االقتصادي بفتح اجملال للقطاع اخلاص، و رفع قيود الدولة على النشاط االقتصادي  -
والتجارة اخلارجية حبيث تصبح تلك النشاطات تسري وفقا لقوانني السوق ، و حجتهم يف ذلك فشل النظام 

  . االشتراكياالقتصادي 
على حتويل املساحات الزراعية العمومية إىل وحدات صغرية مع تشجيع االهتمام بقطاع الزراعة و العمل  -

 .اخلواص يف هذا اجملال
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االقتصادية املعتمدة  لسياسةلانتقادات  حيث وجهابقيه سلمغايرة  اقتصاديةاتبع الرئيس الشاذيل سياسة 
يف املؤسسات العمومية، و عمل من جهة أخرى على  املمثللقطاع العام ا كما انتقد احملروقات،على قطاع 

  .1دوره يف تلبية حاجيات املواطننيب اإلشادةتشجيع القطاع اخلاص و

حممد الشريف "و يعرف باجلناح احملافظ، و يضم عدة شخصيات أبرزها مسؤول احلزب : أما التيار الثاين -ب
مع بداية الثمانينات و فرض مراقبته على  طينجبهة التحرير الو، الذي استطاع إعادة تنشيط حزب "مساعدية

مسح له بفرض و قوية لكتل احلزب التعبئة المجيع حمافظات احلزب ومنظماته اجلماهريية ما مكنه من التأطري و
كما يضم هذا التيار االحتاد العام للعمال اجلزائريني ،و بعض  .2وزنه السياسي و إعادة التوازن داخل النظام

، ويدافع هذا التيار عن األطروحات "أمحد طالب اإلبراهيمي"ني ،و الشخصيات الوطنية مثل الضباط العسكري
  :3التالية 

  .مسك باالشتراكية كمرجعية أساسيةّتال -
 .م ملكية الدولة و ضرورة احتكارها للتجارة اخلارجية و قيام مشاريعها على التخطيطيدعت -
 .الوطين ألهنا قادت عملية التنمية و حققت مكاسب معتربةيدعو إىل سيطرة الدولة على إدارة االقتصاد  -

بينهما  االختالفيتضح " واحملافظ االنفتاحي" بناءا على القناعات اإليديولوجية والفكرية لكال التيارين
"  استطاع الرئيس.االشتراكي، بينما بقي التيار احملافظ متمسكا بالتوجه ليربايلله توجه  االنفتاحيباعتبار التيار 
بعد فترة وجيزة من توليه احلكم أن يطيح مبعارضيه و خاصة املدافعني عن استمرار سياسة التنمية " بن جديد

السابقة، فتم إبعاد الشخصيات السياسية اليت تصارعت على احلكم بعد وفاة الرئيس بومدين، و خاصة أعضاء 
  .4الكبار يف القطاع االقتصادي، وحىت بعض املسؤولني "حممد الصاحل حيياوي"جملس الثورة و منهم 

مسؤوال عن " حممد شريف مساعدية"يف الفترة اليت عّين فيها حزب جبهة التحرير الوطين عرف  
األمانة الدائمة للجنة املركزية وضعاً جديداً، جعله حيتل مكانة بارزة يف النظام السياسي مقارنة مع الفترة األوىل 

أصبح يفرض على  1980ش فيها، فاملؤمتر االستثنائي املنعقد يف جوان من حكم الرئيس هواري بومدين اليت مهّ
من قانونه الداخلي ،كما ) 120(كل مسؤول يريد تقلد وظائف يف أي مستوى عضويته يف احلزب طبقا للمادة 

: أمجعت جلنة احلزب على املناصب اليت ينبغي أن يستشار املكتب السياسي لتعيني املسؤولني فيها وهي
ء احلكومة، األمناء العامون للوزارات، املرشحون لعضوية اجمللس الشعيب الوطين، الوالة، السفراء، أعضا «

                                                 
بن جديد ال إصالحات اقتصادية من دون إصالحات  الجزائر تنتظر مؤتمر جبهة التحرير الوطني   « آافي، طبراني، -1

  .28ص ،1988- 10-21، بتاريخ  مجلة الصياد .»سياسية 
2 - Dahmani, op.cit,p94. 
3 - Ibid, p94. 
4 - Yefsah, op.cit, p345. 



 

اجلماهريية،  تأعضاء جملس احملاسبة، النائب العام و رئيس احملكمة العليا، أعضاء األمانات العامة للمنظما
  .1»مديرو املؤسسات االشتراكية الكربى

مثلت مرحلة ما بعد املؤمتر الرابع أرقى مرحلة حلزب جبهة التحرير الوطين حيث حاولت العناصر 
احملافظة فيه التأسيس لعهد احلزب احلاكم مبعىن مشاركته يف كل قرار هام يتخذ يف أي قطاع من القطاعات 

لى كافة القضايا، و تذعن احليوية، أي حماولة ترجيح كفة القرار السياسي على غريه، ويصبح احلزب مشرفا ع
هذه البديهية مل تكن مقبولة من اجلميع ،و ال سيما  «فإن " علي بن حممد"اإلدارة لقراراته السياسية، وحسب 

ضمن هذا اإلطار مت .2»اليت ترى نفسها أوىل باحتكار القرار، و االنفراد مبقومات التصرف فيه  تمن اجلها
يرأسه األمني العام للحزب  جديد بإنشاء جلنة مركزية و مكتب سياسيإعادة تنظيم احلزب يف عهد الرئيس بن 

الذي هو رئيس اجلمهورية هذا األخري الذي قاد عملية تغيري عكسي للسياسة االقتصادية السابقة مما أدى إىل 
ر عملية أزمة تطورت فيما بعد إىل صراع مكشوف داخل حزب جبهة التحرير الوطين، هذا الصراع أّخ

عدم متكن  إىلبشكل واضح وزاد من الصراع بني احلزب و املعارضة املتزايدة يف الساحة ،ويرجع هذا  االنفتاح
 نورد القوىمراكز  فكرة صراع  و للتدليل على. 3التنموية اجلديدة اإلستراتيجيةمن عزل معارضي " بن جديد"

  :املراحل التالية 
متثل أول مؤشر : 1986غاية إقرار امليثاق الوطين  إىل 1979متتد من املؤمتر الرابع للحزب  :املرحلة األوىل  -  أ

و عزز بالالئحة التقييمية  1979الذي رفع يف أواخر " املراجعة"لإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر يف شعار 
منها و اتضح  1980اليت صادق عليها املؤمتر االستثنائي للحزب يف جوان  )1978-1965(للمرحلة البومدينية 

أن استمرار  «التنمية الوطنية تعترضها نقائص و سلبيات حتتاج إىل مراجعة ،و رأى مؤمتر احلزب أن مسرية 
جاءت .4»هذا الوضع املختل من شأنه أن يؤثر تأثريا سلبيا على األبعاد السياسية واالجتماعية ملسرية التنمية 

اخلطاب السياسي للسلطة دف و كان ه "من أجل حياة أفضل"حتت شعار " بن جديد"لفترة األوىل من حكم ا
، من جهة ثانية  منط التنظيم االشتراكي للمجتمعحماوال حتطيم و ،من جهةبناء قاعدة اجتماعية آنذاك هو 

خاصة أن الظروف االقتصادية للبالد كانت جد مواتية النتهاج هذا املسلك مع ارتفاع أسعار احملروقات اليت 
  .5الفترةحققت استقرارا نسبيا للنظام يف تلك 

مع بداية الثمانينات بدأت البورجوازية الصناعية داخل دوائر النظام تسعى إىل فرض نفسها حماولة   
هذا التحول خاصة مع إقرار املخطط اخلماسي األول  ، تأكدتسيري التحالف االجتماعي يف إطار الدولة الوطنية

                                                 
  .97، ص1998دار األمة، : الجزائر. حقائق ووثائق :بومدين هواري حزب جبهة التحرير بعد علي، بن محمد،-1
  .102مرجع ، صنفس ال -2
  .197صمرجع سابق ،آخرون، غسان و -3
. 1980وثائق المؤتمر االستثنائي جوان حزب جبهة التحرير الوطني، الشعبية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  -4

  .22نشر قسم اإلعالم مطبعة بن بولعيد، ص: الجزائر
رسالة ماجستير، معهد العلوم السياسية و العالقات ". (تناقضات نمط تنظيم المؤسسة العمومية االقتصادية"يزيد،مزعاش، -5

  .42، ص)1994الجزائر،الدولية، جامعة 



 

الصناعي أراد بناء نفسه عن طريق  االنفتاحييار للبالد، فالت الذي يدل على توجه جديد يف السياسة االقتصادية
. 1يف التسيرياعلية أسلوب الصناعة الصغرية و املتوسطة حيث طرح تفكريا جديدا حول مسألة املردودية و الف

التيار اإلصالحي أن يفرض االنفتاح االقتصادي بالتدريج و تأكد ذلك مع إعادة هيكلة  ستطاعإ وقد
إن حترك القيادة اجلديدة حنو ما  «":مغنية األزرق"،يف هذا الصدد تقول األستاذة*املؤسسات الوطنية الكربى

أكد . 2»ليس نتيجة قرار معتمد و إمنا هو نتيجة تطور طبقي  ليربالية وصفه املراقبون بأنه سياسة اقتصادية
على الرئيس بن جديد يف عدة جلسات رمسية مع جملس وزرائه سخطه على النظام االقتصادي القائم 

  .القطاعات احليويةللعديد من االشتراكية بسبب احتكار الدولة 

  "بن جديد"مع منتصف الثمانينات ظهر جليا أن هناك أزمة مراكز قوى داخل النظام، خاصة مع عزم   
ريات على نص امليثاق الوطين حىت يتالءم مع املنظومة االقتصادية و االجتماعية اجلديدة، و برر يإحداث تغ

ومما زاد  االقتصاد الوطين الناتج عن سوء التسيري اإلداري، أصابالذي بسبب اخللل جلوءه هلذا التغيري الرئيس 
، برز هذا الصراع بني اإلصالحيني بقيادة  1986خاصة سنة  االخنفاض السريع ألسعار احملروقات تدهورا األمر

"   شريف مساعدية "احملافظني يف احلزب بقيادة الرئيس بن جديد الذي يتبىن النظرة االقتصادية االنفتاحية، و 
كان يستعمل جريدة " اإلصالحي"، وقد كشفت الصحافة الرمسية هذا الصراع، فالتيار  املدافع عن االشتراكية

و شعاراته هي الواقعية، الرباغماتية،  الكفاءة، االنضباط ، الوطنية  للدفاع عن أطروحاته" اجلزائر األحداث"
اقفه من وفيقف ضد التوجه االنفتاحي وعلى الطريقة الدفاعية يّعرب عن أفكاره و م" احملافظ"التيار  والشبيبة، أما

حرب التحرير و بعد  أثناءو دورها  الوطين ، و كان ميجد جبهة التحرير"الثورة اإلفريقية"خالل جريدة 
على االشتراكية و املكتسبات راهن يبريالية املتوحشة و اإلمربيالية، و بقي يضد الل كان يقف االستقالل، كما

 . 3االجتماعية وامللكية العامة للدولة

إال  ،مناضلي احلزب بضرورة مراجعة التسيري اإلداري لالقتصاد عرغم حماولة الرئيس بن جديد إقنا 
 ،مسؤول احلزب " شريف مساعدية"يعتقد أن أهم عائق أمامه هو السيدالرئيس كان وأهنم رفضوا مسعاه، 

إالّ أنّ احلزب مل يكن له . 4الذي عينه الرئيس يف إطار مسعى آخر يتمثل يف التخلص من بقايا عهد بومدين
اجمللس الشعيب الوطين و االجتماعات النظامية الرئاسة جلسات  دور يف التغيري،ومل يتعد رد فعله على مساعي

سارت األمور . 5ألخرى للنظام القائمللحزب، ومل تكن قدرته على جتنيد الشارع لتساوي قدرة األجهزة ا

                                                 
  . 40، صالسابق نفس المرجع مزعاش ، -1 
، و يقصد بإعادة هيكلة 1980أآتوبر  4المؤرخ في  42-80تمت طبقا للمرسوم الرئاسي رقم : إعادة هيكلة المؤسسات *

رسته المؤسسات هو تقسيمها إلى مؤسسات صغيرة تتخصص آل واحدة في نشاط محدد، مما يعني سحب االحتكار الذي ما
و بالتالي الوصول إلى اقتصاد منتج قائم على المردودية  على القطاع اإلنتاجي في مجال اإلنتاج و التسويق و االستثمار

  .االقتصادية
  .223ألزرق، مرجع سابق، صا -2

3-Dahmani, op. cit, p88- 89.  
  .6-5الجزائر ب د ن، ص. 1999-1988الجزائر من فوق البرآان حقائق و أوهام محمد، تمالت،  -4 
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اإلثراء مل  بيد أنّ عملية 1986الذين أقدموا على إثراء امليثاق الوطين  واعتماده مع بداية  االنفتاحينيلصاحل 
فمبدأ احلزب الواحد مت  ،تفصل يف اإلشكال السياسي املطروح ومل يطرأ أي تغيري ملحوظ على النظام السياسي

ته على مجيع املنظمات االجتماعية و املهنية، أما عن مشكلة اهلوية فقد نص امليثاق من التأكيد عليه و وصاي
النامجة عن  -أفقدت األزمة االقتصادية .1جديد على إسالمية الدولة، وأشار إىل األصول األمازيغية للجزائر

 ستقطاب االجتماعي مماالسلطة آليات الضبط السياسي و اال -أسعار احملروقات مع منتصف الثمانينات اخنفاض
  .جعل الرئيس يدفع بوترية اإلصالحات االقتصادية لكن دون انفتاح سياسي

، 1986بعد ما مت إقرار ميثاق :1987-1986و هي مرحلة ما بعد إثراء امليثاق الوطين :  املرحلة الثانية - ب
استكمال عملية اإلصالحات االقتصادية اليت كان قد بدأها منذ توليه السلطة، رغم وجود تيار  سحاول الرئي
اليت أدت إىل تدهور وضعية االقتصاد الوطين القائم  و1986أضف إىل هذا األزمة االقتصادية لسنة  معارض هلا،

أوكل حيث ياسة اإلصالحات، مواصلة سعلى  املؤشرات من عزمية الرئيسو مل تثن تلك على الريع البترويل، 
و  1989 -1986بني " مولود محروش"األمني العام للرئاسة السيد  ميقوده *اإلصالحينيمن  املهمة إىل جمموعة

الذي  17-87القانون رقم  1987حبيث صدر يف ديسمرب  ،استطاعت هذه اجملموعة حتضري مشاريع اإلصالحات
 01-88صدور القانون رقم  1988جانفيصتها، و تاله يف خغّير طريقة استغالل األراضي الزراعية  و خص

على كان اخلاص باستقاللية املؤسسات العمومية االقتصادية، لكّن حتمس الرئيس لإلسراع باإلصالحات 
  .حساب النصوص اإليديولوجية و الدستور

ميثّل دستور كل دولة التشريع األساسي األمسى يف تدرج القواعد القانونية لكونه يتضمن النصوص اليت   
حتكم سري املؤسسات و العالقات الوظيفية بينها و بني اهليئات املشكلة جلهاز الدولة، و انطالقا من هذه الفكرة 

يف حني أن تلك القواعد  ،لة االشتراكيةجاءت يف ظل دستور الدو 1988جانفي  12فإن القوانني الصادرة يف 
و هو ما يعرب عن التناقض بني القوانني و بني دستور الدولة القائم على اخليار  ،2حتمل الصيغة الليربالية

القانوين و هو ما ذهب إلية الرئيس انب على حساب اجل ي، و مرد ذلك إىل غلبة اجلانب اإليديولوجاالشتراكي
و إذا ظهرت بعض التناقضات يف قوانيننا و مؤسساتنا الرمسية، فهذا ألننا  «: البن جديد يف خطابه حيث ق

أعطينا األولوية للجانب اإليديولوجي، حيث أن امليثاق الوطين كان عبارة عن برنامج يف حني أن الدستور يعرب 
 الليرباليةيني حنو يبدو أن اجتاه اإلصالح .3»عن برامج قانون مع كل التناقضات اليت تنجر عن هذه الوضعية 

                                                 
1 - Dahmani, op. cit, p89. 

محمد صالح بلكحلة و من غازي حيدوسي، مولود حمروش، عبد العزيز : آانت مكونة من : مجموعة اإلصالحيين *
غريب ، القريشي، محمد صالح محمدي من األمانة العامة للحكومة، فوزي عبد المالك مدير المصرف العام، محمد 

دار : ، بيروت)خليل أحمد خليل: ترجمة.(التحرير الناقص: الجزائرللتفصيل أآثر ارجع إلى آتاب غازي، حيدوسي، 
  .68، ص1997الطليعة للطباعة و النشر، 

  .46يزيد مزعاش، مرجع سابق، ص  -2
3-« Discoure de chef de l’état devant les walis , le 17-01-1989 ». El-Moudjahid, du 18-01-
1989,  p2 - 3. 



 

االقتصادية كان حماولة إلجياد وضع اقتصادي و سياسي غري متجانس مع دستور البالد القائم على اخليار 
  .االشتراكي مما جيعل تعديله حتمية و ضرورة ملحة

بدأت عملية التحضري هلذا املؤمتر منذ : 1988مرحلة التحضري للمؤمتر السادس للحزب :  املرحلة الثالثة -ج
فتم تشكيل اللجنة األوىل و هي " شريف مساعدية"برئاسة مسؤول األمانة الدائمة للحزب  1988جانفي 

أما اللجنة الثانية فهي خاصة " اهلادي خلذيري"خاصة بالتنظيم و الترشيحات ترأسها وزير الداخلية األسبق 
يد عبد العزيز خالف، أحد أنصار سياسة االنفتاح االقتصادي اليت شهدهتا بسياسة التنمية و كان يترأسها الس

 .1اجلزائر

حيث مجع أبرز وجوه التيار احملافظ  ،ما يالحظ على الطاقم احملضر هلذا املؤمتر هو عدم جتانس تركيبته 
خلذيري، مما و بعض أنصار التيار اإلصالحي مثل عبد العزيز خالف، و اهلادي " حممد شريف مساعدية" مثل 

جعل عملية حتضري املؤمتر و اليت بدأت يف القاعدة تسري يف  اجتاه معاكس ملا يريده التيار اإلصالحي بقيادة 
بتغيري جلنة حتضري املؤمتر  1988و يف مقابل هذا قام رئيس اجلمهورية يف جويلية  .2الرئيس الشاذيل بن جديد

أجهزة احلزب، وزاد من الصراع بني التيار اإلصالحي السادس، األمر الذي أدى إىل تضايق على مستوى 
إلصالح، و إن مل يكن اخلطاب الرمسي واضحا كثرياً لوالتيار احملافظ إىل حد اهتام الرئيس للحزب بأنه عدو 

اليت كان " الثورة اإلفريقية"مثل وضوح خطاب آخر أقل رمسية  فقد كانت اجلرائد مكانه املفضل وخاصة 
اليت كانت الرئاسة تقف " اجلزائر األحداث"، وجريدة "حممد شريف مساعدية"زب حيررها مسؤول احل

  . 3هاءورا

من خالل حتديه للحزب و تنظيم محلة ضد البريوقراطية  يهدف" اهلادي خلذيري"وزير الداخلية كان 
" بشري رويس"و الزحف على أماكن تواجده، أما وزير اإلعالم  ،إىل رد االعتبار لإلدارة و إىل زعزعة احلزب

و على صعيد آخر كان ،  ليربايلفقد كان ينتقد اشتراكية هواري بومدين عرب الصحافة و ينادي باقتصاد 
شريف مساعدية بدوره يرد بواسطة الصحف التابعة للحزب بوجوب االلتزام باالشتراكية و املكاسب الثورية 

التسيري االشتراكي للمؤسسات و تدعيم القطاع العام و مراقبة القطاع اخلاص و حتديد و الدفاع عن 
كما متيزت حركة اإلصالحات بتريث و غموض، حبيث ظهرت سلطة الدولة كأهنا جمزأة بني إحداث .4جماله

ن احلصول إصالحات عميقة و بني إرادة احملافظة على املواقع املصلحية على مستوى هياكل الدولة، اليت تضم

                                                 
1  - Abed, Cheref, Dossier Octobre. Alger : éditions la phonic, 1989, p170. 
2  - Ibid, p171.  
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كانت تتجاذهبا  1986ويرى البعض أن الدولة بعد سنة   .1و هذا بالنسبة جلميع التوجهات االمتيازاتعلى 
  .2عدة أطراف سواء يف جهاز الرئاسة أو جهاز احلزب أو غريمها

يفسر تسارع األحداث و تطورها حماولة كل تيار التمسك بأسباب قوته و نفوذه و من مث بقاء 
مصاحله مرتبطة به، أما املدافعني  أن التيار احملافظ ميكن القول عنه أنه استفاد من الوضع السابق ومصاحله، ألن 

عن التيار اإلصالحي فقد أدركوا أن توسيع نفوذهم و مشاريعهم يتطلب نظاما اقتصاديا مفتوحا يستطيعون من 
متكنت البورجوازية التكنوقراطية د لق«" :مغنية األزرق" األستاذةخالله استثمار رؤوس أمواهلم،وهنا تقول 

والبورجوازية الرائدة اقتصاديا أن تعزز نفسيهما حبيث وصلتا فيما بعد إىل نقطة كانا حيتاجان فيها إىل قدر من 
هو ما برز يف  و. 3»حرية العمل، و يبدو أن هذا هو وقت العمل بالنسبة إليها أي مع بداية حكم بن جديد 

 .أكد على حتمية اإلصالحات اجلارية للخروج من األزمة ، هذا األخري الذي فترة حكم الرئيس بن جديد
تطور صراع مراكز القوى بني التيار اإلصالحي يف الرئاسة التيار احملافظ يف احلزب ، و اتضح ذلك جليا يف 

  . التحول الدميقراطي يف اجلزائر و هو ما تتناوله الدراسة الحقا إىلاليت أدت  1988أحداث أكتوبر 

  .العوامل االقتصادية و االجتماعية: ثانياً

  :االقتصاديةالعوامل  - 1

اجلزائر الحقا، ذلك أن النظام شهدهتا اليت يف دفع عملية التحول الدميقراطي العوامل االقتصادية  سامهت 
األزمة االقتصادية النامجة أساسا عن بدأ يفقد توازناته مع سرعان ما  السياسي القائم على احلزب الواحد

 ،و يبدو أن منط التنمية الذي اعتمدته اجلزائر والقائم على فكرة التخطيط ،احملروقات لاخنفاض مدا خي
ذلك و جتلى ،بناء قطاع عام واسع اعتراه الفشلو  "الصناعات املصنعة"على منوذج  التصنيع القائم ،التأمينات

يف ضعف أداء املؤسسات العمومية االقتصادية اليت كلفت الدولة ثروات ضخمة و أصبحت تعاين عجزا ماديا 
  :تربز االختالالت اليت أصابت االقتصاد اجلزائري يف النقاط التالية.مستمرا

أخرى، بل عجز اجلهاز اإلنتاجي تقليص االعتماد على احملروقات يف الصادرات و تعويضها تدرجييا مبنتجات  −
  .4%93بقيت احملروقات حتتكر نسبة الصادرات من السلع و اخلدمـات حبوايل 

                                                 
1  - Dahmani, op. cit, p95. 

  : إلى حالة تفكك و استقالل آل جهاز عن اآلخر و يتضح ذلك  من خالل األجهزة التالية 1986وصلت الدولة بعد  - 2
  .جهاز رئاسة الجمهورية و برز فيه العربي بلخير  -
 .جهاز الحزب و على رأسه شريف مساعدية -
 .جهاز عائلة بن جديد و على رأسه أمين بورآبة -

خوجة،  :للتفصيل أآثر حول هذه الفكرة يمكن الرجوع إلى.محصلة لتوازن هذه األجهزة آانت قرارات بن جديد تشكل
  .32مرجع سابق، ص 
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عدم قدرة جهاز اإلنتاج عن متوين نفسه و إعادة متوينه باملواد األولية و نصف املصنعة حبيث أصبحت  −
 .من قيمة الواردات من السلع و اخلدمات هي اليت حتدد معدل استغالل طاقاته %32التبعية للخارج البالغة 

ضعف اآللة اإلنتاجية وعدم قدرهتا على حتقيق إشباع مرضي الستهالك السلع الغذائية و الصناعية، أو  −
 .1من جمموع الواردات %32حترير اجملتمع من التبعية للخارج يف متوينه البالغ 

مدى العجز الذي يعانيه االقتصاد اجلزائري القائم على الريع النفطي وتبعيته  نستخلص من تلك النقاط
و يرجع العديد من الدارسني أسباب تفاقم األزمة االقتصادية . للخارج يف متوين السوق االستهالكية للمواطن

  :يف اجلزائر إىل ما يلي

سبب املديونية أو على مستوى استرياد قطع عدم ختلص التنمية نسبيا من التبعية سواء على املستوى املايل ب -
  .الغيار و اليت تسيطر عليها الشركات الرأمسالية العاملية مما جيعل االقتصاد الوطين تابعا هلا

الصناعات الثقيلة،وتدخل الدولة بشكل كبري يف النشاط االقتصادي، و كرب حجم  ستراتيجيةعلى إعتماد اال -
اليت إىل دعم رأمسالية الدولة، و بروز واسع لفئات التكنوقراط اإلداريني القطاع العام، أدت هذه العوامل 

شكلت طبقة بورجوازية جديدة متثل مع النخبة احلاكمة قمة اهلرم االجتماعي يف حني تبقى قاعدته الطبقة 
 .العريضة من الشباب العاطل عن العمل

احتياجات تلك األعداد املتزايدة من تزايد معدالت النمو السكاين مما جعل الدولة عاجزة عن تغطية  -
إىل ظاهرة هجرة سكان  باإلضافة  %3.2السكان، حبيث بلغت معدالت النمو السكاين مع منتصف الثمانينات 

عدي "هذه األمور من الدولة كما يقول  اقتضت. األريـاف و املناطق الداخلية حنو املناطق الساحلية
متس أساسا القطاع الفالحي و مؤسسات الدولة العمومية يف حماولة  اقتصاديةأن تتبىن إصالحات  «": اهلواري

منها تنشيط اجلهاز اإلنتاجي قصد استيعاب الضغط االجتماعي املتولد مع بداية تكّون الندرة على كافة 
  .2»املستويات االستهالك و العمل و غريه 

األزمة اليت أصابت االقتصاد الوطين جراء بعملية التحول الدميقراطي  ارتبطتإنطالقا من هذا الطرح          
دوالر  40تقهقر املداخيل النفطية مع منتصف الثمانينات فبعدما بلغ سعر البترول أوجه من االرتفاع أي 

فرنسية يف التعامالت املالية  فرنكات10، مع ارتفاع قيمة الدوالر إىل أكثر من 1981أمريكي للربميل سنة 
دوالر أمريكي يف هناية  13عر البترول بعد ذلك االرتفاع إىل أدىن مستوياته ليبلغ الدولية، سرعان ما اهنار س

دوالر للربميل اخلام مع تراجع قيمة الدوالر  11ليبلغ سعر الربميل اخلام  1988واخنفض يف هناية سنة  1986سنة 
أصبح الدخل  1985و حبلول سنة  .3%50إىل  %40فرنكات فرنسية ، أي بنسبة  6و 5أيضا إىل ما يتراوح بني 
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االجتماعية اجلماعية املتزايدة بسبب النمو الدميغرايف من جهة، و احلاجات النفطي عاجزا عن تلبية املطالب 
. 1وعجز اآللة اإلنتاجية من جهة أخرى  عن استقبال يد عاملة جديدة، حىت أنه بدأ التفكري يف تسريح العمال

أن النظام السياسي اجلزائري أصبح يواجه عدة   « ":عدي اهلواري" الكاتب اإلطارضمن هذا  و يقول
تناقضات مل يكن من السهل عليه تذليلها متثلت يف عدم قدرته على تعبئة املوارد االقتصادية خاصة قوى 

ا و كان على الدولة أن تأخذ موقفا، أوالً من الطلب االجتماعي املتزايد و املقترن بنمو دميغرايف، أم... العمل
  .2»ثانيا كان عليها أن تواجه مجود و ضعف ناتج األداء الفالحي والصناعي

تتضاعف، عملت وسائل اإلعالم على تضخيمها، و يرجع ذلك إىل االقتصادية زمة األمنذ أن بدأت 
أن النموذج االشتراكي أثبت فشله يف  لالنفتاحالصراع بني أطراف النخبة احلاكمة، حيث يرى اجلناح املؤّيد 

الوطين ، يف حني بقي اجلناح  االقتصادحتقيق التنمية و أنه لتدارك الوضع البد من إصالحات اقتصادية تنعش 
وبعدما .احملافظ متمسكاً باملبادئ االشتراكية و بالقطاع العام باعتبارها خيارات إستراتيجية ،ومكاسب ثورية

ئر اخلارجية تكاد ال تغطي االسترياد جلأت الدولة إىل إجراءات التقشف وطلب اجلزا لمدا خي  أصبحت 
و توظيف  الليربايلالنموذج  بإتباعحاول اخلطاب الشعبوي، إعادة بعث شروط بقائه ، حيث قروض جديدة 

نمية املتبع، ضمن اخلطاب الرمسي لتربير فشل منط الت ةواملر دودي اإلنتاجيةاخلطاب االقتصادي التقين القائم على 
و " عهد ما بعد البترول"احملروقات، و هنا جلأ النظام السياسي إىل تبين شعار  أسعار و جتلى ذلك مع اهنيار

، كما اعتمد شعارا آخر ا متثل يف العمل و الصرامة لضمان الدعوة إىل ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات
  3.املستقبل

االقتصادية من خالل  اإلصالحاتالنفتاحي على ضرورة استكمال يعرب هذا التوجه عن إصرار التيار ا
ضمن هذا اإلطار يرى . تشجيع الصناعات الصغرية واملتوسطة و دعم القطاع الفالحي و فتح اجملال للخواص

أن بورجوازية القطاع اخلاص أوفدت أبناءها الحتالل وظائف قيادية يف أسالك " اجلياليل اليابس"األستاذ 
إن القطاع االقتصادي للدولة ساعد على  «:ظيف هذه العالقات لتنمية القطاع اخلاص حيث يقولالدولة لتو

إعادة إنتاج الرأمسال اخلاص عن طريق توزيع األجور و محاية السوق وأيضا تدعيم املواد االستهالكية،وقد 
دة هيكلة املؤسسات تدخل سامهت الدولة الوطنية يف هيكلة السوق الداخلية لتشجيع الّزبانة، و من مثّ فإعا

   .4»إطار إعادة ترتيب مكانة الرأمسال اخلاص يف عملية التنمية ضمن 

سامهت عوامل أخرى يف تعميق األزمة منذ بداية الثمانينات منها توقيف االستثمارات املنتجة خاصة   
إىل التأثريات السلبية اليت أحدثتها عملية إعادة اهليكلة اليت زعزعت استقرار  باإلضافة، يف قطاع الصناعة

                                                 
 مرآز : بيروت. ة و االقتصادية و الثقافيةاألزمة الجزائرية الخلفيات السياسية و االجتماعيسليمان، الرياشي وآخرون، -1

  .214، ص1996دراسات الوحدة العربية، جانفي 
2 - Addi, op. cit, p505. 
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متيزت .  1القاعدة االقتصادية بأكملها مؤدية إىل إضعاف درجة التكامل االقتصادي اليت كانت ضئيلة من قبل
نامج ضد فترة الثمانينات بعدة قرارات منها وقف التصنيع، وجتزئة الشركات الكربى للدولة، ووضع بر

 - على وجه اخلصوص -، كما مت الشروع يف بيع الثروة العقارية العمومية بأسعار زهيدة استفاد منها *الندرة
  .2كبار املسؤولني

خالل فترة معينة بفضل  هاستمرار يتإستطاع النظام السياسي القائم على احلزب الواحد احملافظة على   
املناورة ملا اخنفضت أسعار احملروقات و قيمة الدوالر فواجهته  مداخيل الثروة النفطية، لكنه سرعان ما فقد

صعوبات يف االستجابة حلاجات االقتصاد و اجملتمع خالل هذه الفترة القصرية اليت امتدت إىل أحداث أكتوبر 
طاع مثل قكما عجز عن مواصلة االستثمارات اليت مل تعد توجه بصورة خاصة حنو البنيات التحتية . 1988
السكك احلديدية، و بناء مائة  عصرنهعة ، فأجرب على التخلي عن مشاريعه الكربى مثل ميترو اجلزائر، و الصنا

من أجل القضاء "التقليص من منافع برنامج  استهدفتيف مقابل هذا إختد النظام إجراءات . 3ألف مسكن سنويا
د ج خمولة  1000و تبع ذلك إجراء متثل يف جعل االستفادة من املنحة السياحية املقدرة بـ " على ندرة املواد

، نتيجة ضعف قدرة النظام 4سنة فقط 18كل سنتني عوض سنة واحدة من قبل، و ملن تتجاوز أعمارهم 
بارات االقتصادية يف التوزيع من جهة، و االعتبارات االجتماعية اليت تفرض السياسي على التوفيق بني االعت

العدالة من جهة أخرى، بسبب اخنفاض العائدات النفطية خاصة مع منتصف الثمانينات، ولعل أهم ما ميز فترة 
  :الثمانينات وانعكس سلبا على االقتصاد الوطين متثل يف 

بداية، و يف ظروف سيئة، حيث حصد كبار مسؤويل الدولة خوصصة الزراعة بصفة غري رمسية يف ال -
اخلاص بإعادة هيكلة  1987جوان  07قرارواألصدقاء املقربون من السلطة القسط األوفر من األراضي، مبوجب 

من  %45مليون هكتار متثـل  3.4األراضي الفالحية اليت أصبحت تباع و تورث وقد مست هذه اإلجراءات 
 .5مت التنازل عن قسم كبري منها لوزراء و إطارات ال عالقة هلم بامليدان الفالحياألراضي الفالحية و 

 .6مليار دينار تولت خزينة الدولة دفعها دون مقابل 15تسجيل الفالحة عجزاً قدره  -

  .19887مليار دوالر سنة  19إىل  1970ديون اجلزائر من مليار دوالر سنة  رتفاعإ -
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 .1مؤسسة قائمة حبد ذاهتا" الطراباندو"بسوق  أصبح ما يعرف -

الوطين ،وشككت يف مصداقية النظام  االقتصادوالقرارات بوضعية  تالسلوكيالقد أضرت تلك 
احلاكم،حيث أصبح متهما بالفساد وسوء تسيري الثروة الوطنية وتوزيعها وهي مظاهر زادت من تدمر املواطنني 

هذه املؤشرات تقودنا إىل . كالبطالة وتدين القدرة الشرائية وغريها  الذين أصبحوا يعانون من مشاكل عديدة
  .االجتماعيةاحلديث عن العوامل 

  :االجتماعيةالعوامل  - 2

ذلك نورد أزمتني  أثرت العوامل االقتصادية على األوضاع االجتماعية للمواطنني وللتدليل على
  :بارزتني مها التشغيل والسكن

تعود أسباهبا إىل ارتفاع املعدل السنوي للنمو السكاين مقابل منو سنوي أقل ملعدل التشغيل، : أزمة التشغيل - أ
و بتحليل املتغريات الثالثة و املتمثلة يف السكان و القوى العاملة و التشغيل، نالحظ اخنفاض عدد مناصب 

عن السنة  %7.4 ، أي بنسبة1984منصبا جديدا سنة  139079منصب إىل  150199الشغل اجلديدة من 
و قد تواصل  %4، و القوة العاملة مبعدل قريب من %4.3السابقة يف الوقت الذي زاد فيه السكـان مبعـدل 

سنة  % 17إىل  1985سنة  %15و أدى إىل تفاقم معدالت البطالة من  ،يف التوازن االجتماعي االختاللهذا 
  .19892سنة  %17.2إىل  1987

معدالت البطالة إىل اخنفاض النشاط التنموي املرتبط باالستثمار يف حني سّجل  ارتفاعترجع أسباب    
نسبة البطالة  ارتفاعلقد أّدى . 19883مليار دينار سنة  69.4مليار دينار إىل  77هذا األخري تراجعا كبريا من 

،حيث تعرضت احلاكم  من األوضاع املزرية اليت يعيشوهنا ،وإىل نقمتهم على النظام استيائهمبني الشباب إىل 
حيث يقول يف هذا و تشكيك ، مقرات احلزب إىل التخريب، وأصبح كل ما يرمز للنظام احلاكم حمل سخط 

مات املنطقية للتململ دإن مشكلة البطالة الواسعة كانت واحدة من املق « " :هوغ روبرتس"الصدد 
تزايد  األمر الذي ساعد على ، »4 وحده تكاثر السكانلنتيجة .... االستقرار السياسي  موعد االجتماعي

   . االجتماعية اليت دفعت النظام السياسي إىل إجراء إصالحات اقتصادية وسياسية طالبامل

رغم أن مشكل السكن يواجه خمتلف دول العامل بدرجات متفاوتة احلدة، إال أنه شكل يف : أزمة السكن - ب
ماعية ، و يتجلى ذلك يف التفاوت الكبري بني العرض و الطلب اجلزائر مظهرا رئيسا لألزمة االقتصادية و االجت

على السكن، هذا العجز مل يعد يقتصر على املدن فقط بل توسع حىت إىل املناطق الريفية خاصة مع توسع 
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 .20،ص 2005و التوزيع و الترجمة ،



 

- 1985(التنمية يف هذه املناطق ضمن إطار تطبيق سياسة التنمية اإلقليمية، وإذا كان املخطط اخلماسي الثاين 
سكن، فإنّ الرقم احلقيقي هلذا اإلنتاج مل  542000قد أعطى دفعا قويا لقطاع السكن من خالل بناء ) 1989

ويدل هذا العجز يف إنتاج السكنات على سوء تسيري . 1سكناً 450635يتجاوز يف هناية فترة هذا املخطط 
  . جتماعياالاملوارد املالية للدولة ،وبالتايل عجزها عن بناء مساكن جديدة سدا للطلب 

الناجتة عن األزمة االقتصادية على النظام احلاكم الذي جلأ إىل  االسترياد  االجتماعيةأثرت العوامل           
إن اجلزائر يف سنة  «": رينيه دومونت"الغذائية للمواطنني، وهنا يقول الكاتب  االحتياجاتمن  %80لتغطية 
و يف نفس االجتاه فقد توسع . 2»و أحيانا أقل 1962نت تنتجه يف ال تنتج من املواد الغذائية أكثر مما كا 1988

جمال االسترياد ليشمل املواد االستهالكية الغذائية و الصناعية، و التجهيزات اجلاهزة يف القطاع االجتماعي 
و هو ما كان مصدرا ألرباح ضخمة بكل أشكال العمالت الصعبة و يف السوق  ،املستهلك الكبري للتسليفات

. 3لية، و قد استفاد من تلك األوضاع أرباب املصانع اخلاصة و الكوادر املميزون يف جهاز الدولة و غريهماحمل
 االجتماعيةكشفت هذه احلقائق و املمارسات عن تدهور كبري يف اقتصاد الدولة الريعية،ومع تراكم املشاكل 

املتّولد  االجتماعيعدم قدرته على استيعاب الضغط  تبثأسارت األوضاع يف اجتاه معاكس خلط النظام الذي 
 تبلور املعارضة يف اجملتمع اليت سامهت هي األخرى يف دفع التحول إىلمما أدى عن أزمة توزيع ثروات البالد، 

يعترب الشارع مساحة تنفس و تنفيس ، « ":الكواري " اإلطار، حيث يقول ضمن هذا راجلزائيف  دميقراطيال
و لعل قوته يف سلميته اليت تقلق السلطة و حتاول جره إىل العنف كما حيدث  يف  تغيرييةتعبريية  وهو قوة شعبية

الكثري من البلدان العربية ومن آثاره التأثري يف قرارات السلطة، إذ قد يطيح بالنظام حينما يكون عاما ومنظما ، 
  4.  » و له قوة االستمرار و املقاومة

  و اإلدارية العوامل الثقافية: ثالثاً

  :العوامل الثقافية -1

أن حيافظ " هواري بومدين"لئن كان النظام السياسي اجلزائري قد استطاع يف فترة الرئيس الراحل           
على توازناته و استقراره بفضل الزعامة الكارزمية للرئيس، فإنه سرعان ما بدأ يعرف تناقضات داخلية خاصة 

جته معارضة حقيقية متثلت أساسا يف التيار اإلسالمي الذي ينادي بإقامة دولة مع مطلع الثمانينات، حبيث وا
إىل  باإلضافةإسالمية من جهة، و يف التيار الرببري الذي ينادى باالعتراف بالثقافة األمازيغية من جهة أخرى، 

                                                 
  .35مرجع ، صنفس ال - 1
، 1988، نوفمبر، ديسمبر، لوموند ديبلوماتيك. » الصدمة األخيرة، أبعادها و آفاقها: الجزائر «إيجنازيو، رامونيه،  -2

  .8ص
دار الطليعة للطباعة و النشر، مارس : ، بيروت)خليل أحمد خليل: ترجمة(.الجزائرالتحرير الناقصغازي، حيدوسي،  -3

  .53، ص 1997
 .210-209، مرجع سابق ،ص  الديمقراطية والتحرآات الراهنة في الشارع العربيالكواري و آخرون ،  -4



 

البالد  هي شهدتالذ دميقراطيال املطالبني بالتعريب و بالعدالة االجتماعية فكان هلذه القوى دور يف التحول
أخدت اجلزائر بنظام احلزب الواحد، و اليت عاشت من خالله يف هدوء نسيب استناداً إىل الشرعية . الحقا

الفرنسي، و حتسبا ألي انشقاق يف صفوف اجلزائريني  حتاللالتارخيية املكتسبة من الكفاح املسلح ضد اال
ية ممثلة يف جبهة التحرير الوطين على أساس أهنا قادت البالد حاول قادة االستقالل احملافظة على األحادية احلزب

   .إىل االستقالل

حرص النظام على جعل حزب جبهة التحرير الوطين إطارا يستمد منه شرعيته دون أن تكون له    
سلطة فعلية يف إدارة احلياة السياسية سوى قيامه مبهمة التعبئة لدعم خياراته ، ومل يسمح بوجود أية معارضة 

و إذا بالرأي  « ":السكي هارولد"خارجه، بل ظلت املعارضة سرية جراء إحكامه السيطرة عليها ، وهنا يقول 
املعارض يصبح تآمرا، و إذا باالختالف يف الرأي يتحول إىل خيانة و إذا كان مثة من هو غري راض عن احلكم 
فإن معارضته قد تكون سرية  و لكن الدولة اليت حتس بسرية هذه املعارضة حتاول أن تدفع هذا اخلطر مبزيد من 

  .1»يل احلكم الوحيد يف البقاء و يصبح هو سب... رجال البوليس السري

 -مع بداية الثمانينات  -بلورت املعارضة و بدأت تربز مع وفاة الرئيس بومدين، خاصة أن النظام ت
بدأ يفقد شرعيته و قاعدته التقليدية، فالشرعية التارخيية و الثورية أضحت بدون معىن لدى غالبية جيل الشباب 

  :اهر تلك املعارضة يف النقاط التاليةو تتمثل مظ. 2املولود بعد االستقالل

  .1980و إىل غاية  1979مظاهرات التعريب منذ سنة  -
 .و اليت قادهتا احلركة األمازيغية 1980أحداث جامعة تيزي وزو يف مارس  -
 .1982نوفمرب باجلزائر العاصمة  التجمع الكبري الذي نظمته احلركة اإلسالمية باجلامعة املركزية  -

حاول النظام السياسي منذ البداية العمل على ضرورة تعبئة اجملال الديين  :احلركة اإلسالمية  نشاط - أ
اجلماهري  إرضاءلصاحله، و املطالبة باحترام املبادئ و التعاليم الدينية اليت ميارسها الشعب حرصا منه على 

ليت تأسست سنة ا" مجعية القيم"ة مثل ذلك مل مينع بروز مجاعات إسالمية تتميز مبواقفها الدينين لك ،الشعبية 
أما يف سنة  3.، و كانت تدعو إىل احملافظة على املبادئ و القيم اإلسالمية1970و حظر نشاطها يف  1966
،مجاعة  إلخواينافقد ضم ملتقى العاشور شخصيات تنتمي إىل االجتاه السلفي و اإلصالحي ، االجتاه  1979

ه الصويف، و حسب بعض املصادر فإن الدعوة خرجت إثر هذا امللتقى من الطليعة، مجاعة التبليغ و االجتا
  . 4قسمةناجلامعة إىل األوساط الشعبية إال أهنا بقيت م
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جتمعا باجلامعة املركزية ضم أعدادا كبرية من  1982نوفمرب  12نظمت احلركة اإلسالمية يوم              
اإلسالميني عّبرت عن تواجدها يف اجملتمع و يف الساحة السياسية، و كان رد فعل النظام هو قمع هذه املعارضة 

أمحد سحنون "، و مت وضع "عباسي مدين، و حممد السعيد"،حيث مت اعتقال العديد من نشطائها، و منهم 
بتهمة االنتماء إىل  1983يف " علي بن حاج"كما مت اعتقال . 1حتت اإلقامة اجلربية" وعبد اللطيف سلطاين

من األعضاء قدموا إىل احملاكمة يف  201آخرين من إمجايل  14راحه مع سو أطلق " مصطفى  بويعلي"مجاعة 
و على صعيد آخر نشطت بعض اجملموعات اإلسالمية من خالل بداية تكوين مجاعات .19862جوان  29
الذي قام بسلسلة من اهلجمات على " مصطفى بويعلي"سلحة، أبرزها مجاعة العاشور و كان يتزعمها م

  .19873منشآت حكومية ،لكن مت القضاء عليه سنة 

إستمرت احلركة اإلسالمية يف نشاطها الدعوي إن يف املساجد أو اجلامعات، و عمل النظام من            
من النفوذ السياسي حماوال استعمال قوهتا الفكرية " املساجد"التقليدية  جهته على جتريد املؤسسة الدينية

والسياسية املستمدة من اإلسالم يف خدمة السياسة اجلديدة للدولة ، و تقنيناً لذلك أنشأت الدولة جملساً 
حتجيم إسالميا يرأسه عضو من احلكومة توكل له مهمة الرقابة على نشاط احلركات اإلسالمية ، والسعي اىل 

ستناد إىل الشرعية الدينية، و التنازالت اليت قدمها مل تكن كافية اال، لكن حماولة النظام 4دورها يف اجملتمع
  .5إلرضاء التيار الديين

حيث تراجعت اإليديولوجية االشتراكية  1988ظل النظام مسيطراً على النشاط اإلسالمي حىت عام          
جعت مكانة حزب جبهة التحرير الوطين يف النفوس، و ما رافق ذلك من نشاط التعبوية اليت تبناها، كما ترا

حثيث جعل التيار اإلسالمي حياول بعث مشروعه الديين كبديل منتظر للنظام الذي أصبح يعيش أزمة شرعية 
حلق احلاكم يف ممارسة السلطة، ومن أهم  احملكومنيحقيقية ،ألنّ جوهر الشرعية هو قبول األغلبية العظمى من 

وسائل تكريس و بناء الشرعية الكفاءة و الفعالية يف إدارة شؤون اجملتمع و حتقيق أهدافه وجتسيم قّيمه و مثله 
هذا ما افتقد إليه . 6العليا، و توفر الكفاءة و الفعالية يف حد ذاهتا قدراً من االستقرار السياسي و االجتماعي

وميكن إمجال أسباب منو و انتشار . فترة الرئيس بن جديد مما جعل املعارضة تتبلور داخله و خارجهالنظام يف 
  :احلركة اإلسالمية يف النقاط التالية

أنّ احلركة اإلسالمية ال تقر بالتمايز الطبقي يف اجملتمع، و إمنّا حتاول أن تتخلل كل شرائح اجملتمع و هنا  -
ومية أو مرونة املوقف الذي تعتمده حركة األصوليني هو الذي يفسر قوهتا، إذ إن عم «" : مسري أمني"يقول 
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قوى اجتماعية جديدة متباينة و هلا مصاحل ليست بالضرورة متوافقة، لكنها كلها متفقة من  استقطابميكنها 
 .1» حيث رفضها التام للوضع القائم

زت الدولة عن حتقيق السعادة الفردية لكل تضاؤل شرعية النخبة احلاكمة يف اجلزائر خاصة بعد ما عج - 
بعد رحيل هواري بومدين تطورت احلركة الدينية والوصولية ...  «:بأنه" علي الكرت"يقول حيث املواطنني 

 .2»بسرعة خاطفة و تزامن هذا مع فشل التجربة التنموية الوطنية

حول املشروع الديين ، يعّبر  التفت أنّ ظهور و انتشار احلركة اإلسالمية يف أوساط الطبقات الوسطى اليت -
على ممارسات النظام احلاكم  ويهدف إىل املشاركة السياسية و توزيع السلطة ،  االجتماعيةعن سخط الفئات 

و تطرح احلركة اإلسالمية نفسها كبديل للمشروع الوطين الذي تبنته النخبة احلاكمة يف إطار نظام احلزب 
و من املصادفة أن تعتمد هذه اجلماعات الساخطة من  «": عد الدين إبراهيمس"الواحد، يف نفس السياق يقول 

الشباب إىل رفع راية اإلسالم فقد كان اإلسالم  هو دائما مالذ األمة حينما يشتد الكرب و تتعقد األزمة هذا 
التسلطية من فضال عن أن اإلسالم ميثل بالنسبة هلذه اجلماعات درعا حضاريا و سياسيا ضد ما توجهه األنظمة 

 .3» اهتامات ألي ناقد أو معارض

باعتباره  احلاكم،حظي اإلسالم مبعناه السياسي و االجتماعي مبكانة يف قلوب الساخطني على النظام 
إىل جانب . شرعيته بدأ يفقدعن النظام القائم الذي  املشروع البديلميثل يف نظر العديد من الفئات االجتماعية 

  .و معارضته للنظام نشط تيار آخر كان يدافع عن الثقافة األمازيغية و هو التيار الرببري  نشاط التيار اإلسالمي

أزمة اهلوية ارتباطا وثيقا بأزمة شرعية النظام،حيث رأى البعض أهنا عامال  رتبطتا :نشاط التيار الرببري - ب
مباشراً يف اإلسراع باهنيار شرعية النخبة احلاكمة خاصة مع تنامي احلس اإلسالمي، و حترك دعاة األمازيغية 

هرها ما أش 1980مارس  10مطالبني بإحياء التراث األمازيغي حيث وقعت مشادات بينهم و بني النظام يف 
" مولود معمري"عرف بأحداث تيزي وزو أو الربيع األمازيغي اليت جاءت على إثر منع إلقاء حماضرة للكاتب 

حول الشعر القبائلي و تطور الوضع إىل سخط كبري من قبل الذين كانوا يريدون حضور احملاضرة و اعترب ذلك 
   .4يف املدارس ووسائل اإلعالمضد الثقافة األمازيغية و منعا النتشارها  السلطةتعسفا من 

سامهت أحداث جامعة تيزي وزو يف تطور وانتشار التيار الرببري، حيث قامت السلطة يف اجلزائر  
بتفريق املتظاهرين من أساتذة و طلبة جاء بعضهم من منطقة القبائل  رافعني  1980أفريل  07العاصمة يوم 
إال أن السلطة تصدت هلذه احلركة معتربة إياها حماولة لضرب  "ثقافة شعبية"، "ثقافة دميقراطية"شعارات منها 
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الوحدة الوطنية ،كما اهتمت بعض العناصر املتواجدة بفرنسا بالوقوف وراء األحداث كجبهة الوحدة اجلزائرية 
 .1"حسني آيت أمحد"املعارضة اليت يقودها  االشتراكية، و جبهة القوى "علي حيي رشيد"اليت يتزعمها 

فرض وجوده، ودخل يف معارضة علنية  التيار الرببري الداعي إىل االعتراف بالثقافة األمازيغية حاول  
و كان رد فعل النظام مزدوجا ،من جهة بالقمع  1980للنظام و جتسد ذلك يف أحداث الربيع األمازيغي يف 

حيث أشار إىل  1986إثرائه يف  ومن جهة أخرى حماولة تدارك القضية األمازيغية بإدراجها يف امليثاق الوطين بعد
كما تأسست الرابطة اجلزائرية للدفاع .2األسس التارخيية للمجتمع اجلزائري و مكانة األمازيغ يف تاريخ اجلزائر

ضمت أغلبية أقطاب احلركة الرببرية و تبنت مطالبهم، و أخدت   1987أفريل  11عن حقوق اإلنسان يف 
د احللول للمشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان يف اجلزائر، و تنصيب عدة الرابطة على عاتقها مهمة حبث و إجيا
كان تعامل النظام مع نشاط احلركة الرببرية عرب اجتاهني،األول حماولة . 3فروع للرابطة يف عدد من الواليات

لرببري، أماّ من خالل اعتقال العناصر النشطة يف التيار ا القضاء على التعبري االستقاليل هلذه احلركة الرببرية
الثاين متثل يف فتح اجملال لدراسة األدب األمازيغي يف جامعة تيزي وزو و هي حماولة للتخفيف من التوتر  االجتاه

  .يف منطقة القبائل

شرعية النظام من جهة، وبأزمة اإلنية يف اجملتمع الذي  وثيقا بأزمة ارتباطاإرتبطت العوامل الثقافية   
أصبح منقسما إىل اجتاهات متعددة ومتعارضة بعضها يتمسك باالجتاه العريب وينادي بتحقيق الوحدة  العربية 

اإلسالمي الذي يرى فيه حتقيقا لتوازن شخصيته العربية اإلسالمية ،ونظراً إىل العالقة  باالجتاهالقومية، وبعضها 
لوطيدة بني العروبة و اإلسالم فقد شكال الوعاء الديين و الثقايف القادر على ملء فراغ اهلوية الذي يعانيه ا

،حيث يقول يف هذا الصدد يف حني ارتبط البعض اآلخر بالثقافة األمازيغية وأصبح يدافع عنها، اجملتمع اجلزائري
وجماال للصراع و التنافس على السلطة و جماال الستخدام الرمز كقوة  فضاءصار الشارع أو املدينة « :الكواري

و  4.»أو الرمز اللغوي و الثقايفالرمز الديين  أووالشهداء، ةكالثوريف املعارضة و التغيري سواء الرمز التارخيي 
ومات احلضارية الفرنسي من قبل أن حيطم املقحتالل نظرا خلطورة أزمة اهلوية على وحدة اجملتمع فقد حاول اال

للشعب و منها حماربة اللغة العربية و فرض اللغة الفرنسية يف اإلدارات مما أدى إىل تكوين فئة متغربة ال تعرب عن 
  . آمال و طموحات املواطنني

بني حتالل فترة اال أثناءمل تقض األوضاع االجتماعية فيما بعد على الصراعات اليت كانت موجودة 
دارس و اجلامعات العربية، و النخب املكونة يف املنظومة التعليمية الفرنسية بكل مستوياهتا، النخب املكونة يف امل

                                                 
1- Durand ,op.cit, p532. 
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 :يف هذا الصدد" علي الكرت"بل تضخمت الصراعات و انتشرت يف القطاعات اليت كان تعريبها بطيئا،و يقول 
ضة للمتخرجني املعربني و بعيدة إن القطاعات االقتصادية اليت ال زالت تسري باللغة الفرنسية ال زالت راف...  «

كل البعد عن تأثري اجلامعة، إنّ هذا الواقع أوجد تقسيما ميكن أن يؤدي إىل تقوقع اجملال الثقايف املعتمد على 
  .1»مفر نسنياجلامعة بتقسيمها إىل جمموعتني أي معربني و 

سواء من خالل نشاط التيار اإلسالمي أو نشاط الدميقراطي  سامهت العوامل الثقافية يف عملية التحول  
التيار الرببري ،أو نشاط اجلماعات املطالبة بالتعريب ،وقد شكلت هذه التيارات معارضة للنظام مطالبة إياّه 

  .  هبويتها وثقافتها واالعترافحبقها يف املشاركة السياسية 

  :العوامل اإلدارية -2

أخذت الدولة اجلزائرية كغريها من دول العامل الثالث مبسألة البناء الوطين االقتصادي و االجتماعي   
مهام الدولة ووالثقايف واإلداري، و أنشأت لتجسيد أهدافها التنموية أجهزة ومؤسسات إدارية بغية حتمل أعباء 

انتشار الفساد نتيجة بل زادت من تعقيدها يف خمتلف اجملاالت، بيد أن تلك األجهزة مل حتل مشاكل املواطنني، 
اإلدارية املوروثة عن  ةتتمثل أهم و أعقد املشاكل اليت تواجهها دول العامل الثالث يف عجز األجهز. اإلداري

إىل كون تلك اإلدارات حتمل بذور ذلك عن مواجهة معضالت ومشاكل اجملتمع، و يرجع حتالل اال
إالّ أنّ هذه املظاهر  الفساد،اإلداري و بعض مظاهر تسيري  ختلو من سوء الرغم أنّ كافة اإلدارات ال 2.التخلف

تتفاوت أخطارها وآثارها من جمتمع إىل آخر و تربز خاصة يف اجملتمعات النامية و قد تلتصق هذه األخطار إىل 
  .اع املترديةتزايد مطالب تغيري األوضسامهت العوامل اإلدارية هي األخرى يف .السياسيةحد كبري بأنظمتها 

  :ترجع أسباب فساد اجلهاز اإلداري يف اجلزائر إىل عدة عوامل هي: فساد اجلهاز اإلداري  - أ

اإلمهال و املعاملة السيئة للمواطنني، حيث يتصف عدد كبري من املوظفني يف األجهزة اإلدارية باإلمهال  -
والتكاسل و عدم القيام بواجباهتم على أكمل وجه، حبيث ال يفكرون إال يف حتسني أوضاعهم املادية و املعنوية 

رض هلا أغلبية املواطنني يوميا كفقدان ملفاهتم أو دون التفاين يف األعمال املوكلة إليهم، و ما املشاكل اليت يتع
  .3احملددة إال نوعا من اإلمهال يف إداراتنا أوقاهتايف  األعمالبعض أوراقهم و عدم إجناز 

االنتماءات الفردية و الوالء غري املشروط لألشخاص فتجد املسؤول يعني ما دونه من املوظفني و األعوان  -
إىل كون التعيينات ) Riggs( "رجيـز"فكر  الوالء له و نصـرته، ويشري املعلى أساس معيار وحيد يتمثل يف

البريوقراطية تعتمد شكليا على الكفاءة يف االمتحانات و تقوم عمليا على جتاوز املؤهلني حيث يلجأ الشخص 
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لشهادات املسؤول إىل تعيني أصدقائه و أقاربه الذين يثق هبم و يساعدهم يف دخول املدارس و احلصول على ا
بري يف الترقية و العزل و الشؤون األخرى اليت كاالعتبارات الشخصية بدور تقوم والعالمات اليت تؤهلهم، كما 

تعرب تلك املمارسات عن مظاهر التخلف االجتماعي و الثقايف اليت طالت جماالت حساسة .1ختص اخلدمة املدنية
يادية يف خمتلف مؤسسات الدولة فحسب ، بل أكثر من الق املناصبليس يف التوظيف و التعيني و الترقية يف 

  2.ممارسات جتسد خوصصة الدولة  إىلذلك تطورت 

سوء التسيري اإلداري والسياسي واالقتصادي املؤدي إىل التبذير و الكسب غري املشروع، و تتمثل مظاهره  -
كاستخدام السيارات احلكومية ألغراض خاصة و التوسع يف اإلنفاق  تسلوكياعلى املستوى احلكومي يف عدة 

على األشياء غري الضرورية، باإلضافة إىل عدم تقدير املسؤولية عند دراسة املشروعات، و اإلمهال يف التنفيذ 
ولة يف لقد عمد النظام إىل بناء رأمسالية الد. 3والرقابة بسبب قلة االهتمام بأموال الدولة أي بأموال الشعب

جتار، "حتت غطاء االشتراكية و صحب ذلك تكوين طبقة من األثرياء " السبعينات و الثمانينات" الفترة املاضية 
يف شكل بورجوازية متوسطة مستندة إىل النظام احلاكم نفسه، وقد استطاعت ..." موظفون سامون، مهنيون

 .4لنفوذهاهذه الطبقة أن تدافع على مصاحلها و توسع مشاريعها تدعيما  

و هي من األعمال الدنيئة و املظاهر الفاسدة يف خمتلف أنظمة العامل حبيث أصبح بعض املوظفني : الرشوة -
إىل استعمال نفوذهم الوظيفي، و ذلك بتعقيد اإلجراءات يف وجه املواطنني الذين يضطرون يف النهاية  يلجئون

أن النخب السياسية  « ":الكرت يعل"و يؤكد .5لقضاء حوائجهم بدفع الرشوة اليت قد تكون نقدية أو عينية
الرشوة على مرأى و مسمع  تتعاطاجلديدة اليت حلت حمل  النخب التكنوقراطية البريوقراطية القدمية أصبحت 

املأل مرتبطة يف ذلك ارتباطا عضويا بقطاع اقتصادي جديد قائم على املضاربة العقارية و السمسرة و عمليات 
 6. »والتصدير  داالستريا

إنعدام املراقبة و احملاسبة و الفراغ القانوين و التنظيمي يف بعض احلاالت، وتناقض القوانني و عدم تطبيقها  -
حاالت أخرى، مما أدى إىل عدم االستقرار واالستمرار يف التنظيم ،ذلك أن التسرع يطغى على مجيع قوانيننا  يف

و قراراتنا ومشاريعنا فمثال عملية تنظيم و إعادة تنظيم القطاع االقتصادي كانت عدة مرات حتت شعارات 
املؤسسات  استقالليةة هيكلة املؤسسات، للمؤسسات ،إعاد االشتراكيوتسميات خمتلفة التسيري الذايت،التسيري 

اليت  -كما أثرت الصالحيات اإلدارية. 7التجارب  إالّ أنّ نتائجها تكاد تكون واحدة و سلبية يف أغلب...
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على متابعة و تنشيط هذه القطاعات على مستوى  -طّبقت خالل اخلماسي األول لدعم سياسة التهيئة اإلقليمية
الوالية من طرف الوزارات املعنية ، هذه السياسة فّوضت للوالة مسؤوليات تعيني املدراء التنفيذيني يف الوالية 

 . 1اإلداريةمن صالحيات الوزراء، مما انعكس سلبا على األداء احلسن لوظائفهم بعد أن كان التعيني 

مؤسسات النظام السياسي مما  إليهالذي وصلت  اإلداريالفساد السياسي و  تسلوكياالتلك تكشف 
 الرأي العام الوطين إىل التيارات األخرى الرافضة لنظام احلزبو أمال أغلبية ج يتأجالاملعارضة على ساعد 

  .الواحد و ممارساته البريوقراطية الفاشلة

مع بداية الثمانينات هّيأ النظام احلاكم الظروف املالئمة لتطور و انتشار الفساد : مظاهر الفساد اإلداري - ب
أخذت هذه الظاهرة شكل تضخيم للفواتري ،و  اإلداري ،وذلك بتوقيف االستثمارات وفتح اجملال أمام االسترياد

 كانت خزينة الدولةيف نفس السياق . 2احملليني و األجانب فيما خيص جتهيز املنشآت الوطنية بني املتعاملني
هبة سنوية مقدرة بالعملة الصعبة لفائدة اإلطارات العليا من العسكريني و املدنيني، كل حسب رتبته  ختصص

نية من العملة الصعبة بفعل وسلمه الوظيفي، لكن سرعان ما مت إلغاء هذه  اهلبة بسبب تراجع االحتياطات الوط
دفع هذا اإلجراء هبؤالء اإلطارات إىل البحث عن متويل آخر قصد احملافظة على منط العيش . 3الصدمة البترولية

مما و .4املعتاد، مما أوجد فضاءا معمما بالفساد دون اكتراث من طرف الدولة، هدفه ابتزاز االقتصاد الوطين
بيق سياسات االستثمار يف النشاطات ذات الطابع التجاري،ويف املرافق ساعد على انتشار تلك املظاهر تط

يف العاصمة،و اللجوء القوي للمؤسسات األجنبية يف إجناز "رياض الفتح"العمومية الكمالية كبناء مركب 
مشاريع تتوفر البالد تقنيا على إمكانيات إجنازها مثل أعمال بناء اجلسور و الطرق، و قد استغلت الصفقات 

الشخصية حتت صيغ عموالت  لالستفادةاملربمة مع اخلارج من قبل أشخاص يف مراكز النفوذ أو بواسطة غريهم 
و يف هذا الصدد يقول  .5مليار دوالر 26بقيمة " عبد احلميد اإلبراهيمي"قدرها الوزير األول السابق  رشاوىأو 

غنائم جزائرية ضخمة يف اخلزائن إنه من العبث وجود  «:* Jean Ziegler)"(جان زيغلر"يقول الكاتب
إهنا وضعية مضرة مبصداقية اجلزائر وبأية إصالحات  ... السويسرية و يف غريها مت تكوينها بالنهب و االختالس

  .6» يف اجلزائر
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ثروات ضخمة بطرق مشبوهة و غري شرعية  استطاعت الفئات ذات النفوذ الواسع أن تكون
ال العمومية سواء باسم القانون أو بالتحايل على القانون يف نفس الوقت، كاملضاربة و االختالس و حتويل األمو

لقد  « " :زيغلر"و التجاوزات ،وهنا يقول تالسلوكياباإلضافة إىل غض النظر يف مرات عديدة على مثل هذه 
يف ظل نظام مايل و مصريف قعيد ،ويف ظل إجراءات قانونية تتيه يف قيودها ... 1حولت تلك األموال

و يدعم هذه الفكرة ما أشارت إليه النشرة الداخلية حلزب جبهة التحرير الوطين يف املؤمتر  2.»قيداهتاوتع
هناك نقائص و ممارسات سلبية هنا و هناك مثل الالمباالة و االستعمال الالمشروع ...  « :اخلامس بقوهلا

الذي أدى إىل استفحال الكثري  األمرلبعض ممتلكات الدولة و التغاضي الكثري عن بعض التصرفات غري السليمة 
من الطفيليات و بروز فئة طفيلية استهوت بعض النفوس واشترت بعض الذمم لتكون وسيلتها يف عدم احترام 

   .3» قانون الدولة ومبادئها وخياراهتا

هكذا أصبحت ظاهرة الفساد معروفة حبيث مل تقتصر على املستويات العليا يف اإلدارات بل انتقلت 
إىل بعض الناس، فجماهري الشعب ملاّ شعرت أن أعباء تكاليف التنمية وقعت على عاتقها وحدها وجدت  حىت

وسائل حيلتها اخلاصة و انصرفت إىل نوع من الفساد و التحايل حىت باملواد األولية لغذاء املواطنني، فاستعمل 
باعة اخلواص لبيعها بأمثان مرتفعة ،مث البعض الرشوة لتسويق هذه املواد و حتويلها من أسواق الفالح إىل ال

ويدل هذا الفساد .4اقتسام تلك األموال و هذا بتواطؤ العاملني يف مؤسسات التسويق التابعة لشركات الدولة
واالحتكارات على تداخل مصاحل البعض مع أصحاب السلطة النافذين، و هذه املصاحل املبنية على الفساد هي 

زائر اليوم إىل األسفل، دمرت و تدمر اليوم اقتصادها و حتوله إىل هياكل و دوائر اليت شدت من قبل، و تشد اجل
بريوقراطية، و تعرقل أي مشروع إصالحي جدي، و األهم من ذلك أهنا هتمل إجياد احللول املفيدة ملشاكل 

  .5أجيال جزائرية شابة

، لكن إذا دخل الفساد يف اإلدارة متثل اإلدارة يف أي بلد الصورة احلقيقية املعربة عن النظام السياسي
و يف اجلزائر متكنت . فسيؤدي حتما إىل فقدان الثقة يف النظام احلاكم و كل ما يصدر عنه من قرارات وغريها

، فحسب املنظمة الوطنية 6القوى الفرنكوفونية يف اإلدارة من توجيه ضربة للمشروع الوطين للشعب
وع الوطين اجلزائري ليست القوى الوطنية و إمنا البريوقراطية اإلدارية للمجاهدين فإنّ الذي أحلق الضرر باملشر

هتدف إىل  - حسب املنظمة–الفاسدة، هي اليت كانت وراء هدم هذا املشروع، و تربز اليوم تيارات سياسية 
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ة لقد هيمنت على اإلدارة العامة عقب االستقالل دفع. 1ختليصها من مسئووليتها و إلقاء التبعة على الوطن
أن   «: ، وعليه يرى البعضاإلدارةو هي الفئة اليت لقنتها فرنسا و كونتها خصيصاً لتخلفها يف " الكوست"

  . 2»اإلدارة هي اليت أوصلت البالد إىل الكارثة

من هذا املنطلق تتضح أمهية العوامل اإلدارية اليت أدت إىل فقدان الثقة يف النظام و يف القائمني على 
الغريب أن تلجأ العديد من الشرائح االجتماعية إىل االلتفاف حول املشروع اإلسالمي خاصة إدارته و ليس من 

يف ظل اتساع فجوة التفاوت بني الفئات االجتماعية ، هذا التفاوت الذي أصبح موضع احتجاج و معارضة 
هذه بعض مناذج من قبل غالبية فئات اجملتمع، و قد ارتبط ذلك بأزمة توزيع ثروات البالد و احتكارها و 

  :و هنب الثروة الوطنية اختالسوأساليب 

  .  االختالسات النقدية سواء بالعملة الوطنية، أو العمالت األجنبية -
توزيع األراضي العمومية على غري املستحقني، سواء يف إطار التسيري الذايت، أو الثورة الزراعية أو تنظيم  -

 .3البناء الذايتاملستثمرات و استصالح األراضي الفالحية، أو 
 الشقق و املزارع بغري وجه حق مث تسوية وضعيتها بدفع مبالغ رمزية،الفيالت،على العمارات االستيالء -

 .زهيدة
و التبذير و ليس من حيث  اإلنفاقالتصرف يف ممتلكات الدولة كالتصرف يف األموال اخلاصة من حيث  -

 .احلفاظ و الصيانة
و العموالت و االمتيازات و التحويالت و املهمات و اخلرجات غري املشروعة اليت كانت كلها  الرشاوى -

 .4على حساب اخلزينة العمومية و ميزانية الدولة

سيئة وجتاوزات خطرية يف إداراتنا  تسلوكياتلكم هي أهم العوامل اإلدارية اليت كشفت عن وجود 
زب جبهة التحرير الوطين من جهة أخرى، باعتبار أن احلزب أضرت مبصداقية الدولة من جهة و مصداقية ح

  .الدولة يف فترة األحادية احلزبيةكان مرتبطا ب
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 يف التحول الدميقراطي  1988دور أحداث أكتوبر : رابعا 

ظروفاً صعبة ناجتة عن األزمات  املتعددة اجلوانب اليت  1988أكتوبر  05عاشت اجلزائر قبل أحداث 
أصبح يعاين منها النظام السياسي واجملتمع، فعلى مستوى النظام السياسي برزت أزمة مراكز قوى يف النظام بني 
ع التيار اإلصالحي والتيار احملافظ حول التوجهات السياسية واالقتصادية الكربى للبالد، أّما على مستوى اجملتم

فكانت األوضاع تتميز بارتفاع نسبة البطالني، وتدين القدرة الشرائية للمواطنني واختفاءاً مريباً للسلع 
  .1الضرورية حىت أنّ منظر الطوابري املنتشرة يف مدن البالد أصبح ظاهرة تطبع كل املدن

  :وظروفا متيزت مبا يلي  أوضاعا1988سبقت أحداث أكتوبر 
الفساد، وتوزيع الثروات بطرق غري شرعية وتبذير األموال العمومية،  مست هذه احلملة محلة واسعة ضد  - 1

  :الرئيس وأفراد عائلته، وبعض أعضاء التيار اإلصالحي، حبيث طرحت يف الشارع القضايا التالية 
  2.قضية حتويل األموال من البنك اخلارجي-
  .قضية مركب رياض الفتح-
  .اويقضية توزيع أراضي مزرعة بوش-
  .قضية ثانوية ديكارت مبدينة اجلزائر-
 .قضية النساء الفرنسيات املتزوجات جبزائريني-

دامت حىت هناية ،واليت بالروبيةإلعالنات املتعددة عن اإلضرابات العمالية خاصة يف املنطقة الصناعية  - 2
عرفها  اختالسحيث قام عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية باالحتجاج على عمليات  1988سبتمرب 

عامل اآلخرون املوجودون يف منطقة  30000املركب، كما طالبوا بزيادة رواتبهم، وتضامناً مع هؤالء قام 
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ضرابات قطاع طالت موجة اإل كما 1.أيام انتهى بصدام مع قوات األمن 03الرويبة الصناعية بإضراب دام 
  .الطريان والربيد والنقل أيضاً

والذي وجه فيه انتقادات الذعة لبعض العناصر داخل  1988سبتمرب  19خطاب رئيس اجلمهورية يوم  - 3
، كما ّمحل الليرباليةاحلزب واحلكومة وكان يقصد بالتحديد التيار احملافظ يف احلزب واملعارض لسياسته 

بني والرشويني الذين مجعوا ثروات طائلة دون أن يبذلوا أي جهد، مسؤولية أصحاب املصاحل اخلاصة واملضار
  2.غالء املعيشة وندرة املواد االستهالكية

: قد شّن نقداً صرحياً وعلنياً على اجلهات التالية  "بن جديد"طاب يكون الرئيس اخلمن خالل هذا 
فمثالً . الشرحية املرتبطة بفرنسا واملهاجرين القيادة احلزبية، احلكومة، اإلدارة واملؤسسات، القطاع اخلاص،

، ».نقول من مل يستطع تأدية واجبه فليعترف بأنه غري قادر...  «: بالنسبة لإلدارة واملؤسسات عامة قال 
فالقطاع اخلاص ينمو بصفة فوضوية دون إشراف، فاملعروف أن كسب ...  «: وبالنسبة للقطاع اخلاص قال 

عديدة من العمل، لكن مع املؤسف اليوم نرى أن الناس تكسب املاليني يف ظرف قصري املاليني يتطلب سنوات 
مبدينة " ديـكـارت"أّما عن الشرحية املرتبطة بفرنسا واليت ظهرت على حقيقتها عقب غلق ثانوية . 3» .جداً

بناؤهم يذهبون الشيء املؤسف هو نساء بعض اجلزائريني املوجودين يف اجلزائر هم وأ...  «:  اجلزائر قال 
هناك ... للتظاهر، وعلى هذا الزوج الذي يريد ثقافة أجنبية أن يأخذ زوجته وأبناءه وليذهب للبلد الذي يريده
  4.» فئة قليلة من اجلزائريني هلم عقدة ألهنم ال يثقون يف لغتهم ويف شخصيتهم ويف حضارتـهم ويف دينهم

يف ظل حركة اإلضرابات، بدأ احلديث عن تنظيم جتاوباً يف األوساط الشعبية ،والرئيس لقي خطاب 
أكتوبر ليالً بالعاصمة و انتشرت يف  04بدأت بوادرها يوم  1988أكتوبر  05مظاهرات مناهضة للنظام يوم 

ضّمت هذه املظاهرات العديد من الفئات  5.أكتوبر لتشتد وتعم العاصمة ونواحي أخرى من الوطن 05صباح 
خطوط املواجهة مع تدهور أحواهلا املعيشية حبيث تصدرها املفصولون عن  الشعبية وخاصة املوجودة على

موجهة خاصة ضد رموز  1988كانت أحداث أكتوبر  6.الدراسة والعاطلون عن العمل والكهول والعزاب
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السيادة الوطنية مثل البلديات ومقرات احلزب وبعض مقرات الوزارات واملؤسسات التربوية اليت تعرضت إىل 
  1.احلرق والنهب وشىت أنواع التخريب األخرىعمليات 

أكتوبر  05ويف أول رد فعل له اعتربها املكتب السياسي حلزب جبهة التحرير الوطين يف اجتماعه يوم 
بأهنا أعمال شغب قامت هبا جمموعة ال تتمتع باحلس املدين مدفوعة بأيدي خفية من اخلارج، وتبعاً  1988

أكتوبر مما استوجب تدخل اجليش إلعادة اهلدوء  06حالة احلصار يوم  لذلك قرر رئيس اجلمهورية إعالن
جرحياً، وضمن هذا  1442وقتيالً  189أسفرت تلك األحداث حسب اإلحصائيات الرمسية عن حوايل  2.للبالد
عن  أكتوبر مندداً فيه باحتكار السلطة ومتأسفاً عن اخلسائر النامجة 10ألقى رئيس اجلمهورية خطاباً يف  اإلطار

  3.األحداث ووعد الشعب بإصالحات سياسية كبرية

التعرض إىل الفرضيات املقدمة  درجيالسابقة  على ضوء املعطيات :1988تفسريات أحداث أكتوبر  - أ
 1988األحداث واألطراف اليت كانت وراءها، فما هي حقيقة أحداث أكتوبر  تلكلتفسري خلفيات وطبيعة 

  :اإلطار ميكن تقدمي ثالثة فرضيات أو تفسريات هلذه األحداث هي ضمن هذا واألطراف اليت كانت وراءها ؟ 

يرى أنصاره بأنّ األحداث هي انفجار شعيب عفوي وعنيف سببه تراكم املشاكل االقتصادية : التفسري األول  -
  .واالجتماعية والسياسية والثقافية واإلدارية اليت طبعت البالد خالل الفترة اليت سبقت األحداث

لنظام، وبأهنا من صنع اجلناح اينظر أصحابه إىل األحداث يف إطار صراع مراكز قوى : التفسري الثاين  -
  .اإلصالحي الذي حاول مترير اإلصالحات فنقل األحداث إىل الشارع

يرى أنصار هذا التفسري بأنّ األحداث من تدبري اجلناح احملافظ يف صراعه مع التيار : التفسري الثالث  -
  :وفيما يلي شرح هلذه التفسريات . اإلصالحي من أجل إضعاف شعبيته

هي  1988يرى أنصار التفسري األول بأنّ أحداث أكتوبر  :األحداث انفجار شعيب وعفوي: التفسري األول
أكتوبر ليس نتيجة غياب التعددية بل يرجع إىل تراكم  06و 05والعنف املالحظ يومي ، انفجار شعيب عفوي

إنّ أحداث أكتوبر ليست أزمة سياسية باملفهوم 4.عيب الذي مل تكن له فرصة للتعبري حينما حتنيالسخط الش
الضيق للكلمة، وإمنا هي أزمة نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي مل يستوعب معطيات الواقع اجلديد لبلد 

يل جعلته يف مأزق بعد الريع البترو لمدا خيأغلبية سكانه شباب، كما أن اعتماد النظام بصورة كبرية على 
النظام عن تلبية حاجيات املواطنني، ضمن هذا اإلطار  اهنيار أسعارها يف السوق الدولية، وكنتيجة هلذا عجز

أن أسباب األحداث ترجع إىل وجود أزمة اجتماعية واقتصادية كظاهرة ندرة املواد " أمحد بن بلة"يرى 
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ويؤكد هذا  1.وضعف التعليم والتهميش الكبري لفئة الشباباألساسية وأزمة السكن وتدهور املنظومة الصحية 
انفجار شعيب رفع صوته يف الشوارع   «:بأهنا حول تلك األحداث" حسن هبلول"الطرح قول الدكتور 
الطائشة للمقربني من بعض رجاالت النفوذ،  توالسلوكياواملمارسات البريوقراطية،  بشعارات ضد النظام،

وهي مظاهر اجتماعية سلبية غذهتا مشاكل ندرة التموين يف السوق، ومشاكل تفشي البطالة وسط الشباب، 
   2.» تفاقم يف السكن االجتماعي باملدنوالعجز امل
موز الدولة مل يكونوا وأحرقوا مقرات احلزب ور 1988إنّ الشباب الذين شاركوا يف أحداث أكتوبر           

يطالبون أساساً بالدميقراطية بقدر ما كانت مطالبهم تتمثل يف عدم استعمال رجال السلطة لنفوذهم يف قضاء 
بقدر ما سامهت فيها  وعليه  فاألحداث مل تكن بسبب غياب التعددية احلزبية 3.مصاحلهم وحوائج مقربيهم 

هناك من يرى أنّ االضطرابات  .الصعبة اليت كانت تعيشها البالدالظروف واألوضاع االقتصادية واالجتماعية 
الغضب الشعيب اليت أخذت تتفجر بني احلني واآلخر  هي استمرار لثورات 1988اليت شهدهتا اجلزائر يف أكتوبر 

، مث بوجه خاص 1982، ويف وهران عام 1980وزو عام  يف مدينة تيزي يف املدن الكربى منذ بداية الثمانينات
كما أنّ السلطة حسب نفس االجتاه فقدت مشروعيتها الثالثية اليت كانت تتمتع هبا  1986.4  قسنطينة عاميف

  :5على امتداد عشرين عاما
مشروعية تارخيية، بوصفها وريثة جبهة التحرير الوطين وجيش التحرير الوطين اللذين قادا اجلزائر إىل  - 

  .االستقالل
دولة الراعية اليت استطاعت تعليم اجملتمع وتصنيعه وحتضريه عن طريق االستثمار مشروعية تنموية، بوصفها ال - 

  .واستهالك عائدات النفط والغاز
مشروعية استقاللية، حبكم دورها النشيط يف الكفاح من أجل نظام دويل جديد وسعيها إىل السري باجملتمع  -

  .اجلزائري حنو االعتماد على الذات

وىل تفسري أحداث أكتوبر وربطها خاصة بالبيئة االقتصادية واالجتماعية اليت حاول أنصار الفرضية األ
مل يبني األطراف احملركة هلذه املظاهرات واألحداث، لكّن هذا التفسريكانت تعيشها اجلزائر يف فترة الثمانينات، 

ظام القائم، حىت وإن كان الشباب هم الذين قاموا بعمليات احلرق والتخريب،معربين عن سخطهم على الن
  .1988يبقى التفسري األول ناقصاً يف الكشف عن حقيقة أحداث أكتوبر 
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يرى أصحابه بأن األحداث من صنع اجلناح اإلصالحي  :األحداث من صنع اجلناح اإلصالحي:التفسري الثاين
الرئيس وفريقاً نافداً داخل النظام يف حماولته لتمرير اإلصالحات، حيث سعى االجتاه املتغلب يف السلطة ممثالً يف 

و يستند  1.داخل املؤسسة العسكرية إىل إضفاء إصالحات على التوجه السياسي واالقتصادي للدولة اجلزائرية
الذين يرون أن األحداث من تدبري رئاسة اجلمهورية إىل حجج منها حدة خطاب الرئيس الشاذيل، الذي ملح 

األول : رير الوطين، و هناك حدثـني يدعمان هذه الفرضية فيه إىل القطيعة مع معارضيه يف حزب جبهة التح
أنّ املتظاهرين ركزوا على ختريب أمالك أعضاء حزب جبهة التحرير الوطين املتشددين، أّما احلدث الثاين يتمثل 

من احلزب دون أن يترك أي شك إلعادة " شريف مساعدية"بتنحية " الشاذيل بن جديد" يف تعجيل الرئيس 
   2.رة ثالثة على رأس احلزب، كما عّجل من وترية اإلصالحات السياسية اليت كانت يف االنتظارانتخابه مل

ُيعد  1988سبتمرب  19الذي كان وزيراً للداخلية أنّ خطاب الرئيس يف " اهلادي خلديري"ويؤكد 
بوع بدأت السبب األول ألحداث أكتوبر، خاصة إذا نظرنا إىل األحداث اليت تلته مباشرة، ففي ذات األس

ويذهب بعض 3.ويبة دامت حىت هناية سبتمرب من نفس السنةاضطرابات عمالية يف املنطقة الصناعية بالّر
املسؤولني يف النظام إىل أبعد من ذلك إذ يؤكدون أنّ رئيس اجلمهورية كان يعلم أن اجلزائر مقبلة على 

أمرهم باالستعداد للمواجهة  حيث1988بدليل إخباره جلميع مساعديه املقربني يف شهر جوان " الكارثة"
يؤكد هذا الطرح بأنّ   4.مل تتم لكن االستعدادات هلا 1988والتصدي، كما اجتمع هبم مرة ثانية يف شهر أوت 

تعمدوا ترك األحداث تسري يف اجتاه ضرب التيار احملافظ يف حزب جبهة التحرير الوطين املعارض  االنفتاحيني
على إمكانية حدوث مظاهرات شعبية هدفها إحداث صدمة تغّير ما  املؤشراتتدل تلك .لإلصالحات السياسية

أنّ حدة   «: يف هذا الصدد " عروس الزبري"الطرق العادية،و يقول الكاتب بعن تغيريه السلطة عجزت 
سوا فكانت أحداث أكتوبر ألن أنصار التجديد يئ 1988التناقضات بني األجنحة املتصارعة بلغت ذروهتا سنة 

لقد أّدى تطور  5.» من إمكانيته يف إطار املؤسسات القائمة فكان الشارع هو الفاصل لفرض برنامج التجديد
مترير  االنفتاحيو احملافظني إىل انتقال الصراع إىل الشارع يف حماولة من التيار  االنفتاحينيالصراع بني 

أنّ العالقات بني املسؤولني على " د مهريعبد احلمي"اإلصالحات العالقة، ويف نفس السياق أكّد السيد 
  6.مستوى القيادة السياسية مل تكن جّيدة، ألن هذه العالقة نشأت يف إطار مغلق هو احلزب الواحد
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إذ يقول أنّ  1988أسبابا يعتقد أهنا موضوعية لتفسري أحداث أكتوبر " بلعيد عبد السالم"ويقدم السيد 
ي السوابق العدلية يف والذي عمل على تسريح الكثري من ذ" دي خلديرياهلا"الفريق الرئاسي كان يضم أيضاً 

أن السلطة كانت تتواطأ مع الفريق  «" : بلعيد عبد السالم"شوارع العاصمة لتكسريهـا وختريبها، ويضيف 
الرئاسي الفرنسي الذي كان يعمل على تفجري الوضع إلبعاد جبهـة التحرير هنائياً من الساحة وكذلك األمر 

بزيارة إىل  1981نوفمرب 30هذا القول له جانب من الصحة فلقد قام الرئيس الفرنسي يف  1.»ـع االشتراكية م
كإعادة هيكلة املؤسسات ،كما قام الرئيس  االقتصاديةاجلزائر وهي الفترة اليت بدأ فيها الرئيس اإلصالحات 

  .تعترب األوىل من نوعها لرئيس جزائري  1982ديسمرب 17يومالشاذيل بن جديد آنذاك بزيارة إىل فرنسا 

األول تلقائي : أن ألحداث أكتوبر جانبني " أمحد طالب اإلبراهيمي"يرى السيد  االجتاهيف نفس  
يتعلق بابتعاد الدولة عن تطبيق العدالة االجتماعية واتساع اهلوة بني احلكام و احملكومني، أّما اجلانب الثاين فهو 

يربالية وقلب التحالفات مفتعل ويتصل برغبة بعض أطراف السلطة يف تغيري خط جبهة التحرير الوطين حنو الل
  2.يستبعد تورط بعض القوى األجنبية اليت كانت على عالقة وثيقة بتلك األطراف اخلارجية للدولة ، وال

عن سلسلة  1998يفزب جبهة التحرير الوطين حل دسحسب املؤمتر السا 1988تعّبر أحداث أكتوبر  
جبهة التحرير بغرض حتييدها عن مسارها الثوري ،وإفراغها من حمتواها تستهدف من املؤامرات اليت ظلت 

بأخرى تكون مستعدة للتكيف مع  واالجتماعية واالقتصاديةاجلماهريي ،واستبدال مؤسساهتا السياسية 
فيعتقد بأن فريق الرئاسة كان قد طلب " لكحل عياط"أّما اجلنرال  3.توجهات ما يسمى بالنظام العاملي اجلديد

خمتلف املؤسسات املشرفة على تصدير واسترياد السلع الضرورية القيام بإخفاء كميات منها يف انتظار ما  من
يسفر عنه املؤمتر السادس للحزب، و يؤكد وجود حتالفات بني التيار اإلصالحي يف السلطة والدميقراطيني الذين 

  4.كانوا يسعون لضرب جبهة التحرير الوطين

الظروف برزت إشاعات تتحدث عن تنظيم مظاهرات يف اخلامس من أكتوبر، لكّن يف ظل هذه           
السلطة مل تتحرك ملواجهتها، وإالّ كيف نفسر أن رجال الشرطة ورجال الدرك الوطين كانوا غري مسلحني 

 وتؤكد هذه الدالئل أنّ 5.وعلى غري أهبة لتهدئة الوضع حينما بدأ املتظاهرون ينفذون اخلطة يف امليدان
رغم غياب حتقيق رمسي، ميكننا التأكيد أن ...«": خالد نزار"األحداث كانت مدبرة مسبقاً حيث يقول اجلنرال

أصل املشكلة مل يكن سوى اضطرابات مفتعلة استعداداً ملؤمتر جبهة التحرير الوطين السادس هبدف خدمة 
أطراف ومجاعات أخرى من خمتلف وتغليب كفة تيار معني، مث فلتت املظاهرة من أيدي مدبريها، وركبتها 
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إنّ الذين أرادوا التغيري السياسي والتعجيل به هم الذين دبروا وتسببوا يف تلك  1.» .االجتاهات واالنتماءات
  2.تطورت بسرعة حىت جتاوزت حدودها املرسومةاألحداث واليت 

من التفسري الثاين ألحداث أكتوبر بأن الصراع بني التيار احملافظ والتيار اإلصالحي، والذي  صنستخل         
  .هو اآلخر سبباً يف تلك األحداث نقله التيار األخري إىل الشارع كان

ينظر أنصار التفسري الثالث لألحداث على أهنا من تدبري  :األحداث من صنع اجلناح احملافظ : التفسري الثالث 
عابد " ناح احملافظ يف السلطة واملعارض لإلصالحات اليت يقوم هبا رئيس اجلمهورية، حيث يرى الكاتب اجل

املديرية العامة " أن مسؤولية األحداث ترجع إىل تكتل جمموعات على مستوى احلزب وجهاز األمن " شارف 
قبل انعقاد املؤمتر " جـديد بن"واليت كانت مصاحلها مشتركة يف زعزعة الرئيس  "D.G.P.Sللوقاية واألمن 

السادس حلزب جبهة التحرير الوطين، فجهاز احلزب كان يتخوف من إثراء اإلصالحات اجلارية، أما جهاز 
األمن فلم يكن راض على اإلصالحات اليت قامت هبا الرئاسة ألنه فقد جزءا من صالحياته خاصة بعد إعادة 

أدى الصراع بني الرئيس الشاذيل وجهاز حيث ". بن جديد  الشـاذيل" تنظيم جهاز األمن العسكري على يد 
 3 .األمن التابع لرئاسة اجلمهورية إىل قيام الرئيس بسحب الشرطة وبالتايل تدخل اجليش لقمع األحداث

أكتوبر  30من احلزب يوم " شريف مساعدية"يقدم أنصار هذا التفسري دليال يتمثل يف تنحية السيد 
 احتمالية" الشاذيل"ويؤكد . من رئاسة جهاز األمن العسكري" حمجوب لكحل عياط"، وتنحية اجلنرال 1988

كون األحداث من حتريك وحتريض أطراف داخل احلزب كانت تسعى إىل إضعاف شعبية الرئيس الشاذيل بن 
ذا قبل انعقاد مؤمتر ، ويأيت ه 1988نوفمربجديد حتسبا النتخابه آنذاك رئيسا للجمهورية لوالية ثالثة يف 

السادس للحزب، حىت أن بعض اجملموعات أكدت أنّ الرئيس سيتنحى عن مهامه ويسحب ترشيحه،ومن 
 4".مساعدية"جهته أكد الشاذيل أنّ األحداث من صنع جمموعات داخل احلزب مسّيرة من طرف جناح 

 1988أحداث أكتوبر  و يعزز ذلك الطرح ما أدىل به املكتب السياسي نفسه يف اجتماع طارئ عقب
إنّ األعمال اخلطرية اليت مست باألمن العمومي جاءت بفعل شبان غري واعني باملسؤولية وأداة   «: بقوله 

ساذجة استعملتهم عناصر مناوئة لإلصالح العميق الذي مت الشروع فيه منذ اخلطاب األخري الذي ألقاه رئيس 
ار اإلنفتاحي داخل املكتب السياسي حلزب جبهة التحرير ويدل هذا التصريح على وجود التي. 5».اجلمهورية
، بينما قال رئيس »إنّ أكتوبر صنعه اجلناح األرثودوكسي يف النظام «: فقال " خالد نزار"أّما اللواء  .الوطين

ال خيرج 6.»بأن الذين صنعوا أحداث أكتوبر ندموا « اجلمهورية يف املؤمتر السادس جلبهة التحرير الوطين
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التفسري الثاين الذي يؤكد أنّ صراع مراكز القوى يف النظام  بني التيار اإلصالحي عن التفسري األخري لألحداث 
  .والتيار احملافظ املعارض لإلصالحات كان سبباً يف أحداث أكتوبر

 فالتفسري األول الذي يؤكد أنصاره على سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية كانتإمجاال 
واحملافظني  االنفتاحينيوالصراع بني  االنقسامسبباً يف انفجار أحداث أكتوبر له جانب من الصحة، كما أنّ 

كان هو اآلخر سبباً يف تلك األحداث، أضف إىل هذا طبيعة النظام السياسي القائم على منط احلزب الواحد، 
 1988كان ألحداث أكتوبر بالتايل  و.إىل انفجار األوضاع بسبب احتكار السلطة، وسوء استعماهلا ىدأ

تكيفه مع مدخالت البيئة  إطاردفعت النظام السياسي حنو التحول الدميقراطي يف انعكاسات وتأثريات 
  .الداخلية

عن هشاشة  1988كشفت أحداث أكتوبر :األحداث على تركيبة النخبة احلاكمة  تنعكاساإ -2
النظام السياسي القائم على احلزب الواحد، وعن مجلة من التغيّيرات اليت طرأت على تركيبة النخبة احلاكمة يف 

على انعكاسات األحداث على ه النقطة اجلزائر وهيكل النظام السياسي بصفة عامة، إالّ أننا سنركز يف هذ
  .ب، املؤسسة العسكرية، احلكومةاحلز: تركيبة النخبة احلاكمة على ثالثة مستويات هي 

، إىل تغيريات واضحة على النظام احلاكم، وهذا ملواجهة 1988أكتوبرأّدت أحداث : على مستوى احلزب  - أ
النخبة  وانقسامحقيقي بني الدولة واجملتمع املدين الناتج عن أزمة التمثيل، بانفصالما نستطيع تسميته 

"  الشاذيل بن جديد"كانت هتدد بنية النظام القائم، عّجل الرئيس األسبق  األحداث اليت ،ونتيجة لتلك1احلاكمة
متت تنحية مسؤول احلزب  1988أكتوبر  29مبجموعة من اإلجراءات أبرزها تغيري بعض املسؤولني، ففي 

قد  االنفتاحينيو يعود سبب هذه اإلجراءات إىل كون 2".عبد احلميد مهري"وخلفه السيد " شريف مساعدية"
والسياسية يف أكتوبر  واالجتماعية االقتصاديةلوا حزب جبهة التحرير الوطين مسؤولية تدهور األوضاع ّمح

أنه يف ظل هذه الوضعية املأساوية قُدم احلزب كطرف متسبب يف " كمال بوشامة"، ومن مث يرى 1988
ة من بعض مناضلي احلزب األوضاع املزرية للبالد، وضّحت به السلطة واعدة بالتغيري، رغم أهنا وجدت مقاوم

لقد مسعنا وقتها هتمة وهي اعتبار كل قرارات البالد السياسية واالقتصادية من  «ويضيف  وخاصة من إطاراته،
 3.» صنع حزب جبهة التحرير الوطين

االنسحاب من املكتب السياسي للحزب مع مجيع " مولود محروش"وعلى صعيد آخر قرر السيد 
وهو نفس القرار الذي كان قد اختذه إطارات اجليش الذين انسحبوا  مهامه التنفيذية،حىت يتفرغ ألداء  وزرائه

                                                 
1 - Abderahim ,LAMCHICHI, L’Algérie en crise : crise économique et changements 
politiques. Paris :éditions L’harmattan, 1990 ,p290. 
2-Ibid, p290. 
3-Kamel,Bouchama,le FLN a-t-il jamais eu le pouvoir ?(1962-1992).Alger : Editions : 
ELMaarifa,1997,p230. 



 

اجليش السياسة ويتفرغ  يتعاطحىت ال  1989مارس 03من اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين يف 
انسحابه من وقد اختذ الرئيس بن جديد هو اآلخر نفس القرار ب1.سوى ملهامه األساسية وهي الدفاع عن الوطن

أنه رئيسا لكل اجلزائريني وال يفضل حزباً عن آخر، ومنذ املؤمتر السادس جلبهة التحرير بني قيادة احلزب، لي
أصبح السيد وقد ،2الوطين مل يعد الرئيس بن جديد يترأس جلسات اللجنة املركزية ماعدا اإلفتتاح  أو اإلختتام

يف إطار محلة  1988به قبيل إنعقاد املؤمتر السادس يف نوفمرب مسؤوالً عن احلزب بعد تنصي" عبد احلميد مهري"
وجمموعته احملافظة الذين أقيلوا دون أن خيضعوا إىل " شريف مساعدية"اإلصالحات اليت قادها الرئيس ضد 

يف نفس السياق خرج املؤمتر بتشكيلة جديدة للجنة املركزية جلبهة التحرير 3.اإلجراءات القانونية للحزب
، أّما مكتب رئاسة املؤمتر فقد ضم "بشري رويس"و" رشيد بن يلس"متيزت باختفاء بعض األمساء مثل  الوطين

عبد الرزاق بوحارة واهلامشي "و السادة " عبد احلميد مهري"مسؤول األمانة العامة للحزب بعد انتخابه السيد 
  .4"هجريش ويوسف يعالوي وعبد اهللا نواورية ومراد طالب وعلي رياحي

شكل اجليش يف النظام اجلزائري مؤسسة قوية اكتسبت هيبتها  : على مستوى املؤسسة العسكرية - ب
ومكانتها من جتربة حرب التحرير الطويلة ومن طبيعته كجيش غري حمترف، كما ارتبط اجليش بعالقة وثيقة مع 

كرس .يف هذه املؤسسة مؤسسة الرئاسة منذ االستقالل، وجنح يف إيصال عدد من قياداته لشغل مكانة الصدارة
وصول العقيد الشاذيل بن جديد إىل سدة احلكم بروز دور اجليش يف النظام اجلزائري، بيد أنه بقدر ما إعترب 
اجليش السند الرئيسي ملؤسسة الرئاسة، بقدر ما شكل قيداً أساسياً على حركتها، وتفطن إىل نقاط الضعف 

الهلا ميكن أن ينفذ لضبط الواقع السياسي خاصة يف عهد الرئيس الكامنة يف هذه املؤسسة والتغريات اليت من خ
بن جديد، وبعدما أدرك اجليش افتقار الرئيس إىل امللكات السياسية األساسية اليت تتيح له االنفراد بإعادة رسم 

 ورغم حماوالت االستيعاب اليت انتهجها النظام5.توازنات القوى، قرر أن تكون له اليد الطوىل يف احلكم
السياسي يف إطاره مسعاه يف التعبئة السياسية، وحتديد دور اجليش يف السياسة،إال أنه ظل ميثل مركز قوة للنظام 
ولشبكات املصاحل السياسية واالقتصادية ومما زاد من أثر تلك القوة ارتباطها بشبكة واسعة من العالقات مع 

كما جنح يف الفترة األخرية من حكم بن جديد أن  6.الصفوة اإلستراتيجية للنظام أي الرئيس وأركان احلكم
ميسك بزمام األمور، بل أصبح توجه النظام يعتمد على ما يقوم به اجليش مستفيداً من درجة التداخل بينه وبني 

حىت أكدت أن تلك  1988مؤسسة الرئاسة اليت ما إن أعلنت عن اإلصالحات عقب أحداث أكتوبر 
  7.ؤسسة العسكريةاإلصالحات لن تكون على حساب امل

                                                 
1  - Ibid, p206. 
2-  Ibid, p207. 
3-  Ibid,p196.  
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حظر العمل  1989حاول النظام السياسي تقنني األدوار ملؤسساته عندما أشار صراحة يف دستور 
د مهامه يف احلفاظ على الوحدة الوطنية واملكاسب الدميقراطية، إال أن تراكم يالسياسي على اجليش وحتد

أغرى اجليش بالتدخل يف اجملال السياسي،  األحداث واالضطرابات والتنازل احلاصل بني خمتلف القوى السياسية
إن دخول اجليش ميدان العمل السياسي يتصل   «:  Ferrel Heady "فرييل هيدي"ضمن هذا اإلطار يقول 

بالتوتر الذي يصاحب التغري االجتماعي الرئيسي أكثر من كونه حماولة من قبل قادة اجليش الطاحمني يف الوصول 
ثالثة أنواع من األدوار اليت ميكن أن يلعبها اجليش  Von der.Mehden "ميهدنفون دير "ويقترح .1» للحكم

  :2بصفة عامة هي

  .قد يأخذ تدخل اجليش الشكل املباشر بأن جيعل من نفسه حامياً للدستور ويتسلم احلكم -
خلق  عندما يتخذ اجليش من نفسه دور األداة الثورية اليت تقود اإلصالح، ويرى أن من بني مسؤولياته -

  .مؤسسات سياسية تسلم فيما بعد حلكومات مدنية
دور القوة غري املباشرة إذ ال يقوم اجليش بدور مباشر وواضح ولكنه يبقى عنصراً فعاالً يف البيئة السياسية  -

  .ليخلق الظروف حلكومة مدنية

عد أحداث للجيش على حالة اجلزائر، حيث تدخل ب" ميهدن"ينطبق الدور األول والثاين الذي حدده 
كحامياً للدستور وملؤسسات الدولة، و ينطبق أيضا على احلالة اليت تدخل فيها عقب توقيف  1988أكتوبر 

من منطلق مسؤوليته يف خلق مؤسسات سياسية تسلم يف ما بعد حلكومة  1992املسار االنتخاب يف جانفي 
  .مدنية

ة تسمح له بتجاوز الرؤية املستندة اجليش يف مؤسسة احلكم ،ظلّ يفتقد إىل رؤية سياسي ضلوعرغم 
على قوة الردع العسكري كأداة أخرية حلسم األزمات السياسية شأنه يف ذلك شأن كافة املؤسسات العسكرية 

الذي يرى أنّ نقطة ضعف دور اجليش يف  Finer" فاينر"و يعزز هذا الطرح ما ذكره الكاتب 3.يف الدول النامية
التخلي عن دوره يف السياسة عندما يكون مستعدا لذلك، ففي معظم  يف السياسة تتمثل يف عدم جناحه يف

احلاالت كان اجليش الذي يتدخل يف السياسة يف وضع صعب بني أن يقرر ما إذا كان سيحكم حكماً مباشًرا 
   4.أو غري مباشر

أنّ اجلزائر بدأت تعرف  1988املتتبع ملسار األحداث عقب انفجار األوضاع يف أكتوبر  يستشف
لقد . والت حاولت من خالهلا االنطالق إىل مرحلة جديدة، وقد مّست هذه التغيّيرات املؤسسة العسكريةحت
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تغيريات واسعة على قيادة اجليش الوطين الشعيب، وهذا بتعيني اجلنرال " الشاذيل بن جديد" أحدث الرئيس 
مسؤول جهاز " األكحل عياط"عاد ، و استب"عبد اهللا بلهوشات"رئيساً لألركان خلفاً للجنرال " خالد نزار"

قائداً للبحرية، " عبد اجمليد تاغيت"مفتشاً عاماً، والعقيد " حممد عطايلية"كما عني اجلنرال  1.األمن العسكري
قائداً للقوات الربية، " اليامني زروال"قائداً للقوات اجلوية، كما أصبح اجلنرال " حممد خمتار بوطمني"والعقيد 

مديراً للمخابرات العسكرية بعد أن كان رئيساً لدائرة الدفاع واألمن " مدين املدعو توفيق حممد"وعّين العقيد 
مديراً هلا بعد أن كان قائداً للناحية العسكرية الثانية بوهران، كما " حسني بن معلم"اخلارجي بالرئاسة، وأصبح 

  D.G.P.S.2العامة للوقاية واألمن  مديراً للمخابرات السياسية أو ما يعرف باملندوبية" حممد بتشـني"عّين 

أثارت هذه احلملة من التغريات سخط بعض الضباط بسبب استبعادهم أو هتميشهم رغم كوهنم أقدم 
يف اجليش أو خلدمتهم يف جيش التحرير الوطين خالل الثورة، وعدم كوهنم قبل ذلك ضباطاً يف اجليش 

كمال عبد "القائد السابق للقوات البحرية اجلنرال  الفرنسي، ومن بني الشخصيات اليت كانت أكثر انزعاجاً
   3.الذي احتج وقدم استقالته لرئيس اجلمهورية" الرحيم

عبد احلميد "وقعت تغيريات على قيادة احلكومة ،حيث مت إقالة حكومة السيد  : على مستوى احلكومة  -ج
 09يف " قاصدي مرباح"، واستبدلت حبكومة جديدة ترأسها السيد 1988بعد أحداث أكتوبر " اإلبراهيمي

عبد احلميد "و" أمحد عبد الغين"وزيراً أغلبهم وزراء جدد مل يعملوا يف حكومة  22، ضمت 1988نوفمرب 
إجراءا توفيقيا مؤقتا سعى الرئيس من خالله حماولة رأس احلكومة  يعترب هذا التنصيب ملرباح على 4".اإلبراهيمي

األمن واالستقرار بالنظر إىل الشخصية العسكرية هلذا الرجل، كرابط بني جيلني متباعدين، جيل عاش  فرض
الثورة، وله ثقله من حيث تغلغله القوي داخل أجهزة السلطة، وجيل ما بعد االستقالل مكون من بعض 

  .التكنوقراطيني املوالني لإلصالحات االقتصادية اليت شرع فيها رئيس اجلمهورية

باسم حكومة امليدان نظراً لنشاط أعضائها وتقرهبم من املواطنني ملعرفة " مرباح"عرفت حكومة 
لكن بعد حتكم السلطة يف الغضب الشعيب ،وإمخاد  5.أشهر 10مشاكلهم، واستمرت يف عملها ملدة تقارب 

ف رئيس من رئاسة احلكومة من طر" قاصدي مرباح"أصوات املعارضني لإلصالحات متّت إقالة السيد 
طرحت هذه اإلقالة عدة تساؤالت وقراءات يف األوساط السياسية، ومل يقتنع هبا السيد قاصدي .اجلمهورية

أنّ بداية تنحيته مهدت هلا محلة إعالمية قادهتا وسائل اإلعالم،  " اجلزائر األحداث"مرباح ،حيث صرح جلريدة 
مفادها أنّ مرباح معارض " مقدم"لسيد سربت معلومات من مدير اإلعالم يف رئاسة اجلمهورية احيث 

لو كان حقيقة ضد اإلصالحات ملا فوجئ أعضاء  وأضاف مرباح بأنه. لإلصالحات السياسية واالقتصادية
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-جملس الوزراء، وأعضاء جملس احلكومة، والرأي العام بقرار تنحيته بدليل أنه مل يقتنع أحد، والسبب موجود 
  .1رئيس اجلمهوريةلكن ال أحد يعرفه إالّ  -حسب رأيه

يرجع العديد من الدارسني أسباب تنحية قاصدي مرباح من رئاسة احلكومة إىل كونه إستعمل منذ 
هواري " البداية الجتياز فترة انتقالية صعبة، باعتباره كان رئيساً جلهاز االستخبارات العسكرية يف عهد الرئيس 

الستفادة من خربته العملية ومقدرته التنفيذية، وحىت ،إستعان به الرئيس بن جديد يف مراكز عديدة ل"بومدين
ويرى البعض أن تطلعه إىل التقدم  2.من عالقاته يف أوساط القبائل الرببرية، وداخل حزب جبهة التحرير الوطين

يف سلم السلطة، وتشكيل مركز قوة موازية للرئاسة،واهتمامه باإلصالحات االقتصادية على حساب 
وحساسيته من القيم الدميقراطية من خالل نشأته العسكرية املعروفة، كلها عوامل اإلصالحات السياسية 

  3.عجلت بعزله

سبتمرب  10على رأس احلكومة واليت شكلها يف " مولود محروش"وخلفه " قاصدي مرباح"متت تنحية 
إعداد ، حيث عملت طوال أشهرها األوىل على "حكومة امللفات"وزيراً وعرفت باسم  22، وقد ضمت 1989

لقد أّدى عزم حكومة 4.النصوص القانونية من أجل تسريع وترية اإلصالحات السياسية واالقتصادية
) L’express(اإلصالحات على اختاذ مجيع التدابري حنو تنفيذ برناجمها، برئيسها مولود محروش يصرح لصحيفة

مشرياً إىل  –من الدماء كما أرجو   إن اإلصالح يف اجلزائر يتطلب التقشف، لن يكون هناك مزيداً  «: مبا يلي 
  .5».بل مزيداً من الدموع نعم -1988أكتوبر  اضطرابات

متعددة على مستوى احلزب ،املؤسسة العسكرية  انعكاسات 1988وعليه كان ألحداث أكتوبر 
 إقرار،وهي نتائج كانت تداعياهتا واضحة على عملية التحول الدميقراطي اليت باشرهتا اجلزائر عقب واحلكومة

     1989دستور 
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  :املبحث الثاين

  للتحول الدميقراطيالعوامل اخلارجية 

ضغوطات يف اجلزائر، حبيث أثرت الرجية الدولية يف دفع عملية التحول الدميقراطي سامهت البيئة اخلا  
اتضح ، و ثانية على النظام السياسي السياسية الدولية من جهة  الضغوطاتاالقتصادية الدولية من جهة، و 

احلاكم لنظام ادفعت  ،حيث القرن املاضي مثانيناتة االقتصادية العاملية مع منتصف من خالل آثار األزم ذلك
إىل االقتراض من املؤسسات املالية الدولية، وموجة التحوالت اليت شهدهتا األنظمة الشمولية يف العامل بانتقاهلا 

أدت العوامل اخلارجية دورا فعاال .كيف مع املبادئ الدميقراطيةالتعددية ، يف إطار الت إىلاحلزبية  األحاديةمن 
يف ،بل ومؤثرا يف صياغة عملية التحول الدميقراطي ،حيث تزامنت العملية مع جمموعة من األحداث املتتالية 

  .على األوضاع يف اجلزائرالبيئة الدولية ألقت بضالهلا 

كانت آثارها واضحة يف مجيع امليادين ،شهدت املنظومة السياسية الدولية املعاصرة تطورات متسارعة         
صناع القرار ،وكان من الطبيعي أن تتأثر السياسية،االقتصادية ،االجتماعية والثقافية ،وشكلت ضغوطا على 

املتعددة من جهة أو حبكم موقعها  اجلزائر بالضغوطات االقتصادية و السياسية الدولية حبكم دورها وارتباطات
    .اجلغرايف وسط منطقة املغرب العريب من جهة ثانية

   :يتناول املبحث الثاين النقاط التالية       

  الضغوطات السياسية الدولية:أوال

  االقتصادية الدولية  الضغوطات: اثاني

  

  

  

  

  

  



 

  .الضغوطات السياسية الدولية: أوال

 لناميةالعديد من دول ا أن، على أساس التحول الدميقراطي حنوالسياسية الدولية  الضغوطات دفعت  
االشتراكية، وكان من الطبيعي أن تتأثر اجلزائر  الشمولية األنظمةثرت مبوجة التحول الدميقراطي اليت شهدهتا تأ

شهدت أوربا الشرقية .الشتراكياالقطب  اهنياركغريها من أنظمة العامل باملتغريات الدولية احمليطة هبا ،وأبرزها 
و بعض البلدان األخرى ذات التوجه االشتراكي جمموعة من األحداث، أفرزهتا التطورات احلاصلة يف العالقات 
الدولية، و دلت تلك األوضاع على اجتاه الغرب الرأمسايل حنو إزالة االشتراكية، و نظام احلزب الواحد حتت 

عقب  نفتاح الصنيوادر األوىل هلذه اإلصالحات يف احمليط الدويل مع اكانت الب". ثورة اإلصالحات"غطاء 
جاءت املبادرة مع الرئيس السوفيايت  القرن العشرين ، و مع منتصف مثانينات"ماو تسي تونغ"غياب زعيمها 

اإلصالحات و أصدر بشأهنا كتابا بعنوان جمموعة من عندما أعلن " ميخائيل غورباتشوف"األسبق 
و الذي تضمن منهج إعادة تنشيط اجملتمع السوفيايت الذي أصابه الركود على حد تعبري " يكاالبرييسترو"
أن البرييسترويكا قضية عاجلة، إهنا احلاجة امللحة اليت تأيت من أعماق عملية  «:الذي يرى " غورباتشوف"

ء عمليات صعبة يف امليادين التنمية اجلارية يف اجملتمع االشتراكي، و أن كل تأخري يف تطبيقها سيؤدي إىل نشو
  .1» االقتصادية و االجتماعية و السياسية

اليت أعلن عنها  اإلصالحاتيف إطار سلسلة " غورباتشوف"كان لألفكار و املمارسات اليت أدخلها 
االجتماعية أعقبتها ظهور بوادر  تاالضطرابااألثر السريع على االحتاد السوفيايت ،حيث بدأت تظهر موجة من 

عن موسكو و قد باركته الواليات املتحدة  استقالهلاتفكك نظام االحتاد السوفيايت بإعالن مجهوريات البلطيق 
األمريكية، و من جهة أخرى أعلنت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي السوفيايت يف وقت الحق قبوهلا مببدأ 

من الدستور السوفيايت و اليت تكرس الدور القيادي  )06(تها على تعديل املادة التعددية احلزبية و هذا مبوافق
سارت األمور بوترية أدت إىل احنسار دور احلزب الشيوعي و عجلت بتفكك االحتاد السوفيايت .2للحزب

أدت إىل سقوط نظام احلزب  اضطراباتوبالتايل اهنيار املعسكر االشتراكي، حيث شهدت أوربا الشرقية 
واحد فيها، و مت إهناء الدور القيادي لألحزاب الشيوعية و اإلعالن عن التعددية احلزبية بدهلا، و ليس من ال

 ةالغريب أن تكون هلذه األحداث انعكاسات على نظام احلزب الواحد يف اجلزائر و على اإليديولوجي
يف اجلزائر  الدميقراطي لعملية التحول شكلت املتغريات الدولية مدخال فقد. االشتراكية اليت كان يعتمدها النظام

  .و انتقاهلا من األحادية احلزبية إىل التعددية

يف نفس السياق بدأت تتضح معامل النظام الدويل اجلديد الذي تقوده الدول الغربية الرأمسالية و على 
ع اهنيار الكتلة الشرقية رأسها الواليات املتحدة األمريكية خاصة يف ظل حتّول املسلّمات يف العالقات الدولية م
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ربايل بزعامة الواليات املتحدة األمريكية اليت عملت على ييف إطار الثنائية القطبية، و انفراد القطب األحادي الل
نشر الرأمسالية العاملية، والدميقراطية و احلرية االقتصادية يف دول العامل الثالث عن طريق الضغوطات اليت 

إطار املؤسسات املالية الدولية اليت تتحكم فيها الدول الرأمسالية، كما تتدخل يف تفرضها على هذه الدول يف 
كما حدث  نشر الدميقراطيةباسم حقوق اإلنسان و  اإلستراتيجيةالعديد من مناطق العامل حفاظا على مصاحلها 

  . 2003الثانية والعدوان على العراق عام  يف حرب اخلليج

يف  االشتراكية انتهجتالنظام الدويل القائم على الثنائية القطبية يف العديد من الدول اليت  اهنيارأثر 
السياسية  ألنظمتهاوالتحول يف العالقات الدولية إىل تغيري بعض الدول  االهنياروقت سابق ،وأّدى هذا 

ول ضربة تلقتها دول اجلنوب فأ«" :الزبري عروس " األستاذمثل اجلزائر ،وضمن هذا اإلطار يقول  واالقتصادية
واجلزائر منها خاصة هو الزعزعة اليت عرفتها الدولة نتيجة الضرورة احلتمية و اليت كان جيب أن يقوم عليها 

تدخل هذه . 1»النظام الدويل اجلديد ،ومنها ربط سيادة دول اجلنوب ومصريها بديناميكيات السوق الدولية 
القرن  اتييف بداية تسعين ةاألمريكيديد الذي أعلنت عنه الواليات املتحدة التحوالت يف إطار النظام الدويل اجل

الدول اليت  معاقبةيف مناطق عديدة من العامل ، ونفوذهاتسعى من خالله إىل بسط سيطرهتا  املاضي والذي
السياسية ضغوطات كان لللقد .،وحىت تغيري األنظمة السياسية يف تلك الدولتعارض أو هتدد مصاحلها احليوية

  عملية يف واضح من األحادية احلزبية إىل التعددية دور االشتراكيةالدولية واملتمثلة فيي حتول العديد من األنظمة 
  .اليت شهدهتا اجلزائر باعتبارها تقع يف بيئة دولية تؤثر فيها و تتأثر هبا التحول الدميقراطي

  االقتصادية الدولية  الضغوطات: ثانيا

احلايل يف فترة الثمانينيات من القرن املاضي منوا كبريا لنسب الفائدة و صعودا يف قيمة شهد االقتصاد   
با على ديون اجلزائر اخلارجية ، و ارتفاعا يف مدفوعاهتا لسداد تلك الديون، لكن مع منتصف لالدوالر مما أثر س

ألسعار البترول و القيمة النقدية أدى االخنفاض الكبري و.الثمانينات شهدت أسعار البترول تراجعا كبريا 
للدوالر، واالرتفاع املتزايد ألسعار املواد املصنعة و الغذائية يف السوق الدولية إىل اخنفاض املوارد املالية للجزائر 

تراجع الواردات و بصفة خاصة , يف ظل اختالل املوازين العامة لالقتصاد الوطين  .من العملة الصعــبة
القطاع الصناعي ، تباطأت نسب النمو و أصبحت املؤسسات الصناعية تعمل بطريقة أقل  إىلاملوجهة منها 

و على الصعيد آخر شهد قطاع الفالحة أزمة عمقت من التبعية الغذائية . إنتاجيتهاهبوط  إىلسرعة مما أدى 
ة التجهيزات الصناعية  امليدان التكنولوجي و بصفة خاص إىلكما امتدت التبعية , للجزائر جتاه االقتصاد العاملي 

األزمة االقتصادية  وأدتو قطع الغيار بسبب عجز الصناعة الداخلية عن توفري حاجيات القطاعات الصناعية ، 
واملتتبع . 2الباهظةتنامي سريع لديون اجلزائر اخلارجية و خاصة املديونية قصرية األجل و ذات التكلفة املالية  إىل
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مما انعكس سلبا  1985عاملي يظهر له التراجع الذي خّيم على أسعار النفط منذ للواقع االقتصادي احمللي و ال
 اإليراداتعلى االقتصاد الوطين بشكل ال تغفله عني مراقب، حيث بدأ االختالل يف التوازن اهليكلي بني 
لنفط نسبة والنفقات من العملة الصعبة اليت يكاد النفط وحده يوفرها بالكامل لالقتصاد اجلزائري فقد شكل ا

من إمجايل  1986عام  % 97مليار دوالر، و نسبة  13.3و البالغة  1985من إمجايل الصادرات عام  % 98
مليـار دوالر،  9.03من إمجـايل  %98بلغت نسبة ما حققه النفط  1987مليار دوالر، و يف عام  8.07

مليار دوالر، أي أن النفط يكاد حيتكر لوحده نسبة كبرية من   9.49من إمجايل  1989عام  %95ونسبة 
  .1الصادرات اجلزائرية و بالتايل العملة الصعبة املتجهة إىل البالد

أهنا سياسة  -1982و اليت كانت تعد انتصاراً يف سنة  -لقد اتضح أن سياسة ربط  أسعار الغاز بأسعار البترول
بة، عندما تنخفض أسعار البترول يف السوق الدولية، خاصة أنّ الغاز مضرة مبداخيل اجلزائر من العملة الصع

ومع تالشي قدرة الدولة على اختاذ سياسة اقتصادية وطنية . 2أصبح يأخذ مكانة أكرب من الصادرات اجلزائرية
 مستقلة ،و انفجار التناقضات االجتماعية تأكدت تبعية الدولة للخارج بسبب ربط تطور املداخيل اخلارجية

املتنامية من املداخيل الوطنية خدمة للديون  االقتطاعاتللبالد بارتفاع قيمة احملروقات من جهة ،وبسبب 
التدهور  يف  إىلو يشري مفهوم األزمة االقتصادية  .3اخلارجية عجز النظام القائم عن تسيريها و من مث تسديدها

زمة يف البلدان النامية خالل  مثانينيات مستوى معيشة السكان و عجز احلكومة عن عالجه و لعل سبب األ
  4.القرن العشرين هو العجز الزمن يف ميزان املدفوعات الذي واجهته تلك البلدان باالستدانة 

طلب املساعدات املالية من الدول الرأمسالية الغربية خاصة مع  إىليف اجلزائر  يف نفس السياق اجته النظام
، غري أنّ هذه املساعدات تقدم يف إطار الشروط اليت 1986نقص املوارد املالية للدولة بفعل الصدمة البترولية يف 

املبادئ تفرضها الدول الرأمسالية على الدول النامية، كالتأثري يف أنظمتها السياسية من أجل تغيريها بتبين 
جمموعة من اإلجراءات االقتصادية تتمثل يف اإلنفاق العام ، تقييد االئتمان ، ختفيض  إىل، باإلضافة الدميقراطية

سعر صرف العملة الوطنية ، تعديل أسعار استرياد بعض املنتجات ، نقل بعض جماالت النشاط االقتصادي من 
     5.القطاع اخلاص إىلالقطاع العام 

ايل جعل اجلزائر تلجأ إىل القروض القصرية و املتوسطة األجل حبيث جند أن آجال إنّ العجز امل 
، و تفاقم الوضع مع 1991سنوات عام  3,8إىل حوايل  1985سنوات عام  6,1القروض اخنفضت من متوسط 

 و خالل تلك الفترة لوحظ أن 1991إىل  1985احلصول على قروض سنوية جديدة قصرية األجل يف الفترة من 
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 1985من إمجايل الدين عام  %0,64شهر ارتفعت من  18نسبة القروض املستحق سدادها خالل فترة تقل عن 
  .19911عام  %11,42إىل 

النظام احلاكم  يتضح جليا أنّ العائق املايل هو األكثر خطورة ألنه يهدد االستقالل الوطين، و قد جلأ
اىل االستدانة من اهليئات املالية الدولية كصندوق النقد الدويل و البنك العالــمي و الذهاب إىل سياسة إعادة 

إىل فتح  -حتت غطاء التوازنات املالية -عجز املايل،و هتدف هذه السياسةالاهليكلة أو التقومي االقتصادي لتغطية 
بالتايل فاإلصالحات االقتصادية اهليكلية اليت قامت هبا ،و2باجملال االقتصادي اجلزائري إىل املتعاملني األجان

للدولة بتوجيهات وقرارات املؤسسات املالية العاملية، ية اجلزائر تعين ضمنيا االستعداد لربط السياسة االقتصاد
احلساسية إن ...  «:يف هذا الصدد " عبد الباقي اهلرماسي"واخلضوع لشروطها كسبا لثقتها ،و يقول الكاتب 

االقتصادية اجلديدة يف مشال إفريقيا ما هي إال جزءاً من ظاهرة عاملية و من انعكاس الظروف املوضوعية يف 
إن إعادة التفكري هذه قد حفزهتا املؤسسات املالية مثل البنك العاملي ... داخل القطر الواحد و يف داخل املنطقة 

  .3» و صندوق النقد الدويل

استقراء عالقة صندوق النقد الدويل و البنك العاملي بالدول النامية مقارنة بعالقة هاتني من خالل          
املؤسستني املاليتني بالدول املتقدمة، يتضح مدى سيطرة الدول الصناعية الكربى عليهما يف إطار اخلطط 

فتح مثل ه املؤسسات العاملية،السياسية و االقتصادية الغربية اليت ُتفرض على الدول النامية يف تعامالهتا مع هذ
 اجتهتواجلزائر واحدة من هذه الدول اليت . اجملال للخواص، وخوصصة القطاع العام، وحترير التجارة اخلارجية

إىل طلب قروض من املؤسسات الدولية اليت فرضت عليها ،على الصعيد السياسي تغيري نظامها السياسي من 
الدميقراطية كاحترام حقوق اإلنسان والتداول على السلطة  املبادئ األحادية احلزبية إىل التعددية ،وتبين

فقد فرضت هذه املؤسسات عدة شروط منها خوصصة القطاع العام  االقتصاديوغريها،أماّ على الصعيد 
  .وتسريح العمال،وفتح اجملال للخواص،وحترير التجارة اخلارجية 

 على رأسها الواليات املتحدة األمريكية، وضمن هذا يشبه البعض النظام العاملي اجلديد حبكومة للعامل  
كوزارة إلدارة شؤون العامل، و يعمل صندوق النقد الدويل و الكربى اإلطار احلكومي تعمل الدول الصناعية 

البنك العاملي كوزارة عاملية للشؤون املالية، وأصبح جملس األمن يعمل كوزارة شرطة للعامل أمجع ضمن هذا 
األهداف الكامنة وراء نشاط هذه املؤسسات املالية العاملية تتمثل يف نشر املفاهيم الرأمسالية كتحرير إن . 4النظام

  .التجارة اخلارجية للدول و اخلوصصة يف إطار اقتصاد السوق و دمقرطة األنظمة السياسية 
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االقتصادية وعليه فاجلهود اليت بذلت بعد االستقالل إلثبات أن الدولة هي املنشئ لإلصالحات   
واالجتماعية، قد أعيد النظر فيها ضمن سلسلة اإلصالحات اليت اعتمدهتا النخبة احلاكمة يف فترة الثمانينات 

إن املواقف يف املغرب العريب بشأن مركزية احلكومات وقدراهتا كراعية  « ":جون لويس"ويف هذا اإلطار يقول 
الدميقراطي يف اجلزائر  ملية التحولعالقتصادية الدولية يف ت اضغوطايتضح تأثري ال  .1»للتنمية قد تغريت كثرياً

بفتح  السياسي مانظال ةدمقرطو  التحول حنو اقتصاد السوقمن خالل دور املؤسسات املالية الدولية اليت تفرض 
  .اجملال للتعددية، أي استكمال اإلصالحات االقتصادية بإصالحات سياسية
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  .ستنتاجاتاالالصة و اخل

إذا كان النظام السياسي حقق استقرارا نسبيا يف فترات سابقة يف ظل قيادته الكارزمية و إيديولوجيته  •
الشعبوية القائمة على االشتراكية ، فانه سرعان ما أصبح يعاين أزمات حادة عجز نظام احلزب الواحد عن 

 .1988أحداث أكتوبر وجتلت يف تطويقها 
يف أزمات متعددة اجلوانب واألبعاد بسبب التراكمات النامجة عن القرن املاضي مثانينات منذ وقوع اجلزائر   •

الفساد اإلداري و السياسي، والركود االقتصادي، و تدين املستوى املعيشي للمواطنني، هذه املظاهر السلبية 
 :يفيما يلالسياسي ،وتتضح األزمات اليت أصبح يعاين منها النظام النظام احلاكم  إنعكست على مصداقية

متثلت يف ضعف أداء النظام السياسي يف التوفيق بني املوارد االقتصادية و املطالب االجتماعية : أزمة التوزيع   -
 .1986عام خاصة بعد اهنيار أسعار احملروقات ... للمواطنني كالشغل، والسكن

ممثلة يف جبهة التحرير  الوطين باعتبارها ظل النظام يرتكز على الشرعية التارخيية و الثورية : أزمة الشرعية   -
  .الدميقراطي  هي اليت قادت البالد إىل االستقالل، إال أنه فقد هذه الشرعية بعد موجة التحول

العديد من أصبحت  حيثواملتمثلة يف عجز النظام عن استيعاب خمتلف قوى اجملتمع : أزمة املشاركة  -
 .املشاركة السياسية تطالب حبقها يفالتيارات املعارضة للنظام 

أزمة هوية و هي تعّبر عن انقسام اجملتمع  إىل تيارات خمتلفة حتاول فرض تقاليدها و ثقافتها و جتلى يف  -
 .نشاط التيار اإلسالمي والتيار الرببري

إىل صراع بني التيار احملافظ القرن املاضي مثانينات اليت باشرهتا السلطة منذ أدت اإلصالحات االقتصادية  •
ممثال يف الرئاسة من جهة أخرى، بسبب اخلالفات حول  اإلصالحيممثال يف احلزب من جهة، و بني التيار 

أفرز أزمة مراكز قوى يف و التوجهات السياسية واالقتصادية للبالد مما أنتج ازدواجية يف اخلطاب السياسي ،
 .اليت شكلت مدخال هلا   1988أكتوبرأحداث  يفو اتضح ذلك  تحولالالنظام سامهت يف 

احملروقات يف السوق الدولية مع  أسعارالتأثري الواضح لالزمة االقتصادية النامجة عن االخنفاض الكبري يف   •
ضر باالقتصاد الوطين القائم على الريع البترويل وأفقد السلطة أ، مما من القرن العشرين  منتصف الثمانينات
تعديالت على نص  االنفتاحيياسي واالستقطاب االجتماعي،وضمن هذا اإلطار أدخل التيار آليات الضبط الس

اليت شرع فيها النظام ،وأصبحت مسألة تعديل الدستور  االقتصاديةامليثاق الوطين حىت يتالءم مع اإلصالحات 
اليت  االقتصاديةضرورة ملحة إلضفاء الشرعية الدستورية على اإلصالحات  االشتراكيالقائم على اخليار 

وجد تناقضا بني تلك أاالشتراكي مما  1976و اليت جاءت يف ظل دستور  .الليربايل االقتصادحتكمها قواعد 
 .تورسو الد اإلصالحات



 

اىل  األحاديةنتقال من االوالدميقراطي يف اجلزائر  التحول إىللداخلية و اخلارجية ضغوطات اأّدى تفاعل ال  •
جتربة دول العامل الثالث أثبتت أن أنظمتها السياسية عاجزة عن تطوير قدرات االستجابة  أنالتعددية، غري 

للضغوطات املتزايدة، و ليس من الغريب أن تظل هذه النظم تعاين من عدم االستقرار السياسي و النموذج 
 .اجلزائري الذي حنن بصدد دراسته خري دليل على ذلك

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
 



 

  الفصل اخلامس

  التحول الدميقراطي يف اجلزائر  دالالت و إشكاليات
  حمددات التحول الدميقراطي و مؤشراته: املبحث األول

  الدستوري و القانوين للتحول الدميقراطي اإلطار: أوال

  )91- 90(االنتخابات احمللية و التشريعية يف ظل التعددية السياسية : ثانيا

  )96-92(راطي و اإلصالحات السياسية أزمة التحول الدميق: ثالثا

  )2007-1997( االنتخابات التعددية و حماوالت حل األزمة اجلزائرية: رابعا

  التحول الدميقراطي إشكاليات: املبحث الثاين

  العالقة بني السلطتني التنفيذية و التشريعية: أوال

  العسكرية و املدنية ةالعالقة بني النخب: ثانيا

  و الدميقراطية اإلسالمية احلركات السياسية العالقة بني: ثالثا

  مستقبل التحول الدميقراطي يف اجلزائر و مساراته: املبحث الثالث

  مستقبل التحول الدميقراطي: أوال

  املسارات احملتملة للتحول الدميقراطي: ثانيا

  اخلالصة و االستنتاجات

  

  



 

  الفصل اخلامس
  زائر دالالت و إشكاليات التحول الدميقراطي يف اجل

         

اإلطار الدستوري  إىلمن خالل التطرق  ،تتناول الدراسة دالالت التحول الدميقراطي يف اجلزائر        
والقانوين الذي حكم عملية انتقال النظام السياسي من احلادية احلزبية حنو التعددية السياسية و يتجلى ذلك يف 

مة لألحزاب السياسية و العملية االنتخابية ظالقوانني املن و 1989اإلصالحات السياسية اليت تضمنها دستور 
والنشاط اإلعالمي و جتسيدا لتك اإلصالحات على صعيد املمارسة السياسية نظمت االنتخابات احمللية 

التشريعية التعددية األوىل من نوعها يف العامل العريب و اإلسالمي و أفرزت نتائجها فوز التيار اإلسالمي ممثال و
  .اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ و تراجع حزب جبهة التحرير الوطين يف 

و مع فشل جوالت احلوار  ،ف العملية االنتخابيةيتوق عقبشهدت اجلزائر موجة من أعمال العنف    
و أعقبها ،بديال للحل السياسي  على أهنا 1995 االنتخابات الرئاسية لسنة ميقدمتّ ت والسلطة بني املعارضة

صدر قانون األحزاب  اكم،الذي تضمن جمموعة من اإلصالحات السياسية  1996نوفمرب صدور دستور 
يف إطار اجلهور الرامية حلل األزمة اجلزائرية اصدر الرئيس اجلزائري  . 1997السياسية وقانون االنتخابات عام 

األزمة األمنية و هو  عاجلةمل  2004قانون الوئام املدين و أعقبه صدور املصاحلة الوطنية عام  1999املنتخب عام 
اإلنعاش االقتصادي ملعاجلة  جبرنامإطالق باإلضافة إىل  ،يف اجلزائر انسبي امنيأ اما ساهم يف حتقيق استقرار

  .األزمة االقتصادية
مرهونا حبسم الثنائيات  - كغريها من النظم السياسية العربية - يظل جناح التحول الدميقراطي يف اجلزائر         
خ  يرسمن شأنه ت السلطتني التشريعية والتنفيذية ، العسكري و املدين ، اإلسالم والدميقراطية و هو أمر: ية التال

   .عملية التحول الدميقراطي
  : ميكن التطرق إىل دالالت و إشكاليات التحول الدميقراطي يف اجلزائر و مستقبله يف النقاط التالية 

  حمددات التحول الدميقراطي و مؤشراته •

  إشكاليات التحول الدميقراطي •

  مستقبل التحول الدميقراطي يف اجلزائر و مساراته •

  
  



 

  املبحث األول
  حمددات التحول الدميقراطي و مؤشراته

يف هذا املبحث اإلطار الدستوري و القانوين لعملية التحول الدميقراطي اليت أعقبت أحداث  نتطرق
الذي  1989و قد كشف دستور  ،بنية النظام السياسي اليت كان هلا انعكاسات على هيكل و 1988أكتوبر 

عن جمموعة من االصالحات السياسية  -د حنو التعددية السياسيةحنقل اجلزائر من التنظيم السياسي الوا
التخلي عن اخليار االشتراكي و نظام احلزب الواحد، و السماح حبرية التعبري و الصحافة، مهها و أ واالقتصادية

ذات الطابع السياسي و اليت حتولت فيما بعد إىل  حق إنشاء اجلمعيات   ح سياسي متثل يفبرز إصالأو لعل 
  .1996أحزاب سياسية كما نص على ذلك دستور 

التعددية األوىل منذ االستقالل و املنظمة خالل عامي كشفت نتائج االنتخابات احمللية و التشريعية 
ي و من ورائه نظام احلزب الواحد، حيث أسفرت نتائجهما السياسي اجلزائرالنظام عن أزمة  )1990-1991(

و قد أثار تعديل قوانني االنتخابات إىل عن فوز كبري للتيار اإلسالمي ممثال يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، 
و مع إلغاء . احتجاجات لدى العديد من القوى السياسية و أدى إىل تصعيد كبري لألوضاع يف الساحة اجلزائرية

التشريعية تفاقمت األزمة السياسية يف اجلزائر خاصة عقب حل اجمللس  تالدور األول من االنتخابا نتائج
مما اوجد فراغا دستوريا مل تعرفه البالد من قبل و تصاعدت أعمال ، استقالة رئيس اجلمهورية و الشعيب الوطين 

 1996اجلزائرية املتصاعدة صدر دستور يف حماولة إلجياد حلول لألزمة و .العنف و عدم االستقرار يف اجلزائر
ستحدث غرفة ثانية او نص على إنشاء األحزاب السياسية و  1989الذي أدخل تعديالت جوهرية على دستور 

، كما 1995رئاسية تعددية األوىل من نوعها يف العامل العريب و اإلسالمي عام  نتخاباتاللربملان، و نظمت 
  .يف حماولة للخروج من األزمة 1997ام نظمت انتخابات تشريعية و حملية ع

أثارت استقالة الرئيس املنتخب اليمني زروال جدال سياسيا خاصة يف ظل تصاعد أعمال العنف، لكن 
الوئام  ساعد يف حتقيق االستقرار خاصة بعد تطبيق قوانني 1999عام منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

، و انتخابات تشريعية و حملية خالل 2004نظمت الحقا انتخابات رئاسية عام املدين مث املصاحلة الوطنية، كما 
  .2007و  2002عامي 

  :يلي اكم أساسيةيتضمن هذا املبحث ثالثة مطالب 

  الدستوري و القانوين للتحول الدميقراطي اإلطار: أوال
  )1991-1990(نتخابات احمللية و التشريعية يف ظل التعددية السياسيةاال: ثانيا

  )1996-1992( أزمة التحول الدميقراطي و االصالحات السياسية: ثالثا

  )2007-1997( االنتخابات التعددية و حماوالت حل األزمة اجلزائرية: رابعا



 

  اإلطار الدستوري  والقانوين للتحول الدميقراطي: أوال

ضحة يف جمموعة من اإلصالحات السياسية كانت آثارها وال الدميقراطي التحوعملية  أفرزت
التكيف  من خالهلا ي حاولذالالتعديالت و التغريات اليت طرأت على بنية و هيكل النظام السياسي اجلزائري 

  : وهي مع مدخالت البيئتني الداخلية واخلارجية

  .1988نوفمرب  03التعديل اجلزئي للدستور يف  -
 .1989اإلصالحات يف دستور فرباير  -
 .1989لية جوي 05قانون اجلمعيات السياسية يف  -
 .1989أوت  07قانون االنتخابات املؤرخ يف  -
 .1990أفريل  03قانون اإلعالم املؤرخ يف  -

 1988سياسي عقب أحداث أكتوبر  إصالحمتثل أول  :1988نوفمرب  03التعديل اجلزئي للدستور يف 1 -
استفتاء ينظم حيث قرر رئيس اجلمهورية أن يعرض على الشعب عن طريق  1976يف التعديل اجلزئي لدستور 

مشروع تعديل للدستور يتعلق بتنظيم جديد للوظيفة التنفيذية خيتار مبقتضاها رئيس  1988نوفمرب  03يف 
لكن متت صياغة مشروع هذا التعديل . 1للحكومة يكون مسؤوال أمام اجمللس الشعيب الوطين ااجلمهورية رئيس

سبب املمارسات الفاشلة اليت اهتم هبا ،وحىت دون مشاركة حزب جبهة التحرير الوطين كطرف يف اإلصالح، ب
متّ حتميل احلزب جزءا كبريا من املسؤولية جراء   1988تأخد اإلصالحات مصداقيتها ألنه يف أحداث أكتوبر 

منصب رئيس احلكومة  استحداثويهدف . 2الذي أصاب البالد  واالجتماعيوالسياسي  االقتصاديالركود 
املواجهة السياسية، و جعل احلكومة تتحمل مسؤوليتها يف التسيري، و بالتايل إىل إبعاد رئيس اجلمهورية عن 

بشكل واضح  1976من دستور ) 05(مت إعادة صياغة املادة و .إمكانية إقالتها عندما تقتضي الضرورة ذلك
ب، ، و هو ما عزز من عالقته بالشع» بإمكان رئيس اجلمهورية أن يرجع مباشرة إىل إرادة الشعب  «وأصبح، 

ورغم . ندد فيه باحتكار السلطة الذي 1988بروكتأ10خاصة أنه وعدهم بإصالحات سياسية عميقة يف خطاب 
ميكن له أن يعمد إىل استفتاء الشعب يف كل القضايا ذات   «اليت تنص بأنه ) 14(الفقرة ) 111(وجود املادة 
يف الرجوع إىل الشعب خاصة عندما يتخذ  ، لكّن الصياغة غري وافية و ال متنحه سلطة كافية» األمهية الوطنية

حبث القضايا التأسيسية  -حسب القانون األساسي للحزب -املؤمتر موقفه باألغلبية باعتبار أن املؤمتر يتوىل
  .3من قانون احلزب) 09(الفقرة ) 95(من املادة  انطالقاللدولة 

                                                 
، يوم )1472(، عدد  المجاهد األسبوعي. »بيان رئاسة الجمهورية حول تعديالت دستورية و إصالحات سياسية   « -  1

  .6، ص1988- 21-10
2 - Abedelkader, Djegloul, « Le multipartisme à l’Algérienne », Maghreb-Machrek, N°( 127), 
03 Janvier-Mars 1990, p 196. 
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جتسيد رئيس اجلمهورية لوحدة القيادة  اللتني تعربان عن) 111(من املادة )  09و 02(إن إلغاء الفقرتني   
السياسية للحزب و الدولة و ترأسه االجتماعات املشتركة ألجهزهتما تعد مسألة يف غاية األمهية،ألنّ هذا 

املنظمات االجتماعية و املهنية من ر حير التعديل يبعد احلزب من مراكز القيادة السياسية ويفصله عن الدولة، و
و يفسح اجملال للترشح يف اجملالس املنتخبة دون شرط إجبارية العضوية يف احلزب  وصاية و سيطرة احلزب،

  .1989يف اجلزائر متثل يف دستور  من قانونه الداخلي،لكّن  أهم إصالح سياسي) 120(حسب املادة 

ة نقطة حتول يف احلياة السياسية اجلزائري 1989يعترب دستور : 1989فرباير  23اإلصالحات يف دستور  - 2 
حيث مت تنحية احلزب كهيئة دستورية ،نه نقل اجلزائر من نظام احلزب الواحد إىل نظام التعددية السياسية أل

لقد كان رئيس اجلمهورية يرى أنه ال ميكن القيام بإصالحات اقتصادية . 1حتتكر وحدها العمل السياسي
جبهة التحرير الوطين متت صياغة حقيقية دون إصالحات سياسية ،ونظرا ملعارضة القوى احملافظة يف حزب 

تتمثل . 2من طرف شخصيات يف رئاسة اجلمهورية دون مشاركة احلزب 1989املشروع النهائي لدستور 
  :3يف النقاط التالية 1989احملاور اليت تضمنها دستور 

 . التخلي عن اخليار االشتراكي -
   ضائيةنص على الفصل بني السلطات الثالثة التشريعية و التنفيذية و الق -
 .االعتراف حبق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي -
 .قوق األساسية لإلنسان و حرياتهاحل احترامنص على  -
 .إنشاء جملس دستوري لضمان الرقابة على دستورية القواننيأعلن  -
 .أكد على ضمان امللكية اخلاصة -

ستقالل توجها سياسيا جديدا الشروط القانونية للتعددية مما أعطى للجزائر منذ اال 1989أنشأ دستور 
احلياة السياسية من طرف احلزب الواحد و إيديولوجيته  احتكارخيتلف عن التوجه السياسي السابق، مينع 

و جتسيداً لدولة القانون وحفاظا على الشفافية يف . 4اليت ميزت الفترة السابقة ةالشعبوية، و ممارساته البريوقراطي
ح للحريات الفردية و اجلماعية أن تعرب عن آراءها يف كل القضايا اليت ختص الدولة تسيري أمور اجملتمع، مما يسم

  :املواد التالية يف أبرزها 1989من النصوص القانونية يف دستور  املفاهيم مبجموعةو اجملتمع مت تدعيم تلك 

                                                 
1-Lamchichi, op. cit, p290. 

ر، معهد العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة رسالة ماجستي". ( إشكالية الديمقراطية في الجزائر"عمر، فرحاتي، 2-
  80، ص)1992الجزائر، 

3- Lamchichi, op. cit,p291. 
4- Ibid, p 291. 



 

ية التفكري و االبتكار يف و بناءاً على هذه املادة فحر »  حرية اإلبداع الفين و العلمي «تنص على ) 36(املادة  -
وعليه ال جيوز حجز أي مطبوع أو تسجيل، أو أية وسيلة أخرى  ومضمون، اجملاالت الفنية و العلمية مفتوح

  .من وسائل التبليغ و اإلعالم إال مبقتضى أمر قضائي
لتعبري أو ومن مث فحرية ا، 1» حرية التعبري و تأسيس اجلمعيات و عقد االجتماعات  «تنص على ) 39(املادة  -

 .الرأي مضمونة للمواطنني يف شكل فردي أو مجاعي
، يتضح من خالل هذه املادة 2» حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف به «تنص أن ) 40(املادة  -

هبذا احلق للمساس باحلريات  التذرعأن الدستور قد ضمن حق التعددية احلزبية لكنه وضع قيدا عليه و هو عدم 
و قد أصاب املشرع اجلزائري .ة و الوحدة الوطنية و السالمة الترابية و استقالل البالد و سيادة الشعباألساسي

للداللة على أن التعددية احلزبية كانت قائمة يف الواقع السياسي اجلزائري " معترف به"عندما استعمل مصطلح 
تحزب يف هذا الدستور اجلديد جاء ليقنن من قبل بيد أن نشاطها ظل سريا و لذلك فاالعتراف القانوين حبق ال

  .3ذلك الواقع

                   :، فإننا نرصد بعض االنتقادات و هي 1989دستورفاهيم الدميقراطية اليت تضمنها رغم املبادئ وامل
سية كانت مدة إعداد هذا الدستور قياسية ففي وقت قصري مت حتضري دستور سينظم احلياة االقتصادية والسيا-

واالجتماعية للبالد وهو ما يعكس تسرع واضعيه نظرا للتطورات اليت فرضتها األحداث ،كما أنّ اإلصالحات 
.                                                                          كانت تتطلب دستورا جديدا يتالءم معها االقتصادية

فاعلة يف إعداد و صياغة املشروع النهائي  اجتماعيةقوى  جامعيني و عدم  إشراك األخصائيني من أساتذة -
متت صياغته من  -لإلذاعة الوطنية 1992جوان  28يوم " قاصدي مرباح"كما أكد السيد -ألنّ الدستور 

 ةئيته النهاطرف بعض الشخصيات يف رئاسة اجلمهورية و مل يعرض عليه و هو رئيس احلكومة إال بعد صياغ
 .4بداء رأيه يف مدة قصريةوطلب منه إ

أعطى هذا الدستور صالحيات كبرية لرئيس اجلمهورية من خالل حله الربملان و عزل رئيس احلكومة و   -
منه، و هي أمور من شأهنا أن حتد من عمل ) 163(حقه يف احتكار مراجعة الدستور و تعديله حسب املادة 

 .السلطات و تعيق جتسيد الدميقراطية احلقيقية

لإلصالحات السياسية اليت  ستكماالا: 1989جويلية  05انون اجلمعيات ذات الطابع السياسي يف ق -  3
 05و تدعيما للتعددية احلزبية، مت إصدار قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي يف  1989جاء هبا دستور 

 التعددية احلزبية إىلالذي فتح اجملال لتشكيل مجعيات ذات طابع سياسي كمرحلة أوىل للمرور  1989جويلية 
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و ميثل هذا االنتقال إىل نظام التعددية احلزبية جوهر اإلصالحات السياسية املعرب عنها مبرحلة الدميقراطية يف ،
جاء هذا القانون ليؤطر العمل السياسي، وتناول عرب أبوابه اخلمسة اإلجراءات اليت حتكم إنشاء . اجلزائر

ا و ممارساهتا و ترتيباهتا املالية، و كذلك العقوبات و اإلجراءات املمكن األحزاب السياسية اجلديدة و أهدافه
توجيهها إىل احلزب يف حالة خمالفته للقانون حفاظا على االستقالل الوطين و الوحدة الوطنية، كما منع  

ت طابع يف أية مجعية ذا االخنراطالقانون ألول مرة أعضاء اجليش الوطين الشعيب و موظفي مصاحل األمن من 
كان قد  1989من قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي، رغم أن دستور ) 07(سياسي حسب نص املادة 

حدد دور اجليش و حصره يف الدفاع الوطين و احلفاظ على االستقالل ووحدة البالد و كل ما ميس سالمتها 
 1989مارس  03يوم جليش ط ا، و احتراما منهم ملبدأ التعددية السياسية و الدستور قدم ضبا وأمالكها
ويهدف تأكيد قانون اجلمعيات السياسية على إبعاد املؤسسة . 1للحزبمن اللجنة املركزية  ماستقالته

العسكرية من السياسة و التحزب إىل احملافظة على وحدهتا و إبعادها عن الصراعات احلزبية، ضمن هذا الصدد 
السياسة جيش سيدخل يف الصراعات، يف املاضي كان هذا  اجليش الذي يدخل يف «: يقول الرئيس الشاذيل 

و إذا مسحنا للضباط بأن يدخلوا إىل جبهة ...مقبوال ألنه يوجد حزب واحد، أما اليوم فهناك تعدد أحزاب
  .2»التحرير الوطين فإنين ال أستطيع أن أمنع ضباطا آخرين من دخول أحزاب أخرى 

ة أقبل العديد من األشخاص على إنشاء األحزاب حىت بلغ عددها ما بعد صدور قانون اجلمعيات السياسي      
  3:بعدة عوامل هي اإلقبالحزبا و ميكن تفسري هذا  60يقرب 

  .هزته األزمة و تآكلت شرعيته ذيالتعطش إىل ممارسة العمل الدميقراطي و التسابق إلسقاط النظام ال  - 1
األشخاص الذين مارسوا العمل السياسي قبل الثورة فقدان الثقة بني األفراد يف اجملتمع و الصراع بني   - 2

 .التحريرية و أثناءها و يف ظل نظام احلزب الواحد
عامل التسهيالت املفرطة اليت يقدمها قانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي للحصول على االعتماد   - 3

الشروط األخرى شخصا على األقل ليؤسسوا مجعية سياسية، أما  15منه بـ ) 14(حيث تكتفي املادة 
 .فهي جمرد التعريف باجلمعية و تنظيمها و احلالة املدنية ألعضائها) 13(و) 12(احملددة يف املادة 

عتمادات املالية عن طريق اإلالتسهيالت املالية و املادية من طرف الدولة فقد شجعت الدولة األحزاب  - 4
 .السنوية و املقرات حبجة تنشيط احلياة الدميقراطية

أال  «اليت تنص ) 05(تغاضي عن املبادئ األساسية يف إصدار االعتماد و نقصد احترام املادة عامل ال  - 5
ينبين تأسيس اجلمعية السياسية أو عملها على قاعدة دينية أو لغوية أو جهوية أو قاعدة االنتماء إىل جنس 
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ر حبيث ظهرت أحزاب و هو ما انعكس سلبا على احلياة احلزبية يف اجلزائ » أو عرف أو وضع مهين معني
 .1سياسية تركز يف عملها و نشاطها على مقومات اهلوية الوطنية املتمثلة يف اإلسالم و العروبة و األمازيغية

النظام من احلزب الواحد إىل التعددية احلزبية  لانتقايفترض :1989أوت  07قانون االنتخابات يف  - 4 
تعديالت وتغيريات عليها، وهو ما عرفه قانون  بإدخالوهذا إعادة النظر يف القوانني املنظمة لالنتخابات، 

، وأهم 1989أوت  07الذي ألغي بعد صدور قانون االنتخابات يف   1980أكتوبر  25االنتخابات الصادر يف 
  :التغيريات اليت طرأت على القانون السابق هي

من قانون االنتخابات لسنة  )66(كان الترشح للمجالس املنتخبة يتم عن طريق احلزب حسب نص املادة   -
يقدمها حزب جبهة  للمرشحنيينتخب أعضاء كل جملس شعيب من قائمة وحيدة  «، اليت تنص أنه 1980

من ) 66(، فتم إلغاء هذه الكيفية و أصبح حق الترشح مسموحا به للجميع طبقا للمادة » التحرير الوطين
شح باسم مجعية ذات طابع سياسي أو عن طريق ، سواء كان هذا التر1989قانون االنتخابات الصادر يف 

  .الترشح احلر

بني نظامني األغلبية املطلقة،و األغلبية النسبية،  1989بالنسبة لنمط االقتراع فقد مجع قانون االنتخابات لسنة   -
حتصل  فإذا حصلت قائمة على األغلبية املطلقة يف دائرة ما حتصل على كل مقاعد الدائرة االنتخابية، أما إذا مل

أية قائمة على األغلبية املطلقة يتم تقسيم املقاعد على القوائم وفقا لقانون التمثيل النسيب، و بعد تعديل هذا 
من قانون ) 61(القانون مت إلغاء طريقة التمثيل املطلق و اعتماد طريقة التمثيل النسيب حبيث نصت املادة 

انتخاب اجمللسني الشعيب البلدي و الوالئي يكون ملدة  « :أن على 1989املعدل لقانون  90/06االنتخابات رقم 
أما بالنسبة النتخابات  .2» سنوات بطريقة االقتراع النسيب على القائمة مع أفضلية األغلبية يف دور واحد 05

طريقة االقتراع النسيب على  1989من قانون االنتخابات لسنة  84اجمللس الشعيب الوطين فقد حددت املادة 
و أصبحت طريقة  90/06لكن مت تعديل هذه املادة وفقا لقانون رقم  ،ة مع أفضلية األغلبية يف دور واحدالقائم

  .االقتراع على االسم الواحد باألغلبية يف دورين
أو ممثليهم باملشاركة يف عملية الفرز و حىت حضور عمليات التصويت حيث  للمرشحنيمسح القانون    -

أو ممثليه أن يراقبوا مجيع عمليات  مرشحميكن لكل ...  «نتخابات أنهمن قانون اال) 49(نصت املادة 
التصويت، و فرز األوراق، و تعداد األصوات يف مجيع املكاتب اليت جتري هبا هذه العمليات، و أن يسجل يف 

  .» حمضر كل املالحظات أو املنازعات املتعلقة بسري هذه العملية

 ةهو اآلخر كنتيج 1990جاء قانون اإلعالم املؤرخ يف أفريل  :1990أفريل  03قانون اإلعالم يف  -5
، مما جعل قطاع اإلعالم و االتصال يعرف حتوال جذريا وضع حدا 1989لإلصالحات اليت كرسها دستور 
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و قد نص قانون اإلعالم على  ،1خاصة يف الصحافة املكتوبة الحتكار الدولة و احلزب الواحد مليدان اإلعالم
يف احلصول على اإلعالم الكامل و املوضوعي للوقائع و اآلراء اليت هتم اجملتمع على املستوى احمللي حق املواطنني 

من هذا ) 14(و نصت املادة .و الدويل، و كذا حقهم يف املشاركة يف اإلعالم ملمارسة حرياهتم األساسية
ة، حيث يصبح من حق القانون على وضع هناية الحتكار و سيطرة الدولة على قطاع الصحافة املكتوب

، إال أن حتول قطاع الصحافة من صحافة مناضلة إىل صحافة مهنية 2اجلمعيات و األحزاب االمتالك و النشر
وقد اعترف .3وموضوعية و ذات مصداقية مل مينع النظام من اإلبقاء على االحتكار يف قطاع التلفزيون و اإلذاعة

ا األحزاب و األشخاص الطبيعيون و املعنويون اخلاضعون للقانون بالعناوين الصحفية اليت تنشئه اإلعالمقانون 
اجلزائري إىل جانب وجود قطاع اإلعالم العمومي، كما وضع الوسائل التنظيمية اجلديدة للتكفل بصالحيات 
السلطة العمومية و ضمان استقاللية اإلعالم و متثيل املهنة على مستوى السلطة، كوزارة اإلعالم ، و اجمللس 

يعترب اجمللس األعلى لإلعالم وفقا هلذا القانون سلطة إدارية مستقلة .4سمعي البصري، و اجمللس األعلى لإلعالمال
للضبط و التنظيم مكلفة حبياد أجهزة قطاع اإلعالم و عدم حتيزها يف نقل األخبار و غريها و تفادي تركيز 

ثري مايل أو سياسي أو إيديولوجي عليها، كما العناوين و األجهزة اإلعالمية لدى مالك واحد قد يكون له تأ
  .حدد القواعد اليت حتكم سري احلمالت االنتخابية يف إطار قطاع اإلعالم العمومي

رغم صدور قانون اإلعالم الذي عزز من حرية الصحافة ، إال أهنا بقيت حتت رمحة السلطة نظرا    
تفادة من إعانات مالية مباشرة أو غري مباشرة من لصعوبات الطبع كما أن اجلرائد املستقلة ال تستطيع االس

شخص طبيعي أو معنوي أو من حكومة أجنبية، و قد برر املشرع ذلك باخلوف من سيطرة رأس املال األجنيب 
  باإلضافة إىل وجود بعض املواد القانونية اليت تقيد من حرية ال.على اإلعالم الوطين

املصاحل العليا للوطن، وقد استعملت عدة مرات لتوقيف العديد من  اليت تنص عن) 36(صحافة و النشر كاملادة 
العديد من الصحف و  1990افريل  03ومهما يكن فقد أفرز قانون اإلعالم الصادر يف . الصحف أو الصحافيني

و كان لوسائل اإلعالم .5عنوانا بني يوميات و أسبوعيات و دوريات 100العناوين ،حيث بلغ عددها أكثر من 
بارزا يف نشر األخبار و املعلومات  اليت هتم املواطنني و من مث سامهت يف دعم عملية التحول الدميقراطي  دورا

.  
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    1991-1990 ت احمللية و التشريعية التعددية االنتخابا: ثانيا

فترة إجراء االنتخابات البلدية والوالئية لـ  اتسمت :1990جوان  12االنتخابات احمللية لـ  -1
باحلذر واخلوف من طرف البعض، باعتبار أن اإلدارة املنظمة هلا متيل لصاحل حزب جبهة  1990وان ج 12

يف ظل هذه األجواء جرت أول انتخابات حملية .التحرير الوطين، لذا كان التشكيك يف نزاهتها منذ البداية
مقاطعتهما حزبان مها جبهة األحرار، يف حني عرب عن  املرشحنيً باإلضافة إىل 1حزبا 11تعددية شارك فيها 

القوى االشتراكية، واحلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر ألهنما دعيا إىل التسبيق باالنتخابات التشريعية أو 
ناخباً وعدد الناخبني  12.841.769أما عدد املسجلني يف القوائم االنتخابية فبلغ .2باالنتخابات الرئاسية

من  %65وعليه قدرت نسبة املشاركة يف حدود  3.يف اجملالس الوالئية %64.16يف اجملالس البلدية و 65.15%
  .املسجلني

 854أسفرت نتائج هذه االنتخابات عن فوز ساحق للجبهة اإلسالمية لالنقاد حبيث حصدت وحدها 
الس بلدية جم %45.66جملساً والئياً أي بنسبة  48والية من بني  32جملساً شعبياً بلدياً و 1541بلدية من جمموع 

 14وبلدية  488جمالس والئية، بينما جاءت جبهة التحرير الوطين يف املرتبة الثانية وحتصلت على  %55.04و
جمالس والئية، ويليهما على التوايل األحرار، التجمع من أجل  %35.61وجمالس بلدية  %36.60والية أي بنسبة 

ليس من قبيل الصدفة أن يتراجع حزب جبهة  .4ة، وغريهاالثقافة والدميقراطية، احلزب الوطين للتضامن والتنمي
بعدما كانت تفوز دائما يف االنتخابات، بل تفاعلت  1990جوان  12التحرير الوطين يف االنتخابات احمللية لـ 

  : السياسية هي اعدة عوامل أثرت يف مكانته

واطن يف النظام السياسي ويف حزب جبهة إنّ ما أسفرت عليه االنتخابات احمللية يعترب مؤشراً على عدم ثقة امل -
التحرير الوطين على حد سواء، فقد اعترب أغلبية الناخبني أنّ النظام القائم واحلزب كجزء منه مها املسؤوالن 

أن فوز اجلبهة اإلسالمية " عدي اهلواري"عن األزمة االقتصادية واالجتماعية اليت عرفتها البالد ،ويرى الدكتور 
   5.كان مبثابة عقاب للدولة وللحزب ألهنم انقطعوا عن الشعب 1990جوان  12تخابات لإلنقاذ يف ان

                                                 
  .1990في االنـتخابات المحــليـة جــوان  المرشحينالجـدول الذي يبين عدد : مالحق الدراسة  أنظر -1
  :إن المنطق السياسي لهذه المقاطعة يرجع إلى االعتبارات التالية  -2

غير شرعي خاصة وأن السيدين آيت رفض آل ما تم تحقيقه من تنظيم سياسي للدولة منذ االستقالل واعتباره عمًال  -
  .أحمد وبن بلة ُأبعدا من السلطة منذ البداية

 .التخوف من حدوث نتائج معاآسة لطموحاتهما آزعيمين نظرًا لكونهما غير مهيأين لخوض هذه االنتخابات التنافسية -
التي تمر بها البالد التهرب من تحمل مسؤوليات التسيير خاصة في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية الصعبة  -

  .90وهو ما يكشف محدودية قدرتهما على التسيير، بهلول، مرجع سابق، ص
  .53بن يوب، مرجع سابق، ص  -3
  .1990نتائج االنتخابات البلدية والوالئية جوان جدول :مالحق الدراسة  أنظر -4

5- Addi, L’Algérie et la démocratie, op. cit, p 115.  



 

مليار  26يرجع البعض خسارة حزب جبهة التحرير الوطين يف االنتخابات مقارنة باحلزب الفائز إىل قضية  -
، فقد أحبطت حول االختالسات" عبد احلميد اإلبراهيمي"دوالر اليت كشف عنها الوزير األول السابق السيد 

شريف "معنويات مناضلي حزب جبهة التحرير الوطين وأدت إىل تشويه النظام والتشهري به،إالّ أنّ  السيد 
وأحتدى أياً كان  اآلفالن مناضلوإذا كان هناك أبرياء يف هذا البلد فهم  «: يقول حول هذه القضية " مساعدية

موجودة فاملؤكد أن الذين أخذوا هذه املبالغ هم مليار دوالر  26وحىت لو كانت قضية ... لقول العكس 
رؤساء املؤسسات االقتصادية الذين كان هلم امتياز إبرام العقود، فمثالً كم يتقاضى األمناء الوطنيون 
للمحافظـات أو مسؤولوا القسمات ؟ وهل هم الذين كانوا يربمون العقود ويوزعون السكنات 

ال ميكن إنكار وجود حمتمل  « :فيعتربها مغالطة حيث يقول" بلخادمعبد العزيز "أّما السيد .1»والسيارات
لكن البد أن مييز بني ما هو سوء تسيري وكلفة غري ...للرشوة اليت ميقتها اجلميع وعلى رأسهم جبهة التحرير 

  .2»متحكم فيها  وتقسيم إضايف واحتمال رشوة، أما أن تلصق هذه التهمة جببهة التحرير فهذا مغالطة ثانية

شكل اإلسالميون معارضة حقيقية للنظام احلاكم فرأى املواطنون أن املشروع اإلسالمي أكثر عدالً وأنه حيل  -
إىل هيئات وهياكل احلزب مل  جلئوامشاكل اجملتمع ألن هناك مواطنون ظلموا وهضمت حقوقهم وعندما 
اليت أتاها بعض املسؤولني غري امللتزمني تنصفهم لذا استاءوا وسحبوا ثقتهم منه، ناهيك عن االحنرافات العديدة 

يف حني مثّل جناح اجلبهة  3.والذين تسللوا إىل صفوف احلزب وفق خطة مدروسة لتخريبه من الداخل
  .اإلسالمية لإلنقاذ العزمية على بعث احلياة العامة، ووضع الرجال املناسبني يف مسؤولياهتم

االنتخابات إىل نوعية التركيبة البشرية داخل احلزب  ترجع هزمية حزب جبهة التحرير الوطين يف هذه -
: بالعناصر غري الثورية اليت عملت على زعزعته من الداخل حيث يقول " أمحد طالب اإلبراهيمي"ويسميها 

واحنصر دور املناضل اجلبهوي الثوري الذي ترك اجملال واسعاً أمام املناضل االنتهازي الذي يفضل الثروة عن  «
اد اعتقاد داخل اجلبهة مفاده أنّ اهلدف من السياسة هو احلفاظ على السلطة من أجل الكسب الثورة، فس

أن بعض املتسللني واملندسني يف  «": عمر صدوق"و يعزز هذه الفكرة ما قاله . 4»وليس خدمة الشعب
راطية بكل ما صفوف اجلبهة من الوصوليني واالنتهازيني املنافقني قد خربوها من الداخل كما عملت البريوق

لقد  5.» أوتيت من قوة على إضعاف دورها وإبراز نقائصها وتأكيد مسؤوليتها يف خراب البالد وقهر العباد
من قانون احلزب هبدف ) 120(عدد معترب من املناضلني إىل حزب جبهة التحرير الوطين طبقا للمادة  انضم

  .ة للوطن و للحزبحتقيق مصاحلهم و مآرهبم و ليس بدافع النضال السياسي خدم

                                                 
1-Bouchama, op. cit, p235. 

، 1996دار األمة للطباعة والترجمة والنشر والتوزيع، جويلية  شرآة: الجزائر . ثوابت ومواقفعبد العزيز، بلخادم،  -2
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، 1996-03- 18، يوم ) 1625(، عدد يومية الخبر. » عن المعضلة الجزائرية من زاوية وطنية «عبد القادر، حميد،  -4
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للتيار اإلسالمي السائد  امتداداإنّ األغلبية اليت فازت هبا اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ مل تأت من فراغ بل تعترب  -
يف الداخل واخلارج،وقد عبأت الشارع على أساس أنّ اإلسالم هو احلل للمشاكل االجتماعية واالقتصادية 

وى اآلخرين وخاصة حزب جبهة التحرير الوطين الذي وقع ضحية الطاحنة، ونظمت قواها يف حني تبعثرت ق
الصراع الداخلي بني مجاعاته املختلفة مما خلق شعوراً بالالمباالة وعدم االنتماء واالستخفاف فقد ختلت عن 

  1.احلزب جمموعة كبرية عشية أول انتخابات بلدية حرة عندما ظهر بوضوح أن حظوظ احلزب بالفوز ضئيلة

إىل القوى  استندتتائج االنتخابات احمللية فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف املدن الكربى ألهنا أظهرت ن -
 36من مرشحيها الناجحني كانت أعمارهم تقل عن  %61.09حبيث أن  وكمرشحنياألكثر شباباً كناخبني 

" حزب القوى الريفية"سنة، يف حني أن حزب جبهة التحرير الوطين حتول تدرجيياً حسب نفس املقاييس إىل 
فنسبة الذين تقل " حزب الشيوخ"فقد فاز يف البلديات اليت هي خارج املدن الكربى وبعيدة عن الساحل، و

اإلسالمية لإلنقاذ سنة من مرشحي حزب جبهة التحرير الوطين ال متثل إالّ نصف نسبة اجلبهة  36أعمارهم عن 
اإلسالمية لإلنقاذ يف املدن الكربى إىل إقبال عنصر ويرجع جناح اجلبهة  2.فقط %33بـ أي بنسبة تقدر 

الشباب الذي عاىن من التهميش والبطالة وغريها، أما فوز جبهة التحرير يف املدن الريفية يرجع إىل العقلية 
بينما يرجع البعض تراجع حزب جبهة التحرير الوطين يف املناطق احلضرية  .احملافظة اليت الزالت متيز هذه املناطق

 كون األهايل ال يعرفون مرشحيه معرفة كافية فيما كان مرشحو اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ معروفني من إىل
  3.اجلوامع

ضعيفًا بعدما كان متربعاً على  1990جوان  12لقد أصبح حزب جبهة التحرير الوطين بعد انتخابات 
إىل السلطات العمومية األمالك املعتربة  سنة، ويف انتظار أن ُيرجع يوماً ما 28هرم املؤسسات بدون منازع منذ 

ورغم اعتراف املراقبني بأن االنتخابات جرت حبرية  4.اليت حبوزته قد يفقد احلزب مصداقيته وشرعيته التارخيية
ونزاهة غري معهودة يف دول العامل الثالث ، فقد سارعت األحزاب املشاركة يف هذه االنتخابات إىل الطعن يف 

أعلن الرئيس الشاذيل أن الظروف اليت متت فيها يف حني . ى الفور محلة االهتامات بالتزويرنتائجها وبدأت عل
االنتخابات تعترب ترمجة للممارسة الدميقراطية اليت ال تراجع عنها وعرب عن ابتهاجه لتجلي اإلرادة الشعبية يف 

أّما رئيس احلكومة السيد مولود  5.ةإطار اخليار الدميقراطي وسيادة القانون واحترام احلريات الفردية والعام

                                                 
، 1992مرآز دراسات الوحدة العربية، : بيروت . المجتمع والدولة في المغرب العربيمحمد عبد الباقي، الهرماسي،  -1

  .157 - 156ص
  .230لرياشي، مرجع سابق، صا -2
  .121حيدوسي، مرجع سابق، ص  -3

4  - Lamchichi, op. cit, p306. 
عدد  مجلة العالم،. » ي مواقف األطراف المحلية والعربية والدولية وتقدير احتماالت المستقبلقراءة ف «حسين، أمين،  -5
 .13، ص1990، جوان )332(



 

محروش فقد أكد من جهته أن االنتخابات جرت يف ظروف عادية وحسنة وجسدت فعالً التعددية السياسية 
   1.رغم بعض التجاوزات

 

 

لقد تضمن القانون رقم  : امانعكاساهتوخلفيات تعديل قانوين االنتخابات وتقسيم الدوائر االنتخابية  
، باإلضافة 89/13أهم التعديالت اليت طرأت على قانون االنتخابات رقم  1991أفريل 02الصادر يف  91/06

واملتضمن حتديد الدوائر االنتخابية، فما هي  91/07إىل تعديل قانون تقسيم الدوائر االنتخابية بالقانون رقم 
  خلفيات تعديل هذين القانونني ؟

  :ر االنتخابية مضمون تعديل قانوين االنتخابات وتقسيم الدوائ - أ

نقاشات واعتربهتا بعض  91/06أثارت العديد من املواد اليت مت تعديلها بالقانون رقم  :قانون االنتخابات  -
  :ويتضح ذلك جلياً من خالل املواد التالية  االنتخاباتاألحزاب تضع شروطاً جمحفة تعرقل من جناحها يف 

ذا يطرح مشكلة يف حالة تعدد الزوجات، و يف حالة وجود اليت حتدد الوكالة بواحدة فقط، ه) 54(املادة  -
  .أكثر من بنت وال خيرجن من البيت وهي ظاهرة معروفة يف اجلزائر ككل وخاصة يف املناطق احملافظة

اليت تنص أن يكون االقتراع على القائمة مما جيرب املواطنني على االختيار باجلملة و يؤدي إىل ) 84(املادة  -
بني خاصة إذا وضع األكفاء والرتهاء يف مقدمة القوائم االنتخابية، هذا  الوضع حيول دون االختيار خمادعة الناخ

  .2احلر والكامل للشعب

سن الثالثني كاملة، وهذا  املرشحاليت تنص على شروط الترشح للمجلس الوطين ومنها بلوغ ) 86(املادة  -
م مناضلني اليتوفر فيهم هذا الشرط، األمر الذي يقلل شرط مبالغ فيه وال خيدم العديد من األحزاب اليت تض

  .من حظوظهم يف الترشح، كما أن أغلبية املواطنني دون سن الثالثني

من ناخيب الدائرة االنتخابية على أن ال  %10اليت تنص على وجوب تزكية الترشح الفردي بـ ) 91(املادة  -
وقد  3.وتتم املصادقة حضورياً أمام اإلدارة البلدية ناخب 500ناخباً وال يزيد عن  50يقل عدد املوقعني على 

  .األحرار هذا الشرط تعسفياً املرشحوناعترب 

                                                 
، 1990-06-24، يوم )8287(، عدديومية الشعب. » الندوة الوطنية التي عقدها رئيس الحكومة ونشرتها الصحافة « -1
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واملتضمن حتديد  1991أفريل  03الصادر يف  91/07أثار القانون رقم  :قانون تقسيم الدوائر االنتخابية  -
ة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ حيث هددت الدوائر االنتخابية انتقادات واسعة من قبل العديد من األحزاب وخاص

مبقاطعة االنتخابات، معتربة القانون غري عادل ويعزز من حظوظ جناح حزب جبهة التحرير الوطين كما 
  .احتجت على عدم استشارهتا

يعتمد التقسيم االنتخايب على معيار واحد هو عدد السكان الذين ميثلون النواب يف الربملان، ومن مث  
ط الدوائر االنتخابية بالدوائر اإلدارية، وهلذا رفضت املعارضة هذا القانون ألنه مل يأخذ مبعيار جيب عدم رب

الكثافة السكانية بل أخد مبعيار املساحة اجلغرافية، فاملناطق ذات الكثافة العالية من السكان مل حتصل على متثيل 
ية األقل ، فمثالً اجلزائر العاصمة اليت حتتوي إالّ بفارق ضئيل مع مناطق أخرى من الوطن ذات الكثافة السكان

دائرة انتخابية وهو نفس عدد الدوائر املخصص لوالية تيزي وزو  21ماليني نسمة حددت هلا  03على حوايل 
مقاعد فقط  08ألف نسمة فقط، كما أن والية عنابة وهي من املدن الكربى أعطيت هلا  700واليت هبا حوايل 

  .الية متنراست ذات الكثافة األقلوبالتايل تتساوى مع و
لقد مسح هذا التقسيم االنتخايب اجلديد بتمثيل أكرب للمناطق الريفية اجلنوبية املعروفة بوالئها حلزب جبهة 
التحرير الوطين على حساب مناطق التجمعات الكربى اليت فازت فيها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف االنتخابات 

 1.كبرية بنسبة 1990احمللية لسنة 

أدى صدور قانون االنتخابات وقانون :تعديل القانونني االنتخابيني على الوضع السياسي  تنعكاساا - ب
تقسيم الدوائر االنتخابية إىل معارضة العديد من األحزاب هلذين القانونني، ولعل الرفض القاطع كان من طرف 

ورائه إىل إسقاط النظام احلاكم، كما دعت إىل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت شنت إضراباً كانت هتدف من 
تنظيم مسريات شعبية عرب شوارع كل املدن، ونتج عن تطور األحداث تدهور يف األوضاع أدت إىل استقالة 

حرصت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ على  ومن جهتها "سيد أمحد غزايل"وجميء حكومة " مولود محروش"حكومة 
  : 2اجلديدة هي طرح ثالثة قضايا على احلكومة

  .اإلعالن عن تنظيم  انتخابات رئاسية مسبقة -
  .إلغاء القانونني االنتخابيني -
  .إعادة العمال املضربني إىل مناصبهم وتعويضهم عن أيام اإلضراب -

  .وكانت حتاول بتلك املطالب إبراز قوهتا أمام النظام احلاكم وأمام األحزاب السياسية األخرى

تدعو فيه إىل  1991سبتمرب  11بتقدمي طلب لرئيس اجمللس الشعيب الوطين يوم سارعت حكومة غزايل 
عقد دورة ملناقشة قانوين االنتخابات وتقسيم الدوائر االنتخابية إالّ أنه قوبل يف البداية بالرفض حبجة عدم متكن 

                                                 
1 -  Dahmani, op. cit, p158. 
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فات رئيس احلكومة اللجنة القانونية واإلدارية للمجلس من دراسة هذا املشروع ويعترب هذا داللة على خال
رئاسة احلكومة بصراع واضح مع " أمحد غزايل"لقد بدأ السيد .غزايل مع بعض إطارات حزب جبهة التحرير 

قيادة حزب جبهة التحرير الوطين ونوابه يف اجمللس الشعيب الوطين صنف هذا الصراع يف خانة تصفية احلسابات 
ألنه يف بداية الثمانينات أقصى السيد غزايل أمحد من عضوية وبني قادة هذا احلزب، " غزايل"القدمية بني السيد 
عبد احلميد "، ويتضح اخلالف جلياً من خالل انسحاب السيد 1.حلزب جبهة التحرير الوطين اللجنة املركزية

 30عضو املكتب السياسي من لقاء احلكومة باألحزاب يف " عبد الرمحان بلعياط"األمني العام للحزب و" مهري
، كما وقع 2عندما أثريت قضية أمالك حزب جبهة التحرير الوطين ومطالبة األحزاب بتقسيمها 1991جويلية 

ومع النواب " عبد العزيز بلخادم"خالف آخر لرئيس احلكومة غزايل مع رئيس اجمللس الشعيب الوطين السيد 
  3.الستهالكيةحول مسألة رفع أسعار املواد األساسية حيث وقف النواب ضد رفع سعر هذه املواد ا

تداركا ألوضاع البالد قدمت حكومة غزايل مشروعني لتعديل قانوين االنتخابات وتقسيم الدوائر 
  :وقد تضمن قانون االنتخابات بعض التعديالت هي. 1991أكتوبر  13االنتخابية ومتت املصادقة عليهما يف 

  .وريناالعتماد على طريقة االقتراع على االسم الواحد باألغلبية على د -
  4).86(سنة حسب نص املادة  28سنة إىل  30من  الترشحختفيض سن  -
  .مقعد 430مقعد إىل  542ختفيض عدد مقاعد اجمللس الشعيب الوطين من  -
توقيع حسب القانون اجلديد،  300توقيع إىل  500األحرار من  للمرشحنيختفيض عدد التوقيعات بالنسبة  -

توقيع خيتارها رئيس اللجنة اإلدارية املكلفة باالنتخابات على  15أي  %05ـ وختضع للمراقبة نسبة منها تقدر ب
  5.من القانون اجلديد) 91(مستوى دائرته االنتخابية وهذا حسب نص املادة 

رفع الوكالة اخلاصة بالزوجة وبالتايل أصبح حضور املنتخب بنفسه أمراً إجبارياً حىت ولو كانت الزوجة،  -
  .1990وال تتكرر جتربة االنتخابات احمللية لسنة  لإلنقاذم فوز حمتمل للجبهة اإلسالمية وهذا لسد الطريق أما

  :فهيالتعديالت اليت تضمنها قانون تقسيم الدوائر االنتخابية  أّما
من هذا القانون اجلديد بأن الدوائر ) 02(دائرة، حيث نصت املادة  430ختفيض عدد الدوائر االنتخابية إىل  -

لكل والية حتدد حسب عدد سكاهنا على أن ال متثل أية والية بأقل من نائبني من جهة، وكل دائرة  االنتخابية
  : 6انتخابية مبقعد على األقل من جهة أخرى، وعليه أصبحت الدوائر االنتخابية حمددة كما يلي
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  .ألف نسمة 200ألف نسمة يف املدن اليت تتجاوز  80مقعد واحد لكل شرحية سكانية تضم   -
  .ألف نسمة يف واليات الشمال 60مقعد واحد لكل شرحية سكانية تضم  -
  .ألف نسمة يف واليات اهلضاب 55مقعد واحد لكل شرحية سكانية تضم  -
  .ألف نسمة يف واليات اجلنوب 45مقعد واحد لكل شرحية سكانية تضم  -
  .ألف نسمة يف أقصى اجلنوب 25مقعد واحد لكل شرحية سكانية تضم  -

ك التعديالت املصادق عليها أصدرت رئاسة اجلمهورية مرسوماً رئاسياً الستدعاء هيئة الناخبني بعد تل
  .للدور الثاين 1992جانفي  16للدور األول ويوم  1991ديسمرب  26إلجراء االنتخابات التشريعية يوم 

  : 1991ديسمرب 26االنتخابـات التشريعية لـ  -2

يوماً قبل يوم االقتراع يف ظروف متيزت بالتنافس الشديد  21مقررا هلا احلملة االنتخابية كما كان  نطلقتا   
األحرار املستقلني عن األحزاب  املرشحني، و ما يلفت االنتباه يف االنتخابات التشريعية هو عدد املرشحنيبني 

عرقلة له أشخاص، مما اعتربه حزب جبهة التحرير الوطين  04حيث بلغ متوسطهم يف كل دائرة انتخابية حوايل 
يف احلصول على أغلبية املقاعد، خاصة إذا علمنا أن هؤالء األحرار يف معظمهم من مناضلي حزب جبهة 
التحرير، األمر الذي جعل قيادة هذا احلزب تتخذ موقفاً لعزل كل مناضل يترشح حتت صفة األحرار حىت ال 

من قبل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وجبهة خطاب سياسي متمّيز  االنتخابيةوقد برز يف احلملة 1.يتشتت ناخبوه
القوى االشتراكية اليت شاركت هذه املرة يف االنتخابات، فاألوىل خطاهبا ديين يركز على اإلسالم والثانية 

  .خطاهبا جهوي يركز على األمازيغية

اركة مبش 1991ديسمرب  26جرت االنتخابات التشريعية األوىل من نوعها يف عهد التعددية احلزبية يف 
، أّما عدد الناخبني املسجلني يف القوائم مرشح 5712 املرشحنيوبلغ عدد  معتمدا، حزبا58حزباً من أصل  49

ناخب فقط وبالتايل قدرت  7.811.625ناخب، شارك منهم يف التصويت  13.258.544االنتخابية فقدر بـ 
غياب العنصر النسوي بكثرة بسبب يرجع هذا الضعف يف نسبة املشاركة إىل . 2 %58.55نسبة املشاركة بـ 

وحتديدها بواحدة للزوجني فقط،  91/07من قانون االنتخابات رقم ) 54(إلغاء التصويت بالوكالة طبقاً للمادة 
وسجل ضعف احلضور النسوي خاصة يف املناطق الريفية ومناطق اجلنوب نظراً لطابعها احملافظ، وهو نفس 

نسبة االمتناع عن التصويت واليت وصلت إىل  ارتفاعكما يرجع .مرباحالتفسري الذي ذهب إليه السيد قاصدي 
  : 3إىل بعض املؤشرات أمهها 41%
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أن إقامة التعددية كانت موضع شك ورفض من قبل فئات عريضة من اجملتمع مما جيعل مسألة تأسيس  -
  .الدميقراطية يف اجلزائر موضع شك

 االجتماعيةني غري التعددية احلزبية يف مقدمتها املشكالت أن هناك انشغاالت أخرى مهمة بالنسبة للمواطن -
  .كالشغل والسكن واحملسوبية والرشوة وغريها

كشفت نتائج االنتخابات التشريعية يف دورها األول جرت إدارة العملية االنتخابية بقدر عال من الرتاهة حيث 
 25بهة القوى االشتراكية فتحصلت على مقعد، أّما ج 188عن فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ حبصوهلا على 

مقعداً، ويف املرتبة الرابعة األحرار  16مقعداً، بينما تراجعت جبهة التحرير الوطين إىل املرتبة الثالثة حبصوهلا على 
توجد يف حالة اختالط جيري التنافس عليها يف الدور الثاين حبيث  180مقاعد، أما املقاعد املتبقية وهي  03بـ 
  :حزاب الثالثة األوىل وهي بني األ

  .مقعداً 171اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ  -
  .مقعداً 158جبهة التحرير الوطين  -
  1.مقعداً 13جبهة القوى االشتراكية  -

صوت  2.161.000صوت، مقابل  1.600.000إنّ استمرار تقهقر جبهة التحرير الوطين واليت مل تسجل سوى 
، جيعلنا نتساءل عن األسباب اليت أدت 2من نتائجها السابقة %26تراجعها بنسبة  يف االنتخابات احمللية مما يعين

بعد االنتخابات احمللية اليت  1991ديسمرب  26إىل تقهقرها وللمرة الثانية يف االنتخابات التعددية اليت جرت يف 
  .اكية،ويف املقابل عوامل فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وجبهة القوى االشتر1990جرت يف 

االنتخابات التشريعية مرة أخرى عن رغبة املواطنني يف تغيري النظام القائم  اليت أسفرت عنها  توحي النتائج -
ومن ورائه حزب جبهة التحرير الوطين الذي استعمل كغطاء ملمارسات السلطة لفترات طويلة مما انعكس سلبا 

ا عربت تلك النتائج عن نشوء أزمة ثقة بني على مكانته يف اجملتمع ،حيث أصبح حمل تشكيك وعداء ،كم
  .تصوت على املشروع اإلسالمي رغبة يف تغيري األوضاع القائمة ةاجلماهري الشعبياحلكام واحملكومني،جعلت 

تراجع الدولة عن القيام ببعض مهامها السابقة كتوفري الشغل والسكن للمواطنني وهو ما ساعد التيار  -
دن ويف األماكن ذات املعدالت املرتفعة من البطالة وخاصة لدى الشباب املتضرر اإلسالمي على النجاح يف امل

من تدهور القدرة الشرائية ومن احنطاط التعليم ونظام الصحة واحتقار أجهزة الدولة، األمر الذي جعل اخلطاب 
إلسالم السياسي هي أن الشعبية الساحقة اليت حيظى هبا ا" يعدي اهلوار"و يعترب .3الديين جيتذب الشباب بقوة
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االقتصادية اليت مارسها حزب التحرير الوطين  يةنتيجة لوعوده بتوزيع العائدات النفطية ، أي العودة إىل الشعبو
  1.يف ستينيات و سبعينيات القرن املاضي 

، إذا كانت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وجبهة القوى االشتراكية قد جنحتا أمام حزب جبهة التحرير الوطين -
فهذا راجع إىل بناء احلزبني األولني نشاطهما السياسي على عناصر اهلوية الوطنية كاإلسالم واألمازيغية وهو ما 

حزب جبهة تركيز سهل عليهما التسرب إىل عواطف الشباب املتذمر من املشاكل االجتماعية، يف حني كان 
امه يف طرح قضية اهلوية الوطنية يف برناجمه التحرير الوطين يف برناجمه على اجلانب التنموي املادي، واحتش

  2.الثقايف

 اختياريعود االنتصار الذي أحرزته اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف االنتخابات التشريعية كذلك إىل أخطاء منها  -
أغلبية النظام االنتخايب الذي زاد من النتائج االنتخابية اليت أحرز عليها احلزب الفائز ومهد الطريق حلصوله على 

الثلثني، باإلضافة إىل كون عدد من املؤيدين احملتملني للحكومة فضلوا  االنزواء و عدم اإلدالء بأصواهتم، كما 
خالد "وحول طريقة االقتراع يقول  3.أن القوى املناصرة للدميقراطية أضاعت وقتها يف خماصمة بعضها بعضا

ين مل يفرض طريقة االقتراع باألغلبية ذات القائمة الواحدة لو أن املكتب السياسي جلبهة التحرير الوط «" : نزار
يف اجمللس الشعيب الوطين عكس مشروع احلكومة اليت كانت تعمل على إجراء اقتراع بالقاعدة النسبية على 
مستوى الوالية، ونتيجة هذا الصراع بني املكتب السياسي واحلكومة املتمثل يف طريقة االقتراع فإنّ الفيس 

  4.»لث األصوات املعرب عنها لصاحله متكن من احلصول على أغلبية املقاعد املكتسبة يف الدور األولوبفضل ث

و برز  االنتخاباتأثرت الصراعات والتناقضات بني قيادات حزب جبهة التحرير الوطين على مكانته يف  -
ئيس احلكومة السابق ر" سيد أمحد غزايل"، وجناح "مولود محروش وعبد احلميد مهري"الصراع بني جناح 

، 5والذي حتول إىل انتقادات علنية واضحة، وهو ما شكل عامالً مساعداً على إضعاف حزب جبهة التحرير
ويتجلى ذلك يف رفض نواب اجمللس الشعيب الوطين وهم من احلزب أكثر من مرة ملشاريع القوانني اليت قدمتها 

احلزب إذ لوحظ ترشيح الوجوه القدمية يف نظام احلزب احلكومة، كما أن الترشيحات مل تتم مبوافقة قاعدة 
الواحد واملرفوضة من طرف املواطنني خبالف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اليت قدمت يف هذه االنتخابات أهم 

  .وأكفأ العناصر وخاصة من حاملي الشهادات العليا

ب عديدة للخروج بالبالد من بتشكيل ائتالف حكومي من أحزا" عبد احلميد مهري"أشاع تصريح السيد  -
األزمة السياسية واالقتصادية، حسب البعض سيكولوجية اليأس داخل حزب جبهة التحرير الوطين وكوادره 

                                                 
1  - Lahouari ،Addi,« Islam politique et Democratisation en algerie ».Isprit ,Aout –Septembre , 
1992,p 147. 
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وأعطى مساحة للهجوم السياسي من طرف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وجبهة القوى االشتراكية وبقية األحزاب 
  1.السياسية األخرى

دة اليت وجهت إىل حزب جبهة التحرير الوطين أثناء احلملة االنتخابية من طرف االنتقادات الشدي تسامه -
األحزاب األخرى يف إضعافه هبدف جتنب آثار اإلرث السليب هلذا احلزب لدى مجاعة الناخبني وتقوية هامش 

داً عن احلزب، املناورة مع القوى السياسية املعارضة، ناهيك عن حتالف التكنوقراط واجليش والتنسيق بينهما بعي
إنّ جمموع  «" : عبد احلميد مهري"هي عوامل  سامهت يف إضعاف شعبيته وضمن هذا اإلطار يقول السيد 

األحزاب وأعضاء احلكومة قادوا محلة ضد حزب جبهة التحرير الوطين وّمحلوه مسؤولية مجيع األخطاء اليت 
 2.»قامت هبا احلكومات املتعاقبة على السلطة مدة ثالثني سنة

ساعدت االنقسامات والصراعات اليت ختللت عملية اختيار مرشحي حزب جبهة التحرير الوطين على  -
قائمة مستقلة كما أنّ مسامهة بعض رموز حزب جبهة التحرير يف احلملة  1365اهنزامه حيث جنم عنها ظهور 

ليت ادة احلزب مع التحوالت ااالنتخابية انعكس سلبياً على مصداقية التوجهات اإلصالحية اليت عزمت عليها قي
كما أنّ فئات يف احلزب ال زالت تفكر  بعقلية احلزب الواحد املهيمن، وإالّ كيف نفسر ترشيح  عرفتها البالد

  .3أشخاص مرفوضني لدى القاعدة النضالية وحىت عند أفراد الشعب

ت شريطة أال تأيت تشري بعض الدالالت أن النخبة احلاكمة كانت مستعدة للقبول بنتائج االنتخابا
فاملؤسسة العسكرية كانت مستعدة للقبول بتلك النتائج فقط ،إذا أتت جببهة التحرير  باإلسالميني إىل احلكم،

أبدى استعداده " الشاذيل"الرئيس  أن إال 4.العلمانية الصغريةللحكم حىت يف شكل ائتالف مع بعض األحزاب 
كان توجهه السياسي وهو ما يفسر قضية إقالته فيما بعد حتت  للتعاون مع احلزب الفائز يف االنتخابات مهما

أّما عن موقف حزب جبهة التحرير الوطين من نتائج من االنتخابات . ضغط اجلهات النافذة يف السلطة
التشريعية يف دورها األول فجاء يف بيان املكتب السياسي أنه يسجل بارتياح، وعي الشعب اجلزائري الذي 

  .هذه االستشارة االنتخابية يف ظل اهلدوء واألمن رغم النقائص والتجاوزات املسجلةمتكّن من إجراء 

أما موقف الواليات املتحدة األمريكية من نتائج االنتخابات التشريعية اليت فازت بدورها األول اجلبهة 
فرنسا فحاولت جهد  أما.فقد ساندت احلكومة اجلزائرية اليت شرعت بعدم االعتراف بالنتائج  لإلنقاذاإلسالمية 
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املساعدة الفرنسية ،وجتربها على إدامة عالقتها  إىلجلزائر يف وضع غري مستقر كي تبقى حباجة ا إبقاء اإلمكان
   1.الذي يتيح لفرنسا نوعا من السيطرة والتحكم يف الشؤون الداخلية للجزائر األمر معها ،

تخابات كآلية لتداول السلطة السياسية لكن لقد بدا اخلطاب الغريب يطالب بالتعددية السياسية واالن
وصول اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ إىل مشارف األغلبية الربملانية أثار على الفور مسألة مصداقية خطاب التعددية 

ضمن هذا اإلطار يفهم التردد واحلذر يف التصرحيات  .والدميقراطية الذي يطرحه الغرب األمريكي و األوريب
و اإلعالم الفرنسي واألوريب على نتائج االنتخابات و انقالب اجليش يف  ألحزاب و القادةا جومهو ،الرمسية

اجلزائر، وتكشف تلك التناقضات و التضارب يف املواقف عن أزمة مصداقية اخلطاب الغريب الليربايل إزاء 
      2.األوضاع يف الدول العربية 

  

  

  

  6199-1992سياسية ال اإلصالحاتأزمة التحول الدميقراطي و : ثانيا

،سياسية اقتصاديةمل تكن مظاهر األزمة خافية على أحد، فالنظام كان يعاين أزمة متعددة اجلوانب 
جعلت املواطن يفقد ثقته يف النخبة احلاكمة ،وجتلى ذلك يف نتائج االنتخابات التعددية احمللية  واجتماعية

أدى  1992 و استقالة رئيس اجلمهورية يف جانفي ، لكّن توقف املسار االنتخايب1991و 1990والتشريعية يف 
  .إىل تفاقم األزمة السياسية يف اجلزائر

  : تفاقم األزمة السياسية عقب توقيف املسار االنتخايب -1

شكلت رغبة الرئيس الشاذيل بن جديد يف التعايش السياسي مع اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ بعد فوزها يف 
خياراً وقف ضده العديد من األطراف الداخلية واخلارجية، واعتربه البعض رهان الدور األول من التشريعيات 

خاطئ منذ البداية، ألن رؤية الرئيس كانت تقوم على أساس أن اإلسالميني لن يفوزوا باألغلبية وكان يستبعد 
لربملان، ذلك بدعوى قيام نوع من التوازن بني جبهة اإلنقاذ وجبهة التحرير وحزب أو حزبني آخرين يف ا
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لكّن افتقار الرئيس إىل رؤية سياسة شاملة تساعده على  ،1.وميكنه كرئيس مجهورية أن يدير اللعبة السياسية
اإلدارة السياسية للصراعات الداخلية، وتسمح له بفرض التوازن السياسي داخل النظام، وإجياد مساحات كافية 

ه املساندة السياسية واالجتماعية الالزمة، هي أمورا للحركة ، وخلق مراكز دعم جديدة داخل اجملتمع توفر ل
، ونتج عن ذلك 2جعله يستقيل أو بتعبري أدق ُيقال حتت ضغط املؤسسة العسكرية وبعض رجاالت السلطة

، ضمن هذا اإلطار صرح مسؤول 1992توقيف العملية االنتخابية بني دوري االنتخابات التشريعية يف جانفي 
إنّ تذمر الناخبني  «: مبا يلي  1992-01-10الصادرة بباريس يف  Le figaroصحيفـة جزائري مل يذكر امسه ل

ال يعترب مدعاة لتهديد الدميقراطية، إننا نتقدم خطوة فخطوة حنو الدميقراطية، وهي عملية من الصعوبة مبكان 
اإلنسان، لذلك جيب ولكن اجلزائر ليست مكاناً لصنع األعاجيب والدميقراطية ليست احلصيلة الطبيعية لفعل 

  .3»علينا إيقاف عملية االنتخابات لكي نصون عملية التحرك حنو الدميقراطية

دهشة يف أوساط املواطنني وحىت عند األوساط السياسية الوطنية " بن جديد"أثارت استقالة الرئيس 
من قبل وهو تزامن  والدولية، ألهنا جاءت يف ظروف سياسية صعبة وتركت فراغاً دستورياً مل تشهده اجلزائر

اليت حتدد  1989من دستور ) 120(استقالة رئيس اجلمهورية مع حل اجمللس الشعيب الوطين طبقاً للمادة 
الذي " عبد العزيز بلخادم"، يف حني صرح السيد 1992جانفي  04صالحيات الرئيس ، و أمضى قرار حله يف 

حل اجمللس إالّ عن طريق التلفزيون يف نشرة الثامنة مل يسمع بقرار  «كان رئيساً للمجلس الشعيب الوطين أنه 
وحول خلفيات حل الربملان الذي كان على رأسه . 4»عند استقالة الشاذيل بن جديد 1992جانفي  11يوم 

دستورياً اجمللس حيل ألنه من صالحيات الرئيس، ولكن البد أن يستشري احلكومة  «: قال يف موضع آخر 
إن كان رئيس احلكومة قد   مل أستشر، ولست أدري - يقول–ين، وشخصياً ورئيس اجمللس الشعيب الوط

و نتيجة هلذا الواقع اجلديد غري مضمون العواقب 5.»استشري، وقد علمت بعملية احلل عند استقالة الرئيس
حسب بعض صناع القرار و من يتبىن أطروحاهتم ، و يف غياب نظرة مستقبلية واقعية و موضوعية واضحة ملا 

  6.ل إليه املشهد السياسي اجلزائري ، أوقفت االنتخابات التشريعية قبل إجراء دورها الثاينسيؤو

فمن جهة حاول الظهور مبظهر  ،با من القضية اجلزائريةذبذيف سياق آخر بدا املوقف الدويل مت
يتضح ذلك من و ةالدميقراطياالنقالب على أيد  من جهة ثانية و ،حل املعضلة اجلزائرية إىلدميقراطي و دعا 
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مل تكن فرنسا « :بلقزيز  اإللهيقول يف هذا الصدد عبد و 1.العسكري احلاكم املساندة الواضحة للنظام خالل
ضمنيا باعتباره حيفظ هلا مركزها و  أيدتهبعيدة عن االنقالب العسكري وعن املسار الدميقراطي يف اجلزائر بل 

   2. » لإلنقاذ اإلسالميةية ممثلة يف اجلبهة مصاحلها يف البالد ضد قوى سياسية و ثقافية معاد

تبني هذه احلقائق أن رئيس اجلمهورية قد استسلم للضغوطات وأجرب على االستقالة، وأمام هذا           
الوضع املثقل بالتجاوزات السياسية والصراعات احلزبية سجل اجمللس الدستوري يف بيانه حالة الفراغ 

مبهام رئيس اجلمهورية، وهلذا فإن املؤسسات  االضطالعلس برفضه الدستوري وصرح رئيس هذا اجمل
الدستورية اليت جيب أن تسهر على استمرارية الدولة طبقاً ألحكام الدستور هي اجليش واحلكومة، السلطة 

وعقب إقالة الرئيس يف .القضائية واجمللس الدستوري وهو فراغ جيب على املؤسسات أن جتتهد من أجل ملئه  - حسبما ورد  يف بيان له- اجمللس األعلى لألمن يف اليوم املوايل ليبث باإلمجاع جتمع ا 1992 يجانف 11
  : 3استحالة مواصلة املسار االنتخايب ،و يعترب هذا القرار خطريا وباطال دستورياً على أساس ما يلي

ستورية املخول هلا السهر أنّ اجمللس الدستوري مل يذكر اجمللس األعلى لألمن يف تصرحيه ضمن السلطات الد -
  .على استمرارية الدولة

أن اجتماع اجمللس األعلى لألمن ال ينعقد إالّ بناء على استدعاء من رئيس اجلمهورية، وهذا األخري قدم  -
  .استقالته

  .أنّ تشكيله اجمللس األعلى لألمن ناقصة نظراً لعدم وجود رئيس اجمللس الشعيب الوطين بعد حل هذا اجمللس -
  .أنّ اختصاصه تقدمي اآلراء واالستشارة للرئيس وال يتعداه إىل اختاذ قرارات من اختصاص رئيس اجلمهورية -

أفرز الفراغ الدستوري وضعية مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ اجلزائر خاصة مع اختاذ اجمللس األعلى لألمن        
تخايب، وهو ما مهد السبل الكفيلة بأن يضطلع عدداً من القرارات بالرغم من عدم دستوريته كوقف املسار االن

  4."حممد بوضياف"على رأسهم  أعضاءحيث كان يتكون من مخسة اجمللس األعلى للدولة مبهمة رئاسة الدولة،
  4."بوضياف

وزيراً للدفاع آنذاك  الذي كان" خالد نزار"سلطة فعلية وليست شرعية فرضها اجليش حيث أكد يعترب اجمللس  
إما فرض احلالة االستثنائية واستالم السلطة من طرف اجليش مباشرة أو  « :تيارين مها أنه متّ االتفاق على اخ
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وهلذا فاحلل ... التفكري يف طريقة انتقالية من خالل قيادة مجاعية ذات غالبية مدنية، وقد مت استبعاد احلل األول
  .1»الثاين هو نقطة الالرجوع لتحويل النظام حنو الدميقراطية والتعددية 

إنشاء اجمللس األعلى للدولة كان بقرار سياسي وليس قانوين وبالتايل يفتقد إىل الشرعية الدستورية  إنّ
: الذي يقول "عبد العزيز بلخادم"ذلك العديد من األطراف منها تصريح السيد والشرعية الشعبية وقد أكد

أّما األمني العام .2»يكون للشعب أعتقد أن الذي سيعترض اهليئة هو افتقارها إىل الشرعية ألن التشريع... «
إهنم  « :فقد اعترب ما حدث غري دستوري وقال " عبد احلميد مهري"السابق حلزب جبهة التحرير الوطين السيد

وإلغاء املسار االنتخايب ال يعين إالّ شيئاً ...يريدون مين أن أفيت بدستورية ما حيدث، وذلك ما ال أستطيع فعله
  .3» الدميقراطي واحداً هو إلغاء املسار

والغريب يف األمر أن السيناريو اخلاص بتشكيل اجمللس األعلى للدولة مت بسرعة وبتنسيق كامل مع 
خمتلف األطراف، فقد تدخلت املؤسسة العسكرية يف الوقت احملدد وأجرب الرئيس بن جديد على االستقالة 

ئاسة اجمللس األعلى للدولة، لكن سرعان الذي اضطلع بر" حممد بوضياف"وجاءت برئيس من املنفى هو السيد 
، ويف ظل الرئيسني "على كايف"فيما بعد السيد  اجمللس أشهر يف احلكم، مث ترأس 08ما مت اغتياله قبل أن يكمل 

و قررت األخريين أُوقفت العملية الدميقراطية من أساسها، ومت فرض أحكام إعادة النظام واألمن واالستقرار،
عقب حل هذا الـحزب توالت  و4. اجلبهة اإلسـالمية لإلنقاذ حل1992مارس  04ة اجلزائر يوم محمك

إنّ قضية احلركة اإلسالمية املوجودة  «: الذي قال"عبد احلميد مهري"التصرحيات منهـا ما صرح به السـيد 
ل جبهة وحنن نعتقد أن احلل ال يكمن يف ح... باجلزائر على اختالف فصائلها قضية سياسية واجتماعية كبرية

يدل هذا التصريح على حتول سياسي . 5»اإلنقاذ، ألن مشكلة احلركة اإلسالمية تتطلب معاجلة سياسية شاملة
يف إستراتيجية حزب جبهة التحرير الوطين حبيث أصبحت تدافع صراحة عن التعددية احلزبية وعن الدميقراطية 

  .يف اجلزائر

خطورة وعمق األزمة السياسية اليت أدت إىل  1992أبرز تطور وتفاقم األوضاع السياسية بعد سنة 
مواجهات عنيفة انعكست على استقرار البالد الحقاً، وهو مظهر من مظاهر التخلف السياسي يف دول العامل 
الثالث حيث تتميز أنظمتها بعدم االستقرار السياسي وهذا ما الحظناه عقب توقيف املسار االنتخايب يف البالد، 

التكامل السياسي واالجتماعي وغياب العقالنية يف اختاذ القرارات السياسية وهي خصائص  باإلضافة إىل عدم
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االنفصال بني احلكام واحملكومني، وانعدام املؤسسية السياسية، : عدداً من اخلصائص منها تتضمن بدورها
  .وهو ما برز الحقاً يف أعمال العنف اليت عرفتها اجلزائر1.وضعف الوالء للدولة

،أّدى إىل تفاقم األزمة 1992جلزائر تصعيداً خطرياً بعد إيقاف املسار االنتخايب يف جانفي عرفت ا
حينما أعلن اجمللس األعلى للدولة عن ، االنتخايب،إال أنّ الدولة عربت عن نيتها يف العودة إىل املسار  ةالسياسي

  :قرارين مها 
  .1992أفريل  12تنصيب املرصد الوطين حلقوق اإلنسان يف  -
  .عن االلتزام بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية 1992أفريل  22إعالنه عند تنصيب اجمللس االستشاري يف  -

معاجلة  -" حممد بوضياف"حسب الرئيس  -إذا كان حل األزمة السياسية واالقتصادية يستوجب
 1992جوان  29تياله يوم بكل صرامة وحزم، فإنّ اغ2"الدويل-االقتصادي-األخالقي-السياسي"امللفات األربعة 

على استعادة هيبة " علي كايف"زاد من تعقيد األزمة، وقد عمل اجمللس األعلى للدولة ممثالً يف رئيسه السيد 
أّما العديد من األحزاب السياسية . الدولة وفرض احترام القوانني كخطوة حنو العودة إىل املسار الدميقراطي

 والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية وجبهة القوى االشتراكية وعلى رأسهم حزب جبهة التحرير الوطين
فقدمت تصوراهتا حلل األزمة يف شكل مذكرات أو مواقف سياسية صرحية، وبعد فشل جوالت احلوار اليت 

حتت  1994نوفمرب  21، اجتهت األنظار إىل اللقاء الذي عقد بروما يوم 1993نظمها اجمللس األعلى للدولة يف 
مبشاركة جبهة التحرير الوطين، جبهة القوى ) (Saint Egidioية الساميـة للجمعية الكاثوليكية الرعـا

االشتراكية، اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، حركة محاس، حركة النهضة، حزب التجديد اجلزائري، احلركة من أجل 
كان  إذا 3. يعنيها وباحلدث غري املهمالدميقراطية يف اجلزائر، يف حني اعتربت احلكومة اجلزائرية أنّ لقاء روما ال

فاملؤكد أن إجراء حوار مبنأى  ،استبعاد السلطة للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ من احلوار الوطين ال يتيح آفاقا للتقدم
عن سلطة الدولة و خارج البالد ال ميلك أية فرصة للتوصل إىل حل ، و رمبا تكون السلطة قد تعجلت بإعالن 

مع تصعيد املواجهة  1995ر ، وطرح خطة منفردة إلجراء انتخابات رئاسية قبل هناية عام إخفاق هنج احلوا
موقف حاسم لصاحل احلوار و احلل السلمي مبنأى  اختاذاألمنية يف ظل عجز املعتدلني يف اجلبهة اإلسالمية عن 

   .4عن العنف و اإلرهاب

نوفمرب  16لرئاسية كما كان مقرر هلا يف جرت االنتخابات احماوالت حل األزمة اجلزائرية  إطار و يف
. باألغلبية يف أول انتخابات رئاسية تعددية يف اجلزائر" اليمني زروال" املرشح، وأسفرت نتائجها عن فوز 1995
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 11.500.209صوت من جمموع عدد الناخبني املقترعني واملقدر عددهم بـ  6.834.822حيث أحرز على 

على أساس توجه عدد كبري من الناخبني " اليامني زروال"اليت حتصل عليها  %61و ميكن تفسري نسبة . 1ناخب
مؤشر على رغبة الشعب اجلزائري يف جتاوز صعاب املرحلة اليت  وإىل البحث عن االستقرار وجتنب املغامرة وه

         . متر هبا البالد

ليامني "الرئيس  أند ال سيما و البال إنقاذتعين  أهنابداية للحل و  أهناقدمت االنتخابات الرئاسية على 
 إلهناءسبيل غري احلل العسكري الصارم  إجيادو بتجربته كرجل للحوار حاول  يالعسكرجنح بتارخيه " زروال

نه قائد للجيش يؤمن أحلول لألزمة ، كما أكد عقب اختياره قبل عامني من انتخابه  وإجيادالعنف يف البالد 
و يضع واجلماعية سلطة و التعددية ودولة القانون و يضمن احلريات الفردية باملؤسسات الدميقراطية وتداول ال

الواحد طوال ثالثة عقود منذ  احلزباليت جسدها  اإليديولوجيةحدا للهيمنة السياسية ، االقتصادية ، الثقافية و 
ديدة ختتلف عما هو املرشح املؤهل لفتح صفحة ج "ليامني زروال "، لذلك ساد االعتقاد أن 2اجلزائر لاستقال

برناجمه و خطابه االنتخايب املعتدل عامال مشجعا للشعب اجلزائري على االنتخاب  أنشهدته يف السابق كما 
قاد الرئيس املنتخب مبادرات للحوار الوطين حيث استقبل ممثلي األحزاب والشخصيات الوطنية، وتوجت  .3

يومي  4التفاق على مشروع أرضية هذا الوفاق الوطينيف األخري باإلعالن عن إجراء ندوة للوفاق الوطين، وا
، وترتيب أجواء تعديل دستوري وانتخابات تشريعية وحملية يف السداسي األول والثاين 1996سبتمرب  15و 14

  . 1997من سنة 

  

  

  

  

  :1996اإلصالحات السياسية يف دستور نوفمرب  – 2  

يف  1989مع حل اجمللس الشعيب الوطين حمدودية دستور  أثبتت حالة اقتران استقالة رئيس اجلمهورية        
اإلطار الدستوري و القانوين  أنمن هذا املنطلق يتبني .1992تسيري األزمة املؤسساتية يف اجلزائر منذ جانفي 

يراد منها تغيري طبيعة النظام السياسي كان الذي وضع لتنظيم مرحلة التحول الدميقراطي مل يكن كافيا ملرحلة 

                                                 
مالحق يمكن الرجوع إلى  مرشحلمعرفة المترشحين في االنتخابات الرئاسية التعددية والنسبة التي تحصل عليها آل   1

  .الدراسة 
 .239، ص )1996جانفي (، 123العدد  السياسة الدولية،، »الرئيس زروال و المهمة الصعبة« مد ، مهابة، اح - 2
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يف  أماظام حمتكر للسلطة إىل نظام أكثر انفتاحا  على اجملتمع وعلى قواه السياسية و االجتماعية املختلفة، من ن
ال متس بأي شكل  1996ما خيص السلطة و النظام السياسي القائم فإن التعديالت املقترحة يف مشروع دستور 

 فيدتعزيز أسسه مبا يه من خالل اردة فيالو تصحيح االختالالتها من األشكال أساس الدستور نفسه، بل هدف
  .1دميومة النظام و سلطته

على قادة األحزاب و املنظمات و الشخصيات الذين  1996ماي  11وزعت رئاسة اجلمهورية يوم 
نص مذكرة ضمنتها رؤية شاملة لإلصالحات اليت جيب إدخاهلا  1996شاركوا يف املشاورات الثنائية منذ أفريل 

  .لة و على قوانني التعددية من أجل إخراج البلد من حمنتهعلى مؤسسات الدو

القائم على حكم احلزب  جنواقص النموذ 2بعدما عاجلت مقدمة مذكرة الرئاسة:التعديالت الدستورية -1
الذي فتح  1989الواحد الذي عرفته اجلزائر منذ االستقالل، و توقفت عند املزالق اليت انطوى عليها دستور 

الدستور السابق للمرحلة  مةءمالبوضوح عدم  1992األزمة الدستورية لعام  أظهرتتعددية، لاجملال حنو ا
  :3السياسية التالية اإلصالحاتاملقدمة على أمهية إجراء  أكدتو ،اجلديدة اليت تعيشها البالد

الم ينص على جعل مقدمة الدستور حتدد اهلوية الوطنية بثالث عناصر ال انفصال بينها هي اإلس: األول •
 .والعربية و األمازيغية

يرسم أصول ممارسة التعددية الدميقراطية من خالل احترام عناصر اهلوية الوطنية، و نبذ العنف : الثاين •
 .واحلفاظ على اجلمهورية

جيعل من حق الرئيس التمديد لفترة رئاسية ثانية فقط و يعطيه صالحية التشريع بواسطة مراسيم : الثالث •
 .عينةيف حاالت م"أوامر"

جيعل من حق السلطة التنفيذية مواصلة تسيري شؤون البالد يف حال حل الربملان، و ال جيوز إقالة : الرابع •
 .الوزارة أو تعديلها إال بعد انتخاب برملان جديد

شكل الربملان من هاتني تعلى أن ي إىل جانب اجمللس الشعيب الوطين يدعو إىل إنشاء جملس أمة: اخلامس •
ح هو جملس جزء منه معني، مشكل من عدد مماثل من األعضاء و يهدف قترجملس األمة امل املؤسستني ، و

إىل توسيع التمثيل الشعيب من خالل اشتماله على ممثلي اجلماعات احمللية و على شخصيات و كفاءات 
هورية وطنية، و من حق رئيس جملس األمة رفع التماسات إىل اجمللس الدستوري و القيام مبهام رئيس اجلم

 .حال شغور املنصب، و من حق أعضاء الربملان اقتراح تعديالت دستورية
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يتناول السلطة القضائية و يدعو إىل إنشاء جملس دولة مهمته محاية املصاحل العامة و مراقبة : السادس •
اإلدارات الرمسية و اإلشراف على حسن سري التعددية السياسية خاصة عند إجراء انتخابات، كما يقترح 

 .إنشاء حمكمة عليا مؤهلة حملاكمة رئيس اجلمهورية و رئيس الوزراء يف حاالت اخليانة العظمى

يتعلق مبهام اجملالس االستشارية و مؤسسات املراقبة، فيوصي بشكل خاص بتوسيع صالحيات : السابع •
 .اجمللس اإلسالمي األعلى إلبعاد اإلسالم عن املزايدات السياسية و الفئوية

اول احلفاظ على بعض املبادئ العامة و احترام حقوق اإلنسان و حرية املبادرة يف ميادين التجارة يتن: الثامن •
و حبقوق املواطن،  و الصناعة و تأطري عمل األحزاب السياسية حبيث ال تلحق األذى باستقرار الدولة

، و االنتخابات و األمن وإقرار قوانني أساسية داخل الدستور تتناول جماالت مهمة مثل اإلعالم و املالية 
 .الوطين

أرادت السلطة من خالل التعديالت الثمانية املقترحة إنشاء مؤسسات دستورية جديدة و تدعيم سلطة 
السياسي اجلزائري و قد تنبهت قوى اجملتمع املدين مبكرا إىل ما ستؤدي إليه نظام الرئيس اجلمهورية يف 

من تركيز للسلطة يف املؤسسة التنفيذية و مؤسسة  1996زروال عام التعديالت الدستورية اليت اقترحها الرئيس 
معارضتها هلذه التعديالت مؤكدة أهنا  إعالنك اشتركت مع األحزاب السياسية يف لالرئاسة يف قلبها، و لذ
نال ثقة أغلبية و  1996نوفمرب  28عرض مشروع التعديل الدستوري لالستفتاء يوم .1تصادر حقوق املواطنني

ال ب % 15.4و مليون مقترع،  10.9منهم بنعم أي   %84.6مليون مواطن قال  13.1حيث صوت عليه بني ناخال
  .2وفق أرقام اجمللس الدستوري

ميكن تثبيت  1996عام  89رغم التباين يف مواقف األحزاب السياسية حول مشروع تعديل دستور 
  :املالحظات التالية

 الرئاسة شؤون  تسيري يف مهارة أو تفردا يتطلب الذي الرئاسي النظام تقوية هو اجلديد الدستور مسات أهم من -
  3 .الرئاسي شبه الدستوري  النظام إىل مييل 1989 دستور كان حني يف كافة، التنفيذية األجهزة مع عالقتها يف

 بعدما املباشرة  املراقبة حق للدولة يعطي و ، احلريات ممارسة جملال احملددة باآلليات مثقال 1996 دستور جاء -
 ينص ال احلكومة رئيس فحىت القضائية و التشريعية السلطتني تفتيت يف السلطة إرادة إبراز مع ، ملانللرب كان

  4.الربملانية األغلبية من اجلمهورية رئيس خيتاره أن بوجوب املعدل الدستور
 ميثل الذي  األمة جملس الثاين و سنوات 05 ملدة املنتخب الشعيب الوطين اجمللس هو األول متثيليني جملسني إجياد -

  5.الرئيس طرف من أعضائه ثلث تعيني جيري أن على سنوات، 06 مدته و احمللية اجلماعات
                                                 

، )259(، العددالمستقبل العربي. »الفتنة  - الحصار -الحجرة: المجتمع المدني في الجزائر« الدسوقي،  إبراهيمأيمن،  -1
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 كمجلس جديدة دستورية مؤسسات من استحدثه ملا نظرا جديد دستور مبثابة الدستوري التعديل اعتبار ميكن -
 سياسي طابع ذات مجعيات من بدال سياسية أحزاب إنشاء حق على صراحة نص كما ،1التنازع حمكمة و األمة
  89.2 دستور يف
 مبادئ من مبدأ أمام اجملال يفتح أن أنهش من أمر هو و فقط عهدتني يف اجلمهورية رئاسة مدة يقلص نهأ -
  3.للسلطة السلمي التداول هو و أال لدميقراطيةا

  :إصالح قانون األحزاب و االنتخابات - 2

الث من مذكرة الرئاسة مراجعة قانون األحزاب أو اجلمعيات ذات الطابع السياسي كما تضمن الباب الث
كانت تسمى رمسيا، حيث مت إخضاع العمل احلزيب جملموعة من املقاييس و املوازين اليت ال تقوى على 

، لوطنمواجهتها سوى األحزاب الكبرية، عدا عن حترمي أي نشاط يلحق الضرر باحلريات العامة و بسيادة ا
من عناصر اهلوية الوطنية الثالثة  اًحمرما على أي تنظيم سياسي حزيب احتكار أي ىوالوحدة الوطنية فقد أضح

عضوا مؤسسا ينتمون  25وهي اإلسالم و العروبة و األمازيغية، أما شروط إنشاء األحزاب فأصبحت تتطلب 
 25منتسب على األقل يف  800ملوجودة حاليا، و والية ا 48والية من أصل  25إىل غالبية واليات البالد أي إىل 
سنة جتريبية قبل أن يعقد مؤمتره التأسيسي األول املخول وحده بوضع أنظمة  ىلإوالية، و خيضع احلزب اجلديد 

احلزب الداخلية، و حتديد أهدافه السياسية، و جيب على احلزب نبذ العنف، و أال يتدخل يف شؤون التنظيمات 
عيات و ال تكون له عالقات مع أطراف خارجية، كما أن موارده املالية جيب أن تكون شفافة النقابية و اجلم

وميكنه باملقابل أن حيصل على دعم مايل من الدولة، أما األحزاب املوجودة يف الساحة السياسية، وفق نص 
أن تستويف الشروط بل فتبقى تزاول نشاطها لفترة حمددة ق 05/07/1989املؤرخ يف  89/11القانون السابق رقم 

  4.اجلديدة إذا أرادت االستمرار يف العمل احلزيب
املتضمن قانون األحزاب السياسية، و ما مييز هذا األمر هو صدوره على شكل  97/09صدر األمر رقم 

حيث إن هذا النوع من القوانني يعد  1996قانون عضوي، هذه الصيغة اجلديدة اليت مت إنشاؤها مبوجب دستور 
من القوانني العادية، و يرجع هذا السمو إىل طبيعة املواضيع املخصصة له و اإلجراءات اخلاصة باملصادقة  أمسى
  5.عليه

االنتخايب على ضوء املزالق اليت  أما الباب الرابع من مذكرة الرئاسة فهو خاص بإعادة النظر يف القانون
عدم االستعداد الكايف لألحزاب السياسية خلوض  جلهة 1991أفرزهتا التجربة الدميقراطية األوىل يف ديسمرب 

التجربة الدميقراطية، أو جلهة عدم خربة السلطات العمومية يف تنظيم االنتخابات من هذا النوع، أو على وجه 
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اخلصوص جلهة اعتماد نظام انتخايب قائم على أساس األغلبية البسيطة، و على تقطيع مزاجي للدوائر 
 فوارق صارخة بني ما نالته األحزاب من مقاعد و بني ما نالته من أصوات الناخبني، االنتخابية، مما أدى إىل

اعتماد نظام انتخايب قائم على أساس التمثيل النسيب و يأخذ بعني االعتبار الكثافة السكانية يف  فمن الصواب إذاً
ية و هذا مينع طغيان األغلبية اجلزائركل منطقة و موقعها اجلغرايف، كما ال يفضل تسمية ممثلني عن اجلاليات 

 و املؤرخ يف 97/07رقم األمر حيث صدر  1991.1البسيطة يف انتخابات جتري على دورتني كما حدث عام 
و املتضمن القانون العضوي لالنتخابات مبوجب األحكام االنتقالية الواردة يف نص املادة رقم  1997مارس  7
  2.ات الدستورية املخولة بذلك أصالأي قبل تشكيل اهليئ 1996من دستور ) 179(

على قانوين األحزاب السياسية " الربملان املعني " تأسيسا على ما سبق صادق اجمللس الوطين االنتقايل 
قوى جديدة على الساحة  إىل احلفاظ على توازنات ، و قد هدف القانونان1997يف فرباير  تواالنتخابا

  3.ع استمرار حجب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ عن الشرعيةالسياسية و إيقاف فوضى النشاط احلزيب م
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  )2007-1997( االنتخابات التعددية و حماوالت حل األزمة اجلزائرية: رابعا
مع خمتلف األحزاب السياسية  اتفقت االنتخايبيف إطار مسعى السلطة الرامي إىل العودة إىل املسار           
شارك يف االنتخابات التشريعية . ة أوالً، مث تليها انتخابات حملية ثانياإجراء االنتخابات التشريعي عن موعد

العديد من األحزاب سواء اليت شاركت يف عقد روما أو اليت مل تشارك فيه، وسنتناول  1997واحمللية لسنة 
لرئاسية منذ امث نتائج االنتخابات  2007إىل غاية  1997 و احمللية منذ سنةحتليل نتائج االنتخابات التشريعية 

  .2004و إىل غاية  1999

جرت االنتخابات التشريعية الثانية من  : 1997جوان  05حتليل نتائج االنتخابات التشريعية لـ  -1
مارس  06يوم  97/09رقم بعد صدور األمر  1997جوان  05نوعها يف عهد التعددية كما كان مقرر هلا يف 

ى اليت تنص عل) 03(ياسية، وأهم ما تضمنه ما جاء يف املادة واملتضمن القانون العضوي لألحزاب الس 1997
  :جيب على كل حزب سياسي أن ميتثل يف مجيع أنشطته إىل املبادئ واألهداف التالية  «: أنه

عدم استعمال املكونات األساسية للهوية الوطنية بأبعادها الثالثة وهي اإلسالم والعروبة واألمازيغية ألغراض  -
  .يةالدعاية احلزب

  .1954احترام وجتسيد مبادئ ثورة أول نوفمرب  -
  .نبذ العنف واإلكراه كوسيلة للتعبري أو العمل السياسي أو الوصول إىل السلطة أو البقاء فيها والتنديد به -
  .احترام احلريات الفردية واجلماعية واحترام حقوق اإلنسان -
  .توطيد الوحدة الوطنية -
  .نيةاحلفاظ على السيادة الوط -
  .احلفاظ على أمن التراب الوطين وسالمته واستقالل البالد -
  .التمسك بالدميقراطية يف إطار احترام القيم الوطنية -
  .تبين التعددية السياسية -
  .احترام الطابع الدميقراطي واجلمهوري للدولة -
  .1».احترام التداول على السلطة عن طريق االختيار احلر للشعب اجلزائري -
الذي حيدد عدد املقاعد املطلوب شغلها يف  08|97بالنسبة لتقسيم الدوائر االنتخابية فصدر األمر رقم  أماّ

انتخابات اجمللس الشعيب الوطين، واكتفى بتوزيع املقاعد لكل دائرة انتخابية حبسب عدد سكان كل والية، 
لكل منطقة تتضمن مثانني ألف وحيدد عدد املقاعد يف كل دائرة انتخابية على أساس ختصيص مقعد واحد 

نسمة، وال يقل عدد املقاعد  40.000نسمة على أن ُيخصص مقعد إضايف لكل حصة متبقية تشمل  80.000
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نسمة، وألول مرة ميثل املواطنون  150.000عن أربعة بالنسبة للواليات اليت ال يقل عدد السكان فيها عن 
وحسب قانون االنتخابات الصادر . 1الشعيب الوطين أعضاء منتخبني باجمللس 8 املقيمون بالـخارج بـ

فإن منط االقتراع النسيب على القائمة هو الذي حيكم املنافسة االنتخابية وال جمال هليمنة حزب واحد  1997يف
، أما عدد الناخبني الذين 16.767.309وبلغ عدد املسجلني يف القوائم االنتخابية .مستقبالً على اجملالس املنتخبة

  2.%65.60ناخب أي بنسبة مشاركة قدرت بـ  10.999.139ا عن أصواهتم فبلغ عربو

حزباً، من بينهم احلزب اجلديد الذي أُعلن عن ميالده قبيل  40شارك يف االنتخابات التشريعية حوايل 
 1997أفريل  03إجراء االنتخابات وهو التجمع الوطين الدميقراطي، وقد عقد هذا األخري مؤمتره االستثنائي يف 

ولعل فكرة إنشاء مثل هذا احلزب كانت مطروحة من قبل خاصة يف أعقاب . حتضرياً لالنتخابات التشريعية
بديل من شأنه أن حيد من " حزب رئاسي"، حيث طرحت اقتراحات إلنشاء 1990االنتخابات احمللية لسنة 

وقد مت إشراك اجلالية اجلزائرية يف . 3ئراالستقطاب بني جبهة التحرير الوطين واجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف اجلزا
هذه االنتخابات ومت تكوين جلنة ملراقبتها واستدعي مراقبون دوليون ملتابعة العملية االنتخابية، وُسمح لألحزاب 

  .مبراقبة الصناديق االنتخابية املتنقلة

قراطي على التجمع الوطين الدميحتصل  1997جوان  05وبالرجوع إىل الشواهد الكمية النتخابات 
، أّما حزب جبهة التحرير %14.80مقعداً أي بنسبة  69، حركة جمتمع السلم %33.66مقعداً أي بنسبة  156

وتلتهم على التوايل جبهة  ،%08.72مقعداً أي بنسبة  34، حركة النهضة %14.27مقعداً أي بنسبة  62الوطين 
لقد مت اإلعالن عن 4.حزب العمال، مث املستقلونالقوى االشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية، 

نتائج االنتخابات من طرف اجمللس الدستوري رغم املعارضة اليت أبدهتا بعض األحزاب حول هذه النتائج 
بالتزوير وهذا مبساندة اإلدارة وانتهت يف األخري باعتراف ) (RNDمتهمة مناضلي التجمع الوطين الدميقراطي

  .حيث أعاد النظر يف نتائج دائرتني انتخابيتني أو ثالثةاجمللس الدستوري ذاته 

  : ا يلي م 1997جوان  05املتمعن يف نتائج االنتخابات يالحظ 
وقد مثّل انتصارا للرئيس اليامني زروال " التجمع الوطين الدميقراطي"الفوز الكبري الذي حققه احلزب اجلديد  -

  .ودعما ملشروعه الرئاسي
قبول السلطة التعايش مع ما تسميه باإلسالم املعتدل حيث حتصلت حركيت محاس  باتاالنتخاعربت نتائج  -

  .مقعداً 103والنهضة معاً على 
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  .الدراسة 



 

لكن نتساءل ماهي أسباب تقهقر حزب جبهة التحرير الوطين يف اإلنتخابات التشريعية التعددية 
  الوطين الدميقراطي ؟مقعداً فقط، وباملقابل جناح التجمع  62وحصوهلا على املرتبة الثالثة بـ 

ميكن اعتبار الصراع داخل حزب جبهة التحرير الوطين هو السبب األول يف إضعافه، كما أنّ احلزب مل يعد  -
  .، حبث مت استبداله بالتجمع الوطين الدميقراطي1يشكّل غطاءا ملمارسات السلطة

 الدميقراطي باعتباره  حزبا انسحاب الكثري من مناضلي وإطارات احلزب وانضمامهم إىل التجمع الوطين -
  .جديدا  تأسس ملساندة الرئيس زروال يف احلكم

أن حزب جبهة التحرير الوطين مل يعد ميثل يف نظر البعض إغراءاً للتسلق الوظيفي وخدمة املصاحل الشخصية،  -
يف الفترات لذا انسحب منه عدد من اإلداريني والبريوقراطيني الذين كانوا منتفعني من وجوده يف السلطة 

  2.السابقة

 23مت تنظيم االنتخابات احمللية يوم : 1997أكتوبر  23حتليل نتائج االنتخابات احمللية لـ  -2
يف ظروف صعبة متر هبا البالد، وقد شارك فيها عدة أحزاب بعد صدور قانون االنتخابات رقم  1997أكتوبر 

س الشعبية البلدية يتغري حسب تّغري عدد سكان البلدية من القانون أنّ عدد أعضاء اجملال 97وتنص املادة  97/07
  : 3الناتج عن عملية التعداد الوطين الرمسي األخري ضمن الشروط التالية

  .نسمة 10.000أعضاء يف البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن  07 −
  .نسمة 20.000و 10.000أعضاء يف البلديات اليت يتراوح عدد سكاهنا مابني  09 −
  .نسمة 50.5000و 20.001مابني   البلديات اليت يتراوح عدد سكاهناعضواً يف 11 −
  .نسمة 100.000و 50.001يف البلديات اليت يتراوح عدد سكاهنا ما بني  عضوا15ً −
  .نسمة 200.000و 100.001يف البلديات اليت يتراوح عدد سكاهنا ما بني عضوا23ً −
  .نسمة أو يفوقه 200.001عضواً يف البلديات اليت يساوي عدد سكاهنا  33 −

نستنتج مما سبق أنه كلما ارتفع عدد السكان يف بلدية ما، يرتفع عدد املقاعد داخل اجمللس الشعيب 
البلدي، أّما عن أعضاء اجملالس الشعبية الوالئية فتغيري أعضائه حسب عدد السكان يف الوالية الناتج عن التعداد 

  : 4الوطين الرمسي األخري وضمن الشروط اآلتية

  .نسمة 250.000عضواً يف البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن  35
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  .نسمة 650.000و 250.001عضواً يف الواليات اليت يتراوح عدد سكاهنا ما بني  39
  .نسمة 950.000و 250.001عضواً يف الواليات اليت يتراوح عدد سكاهنا ما بني  43
  .نسمة 1.150.000و 950.001عضواً يف الواليات اليت يتراوح عدد سكاهنا ما بني  47
  .نسمة 1.250.000و 1.150.001عضواً يف الواليات اليت يتراوح عدد سكاهنا ما بني  51
  .نسمة 1.250.000عضواً يف الواليات اليت يفوق عدد سكاهنا  55

  .و تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على األقل
عد قليالً وأصبح أعضاء اجملالس الشعبية البلدية وعليه كلما قلّ عدد السكان كان التمثيل بعدد املقا

وبلغ عدد املصوتني يف اجملالس . والوالئية ينتخبون بناءاً على القائمة االنتخابية وليس على أساس األشخاص
أي بنسبة  %62.73بنسبة 9.917.699، وعدد املصوتني يف اجملالس الوالئية %66.43بنسبة  10.700.813البلدية 

التجمع "فاز يف االنتخابات احمللية الثانية يف عهد التعددية  1.%65.21النتخابات قدرت بـ مشاركـة يف ا
من مقاعد  986و %55.18من مقاعد اجملالس الشعبية البلدية أي بنسبة  2 724 حيث حصد" الوطين الدميقراطي

ى املرتبة الثانية حيث فازت ، أما جبهة التحرير الوطين فتحصلت عل%52.44اجملالس الشعبية الوالئية أي بنسبة 
، وتأيت يف املرتبة %19.84يف اجملالس الوالئية بنسبة  373و %21.82مقعد يف اجملالس البلدية بنسبة  2864بـ 

يف اجملالس الوالئية  260و %06.78يف اجملالس البلدية بنسبة  890الثالثة حركة جمتمع السلم اليت حتصلت على 
  2.القوى االشتراكية، حركة النهضة، التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية ، مث تليها جبهة%13.83بنسبة 

لتجمع الوطين الدميقراطي، بيد ايتضح من خالل حتليل نتائج االنتخابات الفوز الساحق الذي أحرزه  
 لقانون االنتخابات، واعتربت أن دور اإلدارة مل تخروقااسية أدانت النتائج و كشفت عن ألحزاب السيأنّ ا

" عني الدفلى"يكن حيادياً وأن التزوير حدث بشكل كبري، حيث أعلن مرشحو جبهة التحرير الوطين بوالية 
كما  3.انسحاهبم من العملية االنتخابية بصفة رمسية نظراً لعدم متكن مرشحيهم من ممارسة حقوقهم املشروعة

أعضاء جلنة مراقبة االنتخابات يف إطار  الاستقبتشكلت جلنة حتقيق برملانية حول سري االنتخابات احمللية، ومت 
أّما موقف السلطة من نتائج االنتخابات احمللية فجاء على لسان . اجلولة األوىل لالستماع ملختلف األحزاب

أكتوبر للمجالس البلدية والوالئية جرى عرب التراب الوطين يف  23اقتراع  «وزير الداخلية الذي أكد أنّ 
وعلى .4»وأن العملية االنتخابية مل يتخللها أي حادث من شأنه أن يعرقل سريهاظروف تنظيمية جد حسنة 

كان ينتظر هذا االنتصار احملقق يف  حزبهصعيد آخر أكد الناطق الرمسي باسم التجمع الوطين الدميقراطي أن 
  5.صف بالرتاهة والكفاءةاالنتخابات احمللية مضيفاً أنّ فوز التجمع يرجع إىل األمساء اليت تضمنتها قوائمه ألهنا تت
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االنتخابات يف ظروف أمنية مشددة ميزها انتشار قوات األمن يف العديد من مناطق تلك  جرت
الوطن، وشاركت فيها القوى السياسية املعارضة واليت أدانت تزييف نتائج االنتخابات لصاحل التجمع الوطين 

اجملالس الشعبية الوالئية والبلدية وأصبح احلزب الدميقراطي وهو احلزب الذي حتصل على أغلبية املقاعد يف 
  .يسيطر على األغلبية يف احلكومة واجمللس الشعيب الوطين و األول يف مدة قياسية

ذا اإلطار ثالثة نقاط رئيسية تتعلق مبجمل االنتخابات اليت شهدهتا الساحة ضمن هتتناول الدراسة  
الرئاسية و ما تبعها من إجراءات و سياسات أو االنتخابات سواء االنتخابات  1999السياسية اجلزائرية منذ 

  .احمللية و التشريعية و ما ترتب عليها من نتائج

   :و قانون الوئام املدين 1999االنتخابات الرئاسية لسنة  -3

نه اليمني زروال إىل اخلالفات اليت وقعت بي: رجع الكثري من الباحثني استقالة رئيس اجلمهورية السابق السيدي
و يف تربير قرار االستقالة املفاجئ أمجعت التحليالت على ربطها باحلملة اليت 1.وبني قيادات املؤسسة العسكرية

حيث اختذ الصراع بني املؤسسة العسكرية و مؤسسة 1998.2تعرض هلا بعض املقربني منه منذ شهر جوان 
حممد بتشني " اجلنرال املتقاعد ضد ا مركزا مباشرا عندما شنت أوساط سياسية عدة هجوما إعالمي اعدالرئاسة ُب

ووجهت له صراحة هتم الفساد و الرشوة و اهليمنة على أغلب الصفقات يف خمتلف القطاعات، و كانت " 
عمودها األساسي نظرا لعالقته " بتشني " احلملة موجهة بصورة غري مباشرة ضد مؤسسة الرئاسة اليت يعترب 

يف ظل " الرئاسية و اجليش " ليمني زروال، و أصبح التعايش بني املؤسستني الشخصية و القدمية مع الرئيس ا
تلك احلملة صعبا، و لقد فاجأ الرئيس زروال اجلميع باختيار طريقة ثالثة و هي اختصار مدة رئاسته و اإلعالن 

  3.عن إجراء انتخابات مبكرة الختيار رئيس جديد للبالد
ال أمام ترشيح عدد من الشخصيات السياسية  ملنصب الرئاسة، فتحت استقالة الرئيس اليمني زروال اجمل

عبد العزيز بوتفليقة، حسني آيت : سبعة ترشيحات لكل من 1999مارس  11اجمللس الدستوري يف و أقر 
أمحد، مولود محروش، يوسف اخلطيب، عبد اهللا جاب اهللا، مقداد سيفي و امحد طالب اإلبراهيمي و رفض 

لكل من لويزة حنون، سيد امحد غزايل، و نور الدين بوكروح لعدم إيفائها بأحد ثالثة ترشيحات أخرى 
أسفرت نتائج . والية 25توقيع عن  75000من القانون االنتخايب اليت تقضي جبمع )  159( شروط املادة 

بوتفليقة، عبد العزيز : فوز السيد عن 1999أفريل  15االنتخابات الرئاسية التعددية الثانية اليت أجريت يوم 

                                                 
المكتب الجامعي : اإلسكندرية. السياسة بين النمذجة و المحاآاةعبد العزيز، إبراهيم عيسى، محمد جاب اهللا عمارة، -1 

 .159، ص 2004الحديث، 
ديدات من التي اتهم فيها بعض أرآان النظام انه تلقى ته 1998جوان   21قضية نور الدين بوآروح في : أهم تلك القضايا -2

و إعالنه فيما بعد أن الجنرال محمد بتشين هو الذي حرك  1998جويلية  07آل نوع، قضية محاآمة علي بن سعد في 
حول أسباب  26/09/1998عليا في ن لقضية علي بن سعد ثم قضية ب 20/07/1998العدالة ضده، مساندة رضا مالك في 
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أعلن ستة قد و كان  ،1ماليني  10.539.751من أصوات املقترعني املقدر عددهم بـ  % 73.79بنسبة تفوق 
النتائج أدىل بوتفليقة بتصريح قال فيه أن الشعب  إعالنو مبجرد  .مترشحني عن انسحاهبم من السباق الرئاسي

بغض النظر عن مآخذ املنسحبني " اجلمهورية انتخبين دميقراطيا لرئاسة" اجلزائري عرب عن نفسه بوضوح و
  .حول حدوث خروقات و عمليات تزوير و تضخيم نسبة املشاركة

أما عن ردود الفعل حول نتائج االنتخابات صرح وزير اخلارجية الفرنسي عن انشغال باريس حول 
ما الواليات املتحدة  التصويت، و قد أثار رد الفعل الفرنسي جدال فوريا مع الرئيس املنتخب، أريكيفية س

اليت  إيرانفجاء من  ففأعربت عن خيبة أملها النسحاب املرشحني الستة و مزاعم التزوير، أما التعليق األعن
تسوية األزمة ون ال يريد اجلزائريف أن تلك االنتخابات ال حتظى بشرعية شعبية و تدل على أن العسكر اعتربت 

  2.بصورة جذرية
ى منافسيه بأنه مرشح اإلمجاع الوطين الذي حيظى بتزكية و تأييد مخسة أحزاب تقدم الرئيس بوتفليقة عل

كربى هي جبهة التحرير الوطين، و التجمع الوطين الدميقراطي و حركة النهضة، و حركة جمتمع السلم، و 
أنه مل ، و يرى البعض حزب العمال، باإلضافة إىل عدد كبري من املنظمات كمنظمة اجملاهدين و أبناء الشهداء

ال قوى خفية لديها من النفوذ و اإلمكانات ما ويكن من السهل أن حيظى بوتفليقة بتزكية تلك األحزاب ل
فهمي " و يقول يف هذا الصدد األستاذ 3.جعلها تدفع به إىل املسرح السياسي أال و هي املؤسسة العسكرية

لتصرحيات اليت أدىل هبا أثناء محلته ليس أدل على أن بوتفليقة هو مرشح العسكريني من تلك ا« ":هويدي 
فقد شدد على خصوصية » حيث كان واضحا فيها هلجة االمتنان و الغزل للمؤسسة العسكرية ... االنتخابية

  4.املؤسسة العسكرية يف اجلزائر

يعترب انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية مؤشرا لبداية حل األزمة إذا استطاع أن جيري 
أوت  03وجه بتاريخ  إذ، الوئام املدين و هو ما دعا إليه بعد فوزه يف االنتخاباتيعمل على حتقيق واحلوار 
حول قانون الوئام املدين و قد تضمن  1999سبتمرب  16خطابا مبناسبة استدعاء اهليئة االنتخابية الستفتاء  1999

الفقر و املشاكل قتصاد الوطين و حماربة و إعادة دفع اال األمناخلطاب برناجما شامال حول استتباب السلم و 
كلف احلكومة ، حيث األجانب الشركاء و إعادة صورة و صدقية اجلزائر يف العامل، و استعادة ثقة  االجتماعية

وقد  ،5لالستفتاء الشعيب بعد أن صادق عليه الربملان بأغلبية مطلقة" مشروع استعادة الوئام املدين " بتقدمي 
   6:ن على أربعة حماور هيارتكز هذا القانو
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 .التمسك بالدستور و احلرص على تنفيذ القوانني •

 .إحقاق حق ضحايا العنف و التكفل هبم •

 .العرفان إزاء املؤسسات و مجيع املواطنني الذين كان هلم دور يف إنقاذ اجلزائر •

 .آخر ضل الطريق لسبب أوفسح اجملال لعودة كل من  •

م املدين كمحاولة إلخراج البالد من مسلسل العنف الذي يضرهبا منذ جاء حملور الرابع من قانون الوئا
  .توقيف املسار االنتخايب رغم احملاوالت السابقة اليت عملت على استتباب األمن و االستقرار

إزاء هذا الوضع املثقل باجلراح و املصاعب عمل الرئيس بوتفليقة على طرح منهج جديد للخروج من 
مليار دوالر و جتسد هذا املنهج  20ألف قتيل و خسائر مادية تقديراهتا حوايل  100ر من األزمة اليت خلفت أكث

حيث حصل  1999سبتمرب  16على إجراء استفتاء بشأنه يف الرئيس املنتخب يف قانون الوئام املدين الذي أصر 
ناع اجلماعات ، و شرعت السلطات اجلزائرية عقب االستفتاء إلق% 98مليون ناخب بنسبة  14على تزكية 

كما أصدر الرئيس عفوا شامال لصاحل  1.من هؤالء % 80بالفعل امتثل لحة بضرورة االمتثال للقانون و املس
هدأت نسبيا موجات  ، و إزاء هذه اإلجراءات1997أكتوبر  4اجلماعات اليت دخلت يف هدنة مع الدولة يف 

  .العنف و اإلرهاب

اضطرابات يف البالد كان من أمهها اندالع انتفاضة الرببر و على صعيد آخر واجهت الرئيس بوتفليقة 
مثل الشرارة  مستغلة حادث لقي فيه شاب مصرعه على يد جندي من الدرك، هذا احلادث 2001أفريل  18يف 

و يف إطار هتدئة األوضاع ومنع . اليت أشعلت منطقة القبائل و جعلت أفرادها يقومون بعمليات شغب و ختريب
و االعتراف هبا كلغة وطنية حيث أعلن افقت احلكومة على إعطاء اللغة األمازيغية وضعا قانونيا أعمال العنف و

افريل  08يوم الشأن و أقر الربملان تعديال دستوريا هبذا  2002مارس  12الرئيس أهنا لغة وطنية يف البالد يوم 
مازيغي جوالت ألديدة كان للشارع امع بداية األلفية اجل  «: علي الكواري  اإلطارو يقول يف هذا  2002.2

االضطرابات اليت حدثت يف منطقة  شفو تك 3 »آثارها رغم االعتراف باألمازيغية ما زالت السلطة تعاين 
القبائل و غريها من املناطق عن العديد من نقاط اخللل اليت تعاين منها اجلزائر و من هذه النقاط حسبما يرى 

  4:املراقبون
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شي ي و االجتماعي لألزمة اليت تواجهها اجلزائر بلغ حدا ال يطاق نتيجة التطبيق الوحأن البعد االقتصاد •
التحول إىل اقتصاد السوق، مع العلم أن حالة مناطق القبائل يف هذا اجملال أفضل من املناطق لسياسة 

م األخرى بالبالد فقد صرح رئيس اجمللس االقتصادي و االجتماعي حممد الصاحل منتوري قائال يو
كما صرح قبله ، 1»إن اآلفاق مسدودة عمليا، و التقدم متوقف، و األمل ضاع تقريبا« : 17/05/2000

 2.»االقتصاد اجلزائري يف حالة احتضار « :بأن 28/03/2000وزير الصناعة و إعادة اهليكلة يوم 

ختلفة و أن بفئات الشعب امل لباالتصااجلزائريني فيما يتعلق  املسئولنيأن هناك تقصريا من جانب  •
يف عدد كبري من املناطق مل  التقصري قد بلغ مستويات خطرية، و أن املمثلني احملليني للسلطات املركزية

 .بشيء يف هذا اجملال ايقومو

أن هناك ضعفا يف عملية التأطري السياسي يف منطقة القبائل كغريها من املناطق األخرى للبالد على  •
بريني، و يعزي املراقبون هذا األمر إىل نظام احلكم على مدى الرغم من وجود حزبني سياسيني بر

 .ل مجيع األحزاب إىل جمرد أجهزة متثل فئات خنبوية حمدودة و غري مؤثرة مجاهريياسنوات األزمة حّو

يف سياق متصل حرص الرئيس اجلزائري على إصدار عدد من القوانني لتشجيع املستثمرين و استقطاب    
يندمج االقتصاد اجلزائري جيعل نبية بتخفيض الرسوم و الضرائب املفروضة عليهم مع اجتاه رؤوس األموال األج
، و قد عكست مؤشرات أداء االقتصاد الوطين القفزة احلقيقية اليت شهدهتا البالد خالل 3يف االقتصاد العاملي

إىل مليار دوالر  04.4حيث تشري األرقام إىل ارتفاع احتياطي النقد األجنيب من  2001- 2000-1999سنوات 
مليار  22.6مليار دوالر حسب ترتيب السنوات السابقة الذكر حىت وصل إىل  18مليار دوالر، مث إىل  14.5

مليار  22إىل  1999مليار دوالر سنة  28.4كما اخنفض حجم الديون اخلارجية من  2002دوالر يف هناية عام 
و بعد عامني من حكمه أعلن  2002.4خالل عام  % 04.6، و بلغت نسبة النمو 2001دوالر هناية عام 
بليون دينار له، و ذلك ملعاجلة  500برنامج اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر حيث مت ختصيص  ءالرئيس عن بد

و اعتماد خطة عاجلة )  2004إىل 2001(على مدى أربع سنوات من  ،تردي األوضاع االجتماعية يف اجلزائر
رغم اإلصالحات االقتصادية اليت مست بنية االقتصاد الوطين، و اإلصالحات .5لتنمية واليات اجلنوب

االجتماعية اليت مست قطاع الشباب مثل املنح العائلية جلميع املوظفني و العمال يف القطاعني العام و اخلاص، 
يث مل تنعكس وتسوية وضعية الشباب اجتاه اخلدمة الوطنية إال أن آثار اإلصالحات االقتصادية ظلت حمدودة ح

  .على حتسني األوضاع املعيشية للمواطنني، و استمرت موجات اإلرهاب و العنف يف اجلزائر
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  :و قانون املصاحلة الوطنية 2004االنتخابات الرئاسية لسنة  -4 
عبد العزيز بوتفليقة، : و هم مرشحنيستة  2004أفريل  08تنافس يف االنتخابات الرئاسية املنظمة يوم 

يس، عبد اهللا جاب اهللا، سعيد سعدي، لويزة حنون و علي فوزي رباعني يف حني قضى اجمللس علي بن فل
و مل يقدم . الدستوري بعدم شرعية ترشح كل من أمحد طالب اإلبراهيمي، و سيد امحد غزايل، و موسى توايت

  .حسني آيت امحد ترشحه
ي عن فوز عبد العزيز بوتفليقة أسفرت النتائج الرمسية لالقتراع كما أعلن عنها اجمللس الدستور

  1.% 85مليون صوت أي بنسبة  10.179بـ
مراقبا  130حيث حضر  و الدويل اإلقليميحظيت االنتخابات الرئاسية باهتمام واسع على الصعيدين 

تابعوا عملية االقتراع وواكبوا التطورات السياسية املصاحبة هلا، و يبدو من خالل التعليقات املسايرة و دوليا
لعملية االنتخابية أو تلك اليت أعقبت اإلعالن عن النتائج  النهائية أن التنافس التعددي على الرئاسة مل يكن ل

عرضة ملا يشكك يف نزاهته، فاملؤسسة العسكرية اليت دأبت على التدخل يف صنع النتائج و انتقاء الرؤساء 
من املراقبة من بعيد، منه إىل احلياد املطلق فاسحة املتمتعني جباهزية االشتغال حتت سلطتها، التزمت موقفا أقرب 

  2.اجملال للتنافس التعددي، و لرمبا دشنت هبذا السلوك سبيل التحول إىل مؤسسة حمترفة

على مؤشرات ذات دالالت عميقة بالنسبة للرئيس  2004تنطوي نتائج االنتخابات الرئاسية لعام 
  :املنتخب لوالية ثانية وهي

 أن تسمح للرئيس املنتخب بإمكانيات % 85العالية احلاصل عليها و املقدرة بـ يفترض يف النسبة  •
سياسيا دون االضطرار إىل إقامة حتالفات على صعيد احلكومة سيما و أنه معزز برداء  لالشتغال واسعة

 .2003برملاين نابع من األغلبية النيابية املكتسبة يف االنتخابات التشريعية لعام 

فة احليادية اليت عربت عنها املؤسسة العسكرية، و االلتفاف احلاصل حول التوتر داخل ينتظر من املسا •
و جناح التصحيحيني  تحزب جبهة التحرير الوطين بني جناح بن فليس منافس الرئيس يف االنتخابا

من  ممثال يف عبد العزيز بلخادم مؤيد الرئيس بوتفليقة، أن ميهد الطريق حنو والية رئاسية أكثر حتررا
 .سابقاهتا

اليت قد تساهم يف تعميق الوحدة الوطنية اجلزائرية إن لقيت " األمن و االقتصاد " تسوية امللفات املعقدة  •
 .جناحا، كما قد تزيد شرخ االنقسام إن هي فشلت أو تعثرت
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ى إن إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة بتلك النسبة الكاسحة جاءت أقرب ملا يشبه االستفتاء الشعيب عل
 سنوات حكمه و اليت حقق خالهلا اجنازات ال ميكن إنكارها سواء على صعيد إعادة االستقرار نسبيا إىل اجلزائر
من خالل برنامج الوئام املدين الذي طبقه بعد شهور قليلة من جناحه يف دورته الرئاسية األوىل أو خالل 

على الرغم مما تعانيه اجلزائر من أزمات فإن نه أاالجنازات االقتصادية اجلزئية اليت حققتها حيث ميكن القول 
الوضع االقتصادي أفضل بكثري عما كان عليه قبل توليه احلكم، و يتجلى ذلك يف زيادة احتياطي اجلزائر من 

و إن كان الرئيس بوتفليقة مل  2002.1مليار حسب بيانات  30مليارات دوالر وقتها إىل  04العملة الصعبة من 
  .ة البطالة و التضخم بالصورة املطلوبة خالل فترة رئاسته األوىليستطع ختفيض نسب

فمن جهة  ،العديد من املقومات لواليته الرئاسية الثانية -اليت فاز هبا بوتفليقة  -وفرت نتائج االنتخابات 
ه شرعية ضد متهد له الطريق لتنفيذ الربامج السياسية و االقتصادية اليت يسعى إىل تنفيذها، و من جهة ثانية أعطت

يف مواجهة اجلماعات األصولية ال سيما  وأية ضغوط ميكن أن يتعرض هلا سواء من قبل املؤسسة العسكرية، أ
و املؤكد أن جناح الوالية الثانية للرئيس بوتفليقة مرهون إىل حد بعيد مبدى قدرته  2.اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

نية و القضية األمازيغية، و ختفيف مضاعفات األزمة على اجناز خطوات عميقة يف ملفات املصاحلة الوط
و يبقى يف منأى عن كل ،عالوة على مدى قابليته ألن يعمق حيادية مؤسسة اجليش  ،االقتصادية و االجتماعية

  .صور الضغط الصادرة عنها

ة اليت صدر قل أمهية من قضية املصاحلة الوطنية هذه األخريأمل تكن االختالالت االقتصادية و االجتماعية 
و الذي دعا اهليئة الناخبة إىل االستفتاء حول ميثاق  2005أوت  14يوم  05/270بشأهنا املرسوم الرئاسي رقم 

و قد جاءت نتائج االستفتاء عليه بنعم بأغلبية ساحقة رغم مقاطعة  2005سبتمرب  29السلم و املصاحلة يف  
آالف سجني من  07و استفاد حنو  28/02/2006لتنفيذ يف واسعة يف بالد القبائل، و دخل األمر الرئاسي حيز ا

  3.تدابري العفو أو ختفيف العقوبات أو انقضاء املتابعات القضائية يف حقهم

ألمحد "خلفا  "عبد العزيز بلخادم"أصدر الرئيس بوتفليقة قرارا بإعادة تشكيل احلكومة توىل رئاستها 
 اجلديدة أن حكومته بصدد إعداد دستور جديد يصلح و أعلن رئيس احلكومة ،2006ماي  24يوم  "أوحيي

ملرحلة ما بعد األزمة اجلزائرية، و تشري العديد من الرؤى و التحليالت اليت تناولت تشكيل احلكومة اجلديدة 
هي تعديل الدستور احلايل من أجل إجياد فرصة أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  هلا على أن أوىل املهام املوكلة 

و هكذا ظلت قضية التناوب  4.قاء لفترة رئاسية ثالثة و هو األمر الذي ال يتيحه له الدستور بوضعه احلايلللب
على منصب رئيس الدولة متثل عقدة التعديالت الدستورية يف النظم السياسية العربية على اختالف اجتاهاهتا، 
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بدرجة أو بأخرى جنح إىل التمديد للرئيس أو مع مالحظة تثري االنتباه مؤداها انه كما انفتح النظام سياسيا 
عليه، و يف ما خيص احلالة اجلزائرية حتديدا فإن تعدد أوجه اخلالف بني الرئيس بوتفليقة و املؤسسة  اإلبقاء

، يذكر أنه منذ تشكيل 1العسكرية كان هو الداعي إىل إرجاء التقدم باملشروع اجلديد للتعديل الدستوري
  .2008 يعدل إىل غاية نوفمرب لكنه ملطرحت قضية تعديل الدستور  2006ادم يف ماي حكومة عبد العزيز بلخ

  :ميكن تلخيص املهام امللقاة على حكومة عبد العزيز بلخادم يف النقاط التالية

 2009.2لترشح لوالية ثالثة أفريل اتعديل الدستور مبا يتيح للرئيس بوتفليقة  •

 .زير األول من الغالبية الربملانية رار نظام رئاسي، و تعيني الواحتمال إق •

 .تعميق املصاحلة الوطنية من خالل التطبيق الكامل مليثاق السلم و املصاحلة •

من سيولة نقدية حيث تولت تلك احلكومة  حتقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية بفضل ما توفر للبالد •
 .ملف شبكة األجور و القوانني األساسية ملختلف القطاعات إعداد

مليار  56سامهت عائدات النفط الضخمة و غري املتوقعة يف توطيد السلم االجتماعي حيث مت ضخ حوايل     
مليار دوالر يف الفترة الواقعة بني  60يف مشاريع تنموية عمالقة، كما رصد هلا مبلغ  2005دوالر يف أواخر عام 

النصف حبدود  فاخنفض معدل البطالة مبقدارمليار دوالر  150، مث رفع املبلغ فيما بعد إىل 2009و  2005عامي 
، و زاد دخل األسر مبعدل الربع و ارتفعت مستويات 1999عام  % 30من السكان العاملني، مقابل  % 15

  3.و حافظت العملة على قيمتها بعد ضبط التضخم و اخنفضت املديونية اخلارجية للجزائر % 06النمو إىل 
موقعها يف الساحة الدولية حيث حضرت بكل ثقلها يف املؤمترات احتالل  إمجاال عادت اجلزائر إىل 

، كما حققت استقرارا  نسبيا رغم عودة 2005واللقاءات و الندوات مثل القمة العربية املنعقدة باجلزائر عام 
بعض أعمال العنف النوعية اليت استهدفت مقر احلكومة، و مقر مفوضية األمم املتحدة باجلزائر، و تبىن تلك 

  .ألعمال اإلرهابية التنظيم اجلديد املسمى تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالميا
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  ) 2007و  2002(دراسة مقارنة لنتائج االنتخابات التشريعية و احمللية لسنيت  – 5
  :مؤشرات و دالالت): 2007-2002(نتائج االنتخابات التشريعية لسنيت  - أ

منذ إقرار التعددية  2002ماي من العام  30يف اجلزائر يوم  جرت ثالث انتخابات تشريعية تعددية  
حزبا باإلضافة إىل املرشحني املستقلني، أما نسبة املشاركة فقد  21، تنافس يف االنتخابات 1989احلزبية عام 

بينما اخنفضت  ،والية 48والية من إمجايل  46يف  1997يف انتخابات جوان  % 65.49مقابل   %46.09بلغت 
إىل تيزي وزو  املشاركة يف مناطق الرببر إىل حد يقترب من املقاطعة حيث تدنت نسبة املشاركة يف والية نسبة 
جبهة التحرير حزب أسفرت نتائج االنتخابات عن فوز  1.يف والية جباية  % 02.5ووصلت إىل  % 01.5

 حركةمقعدا و  48ي مقعدا، و التجمع الوطين الدميقراط 199الوطين بأغلبية املقاعد حيث حصل على 
  2.مقعدا 43الوطين  اإلصالح

تشري النتائج اليت أسفرت عنها صناديق االقتراع إىل دالالت عميقة بالنسبة للتوازنات اجلديدة داخل 
  : الربملان حيث نالحظ

و تراجع التجمع الوطين الدميقراطي عن  389مقعدا من أصل  199الفوز الكبري جلبهة التحرير الوطين  •
 .ريادة موقع ال

القوى السياسية ذات الشرعية التارخيية يف املشهد السياسي الوطين حضور أكدت النتائج استمرارية  •
 .1988على الرغم من مظاهر الضعف اليت طالتها جراء أحداث 

مقعد  69من  مقاعدهاتراجع متثيل التيار اإلسالمي بشكل عام حيث فقدت حركة جمتمع السلم نصف  •
 .عدا بينما حصلت حركة النهضة على مقعد واحدمق 38إىل  1997عام 

يف تزويرها  بالطعناتسمت االنتخابات بشكل عام باستمرار ظاهرة اخنفاض نسبة املشاركة السياسية و  •
 3.السلطة أكثر من مرة بلصاحل أحزا

من  التبدل املستمر يف املواقع و الشعبية بني حزب جبهة التحرير الوطين و التجمع الوطين الدميقراطي •
 .ناحية، و األحزاب اإلسالمية املستوعبة يف النظام من ناحية أخرى مثل حركة جمتمع السلم

جبهة التحرير الوطين على األغلبية املطلقة من مقاعد الربملان مما جيعله يف حل من حزب رغم حصول           
على .ا يف العمل احلكوميفقد أصرت قيادة احلزب على إشراك أحزاب أخرى إىل جانبه ،أي ائتالف حكومي

فترات متقاربة و ضد أهداف إستراتيجية ذات يف سبع عمليات عنف  2007شهدت اجلزائر عام صعيد آخر 
، بل بأشد منها أيضا تهحصانة عالية، األمر الذي جدد خماوف اجلزائريني من تكرار عنف التسعينات بكل بشاع
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و هو ما أثار الشكوك يف "اإلسالميدة يف بالد املغرب القاع" مع ارتباط الدورة اجلديدة من العنف باسم 
رئيس الرابطة " علي حيي عبد النور" جدوى املصاحلة الوطنية و جهودها حيث يقول يف هذا السياق األستاذ

سنوات بوتفليقة، من  بتقييمإن الشعب اجلزائري يطالب حبق من حقوقه يتعلق « : اجلزائرية حلقوق اإلنسان
لقد وعد بالسلم و األمن و اإلصالحات، و لكنه مل ينجز و ال  واحد من  ،دته اخلماسية بدقةالالزم تقييم عه

حيث وقعت أعمال عنف خالل شهور فرباير و أفريل و جويلية و سبتمرب من نفس  1.» الوعود      هذه 
وقع عسكري تفجري سبع سيارات مفخخة يف العاصمة اجلزائر، و االعتداء على م: السنة و مشلت بالترتيب
مث اهلجوم جمددا ،باتنة  العاصمة، و حماولة استهداف موكب الرئيس بوتفليقة يف مدينة بشاحنة مفخخة شرقي

على ثكنة عسكرية يف شرقي العاصمة، و اإلغارة على قافلة عسكرية بسيارة مفخخة يف البويرة، و أخريا 
  2.اهلجوم على احملكمة العليا ومفوضية الالجئني يف العاصمة

و كان من املتوقع أن تكون هذه  2007ماي  17يف ظل هذا املشهد جرت االنتخابات التشريعية يف 
االنتخابات فرصة لتطوير اخلريطة السياسية لدمج أكرب عدد ممكن من القوى السياسية يف العملية السياسية، 

يس توسيعها حيث قررت لكن مرحلة ما قبل إجراء االنتخابات أكدت أنه سوف يتم تقليص هذه اخلريطة و ل
سني آيت أمحد رفض حقوى أساسية عدم املشاركة و يتعلق األمر جببهة القوى االشتراكية اليت أعلن زعيمها 

ستطيل من عمر اإلخفاق السياسي الذي تعاين منه اجلزائر منذ سنوات، و قد دفع حزبه املشاركة فيها ألهنا 
 2002لن خيتلف كثريا عن الربملان السابق  2007يف  ملان اجلديدهذا الوضع باملراقبني إىل التأكيد على أن الرب

  3.باستثناء بعض التغيريات الطفيفة
فقط  % 36وايل حبلغت نسبة املشاركة  18/05/2007حسب النتائج اليت أعلنتها وزارة الداخلية يوم 

حرير الوطين حزب جبهة الت و تصدرماليني ناخب  06.687مليون ناخب مسجل، حيث شارك  18من أصل 
هبذه النتيجة يكون  4.مقعدا 389مقعدا من مقاعد اجمللس املكون من  136يف الترتيب األول حيث حصل على 

 مقعدا، و بالتايل 199اليت حصل فيها على  2002مقعدا مقارنة بانتخابات  36حزب جبهة التحرير الوطين فقد 
  .ومة لوحدهمل حيصل على األغلبية الكافية اليت تؤهله لتشكيل احلك

  :نستشف ما يلي 2007من خالل قراءة نتائج االنتخابات التشريعية لعام 

اليت بلغت نسبة املشاركة فيها  2002مقارنة بانتخابات  % 36تراجع نسبة املشاركة يف االنتخابات إىل  •
 حزبا 24مرشحا ميثلون  12.229رغم الرقم القياسي من حيث عدد املرشحني الذي جتاوز  % 46
 5.قائمة انتخابية 1144و
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اجلهود األمنية املكثفة اليت حشدهتا السلطات اجلزائرية لتأمني سري العملية االنتخابية حتسبا لوقوع أعمال  •
 .إرهابية خاصة يف اجلزائر العاصمة و حميطها

تقدم أحزاب التحالف الرئاسي ممثلة يف حزب جبهة التحرير الوطين، والتجمع الوطين الدميقراطي،  •
ما أهلها لتشكيل احلكومة مبا يعين أن أسلوب احلكم و اجتاهاته و اجنازاته ستظل ،  جمتمع السلموحركة 

 .كما هي من دون تغيري كبري

وسعت نتائج االنتخابات من القاعدة السياسية للرئيس، على اعتبار أهنا جاءت حبزب التجمع من أجل  •
عين مشاركة األمازيغ يف هذا الربملان بعد غياهبم مبا ي 2002الثقافة و الدميقراطية الذي قاطع انتخابات 

، و هي األحزاب 2007و  2002عن الربملان السابق رغم مقاطعة جبهة القوى االشتراكية النتخابات 
 .املمثلة لألمازيغ

نات هناية الثماني ذاجلزائر منشهدهتا كشفت نتائج االنتخابات التعددية أن عملية التحول الدميقراطي اليت         
تتجه حنو نظام التعددية املقيدة هبدف التحكم يف االستحقاقات السياسية اليت سوف  1989و جسدها دستور 

تشهدها اجلزائر يف املستقبل، كما كشفت تلك االنتخابات عن تراجع معدل التصويت يف عملية االقتراع وهو 
السياسي بسبب موجة العنف  رتقرامؤشر هام يعكس سخط اجلزائريني و تذمرهم من استمرا حالة عدم االس

  . اليت مل تتوقف من جهة و بسبب تردي أوضاعهم االقتصادية و االجتماعية من جهة ثانية

  :مؤشرات و دالالت): 2007- 2002(نتائج االنتخابات احمللية لسنيت  - ب
ة املشاركة و بلغت نسب 10/10/2002مت تنظيم االنتخابات البلدية و الوالئية كما كان مقررا هلا يوم 

أفريل  30االنتخابات التشريعية يف يف حزب جبهة التحرير الوطين عليها  و أكدت النتائج اليت حتصل % 50.11
بلدية و تساوت  668بلدية يف البالد نالت لوائح جبهة التحرير األغلبية يف  1541فمن أصل من نفس السنة ، 

و إذا كانت جبهة القوى 1.بلدية 323راطي يف مع أحزاب أخرى و بشكل خاص مع التجمع الوطين الدميق
  2.قاطعهامن أجل الثقافة و الدميقراطية بات احمللية، فإن التجمع االشتراكية قد شاركت يف االنتخا

  :إىل جمموعة من الدالالت هي 2002تشري نتائج االنتخابات احمللية لعام 

إال أن أصواته تراجعت ،من البلديات جبهة التحرير الوطين على األغلبية يف العديد حزب رغم حصول  •
 . 2002مقارنة باالنتخابات التشريعية السابقة أفريل  % 36.60حبصوله على 

أشهر عن االنتخابات التشريعية و أصبح  05من أقل ضاعف التجمع الوطين الدميقراطي من أصواته يف  •
 .لى صعيد الوالياتالبلديات و الثالثة ععلى صعيد  % 21.21حيتل املرتبة الثانية بنسبة 
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فإن جبهة القوى   %09.28إذا كان حزب اإلصالح الوطين قد ضاعف من أصواته حبصوله على نسبة  •
و تقدمت على صعيد املقاعد و   %05.13االشتراكية تراجعت على صعيد األصوات و حصلت على نسبة 

 .مقعدا 645يها على اليت حصلت ف 1997مقعدا يف البلديات مقارنة بنتائج حمليات  684حصلت على 

يالحظ أن نسبة املشاركة يف االنتخابات كانت متوسطة على املستوى الوطين و ضعيفة على مستوى  •
والييت تيزي وزو و جباية و اليت ترجع إىل مقاطعة حركة العروش و التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية 

 .لالنتخابات

شهدت االنتخابات نسبة مشاركة ضعيفة بلغت  2007نوفمرب  29يوم  باملقارنة بنتائج االنتخابات احمللية املنظمة
مليون ناخب مسجل مقارنة  18للمجالس الوالئية من بني  % 43.45للمجالس البلدية و نسبة  % 44.09

 30/11/2007، و أعلنت وزارة الداخلية يوم  %51.11اليت بلغت فيها النسبة  2002باالنتخابات احمللية لعام 
 وعلى التجمع الوطين الدميقراطي  ابغالبية مقاعد البلديات و الواليات متقدم بهة التحرير الوطينج حزبفوز 

ميكن  2002و مقارنتها بانتخابات  2007من خالل قراءة نتائج االنتخابات احمللية لعام  1.حركة جمتمع السلم
  :أن نالحظ املؤشرات التالية

اليت كان يتمتع هبا يف ثلث اجملالس البلدية رغم فوزه بالغالبية فقدان حزب جبهة التحرير الوطين الغالبية  •
بلدية من إمجايل بلديات اجلزائر البالغ  161على املستوى الوطين، و مل حيتفظ بالغالبية املطلقة إال يف 

 2.بلدية 1541عددها 

بإمكانه إدارهتا  بلدية لكن مل يعد 294رغم أن حزب جبهة التحرير الوطين ميلك غالبية نسبية مرحية يف  •
حليفيه يف التحالف الرئاسي، و هو ما جعل رئيس احلكومة السابق عبد العزيز  بلخادم  من دون دعم

 .اجملالس احملليةبق يف يصرح يف أكثر من مرة إىل ضرورة إعادة النظر يف نظام  التمثيل النسيب املط

بينما هيمنت جبهة القوى االشتراكية على  ،ةبلدي 107نال التجمع الوطين الدميقراطي الغالبية املطلقة يف  •
 .بلدية أخرى 23حازت على غالبية نسبية يف بل و بلدية يف منطقة القبائل  12

حيث حصلت اجلبهة  ،حركة جمتمع السالم مفاجأة للمراقبنيشكل تقدم اجلبهة الوطنية اجلزائرية على  •
ملستقلني متفوقة على حركة جمتمع السلم اليت بلدية بالتساوي مع ا 15الغالبية املطلقة يف الوطنية على 
 .2002احمللية لعام  نتخاباتاالتراجع واضح مقارنة بنتائجها يف بلكن  ،بلدية 16سيطرت على 

إمجاال أعربت غالبية األحزاب السياسية املتنافسة عن رضاها على حسن سري االنتخابات احمللية           
كبرية يف مراكز االقتراع و هو ما يدل على قبول القوى السياسية املتنافسة مشرية إىل أهنا مل تالحظ جتاوزات 
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و شفافية االنتخابات و نزاهتها  ثقافة سياسية متراكمة ىلإبقواعد العملية الدميقراطية اليت حتتاج  والسلطة
  .وتداول سلمي للسلطة

  املبحث الثاين
  إشكاليات التحول الدميقراطي

  

كاالت التحول الدميقراطي يف اجلزائر أو ما يعرف  مبعضلة الثنائيات، فمن يعرض هذا املبحث ألهم إش
 و1963جهة العالقة بني السلطتني التنفيذية و التشريعية تكشف الدساتري اجلزائرية منذ االستقالل بدءا بدستور 

تمتع هبا رئيس هيمنة السلطة األوىل على الثانية من خالل الصالحيات الواسعة اليت ي 1996بدستور  اءاهانت
حىت أن مهام السلطة التنفيذية تتداخل يف العديد من األحيان مع  ،اجلمهورية و الذي يعترب حمور النظام السياسي

  .مهام اهليئة التشريعية
يف اجلزائر نقطة ارتكاز لفهم مراكز قوى لسياسية العسكرية و النخبة اؤسسة املشكلت العالقة بني 

ؤسسة العسكرية قوة فاعلة و حامسة يف العديد من القضايا احلساسة اليت عرفتها النظام السياسي حيث ظلت امل
الثورة التحريرية و مرورا  بالصراع على السلطة بعد االستقالل و الذي حسم لصاحل حتالف  ذاجلزائر من

الذي كان  ةمركزية السلطة السياسية ممثلة يف قيادة جملس الثور إىل 1995جوان 19 انقالبو أدى العسكريني، 
الصراع على خالفة الرئيس هواري بومدين لصاحل شخصية اجليش حسم كما  اغلب أعضائه من العسكريني،

عسكرية متثلت يف العقيد الشاذيل بن جديد، كلها دالالت على موقع ومكانة هذه املؤسسة يف النظام السياسي 
  .اجلزائري

حمورية يف مستقبل و الدميقراطية متثل عقدة  الميةاإلس العالقة بني احلركات السياسية إشكاليةأما عن 
اإلسالمية بالدميقراطية كخيار السياسية التحول الدميقراطي يف اجلزائر سواء من جهة قبول بعض احلركات 

أو من جهة قبول النظام السياسي بتلك السلطة بالوسائل السلمية و تداول  سلطةالللتغيري و الوصول إىل 
تيعاهبا و إشراكها يف السلطة أو رفضها و إقصائها و بالتايل الدخول يف مواجهة مفتوحة احلركات من خالل اس

  .تؤدي يف هناية املطاف إىل تعثر و توقف التحول الدميقراطي
  : تتناول الدراسة يف هذا املبحث النقاط التالية  

  العالقة بني السلطتني التنفيذية و التشريعية: أوال 
  نخبة العسكرية و املدنيةالعالقة بني ال: ثانيا
العالقة بني احلركات السياسية اإلسالمية و الدميقراطية: ثالثا



 

  إشكالية العالقة بني السلطتني التنفيذية و التشريعية: أوال

يرتكز النظام السياسي اجلزائري على مؤسستني رئيسيتني مها املؤسسة العسكرية و مؤسسة الرئاسة 
اليت أصبحت جمرد أداة ات السياسية و الدستورية مبا فيها املؤسسة التشريعية حيث تسيطران على كافة املؤسس

للسلطة التنفيذية حيث يتصرف فيها رئيس اجلمهورية على النحو الذي يشاء انطالقا من الصالحيات اليت 
  :و احلكومةو تتكون السلطة التنفيذية يف اجلزائر من رئيس اجلمهورية . ميارسها على الوجه املبني يف الدستور

يهيمن رئيس اجلمهورية على العديد من الصالحيات الدستورية مما جيعله حمور النظام  :ئيس اجلمهوريةر - أ
بصالحيات تشريعية  اجلمهوريةالسياسي اجلزائري سواء يف الظروف العادية أو االستثنائية حيث يتمتع رئيس 

 : وتنظيمية منها

لة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان، و يف التشريع باألوامر يف أربع حاالت هي حا •
يوما من  75و يف حالة عدم مصادقة الربملان على قانون املالية يف مدة أقصاها  1.احلاالت االستثنائية

 2.إيداعه

 من الدستور) 126(يوما من تاريخ تسليمه حسب املادة  30يتمتع بسلطة إصدار القانون يف أجل  •

يوما املوالية لتاريخ إقراره  30طلب إجراء مداولة ثانية يف قانون مت التصويت عليه يف غضون ميكنه أن ي •
 ).127(حسب املادة 

و له حق تعيني ثلث أعضاء جملس األمة حسب ) 129(إمكانية حل اجمللس الشعيب الوطين حسب املادة  •
 ).101(نص املادة 

، باإلضافة إىل تعيني رئيس احلكومة و )78(هم املادة يعني يف الوظائف املدنية و العسكرية و ينهي مهام •
املعاهدات الدولية و املصادقة عليها واستشارة الشعب عن  إبراممهامه، و توقيع املراسيم الرئاسية، و  إهناء

 . طريق االستفتاء يف كل قضية ذات أمهية وطنية

و اإلدارية للدولة و تتكون من رئيس  على أن احلكومة هي اهليئة التنفيذية 1996ينص دستور  :احلكومة - ب
 ووزرائه 2008و الوزير األول حسب التعديل الدستوري يف نوفمرب  1996و  1989احلكومة حسب دستور 

و ينسق الربنامج الذي يصادق عليه اجمللس " الوزير األول"أعضاء حكومته، حيث ينفذ رئيس احلكومةيشكلون 
و يترأس جملس احلكومة، و ينفذ . للربملان بيانا عن السياسة العامةالشعيب الوطين، و تقدم احلكومة سنويا 

سن سري اإلدارة العمومية حسب نص املادة حو يوقع املراسيم التنفيذية و يسهر على القوانني و التنظيمات 
  96.3من دستور ) 85(
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نص يف املادة   1989أما تنظيم السلطة التشريعية يف النظام السياسي اجلزائري فيمكن القول أن دستور 
الشعيب الوطين و له السيادة يف إعداد  أن السلطة التشريعية متارس بواسطة جملس واحد يسمى اجمللس) 92(

و الناتج عن تزامن استقالة  1989القوانني و التصويت عليها لكن الفراغ الدستوري و الرئاسي يف دستور 
 استحداث غرفة ثانية يف الربملان مسيت مبجلس األمة رئيس اجلمهورية مع حل اجمللس الشعيب الوطين أدى إىل

أن السلطة التشريعية ميارسها برملان يتكون من غرفتني مها اجمللس  1996من دستور ) 98(حيث تنص املادة 
وحيدد القانون كيفيات انتخاب  1،الشعيب الوطين و جملس األمة و له السيادة يف إعداد القانون و التصويت عليه

أعضاء جملس األمة أو تعيينهم و شروط قابليتهم لالنتخاب و نظام عدم قابليتهم  كيفيات انتخاب النواب و
لالنتخاب و حاالت التنايف، كما حيدد القانون تنظيم اجمللسني و كذا العالقات الوظيفية بينهما و بني احلكومة 

  2.و ميزانيتهما و التعويضات اليت تدفع للنواب و أعضاء جملس األمة
  3:املهام التالية 1996ارس السلطة التشريعية يف النظام السياسي اجلزائري حسب دستور مت

 .مهمة تشريع القوانني العادية و القوانني العضوية •

 .مراقبة الربملان لعمل احلكومة •

قبل املصادقة  األمةمناقشة كل مشروع أو اقتراح قانون من طرف اجمللس الشعيب الوطين مث جملس  •
 .عليه

 .يوما 75دقة على قانون املالية يف مدة أقصاها املصا •

 .غرفتني فتح مناقشة حول السياسة اخلارجية بطلب من رئيس إحدى ال •

 .ميارس أعضاء الربملان حق استجواب احلكومة يف إحدى قضايا الساعة •

 .ميكن ألعضاء الربملان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتايب إىل أي عضو يف احلكومة •

رقابة الجمللس الشعيب الوطين أثناء مناقشة بيان السياسة العامة التصويت على ملتمس ميكن لنواب ا •
 .ضد احلكومة شريطة تصويت أغلبية ثلثي النواب

السالفة الذكر إال أهنا تبدو سلطة ضعيفة مقارنة بالسلطة التنفيذية  ةرغم اختصاصات السلطة التشريعي  
  الوطين حيتاج إىل مصادقة أكثرية  لقانون الذي يقدمه اجمللس الشعيبفمن جهة أن إقرار مشروع ا ،من عدة زوايا

من قبل  144الـو من جهة ثانية يعني ثلث أعضاء جملس األمة . ة لكي يصبح قانوناثالثة أرباع جملس األم
ية بطريقة غري مباشرة من بني أعضاء اجملالس احمللية البلد 96رئيس اجلمهورية، و ينتخب الثلثان الباقيان 
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من التجمع الوطين  كانوا1997عضو الذين انتخبوا عام  96عضوا من أصل  80 فمثالوالية  48ية يف ئوالوال
  1.الدميقراطي ما يعين أن جملس األمة خضع إىل حد كبري هليمنة املوظفني احلكوميني

لوزراء ال يدينون أن املبادرة املستقلة اليت يسمح هبا النظام لكال اجمللسني حمدودة جدا، فأعضاء جملس ا •
بتعيينهم للربملان، كما أن أعضاء اجمللس الشعيب الوطين الذين يكلفون حبقائب وزارية تشغر مقاعدهم يف 
حال تسلمهم لتلك احلقائب وهكذا تبقى املبادرة يف قضايا  اإلصالح الدستوري حكرا على رئيس 

على ، لذلك تعد اهليئة التشريعية 2008اجلمهورية كما الحظنا ذلك مع التعديل الدستوري يف نوفمرب 
 .نطاق واسع كمعرب للسلطة التنفيذية أو كمنرب تشن من فوقه احلمالت البالغية على النظام السياسي

تؤدي السلطة التشريعية يف النظام السياسي اجلزائري وظيفتني رئيسيتني مها إضفاء الصبغة الدميقراطية  •
 2.ى القرارات اليت يتخذها النظامعلى النظام السياسي و إضفاء الشرعية عل

أن أعضاء اجمللسني مييلون إىل اعتبار مناصبهم كواحد من أمرين، ميكن أن يكون املنصب منصة إطالق  •
أنفسهم يف مركز انتباه وسطاء السلطة داخل  لطموحات وزارية إىل املدى الذي ميكن أصحاهبا من وضع

هلا زبائنهم عن طريق الفرص اليت يوفرها هلم موقعهم النظام، أو يكون قاعدة حيافظون و يرعون من خال
 .التحالفات احلزبية يف املنصب احلكومي من أجل وصول تفضيلي، و التأثري على السلطة التنفيذية بواسطة

 أن اجمللسني يعمالن كهيئة استشارية أكثر منها تشريعية، و هو فشل للربملان يف حد ذاته على حنو شامل •
 3.موقع مهم يف السلطة السياسية، بعيدا عن هيمنة السلطة التنفيذيةيف االرتقاء إىل 

و هكذا يتبني أن العملية السياسية اليت تدار داخل السلطة تبقى عاجزة عن التفوق أو إبطال الصراع احلزيب 
 الذي يدار داخل السلطة التنفيذية، و من مث فإن ضعف السلطة التشريعية نابع من الضعف املزمن لألحزاب

  .احلقيقي يف اجلزائر السياسية، و هو ما يشكل معوقا لعملية التحول الدميقراطي
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  العسكرية و املدنيةإشكالية العالقة بني النخبة : انياث

تقتضي عملية التحول الدميقراطي تقنني دور املؤسسة العسكرية حبيث تصبح مؤسسة حمترفة تضطلع 
لدفاع عن الوطن، و ال تتدخل يف الشؤون السياسية الداخلية مبا بدورها الدستوري و هو محاية األمن و ا

يتخللها من صراعات حزبية و تنافسات سياسية، بيد أن املتتبع لتطور النظام السياسي اجلزائري يالحظ تنامي 
ا على حكم ، حيث أن أغلب الرؤساء الذين تعاقبو1965جوان  19أدوار املؤسسة العسكرية منذ انقالب 

  .العسكرينيمن كانوا  1999منذ ذلك التاريخ و إىل غاية اجلزائر 

اجلزائري حيث يستمد شرعيته منها كما تعترب املؤسسة العسكرية الدعامة الرئيسية للنظام السياسي 
بعد حرب طويلة  1.تتجلى خصوصية هذا النظام يف كونه أنشئ بواسطة املؤسسة العسكرية و ليس العكس

د جتربة اجلزائر السياسية منذ االستقالل و حىت الوقت احلاضر كيف كان اجليش و تؤك.ضد االحتالل الفرنسي
أن يتحالف مع اجليش  "أمحد بن بلة"دوما هو الذي حيسم املوقف هلذه اجلهة أو تلك، حيث استطاع الرئيس 

 "ومدينهواري ب"به من قبل وزير الدفاع  ةطاحاإل متت منافسيه، كماعد بوحيتمي به لينقض على السلطة و ي
الطاهر "االنقالب الفاشلة اليت قادها و كانت حماولة ،عندما حاول االنفراد باحلكم بعيدا عن العسكريني 

وعقب وفاة هذا األخري تدخلت املؤسسة العسكرية لتحسم الصراع  2."هواري بومدين"على الرئيس  "الزبريي
الدبلوماسي  "عبد العزيز بوتفليقة"و جناح احلزيب،  "حممد الصاحل حيياوي"السياسي على السلطة بني جناح  

  3.لصاحل عقيد من صفوفها الشاذيل بن جديد حتت شعار أقدم ضابط يف أعلى رتبة عسكرية

شكل وصول الرئيس الشاذيل إىل سدة احلكم تكريسا للدور البارز للمؤسسة العسكرية يف النظام  
ره رئيسا للدولة و ظلت هي السند الرئيسي يف السياسي اجلزائري باعتبار أن دورها كان حامسا يف اختيا

حكمه، و من مث كانت متثل أحد أبرز القيود على حركته السياسية ال سيما و أنه كان يفتقد إىل امللكات 
و على الرغم من حدوث تطور كبري يف 4.السياسية اليت تسمح له بإعادة رسم التوازنات السياسية يف النظام

الذي قيد دور اجليش من  1989ل اجلزائر حنو التعددية السياسية و صدور دستور الساحة السياسية بعد حتو
خالل حظر نشاطه السياسي و حصره يف الدفاع  واحلفاظ على الوحدة الوطنية و اإلصالحات الدميقراطية، إال 

و جتلى أن املؤسسة العسكرية استمرت تشكل السند الرئيس للنظام و صاحبة القول الفصل يف حلظة التحدي 
حيث استغل اجليش تصاعد األحداث و أجرب الرئيس الشاذيل بن جديد على تقدمي  1992هذا بوضوح عام 

جمموعة من اجملالس اليت ضمنت انفراد املؤسسة ىل الدستور إلجراء تعديالت و إرساء ااستقالته و استند اجليش 
  5.العسكرية بإدارة احلكم و التحكم يف الفاعلني السياسيني
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لت استقالة الرئيس بن جديد مؤشرا هاما ذا داللة واضحة على مدى تفكك التحالف التارخيي مث  
بهة اجل"سنة عندما حاول بن جديد يف الواقع اقتسام السلطة مع  30جيش الذي حكم اجلزائر ملدة -رئاسة

السري احلسن للنظام كما  أنّ ، إال1و احلد من سلطة املؤسسة العسكرية يف البالد و اجملتمع"  اذقنلإلاإلسالمية 
كتويل رئاسة الدولة يقتضي من الشخص املعني من هذه اجملموعة من الضباط « : "ينيتوفيق املد"يقول الكاتب 

و إذا ظهر منه مؤشر على ... ال يتنكر للنظام اعسكري يف النظام العسكري، أي رجالأن يكون جزءا متأصال 
فإن ،سبية عن املؤسسة العسكرية لكي يفرض نفسه على اجليش أنه يسعى لتحقيق نوع من االستقاللية الن

  2.»و جتربه على ترك السلطة قسرا أو تطلب منه االستقالة،جمموعة الضباط تنقلب عليه 

فقد جاء قبل ذلك  2005 اكتسب الرئيس اليمني زروال شرعية فعلية بعد االنتخابات الرئاسية يف نوفمرب
الحتياطي السياسي املدين الذي أنتج رئيسني سابقني له أي حممد بوضياف من املؤسسة العسكرية و ليس من ا

تعزيز سلطة الرئيس و تقليص صالحيات  1996و علي كايف، و كانت اإلستراتيجية املتبعة بعد إقرار دستور  
و إىل وضع الصراع على السلطة السياسية مع اآلخرين يف إطار  3.مؤسسات الدولة األخرى خصوصا الربملان

القواعد و األعراف الدستورية مع بقاء اجليش خلف الرئيس و ليس يف الواجهة حرصا منه على احلفاظ على 
إال أن قرار الرئيس اجلزائري اليمني زروال تقصري . مسعته و عدم االنزالق يف مطبات الروتني السياسي اليومي

راء انتخابات رئاسية قبل هناية شهر فرباير مدة واليته الرئاسية و االنسحاب املسبق من احلياة السياسية و إج
كان مفاجئا للجميع من األحزاب السياسية إىل الرأي العام وسط عدم اقتناع عام باألسباب اليت أوردها  1999

  4.لتفسري تنحيه و بالتايل فسر القرار على أنه صراع الرئاسة و املؤسسة العسكرية
 إحداث إرباك للنظام السياسي و شل حركته إىل حد التدخل العسكري يف الشؤون السياسية يف ساهم

من شرعيتها من املؤسسة العسكرية و ليس كبري حبيث صار منط العالقة قائما على أن املؤسسة الرئاسية تستمد 
بني السياسي و العسكري يف  يرى البعض أن جدلية العالقةو. الشعب صاحب االختيار احلر لقيادته السياسية

نة خاصة يف األنظمة املؤسساتية املعاصرة، هلذا ااألوىل أن اجليوش هلا مكمن نقطتني تكمن اجلزائر تنطلق 
ألن اجليش  ، أما النقطة الثانية  فهي مرتبطة بسببني خيصان اجلزائر األول تارخييتساهم يف توزيع السلطات 

و هذان  وز األعمال اإلرهابية،الوطين الشعيب هو سليل جيش التحرير الوطين، أما السبب الثاين فهو مرتبط برب
  5.العسكرية دورا ووزنا نسبيا استثنائيا ةالعنصران يعطيان للمؤسس

على خصوصية وضع املؤسسة العسكرية يف  1999شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه عام 
فاع عن النظام و عدم ؤسسة التزامها بالدفيه بعض رموز و قيادات تلك امل أعلناجلزائر يف نفس الوقت الذي 
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التدخل لالستيالء على السلطة يف ضوء التفاهم بني اجليش و النظام، و يرجع الكثري من املراقبني حيوية العالقة 
كان البعض يأخذ عليه  إنو  ،بني بوتقليقة و أركان املؤسسة العسكرية إىل التوافق حول قانون الوئام املدين

ليها و ذلك من خالل اختاذ القرارات إسة و إرجاع زمام املبادرة سعيه لتوسيع الدور الدستوري للرئا
و من هنا ،كما سعى الرئيس إىل حماولة حتقيق نوع من االستقاللية يف مواجهة املؤسسة العسكريةواملبادرات 

حيرز نقطة يف مواجهة الطرف  إنميكن فهم أسباب الصراعات بني اجلانبني يف عدة مواقف بل سعى كل منهما 
خصوصا حول  جليا وحيث برزت تلك الصراعات  1خر و إثبات فشله يف التعاطي مع بعض املسائل،اآل

أشهر، و القراءة األوىل هلذه  06تشكيل أول حكومة يف عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و اليت تأخر تشكيلها 
ية و الرئاسة حيث حدث احلكومة حسب املراقبني تفيد بأهنا كانت نتيجة اتفاق وسط بني املؤسسة العسكر

  2.فعال صراع خفي بينهما
إال أن عسكريان حمترفان  ،رغم أن وظيفة احلكومة فلتت من السيطرة املباشرة للمؤسسة العسكرية  

عام  "مولود محروش"، و 1988عام  "قاصدي مرباح"من العقيد  إىل هذا املنصب و يتعلق األمر بكلوصال 
م املهام بني العسكري و املدين داخل النظام السياسي يأن تقس" لناصر جايبعبد ا" و يرى األستاذ       1990

كان وراء هذا احلضور الضعيف للقيادات العسكرية احملترفة على مستوىل منصب رئيس احلكومة  اجلزائري
  3.الذي منح للنخبة التكنوقراطية و اليت كانت حاضرة بقوة

اطي تنظيم العالقة بني ثنائية السياسي و العسكري، على ضوء ما سبق تقتضي عملية التحول الدميقر
، ودور كل منهما يف تأسيس شرعية النظام السياسي، و احلفاظ على االستقرار السياسي و السلم االجتماعي

و اعتبارها دعامة رئيسية حلماية الشرعية الدستورية حيث دلت وكيفية التوفيق بني احترافية املؤسسة العسكرية 
تعثر و تراجع  ل الدميقراطي يف اجلزائر مع مطلع التسعينات أن تدخل اجليش يف السياسة يؤدي إىلجتربة التحو

  .عملية التحول الدميقراطي اليت يتطلب جناحها احترام كل األطراف لقواعدها
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  ةإشكالية العالقة بني احلركات السياسية اإلسالمية و الدميقراطي: ثالثا
واحدة من أبرز معضالت التحول الدميقراطي يف " اإلسالم " ئية السياسة و الدين بني ثنا ةتعترب العالق

اجلزائر، و هي معضلة متعددة األبعاد، فمنذ مقاومة االحتالل الفرنسي مت توظيف اإلسالم كمصدر للشرعية 
ملسلك واجلهاد، كما وظفته النظم اليت تعاقبت على احلكم بعد االستقالل من خالل مسالك عديدة مثل ا

فإن حركات اإلسالم املعتدلة و الراديكالية هي  دين الدولة، و باملقابل اإلسالم أنالدستوري الذي ينص على 
  .السلمية للنظام السياسي أو املسلحة فيما بعد امعارضتهاألخرى اجتهت إىل توظيف الدين لتربير 

العربية و منها اجلزائر مصدرا شكل مطلب تطبيق الشريعة اإلسالمية يف العديد من النظم السياسية 
اإلسالم "أن اجلزائر شهدت " جورج الراسي"لالستقطاب السياسي و الفكري يف اجملتمع و يذكر الكاتب 

مع األمري عبد القادر و اإلسالم السياسي املزدوج اللغة مع جتربة األمري خالد و اإلسالم اإلصالحي " اجلهادي
ريفي مع الصوفية و الطرقية، املرابطية، الزوايا، املدارس الدينية لشعيب و المع عبد احلميد بن باديس و االسالم ا

و إسالم العدالة االجتماعية مع الرئيس هواري بومدين، و جتربة االسالم الليربايل مع الرئيس الشاذيل بن 
ا تارة، و منذ السنوات األوىل من االستقالل كان اخلطاب السياسي و اإليديولوجي الرمسي ديني 1.جديد

فترة الرئيس بن بلة،  الوطين يفجبهة التحرير متمركسا تارة أخرى بني اجلناح اليساري و اجلناح الديين داخل 
انتهت ازدواجية اخلطاب و أصبح اخلطاب أكثر  1965جوان  بانقالالرئيس هواري بومدين يف  مبجيءو 

سالم و االشتراكية و يف املمارسة على العمل التصور على التوفيق بني االجتانسا و استقاللية قائما من حيث 
لبناء االشتراكية جنبا إىل جنب مع تقوية الطابع الديين للدولة، و هي حماولة من نظام بومدين لتوسيع قاعدته 

  2.االجتماعية
تأسست مجعية القيم اليت  1963بعد االستقالل مباشرة ففي شهر فيفري  اإلسالميةنشأت احلركات 

منذ البداية يف مكافحة االسالم الرمسي و االجتاهات اليسارية و النظام االشتراكي و قد حظر نشاطها  اندرج
نشطت حركة الدعوة و اجلامعة بعد ثالث سنوات من  كما 1966.3نشاط هذه احلركة املرة األوىل عام 

رت جمموعة من عندما باد 1969-1968على العمل املسجدي خالل املوسم اجلامعي  االسرية اعتماداملمارسة 
الطلبة بتشجيع من مالك بن نيب بتأسيس مسجد الطلبة جبامعة اجلزائر، و الذي اعترب بداية حتول يف طبيعة هذه 

بصفة  ةاملتفرنساحلركة بتمركزها داخل اجلامعة واعتمادها على عنصر  جديد هو العنصر الطاليب بصفة عامة و 
  4.زة بينها و بني اليسار و يؤجل الصراع مع السلطةأخص فتحول الصراع حينا إىل مساجلة، وبصفة مرك
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أدت انتصارات الثورة اإليرانية إىل إفراز شعور بضرورة توحيد حركة الدعوة اإلسالمية فكان ملتقى 
االخواين،  ه، االجتا"اإلصالحي"السلفي هاالجتا: الذي ضم االجتاهات الدينية التالية و هي 1979العاشور سنة 

و انطالقا من هذا امللتقى خرجت الدعوة من أسوار اجلامعة ، الصويف  هاعة الطليعة و االجتامجاعة التبليغ، مج
لتلقى يف األوساط الشعبية و اليت كانت فيها غائبة و حاضرة دائما و ازدادت قاعدهتا اتساعا ابتداءا من سنة 

  1."الرئيس الشاذيل بن جديد"ة نتيجة سياسة االنفتاح و املراجعة اليت تبنتها السلطة اجلديدة بقياد 1980

من هذا املنطلق حصل تغيري يف احلركة اإلسالمية يف سنوات الثمانينيات من القرن املاضي، إذ بدأت  
تتحول من التركيز على قضايا الثقافة و الشعائر الدينية إىل إسالمية أكثر مشوال تؤكد على النظام السياسي 

لقد  2.ما بينهافيبدأت املساجد تشهد جتمعات صغرية تتداول األفكار واالقتصادي و االجتماعي اإلسالمي، و 
األشعرية املالكية  ةتزعزع التصور الوحدوي حول االسالم يف اجلزائر، و مل يعد االعتراف قائما باإليديولوجي

قد يعود  هي مصدر املعىن و التأويل و" القطبية نسبة البن تيمية و السيد قطب -التيمية" بل أصبحت املرجعية 
املالكي إما إىل جهل األبناء هلذا التراث املغاريب أو إىل رد فعل ضد تأويل  -هذا القطع مع التراث األشعري

لإلسالم ظل حمنطا و مرتبطا بالسلطة منذ االستقالل فلم يعد هناك مكان لالجتهاد و التميز و االستقالل، 
   3.التصور و نية يف العمل السياسي و الفكروحدامع وبقيت املذهبية الضيقة اليت تالءمت تارخييا 

شرعت بعض  -"عمار بن سلطان" الدكتورحسب -األفغانية األمريكية -بعد انتهاء احلرب السوفياتية
و منها استغالل املتطوعني العرب و توظيفهم كمعارضة سياسية  اإلسالميةاملتواطئة يف جتنيد احلركات  الدول

كل دولة حيث سعت الواليات املتحدة و معها السعودية إىل توظيف ضد بلداهنم حسب مصاحل و أهداف 
حبملة دعائية منظمة ضد النهج االشتراكي املتبع يف اجلزائر و اهتام النظام باإلحلاد والشيوعية  أفغان اجلزائر للقيام

اطي مستغلني مع عملية التحول الدميقر 1989-1988اجلزائر يف  ىلإ و اإلفالس و تزامن دخول هؤالء اجملندين
  4.هذا االنفتاح السياسي ليشرعوا يف هيكلة تنظيمهم

الذي مسح بالتعددية السياسية تشكلت األحزاب  1989و إقرار دستور  1988عقب أحداث أكتوبر 
و حركة النهضة اإلسالمية و املستقلني " محاس"اإلسالمية مثل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، حركة جمتمع السلم

من  اإلعالمتسمت املرحلة اجلديدة بدميقراطية مبالغ فيها فالستني حزبا املتصارعة حول وسائل ا،و اإلسالميني
للنظام  تاالهتاماإذاعة و تلفزيون و حوايل ثالثني جريدة يومية و اليت تزايد على بعضها البعض يف توجيه أكرب 

  5لإلنقاذ اإلسالمية ممثال يف اجلبهة القوة الرهيبة للتيار الديين أمامالسياسي، مل تكن تساوي شيئا ذا قيمة 
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بإدانتها فساد النظام و إخفاقه ودعوهتا  املتوسطة،دعمها من الطبقات الفقرية و  اإلنقاذاستمدت جبهة 
و استطاعت أن ختترق مؤسسات الدولة خصوصا املدارس و اجلامعات  ،ن األسلمة و التعريب يف اجملتمعملزيد م

الة االجتماعية و بشكل أدق إدانتها لإلخفاقات اجملتمعة يف دلة االسالم يف العياناهتا عن رسابكما استطاعت 
ى بشعبية واسعة يف أوساط الشباب اجلزائري العاطل ظالتعليم و اإلسكان و العمالة و الفساد احلكومي، أن حت
     1.عن العمل و املهاجرين من الريف إىل املناطق املدنية

من ناحيته  اإلسالمية ةالسياسي احلركاتلدولة و تراجع صدقيته، جنح خطاب أمام اهتزاز اخلطاب الديين ل
الدولة و فشلها يف جماالت عديدة، و ظهور  إخفاقاتوخباصة يف التخوم و اهلوامش مستخدما لغة تركز على 

السياسي  متثلت انتقادات التيار2.العديد من التوترات اليت سكنت قلب النسيج االجتماعي و الثقايف يف اجلزائر
  3: للدولة فيما يلي

 .و علمانيته و ابتعاده عن اجلماهري" تأوربه" أسلوب التسيري السياسي و التنظيمي الذي يعاب عليه  •

 .اجلماهريي من الدميقراطية اليت يعاب عليها أهنا فئوية و حمدودة عأسلوب توزيع الثروة و درجة االنتفا •

  .معادية لإلسالمى سة اخلارجية املتقاربة مع قوأسلوب التحالفات الدولية و اجتاهات السيا •

مثلث مسألة األحزاب السياسية اإلسالمية أحد أبعاد و تعقيدات العالقة بني ثنائية الدين و الدولة 
مسألة النقاش  1991التشريعية يف اجلزائر عام  تو الدميقراطية، فقد أبرزت جتربة االنتخابا اإلسالموالعالقة بني 

خطرية جدا، فهناك  أمورينطوي على " جون دو تربوي " الدميقراطية و هو نقاش كما يقول  حول االسالم و
من جهة من يقول أن الدميقراطية ال ميكن اإلبقاء عليها إال على يد دميقراطيني ملتزمني و مبا أن جبهة اإلنقاذ 

ديد يف موقف حرج يتمثل ا يضع املدافعني عن النظام اجلمماإلسالمية قد أفصحت عن عدائها للدميقراطية 
  4.بإجهاض عملية االنتقال الدميقراطي ال لسبب إال ألهنم ظنوا أن هذه العملية ال ميكن احلفاظ عليها

و متراكمة رغم اعترافها  ضمن تصرحيات متعددة اإلسالميةالسياسية غري التيارات  حاولت القوى
منها للتشكيك  يف حماولة اإلدانةصارت جتمع شهادات  بالنتائج إىل اهتام الطرف الفائز بأنه ضد الدميقراطية و

ومن جهة أخرى مجعت جبهة اإلنقاذ بني تيارات إسالمية ، يف تلك النتائج و ما يترتب عنها من التزامات
 املبادئالذي تضمن جمموعة عامة من  اإلنقاذضمن برنامج جبهة  تنوعت عناصر خطاهبا و توحدت متعددة

لغة خطاهبا تناقضات سلبية ضمن تصورها و ممارساهتا و حتولت بعض عناصر دون تفصيل وقد بانت يف 
 فركجناح فيها املضمون السياسي للدميقراطية واصفا إياها بال فقد ابرزخطاهبا خاصة حول الدميقراطية 
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سياق و يف هذا ال 1.املضاد للهجوم عل التيارات السياسية اإلسالميةىل شعار يف اخلطاب اوحتولت هذه املقولة 
على النحو الذي يعرفه  1992كان إيقاف التجربة الدميقراطية يف أوائل عام «   ": عبد احلميد مهري " يقول 

اجلميع طبعا مستغال يف ذلك أخطاء فادحة وقعت باألخص من جانب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، و كانت 
  2.»الضربة قاسية و آثارها ما زالت إىل اآلن

أن مشاركة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف االنتخابات ميثل بداية انتصار " ليسيتجون ان"املفكر يعتقد
للمعتدلني يف احلركة و أهنم كانوا سيحترمون قواعد املباراة لو أتيح هلم أن حيكموا، لكن شكك فيهم على حنو 

تساور املعارضة الراديكاليني الذين ستحقق على أيديهم أسوا املخاوف اليت  ىلإالشرعية  خمز حىت انتقلت
و هو يكتب قبل للوضع فقال " أنتيليس" إىل أبعد مما جاء يف حتليل " فرانسوا برغات" وقد ذهب العلمانية،

و ، 3»إن االدعاء بعدم توافق اإلسالم مع الدميقراطية هو يف جوهره ادعاء عقائدي« :    وقوع االنقالب 
تزكية للجناح املتطرف الذي كان يقول بأن  عندما أجهضت التجربة الدميقراطية كان ذلك عبارة عن

يرى أن معتدل  الدميقراطية هي لعبة يف األنظمة تلغي كل مسار دميقراطي إذا مل يكن لصاحلها، على جناح أكرب
التغيري جيب أن يتم بقبول الدميقراطية و االنتخابات كوسيلة للتغيري، و من هنا استطاعت األقلية املتبنية للعنف 

  4.ساحة بعد حل اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ و سجن قيادهتاأن حتتل ال
منها  ةتكرس لدى بعض احلركات السياسية اإلسالمية و خباصة الراديكالية و املتشدديف ظل هذا املشهد 

مما قدم هلا مسوغا جديدا ،قناعة مفادها استحالة وصول اإلسالميني إىل السلطة عن طريق صناديق االقتراع
احلركات اإلسالمية املعتدلة  اليت تقبل باألسلوب الدميقراطي السلمي يف أن ج العنف، إال لالستمرار يف هن

الوصول للسلطة استطاعت أن تشارك يف العملية السياسية و تصل إىل السلطة مثل حركة جمتمع السلم، 
  .وحركة النهضة، و حركة اإلصالح الوطين و غريها

يف اجلزائر حتوالت متعددة تشري إىل دالالت ية إلسالما السياسية و على صعيد آخر شهدت حركات
متناقضة األمر الذي يعين أن الصراع بينها و بني السلطة ما زال مفتوحا على الرغم من كون مؤشرات تراجع 
العنف من اجلماعات اإلسالمية تؤكد أن السلطة حققت جناحا كبريا على صعيد وقف العنف و دمج عناصر 

قانون الوئام املدين و املصاحلة الوطنية و يتعلق األمر بدمج  اجملتمع اجلزائري بعد تطبيق من هذه اجلماعات يف
لإلنقاذ  اإلسالميةعناصر اجليش اإلسالمي لإلنقاذ يف اجملتمع بعدما ألقى السالح، و االنفتاح على قادة اجلبهة 

فضت اجلماعة السلفية للدعوة و و من جهة ثانية ر، املنايفعن قادهتا و عودة بعضهم من  اإلفراجحيث مت 
القتال االتفاق مع الدولة و دخلت يف مواجهة معها، حيث تعرضت حلملة حكومية مكثفة أدت إىل اعتقال و 

                                                 
. »التيارات اإلسالمية وقضية الديمقراطية رؤية من خالل الحدث الجزائري « سيف الدين، عبد الفتاح إسماعيل،  -1

  .90، ص 1993، أفريل )1701(، العدد المستقبل العربي
  .05، ص 1997، ديسمبر ) 226(، العدد المستقبل العربي. »الواقع و اآلفاق: األزمة الجزائرية« عبد الحميد مهري،  -2
 .92، مرجع سابق، ص  غسانسالمة ، -3
 .06- 05سابق، ص  مرجعمهري،  -4



 

ارتباطها احلركة  وقد أعلنت تلك 2005.1عنصرا خالل عامي  321ها قدروا حبوايل ئقتل املئات من أعضا
  .يف بالد املغرب اإلسالمي بتنظيم القاعدة و أصبح امسها تنظيم القاعدة

  2:م الدين الرمسي من خالل املستويات التاليةعلى تنظي 1999عمل النظام السياسي اجلزائري منذ        

اعتزام اجلزائر إنشاء ثالث أكرب جامع يف العامل بعد احلرمني الشريفني يف مكة املكرمة واملدينة : املسجد •
 .يألف مصل 120املنورة، ميكن أن يتسع لـ 

بني املؤسسات الدينية حول أمهية إنشاء دار اإلفتاء بني اجمللس اإلسالمي  احتدم اخلالف حيث: دار اإلفتاء •
 .األعلى الذي يعارض الفكرة و وزارة الشؤون الدينية املؤيدة للفكرة

شهادة أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إدراج مادة العلوم اإلسالمية ضمن امتحانات : العلوم اإلسالمية •
 .2007البكالوريا ابتداءا من سنة 

اجلزائر للزوايا معربا بذلك عن رغبته يف  خصص الرئيس بوتفليقة جزءا كبريا من زياراته داخل: الزوايا •
   .إعطاء هذه املؤسسات القدمية اليت جتسد اإلسالم املنفتح و املتسامح من جديد الدور النافذ الذي تلعبه

ستقرار السياسي بعملية التحول الدميقراطي اليت انطلقت يف اجلزائر منذ أضرت أعمال العنف و عدم اال
هناية الثمانينيات من القرن املاضي، و قدمت للنظام ذريعة لالجتاه حنو تقييد عمل األحزاب السياسية، والتضييق 

تؤكد العديد من  لذلك،على تنظيمات اجملتمع املدين باعتبار أن بعضها شكل دعما و لو غري مباشر لإلسالميني 
اليت تؤكد أن حل تلك  )التغيري السياسي و حتول النظم  :(بعنوان "أالن روكيية" الدراسات منها دراسة 

املعضلة يتطلب تشكيل ائتالف واقعي من العناصر املعتدلة يف كل من النظام و املعارضة اإلسالمية باألساس، و 
 تعمدنية مقابل دضد اإلجراءات امل" اجليش و البوليس"وية تعهد الطرف األول بعدم استخدام املؤسسات السلط

ملؤكد أن فهم الظاهرة اإلسالمية و تفاعالهتا مع التحول او  3.تلك املؤسساتبالطرف الثاين بعدم املساس 
  .الدميقراطي يشكل مفتاحا لتحليل مستقبل األوضاع السياسية يف اجلزائر و حىت املنطقة العربية
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  لثاملبحث الثا
  و مساراتهيف اجلزائر مستقبل التحول الدميقراطي 

  
الذي يرتبط بوضع أسس و قواعد العملية  مستقبل التحول الدميقراطي يف اجلزائرتتناول الدراسة : أوال

إال أن . السياسية و منها الصفة التمثيلية للمجتمع من طرف خمتلف القوى السياسية باالعتماد على التعددية
ت السياسية اليت رصدت التطور السياسي يف اجلزائر منذ هناية الثمانينيات من القرن املاضي مراجعة األدبيا

تشري بأن اجلزائر عرفت مؤشرات حتول دميقراطي لكن التجربة الدميقراطية تعثرت بعد إجهاض املسار 
  .لدميقراطي احملدوداالنتخايب و ما تزال العملية السياسية تتمحور حول صيغة التعددية املقيدة أو اهلامش ا

ثقافيا و سياسيا منذ فترة  ،اجتماعيا ،اجلوانب اقتصاديا اجلزائرية احلادة و املتعددة  األزمة أدت  -1
اليت كان هلا دور بارز يف إحداث شرخ يف بنية  1988إىل أحداث أكتوبر الثمانينيات من القرن العشرين 

 يعاين منها النظام السياسي بعد أن تآكلت النظام السياسي األحادي حيث كشفت عن عمق األزمة اليت
شرعيته و عجز عن الوفاء بالتزاماته االقتصادية و االجتماعية و بالتايل فقد الضبط السياسي و االستقطاب 

  .االجتماعي
الذي ألغى األحادية احلزبية يف  1989عرفت اجلزائر إصالحات دستورية هامة عقب إقرار دستور فرباير   -2

حيث مسح بتأسيس األحزاب السياسية و نص على مبدأ الفصل بني  ،ه حنو خيار التعدديةاجلزائر و اجت
النشر والصحافة حىت تصاعدت حدة انتقادات النظام السياسي  ،حرية التعبري ،استقاللية القضاء ،السلطات 

االجتماعية  وهي وسيلة لتخفيف الضغوطات السياسية املطالبة بنظام دميقراطي تعددي، و تزايد وعي القوى
 .املطالبة حبماية اخليار الدميقراطي و االعتراف باآلخر و القبول به

طبيعة  إذا كان هناك حراك اجتماعي و سياسي يتوق إىل حتول دميقراطي حقيقي فإنه يف املقابل ال تزال -3
الفكري و النظام السياسي اجلزائري الذي حتكمه جمموعة من التوازنات السياسية و العسكرية، و التكوين 

على مستقبل العملية السياسية الدميقراطية يف هذا البلد، يف الوقت  اخلربايت للفاعلني السياسيني تلقى بضالهلا
الذي ترفع فيه بعض القوى شعارات و خطابات الدميقراطية و االحتكام إىل نتائج االنتخابات، تتراجع عنها 

ختتار بعض القوى آليات الدميقراطية للوصول إىل السلطة  و تتنكر هلا إذا مل تكن يف صاحلا، و من جهة أخرى
حيث يطرح يف  السياسية لتنفيذ مشروعها الفكري و السياسي املتناقض مع مؤسسات املشروع الدميقراطي

أحزاب غري دميقراطية  استفادة إمكانيةهذا السياق إشكال نظري حول املسألة الدميقراطية و ما تأيت به و هو 
لك على اخليار الدميقراطي و تقطع و التحول الدميقراطي للوصول إىل السلطة لكي تنقلب بعد ذمن االنفتاح 

 الطريق 



 

تعيش اجلزائر تلك املتناقضات بسبب  1.زحزحتها من السلطة بنفس الطريق اليت أوصلتها للحكم إمكانيةعلى 
اإلسالمية و  "،"فيذية و التشريعية التن" ، "العسكرية و املدنية " التداخل الواضح بني الثنائيات التالية 

حيث ارتبطت بطبيعة النظام السياسي اجلزائري و تراكمت يف السياسة اجلزائرية و أصبح فك " الدميقراطية 
  .خيوطها أمرا صعبا

إىل إقدام النظام  1991- 1988تشري اخلربة القصرية للتحول الدميقراطي يف اجلزائر يف الفترة من 
جرت  ،تعددية األوىل من نوعها يف العامل العريب و اإلسالمي نتخابات حملية و نيابية السياسي على تنظيم ا

إدارهتا بقدر عال من الشفافية و الرتاهة و كانت الدالئل تشري إىل استعداد النخبة احلاكمة بالقبول بنتائج 
راسات إىل إمكانية االنتخابات التشريعية شريطة أال تأيت بالتيار اإلسالمي للحكم كما أكدت بعض الد

التطور الدميقراطي يف اجلزائر وفقا للنموذج التركي لوال تدخل املؤسسة العسكرية اليت ألغت املسار االنتخايب 
و هو ما يطرح . خاصة و أن مؤسسة الرئاسة أعلنت استعدادها للتعايش مع أي حزب فائز يف االنتخابات

ألن ،النخبة احلاكمة العسكرية و السياسية هلا  عمدى انصيا و مسألة احترام القواعد الدستورية و القانونية
و من القوى السياسية يعد مسألة بالغة األمهية إلرساء  احترام الدستور و القوانني من طرف النظام السياسي

  .التعددية السياسية و الدميقراطية
  :وعة من اإلصالحات منهاتأسيسا على ما سبق فإن مستقبل التحول الدميقراطي يف اجلزائر مرهون مبجم

حبيث ،جهة  نالنظام الدستوري و القانوين من حيث إضفاء الطابع الدميقراطي على الدستور م حإصال -1
 رل توضيح صالحيات السلطة التشريعية و التنفيذية و إعادة االعتباالجيسد مبدأ الفصل بني السلطات من خ

ألخرى و تتمتع السلطة القضائية باالستقاللية الفعلية و لصاحل السلطة األوىل حبيث ال تتدخل السلطة يف ا
و من . تكون مفصلة حسب بعض األحزاب واألشخاصعادة ما النأي بالدستور عن كثرة التعديالت اليت 

جهة ثانية إصالح النظام احلزيب و االنتخايب ألن كليهما يعد من املرتكزات الرئيسية للتحول الدميقراطي من 
و تطوير أطرها الفكرية و القيادية و احترام لألحزاب املشروعة  نشاطاتالد اليت حتد من حيث إلغاء القيو

قواعد العملية السياسية،كما أن إصالح النظام االنتخايب يساهم دون شك يف ترسيخ الدميقراطية من حيث 
جداول الناخبني ، و و دوريتها باعتبارها آلية لتحقيق التداول السلمي للسلطة، و تنقية  تنزاهة االنتخابا

توفري ضمانات لرتاهة االنتخابات و احترام نتائجها، و احترام القوانني املنظمة للحمالت االنتخابية و تشديد 
 .العقوبات على تزوير نتائج االنتخابات

 

                                                 
في ألمانيا بعد الحرب العالمية األولى و التي نظمت انتخابات ديمقراطية  "جمهورية وايمر"مكن تشبيه هذه الحالة مع ي -1

و في المقابل  ،1933وصل من خاللها الحزب النازي بقيادة هتلر إلى السلطة، إال أنه ألغى األحزاب و الديمقراطية منذ 
وصول السيد أوباما براك حسين  على ذلك خير مثال و التداول السلمي للسلطة حسمت الديمقراطيات الغربية العريقة مسألة

  .2009ذو األصول اإلفريقية  إلى سدة الرئاسة في الواليات المتحدة األمريكية في جانفي 
  



 

إعادة النظر يف سياسات اإلصالح االقتصادي مبا يتناسب مع الواقع االجتماعي حيث أن اجلزائر طبقت -2
إال أن تلك  ،املالية الدولية باجتاه حترير االقتصاد تعة من اإلصالحات االقتصادية بضغط من املؤسساجممو

السياسات كان آثارها السلبية واضحة يف اجملتمع و أدت إىل إضرابات و احتجاجات منددة بتردي 
يراها الكثريين من  األوضاع االقتصادية و االجتماعية للمواطنني و أدت إىل حتطيم الطبقة الوسطى اليت

 .صمام األمان حنو جناح التحول الدميقراطي بأهناالسياسيني صني تخامل

اجملتمع املدين يف التحول الدميقراطي من خالل إعادة النظر يف القوانني املنظمة هلا  تتفعيل دور مؤسسا-3
الستقاللية بينهما وبني توفري مسافة من اسياسية و تنظيمية حتد من نشاطها و  حبيث ال تكون هناك قيودا

الدولة خاصة و أهنا تعمل كتنظيمات وسيطة بني اجملتمع و مؤسسات الدولة بل و تقوم بدور الدولة يف 
 .بعض اجملاالت

ديد دور املؤسسة العسكرية يف العملية السياسية ذلك أن عملية التحول الدميقراطي تقتضي حدا فعليا حت -4
 هذه املؤسسة عن الصراعات و التجاذبات السياسية الداخلية،  عدة بمن جه، لتدخل اجليش يف السياسة 

 .تقوم بدورها الدستوري و هو محاية أمن و سيادة البلد  مؤسسة حمترفة بقائهاو

و  تقتضي عملية التحول الدميقراطي ليس فقط جمموعة من القواعد الدستورية والقانونية: الثقافة السياسية -5 
التسلط و االستبداد و تدافع  ، بل تتطلب العملية أيضا نشر و ترسيخ ثقافة سياسية تنبذإجراء انتخابات دورية

مؤسسات اجملتمع املدين ووسائل االعالم و حىت من ،عن الدميقراطية لدى كل من القوى السياسية، األحزاب 
  .خمتلف فئات اجملتمع

تسجيل ثالث  -ضمن هذا السياق  -فيمكنر املسارات احملتملة للتحول الدميقراطي يف اجلزائأما عن : ثانيا
 :مسارات

تعثر عملية التحول الدميقراطي حيث تسري العملية ببطء شديد نتيجة عدم االستقرار  و هو: املسار األول •
قانون السلم و املصاحلة الوطنية حيث تتجدد  إقرارالسياسي الذي عاشته اجلزائر و ال تزال تداعياته رغم 

تبقى األحزاب السياسية يف اجلزائر  و. ريات خاصة عندما تقرب املواعيد االنتخابيةالعنف و التفج أعمال
حتول دميقراطي حقيقي يف ظل التجاذبات و االنقسامات  إحداثضعيفة يف املدى املنظور و غري قادرة على 

د احلميد مهري جبهة التحرير الوطين بقيادة عب حزب: احلادة اليت تعرفها أغلب األحزاب السياسية اجلزائرية
 إلغاءصفوف معارضة النظام السياسي عقب  ىلإو ألول مرة  احلزبحينما انتقل هذا ) 1996-1992(من 

ها السياسي إىل ؤأدق غطابتعبري  أواملسار االنتخايب يف اجلزائر خاصة إذا علمنا انه ظل حمسوبا على السلطة 
      عرف احلزب األول حالة فقد معه هذا الدور، غاية تأسيس التجمع الوطين الدميقراطي الذي أصبح يتقاسم

حينما عارض ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و ) 2003-1999(مشاهبة بقيادة علي بن فليس  تجتاد با
منافسا له، و لكن مت إبعاده حبركة تصحيحية من داخل احلزب، و شهد التجمع الوطين الدميقراطي  ترشح

النهضة بقيادة عبد اهللا جاب اهللا انقسامات انتهت بتشكيل حركة  نفس التجاذبات كما شهد حزب



 

بني جناح أبو جرة سلطاين و جناح عبد اجمليد  اإلصالح الوطين، و نفس الشيء مع حركة جمتمع السلم
  . مناصرة و غريها

عدة مصادر زائرية بصورة اجيابية و هو عجز نابع من األزمة اجل إدارةالنخبة السياسية عن  تعجز           
لنخبة تنتمي إىل جيل واحد و مرجعية فكرية واحدة و رمبا إىل حزب واحد يف فهده العل أمهها املتغري اجليلي 

مما يعين أن مجود النظام السياسي اجلزائري نابع من " جبهة التحرير الوطين " فترة اخلمسينات و الستينيات 
ك النخبة التارخيية منذ االستقالل و إىل اليوم بدءا حيث يالحظ تداول السلطة من داخل تل، مجود خنبته 

بالرئيس أمحد بن بلة و انتهاءا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليس هذا فحسب، بل حىت على املستوى احلكومي 
جتدر اإلشارة أن  ظاهرة احتكار املناصب القيادية و االستمرار فيها لفترات طويلة ليست مسة . و الوزاري
اكمة فقط، بل هي مسة خنب املعارضة أيضا و هو ما يظهر بوضوح على مستوى أحزاب و قوى النخبة احل

املتغري اجليلي  إشكاليةاملعارضة مثال ذلك جبهة القوى االشتراكية مع حسني آيت أمحد و غريه و هو ما يطرح 
  .حبدة

زائري رغم تقنني دورها الدستوري تبقى املؤسسة العسكرية الفاعل الرئيسي يف النظام السياسي اجل             
هو الذي " الرئاسة -اجليش" يف الدفاع الوطين، إال أن تركيبة النخبة احلاكمة يف اجلزائر و توازنات القوى 

ئتني الداخلية و ضغوطات البييد من االنفتاح أو التقييد حسب حيسم اجتاه التحول الدميقراطي سواء حنو مز
ة السياسية تظل مقيدة رغم هامش احلريات وخاصة الصحافة املكتوبة اليت تبقى أن العملي حو املرج ،اخلارجية

  .الفضاء الرحب للتنفيس السياسي

رغم  حالة عدم االستقرار السياسي املتردية تكشف األوضاع االقتصادية و االجتماعية: املسار الثاين •
و بالتايل ،اجلزائر  لعلى مدا خي و انعكست اجيابيا 2007-2006الطفرة اليت شهدهتا أسعار النفط سنوات 

 و لكن ما مل تسارع اجلزائر حنو وضع خطط تنموية فعالة و مستعجلة ختفف  ،على اخلزينة العمومية
القدرة الشرائية للمواطنني خاصة مع االخنفاض املتدرج أو السريع ألسعار االحتقان االجتماعي و حتسن 

من شأنه أن ينعكس سلبا على أداء و أمر املالية العاملية  احملروقات يف األسواق الدولية يف ظل األزمة
البعيد حبركية الشارع، و الدليل  أوخمرجات النظام السياسي اجلزائري، الذي قد يصطدم يف املدى املتوسط 

اليت عرفتها العديد من مناطق الوطن و اليت يطالب فيها الشباب بالشغل و  على ذلك أحداث الشغب
جتماعية و االقتصادية أو األحداث املرتبطة بالسياق اجملتمعي اإلثين كأحداث منطقة حتسني أحواله اال

واليت تتطلب حلوال مستعجلة حىت ال تتفاقم . 2007و أحداث منطقة بريان بغرداية  2001القبائل 
األوضاع يف تلك املناطق و تنتشر العدوى إىل مناطق أخرى من الوطن ألن حل املشاكل االقتصادية و 

السياسية و املؤسسية يف اجملتمع يساعد يف القضاء الجتماعية و الثقافية املرتبطة مبشكلة اهلوية و تغرياهتا ا
 .على أزمة الوالء للدولة و حيول الوالء من العصبيات الضيقة العرقية و اإلثنية إىل الوالء للوطن

  



 

 أجهزة الدولة و مؤسساهتا معوقا رئيسا ى صعيد آخر يظل انتشار الفساد السياسي و اإلداري يفعل           
للتحول الدميقراطي يف اجلزائر حيث استشرى خاصة مع حتول اجلزائر من االقتصاد االشتراكي حنو االقتصاد 

و يعد من أسباب التوترات االجتماعية و بالرغم من صدور قوانني ،احلر و فاقم من حدة التفاوتات االجتماعية 
مل تشكل رادعا بسبب عدم تطبيق تلك القوانني أو تطبيقها اجلزئي أو غض الطرف عن  مكافحة الفساد إال أهنا

  .شبكات الفساد اإلداري و املايل و هي مؤشرات على تراجع هيبة الدولة و مؤسساهتا

إال أهنا تبقى حمل  ،اجلزائريف  اإلسالميةل الدور السياسي و االجتماعي للحركات السياسية ؤرغم تضا         
كانت بعض احلركات ن السياسية، و إ و تشكل فاعال رئيسا يف اجملتمع و يف الساحة ةخارجيظار داخلية و أن

احلركات الراديكالية " قد حسمت عالقتها مع النظام السياسي و اندجمت يف اجملتمع، فإن بعضها اآلخر 
" االندماج " مع النظام السياسي  املهالسياسية و اإلستراتيجية سواء يف كيفية تعا امل حيسم خياراهت" املتشددة 

ما سنحت لليس يف إطار القواعد الدميقراطية كو والوصول إىل السلطة، أو العودة إىل العنف من أجل التغيري
كما وقع مع أحداث  ةمثل اهنيار النظام السياسي بفعل أزمة سياسية اقتصادية أو اجتماعي، الفرصة لذلك

مبدى كفاءة النظام السياسي يف إدارة الصراعات اليت حتدث يف اجملتمع  ارسو يرتبط هذا امل،1988أكتوبر 
 عبحتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، و هي سبل من شأهنا جتفيف مناعلى ومدى قدرته 

  .،و بالتايل تساعد يف ترسيخ التحول الدميقراطي العنف يف اجلزائر التطرف و

ة العديد من الدارسني املختصني يف النظام السياسي و االجتماعي واالقتصادي خرب حترج: املسار الثالث •
 "جيا كومو لوتشياين" يف اجلزائر جناح عملية التحول الدميقراطي حيث يؤكد كل من الكاتب  

Giacomo Luciani  أن احلالة اجلزائرية مرشحة لالجتاه حنو الدميقراطية وتثري االهتمام من عدة نواحي
  1:هي

النظام السياسي اجلزائري بشرعية تارخيية استثنائية بسبب الثورة التحريرية و هو ماال تستطيع أية  متتع 
 .دولة عربية أخرى أن تدعيه لنفسها

 .يشري املاضي و احلاضر إىل وجود صلة وثيقة بني اجلزائر و أوروبا أكثر مما يود البعض أن يقر به 

 .بني بين البشر أكثر مما يؤمن بذلك أي قطر عريب آخرأن اجملتمع اجلزائري يؤمن باملساواة  

 .وجود نسبة عالية من املتعلمني و السكان احلضريني 

األقل ال إىل على  -حسبه–رغم التشردم اإلثين املوجود يف اجملتمع، لكنه تشردم مل يؤد حىت اآلن  
 .االنفصال و ال إىل العنف

                                                 
ع الري« : بعنوان Giacomo Luciani "جيا آومو لوتشياني " أنظر الدراسة القيمة للمستشار االقتصادي االيطالي -1

، مرجع دون ديمقراطيين ديمقراطية منفي غسان، سالمة، . »النفطي و األزمة المالية للدولة و التحرك نحو الديمقراطية
  .192سابق، ص 



 

زائر وفقا للمسار الثالث هلذه الدراسة باتفاق يف اجل الناجحيرتبط مستقبل التحول الدميقراطي             
باتفاقها على " الوطنية و اإلسالمية  والعلمانية "  األقطاب السياسية الثالثة يف اجلزائر إذا صح هذا التصنيف

ية من جمموعة من األسس و الربامج اليت حتقق مصاحل اجملتمع من تنمية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و إنسان
من جهة ثانية يف املرحلة األوىل، مث االتفاق على قواعد " جيش  -رئاسة" و قوى النظام السياسي ،جهة 

و ال من قوى السلطة " اإلسالمية " الدميقراطية وضمانات حتقيقها و عدم االنقالب عليها ال من قوى املعارضة 
ضعف املشاركة  إشكاليةأن  بالتنمية، كماألن جناح التحول الدميقراطي يرتبط إىل حد بعيد " اجليش " 

، و منها  الشغل اجلزائريني السياسية مثل التصويت يف االنتخابات يرجع حسب رأينا إىل أولويات املواطنني
ألجور  و املستوى املعيشي ككل، كما أن اليأس من التغيري املؤسسايت و ضعف أداء األحزاب ، االسكن

لنظام السياسي هي أسباب تؤجل جناح التحول الدميقراطي يف اجلزائر على املدى السياسية و اجملتمع املدين و ا
إال أن هذه النظرة قد تتحول وفقا للمسار الثالث املرجح للتحول الدميقراطي إذا توفرت أسباب جتدر ،املنظور 

، و حل ساسيةاألو حرياته  اإلنسانمثل اإلطار الدستوري و القانوين الضامن حلقوق  ةالثقافة الدميقراطي
 ةالعسكريو التنفيذية و العالقة بني النخبة إشكاالت التحول الدميقراطي و هي العالقة بني السلطتني التشريعية 

مع األخذ بعني االعتبار العالقة بني الثقافة ، اإلسالمية بالدميقراطيةالسياسية ، و عالقة احلركات و السياسية 
يف غيري لي ملختلف النخب السياسية يف احلكم أو املعارضة فاالجتاه حنو التالسياسية يف اجملتمع  واملتغري اجلي

هنا أن تساعد على إحداث حتول أعوامل من شهي السياسية القيادات احلزبية و السياسية و جتدر الثقافة 
        .دميقراطي حقيقي يف اجلزائر

  

  
  

  
  

  
  



 

  اخلالصة و االستنتاجات
  

ر من اقتصاد اشتراكي إىل اقتصاد حر بعدم الفاعلية حيث تفاقمت مشكلة اتسمت عملية التحول يف اجلزائ •
البطالة و تزايدت حدة املشاكل االقتصادية و االجتماعية اليت مست خاصة الطبقة الفقرية و حمدودي 
الدخل، و حىت شرائح واسعة من الطبقة الوسطى و استشرى الفساد اإلداري يف أجهزة و مؤسسات 

أن السياسات املنتهجة للتخفيف من االنعكاسات السلبية لعملية التحول االقتصادي قد الدولة مبا يوحي 
 .زادت من الفوارق االجتماعية و التفاوتات االقتصادية

 
أدت عملية التحول الدميقراطي يف اجلزائر مع هناية الثمانينات من القرن املاضي إىل انفجار البنية االجتماعية  •

سية متناثرة كشف عنها عدد األحزاب السياسية اليت تكاثرت عقب إقرار دستور و العرقية إىل بنية سيا
إال أهنا ظلت أحزاب ضعيفة و غري مهيكلة سياسيا و تنظيميا و هو ما اتضح من نتائج االنتخابات  1989

لتيار احمللية و التشريعية التعددية األوىل من نوعها يف اجلزائر منذ االستقالل الوطين، حيث أحرز فيها ا
 .اإلسالمي ممثال يف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ فوزا كاسحا

  

تعاين األحزاب السياسية اجلزائرية من ظاهرة االنقسامات و التجاذبات الداخلية نتيجة تأثري املتغري اجليلي  •
واختالف الرؤى من بعض القضايا الوطنية و الدولية، حيث ظلت النخب السياسية القدمية مسيطرة على 

يادة كما بقيت تلك األحزاب رهينة القيود و القوانني و الضوابط السياسية مما أدى إىل ضعفها وعجزها الق
 .عن إحداث تغيري دميقراطي

  

أدى قرار التحول الدميقراطي الذي اختذته النخبة احلاكمة إىل حالة من عدم االستقرار السياسي عجز  •
منذ االستقالل على استيعاهبا نتيجة عدم جتدر الثقافة النظام السياسي املرتكز على األحادية احلزبية 

الدميقراطية يف اجملتمع اجلزائري من جهة، و نتيجة اختالف رؤى النخب احلاكمة يف كيفية إدارة عملية 
التحول الدميقراطي و فهمها بصورة عقالنية من جهة ثانية إىل تفاقم األوضاع و هو ما تكشف يف أعمال 

 .ف رغم اإلجراءات املتخذة بشأهناالعنف اليت مل تتوق

  
 



 

الدستوري و هذا نظرا للصالحيات اليت تتمتع هبا مقارنة  و تشكل مؤسسة الرئاسة حمور النظام السياسي •
بصالحيات اهليئة التشريعية و هو ما يعرب عن خلل يف مبدأ الفصل بني السلطات و بالتايل توصف اهليئة 

فة إضفاء الشرعية و الدميقراطية على أعمال وقرارات النظام السياسي التشريعية يف اجلزائر بأهنا تؤدي وظي
 .ة و االستقاللية عن السلطة التنفيذيةيو هي تفتقد إىل الصفة املؤسس

 
تقتضي عملية التحول الدميقراطي تقنني و حتديد أدوار املؤسسة العسكرية و إعادة صياغة العالقة بني  •

وقواعد جديدة تبعد املؤسسة العسكرية كمؤسسة وطنية عن  على أسسو املدنية النخبة العسكرية 
و تكرس دورها كمؤسسة حمترفة معنية حبماية األمن و السيادة ،و التنافسات السياسية       الصراعات 

وهي مسألة تتطلب توفري شروطها و متطلباهتا يف سياق حوار وطين و عرب ترتيبات سياسية و ،الوطنية 
  .ضمن حتول دميقراطي حقيقي و ليس شكلي قانونية ومؤسسية تكون

   
  

                                                                                                  
       

  

  
  

  
 

 



 

  امتة اخل
حاولت دراسة التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية أن جتيب على جمموعة مـن التسـاؤالت   

ها البيئة اخلارجية الدولية، و رغم اجلدل الفكري تفرضبيئة الداخلية العربية و حتوالت خاصة بسياق حتوالت ال
تحول الدميقراطي يف املنطقة العربية ووجاهة احلجج حول أولوية العوامل الداخلية و اخلارجية يف الدفع باجتاه ال

فالثابت هو أن تفاعل تلك العوامل أسفر عن اقتناع النخـب السياسـية   ،كال االجتاهني  أنصاراملطروحة من 
أو حـىت شـرعية    ةخاصة بعد أن تآكلت شرعيتها التقليدية و اهتزت سواء التارخيية أو الكاريزمي -احلاكمة

السياسية و االقتصادية بنيتها بضرورة إعادة صياغة رؤاها الفكرية و اإليديولوجية و حتديث  -االجناز و التنمية
الدويل اجلديد القائم على الدميقراطية و اقتصاد السوق كنموذج  قيف إطار تكييف أنظمتها السياسية مع السيا

  .غريب ناجح
يف املنطقة العربية حنو التعددية السياسية أدت العوامل اخلارجية دورا مؤثرا يف صياغة التحول الدميقراطي 

فقد تزامنت األحداث املتتالية لعملية التحول مع ما شهدته البيئة الدولية املعاصرة من تطورات متسارعة تركت 
آثارا عميقة يف جمال التفاعالت السياسية و االقتصادية الدولية و اليت شكلت ضغوطا على النخب احلاكمة يف 

العربية، و مل يكن النظام السياسي اجلزائري ببعيد عن تلك املؤثرات اليت الحـت بفاعليتـها    النظم السياسية
وأثقلت النخبة احلاكمة اليت بدت تتفكك يف موقفها سواء املساندة لنظام احلزب الواحد أو املشككة يف فاعليته 

غم تأثري العامـل اخلـارجي يف   ر.أو املستبشرة بالتحول الدميقراطي املنشود 1988بفعل صدمة أحداث أكتوبر 
إدارة العملية السياسية و استمراريتها و ترسيخها يتوقف على توفري شـروط   نعملية التحول الدميقراطي إال أ

االجتماعية و الثقافية و ما يرتبط هبا من  ،االقتصادية  ،" الدستورية " ومتطلبات التحول كاملؤسسات السياسية
  . ضل من أجل ترسيخ الثقافة الدميقراطية يف اجملتمعظهور و تبلور قوى سياسية تنا

التحول الدميقراطي الذي شهدته النظم السياسية العربية و الذي ميكن وصفه باحملدود، إال أنـه مل   رغم
حيدث جتديدا يف النخب احلاكمة أو تشكيل خنب جديدة هلا املقدرة على إدارة عملية التحـول الـدميقراطي   

لب النخب يف مواقعها تدير عملية االنتقال الدميقراطي و هي مسألة معقدة خاصـة أن  بكفاءة، فقد بقيت أغ
لصاحلها بتعـديل الدسـتور    أوال ،أغلب تلك النخب نشأت يف ظل نظام احلزب الواحد و احتكرت السلطة

 مـع بدايـة   1972للدستور املصري لسـنة  "السادات "لتمديد والية الرئيس مثل حالة مصر و تعديل الرئيس 
لتوريث أبنائها مثل  ثانيا، أو 2008للدستور يف نوفمرب "بوتفليقة "الثمانينيات أو حالة اجلزائر مع تعديل الرئيس 

لصاحل املوالني  ثالثا، و حالة سوريا لصاحل الرئيس بشار األسد، و "حممد السادس"حالة املغرب لصاحل الرئيس 
، و يف أحسـن  2005أثناء التواجد السوري يف لبنان قبـل  " إميل حلود" هلا، كالتمديد لوالية الرئيس اللبناين

  .األحوال اليت تغريت فيها واجهة النخب احلاكمة ظل احلرس القدمي يف مواقعه يراقب العملية السياسية

  



 

نصبت عملية التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية على إعادة تشكيل العالقة بـني النخـب   إ
ض القوى السياسية من جهة ثانية دون اهتمام يذكر بالفئات االجتماعية األخرى الـيت  احلاكمة من جهة و بع

البحث عن أشكال جديـدة لالحتجـاج و احلـراك     إىلتدفعها قطيعتها مع النظم السياسية يف املنطقة العربية 
فها تعرب عـن  االجتماعي، و هو ما ستجد فيه احلركات السياسية اإلسالمية و خاصة الراديكالية ضالتها بوص

و بينما تتمرس بعض قوى اجملتمع التقليدية يف السلطة و أبنيتها . العدالة التوزيعية و تبحث عن حقوق املواطنني
السياسية و اإلدارية و حتاول اعتمادا على اإلمكانات و اخلربة التارخيية امتصاص الضغط االجتماعي املترتـب  

ه على أمل االستمرار بنفس اآلليات القدمية و ادعاء االسـتجابة  على حالة احلراك السياسي و تفريغه من شحنت
الداخلية ملطالب التغيري، ال حتت وطأة الضغوطات اخلارجية، و من مث وصفت اإلصالحات السياسية يف بعض 

ة يف النظم السياسية العربية باهلامشية و غري الكافية كوهنا مل متس جوهر العملية السياسية و هو املشاركة الفعلي
  .السلطة و توزيعها و اقتسام الثروة و غريها

  : أهمهاتستخلص الدراسة جمموعة من النتائج 

عملت النخب السياسية العربية على استيعاب الضغوطات االجتماعية و فسح اجملـال حلريـات التعـبري     •
رع العـريب و احتقانـه   واإلعالم أمام القوى السياسية و االجتماعية و الثقافية يف حماولة لتنفيس حركية الشا

بسبب استشراء مظاهر الفساد السياسي و اإلداري يف املؤسسات الرمسية، و تفاقم التفاوتـات االجتماعيـة   
و قد جنحت تلـك   ،و تفكك الطبقة الفقرية وحىت الوسطى و الصراع الصهيوين ،وتردي األوضاع االقتصادية

هنا تباينت يف نوعية الفئات اليت مت استيعاهبا وخاصة ، إال أتالنخب يف التكيف مع تلك الضغوطات و التحركا
عن طريق الترضية و املنح و العطايا و حىت الوعود بتوفري مناصب للشغل أو الوعود بذلك، إال أهنـا مل تكـن   

 .الداخلية و اخلارجية تكافية بسبب معدالت التدهور االقتصادي و االجتماعي و حجم التحديا

ع املدين كوسيط بني السلطة السياسية و اجملتمع و نشاط مؤسساته يف العديد مـن  ساعد منو و تبلور اجملتم •
هنا أن أاجملاالت و منها التطوعية واملهتمة حبقوق اإلنسان يف القيام بأدوار سياسية و اقتصادية و اجتماعية من ش

ن االسـتقاللية عـن   تساعد على تفعيل التحول الدميقراطي خاصة إذا متتعت مؤسسات اجملتمع املدين بقدر م
 .تدخل الدولة

تتضمن أغلب الدساتري العربية جمموعة من املبادئ الدميقراطية و خاصة ما يتعلق منها باحلريـات العامـة    •
، إال أن القوانني املنظمة لتطبيق تلك املبادئ تتضمن الكثري من الضوابط و القيود اليت تعرقـل  اإلنسانوحقوق 

غ تلك املبادئ الدستورية من حمتواها احلقيقي، حيث تستخدم النظم السياسـية  املمارسة السياسية و هو ما يفر
العربية املنظومة القانونية لتثبيت سلطتها و إحكام قبضتها على اجملتمع و هو أمر يـؤدي إىل تعثـر التحـول    

 .الدميقراطي

تربز الدساتري العربية و املمارسة السياسية اخللل الواضح يف العالقة بني السلطتني التنفيذية و التشريعية حيث  •
تبدو هيمنة األوىل على الثانية واضحة من خالل الصالحيات الكبرية اليت يتمتع هبا رأس النظام السياسـي يف  



 

و هو خلل يؤدي إىل ،ية أو أمريية حسب هذا املعيار النظم السياسية العربية سواء كانت نظما ملكية أو مجهور
و بالتايل  ،تصنيف اهليئات الربملانية بأهنا جمرد أبنية تفتقد إىل الفاعلية املؤسسية و االستقاللية و املبادرة السياسية

تؤدي وظيفة إضفاء الشرعية على قرارات النظام احلاكم من حيث التصويت يف غيـاب معارضـة فاعلـة يف    
 .ملانالرب

يترتب على النتيجة السابقة وصف حالة األحزاب السياسية العربية اليت تعاين من مشاكل مجة على رأسها  •
 تبـات و انقسـاما  ذصراع املتغري اجليلي املتمثل يف سيطرة النخب التقليدية على املناصب القيادية و بروز جتا

و تنطبق هـذه الفكـرة   . سيس أحزاب جديدةداخلية أدت إىل تفتيت التركيبة البشرية لتلك األحزاب أو تأ
 حركـة  بوضوح على حالة األحزاب السياسية اجلزائرية مثل حزب جبهة التحرير الوطين، حركة النهضـة،  

وقد ترتب على تلك املشكلة و ما ترافق . و غريها جمتمع السلم ، و احلزب الوطين الدميقراطي احلاكم يف مصر
حة العربية مثـل نشـاط   سا بروز بدائل سياسية و اجتماعية جديدة على المعها من مجود للنخبة السياسية إىل

و هي إشكالية تبقى حمل  ،2005حركة كفاية يف مصر منذ كبعض احلركات املؤطرة قياديا و سياسيا و ثقافيا 
 .تساؤل

 بعض النظم السياسية العربية أن تدير عملية التحول الدميقراطي بنجاح علـى صـعيد احتـواء    استطاعت •
البحـرين   ،املغـرب  ،احلركات السياسية اإلسالمية من خالل إشراكها يف العملية السياسية مثل حالة األردن

بعض النظم فشلت يف حتقيق ذلك و هو ما أدى إىل تنامي أعمال العنف مثل حالـة مصـر    نإال أ،والكويت 
جتماعي و العنف السياسي و هـي  واجلزائر رغم السياسة اليت انتهجتها هذه األخرية للحد من االستقطاب اال

 .مسألة مل حتسم بعد

يرتبط جناح التحول الدميقراطي يف النظم السياسية العربية بتحقيق اتفاق دميقراطي يرسخ قواعـد العمليـة    •
السياسية و االنتخابية بواسطة الفاعلني السياسيني من النخبة احلاكمة و من القوى السياسية املعارضة مبا فيهـا  

إلسالمية مبا حيقق إمجاعا على جمموعة من الشروط و القواعد و منها تشكيل ائتالف من العناصـر  احلركات ا
و تعهد النخبة احلاكمة بعدم استخدام املؤسسـة العسـكرية    ،املعتدلة يف كل من النظام و املعارضة اإلسالمية

يها اإلسـالمية بواقـع العمليـة    واألمنية ضد اإلجراءات املدنية و السياسية مقابل تعهد القوى األخرى مبا ف
و تبقى هذه النقطة تثري تساؤالت على صـعيد مـدى   . الدميقراطية و عدم املساس مبؤسسات النظام السياسي

 .التزام الطرفني بالقواعد املتفق عليها

سـة  و صفوة القول أن مستقبل التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية مرهون بإصالح اجملـاالت اخلم            
  :التالية

اإلطار الدستوري و القانوين املناسب الذي ينص على مبدأ الفصل بني السلطات التشـريعية و التنفيذيـة    •
و ضمان حقوق اإلنسان و حرياته حبيـث تضـفي التعـديالت و اإلصـالحات     ،واستقاللية القضاء عنهما 

طة التشريعية بعيدة عـن هيمنـة   تصبح السل والدستورية الطابع الدميقراطي على مؤسسات النظام السياسي 



 

السلطة التنفيذية بتقليص صالحيات هذه األخرية و خاصة يف التشريع لصاحل األوىل، و حتديد مدة الرئاسـة يف  
واليتني  رئيسيتني مع إمكانية العودة للترشح ملرة أخرى بعد اخلروج من مؤسسة الرئاسة يف إطار تداول سلمي 

 .للسلطة

 
نظرا للعالقة الوثيقة بني النظامني كوهنما ركيزتان لنجـاح أو فشـل   : و االنتخايبإصالح النظام احلزيب  •

التحول الدميقراطي، فإن إعادة النظر يف قانون األحزاب السياسية لصاحل إلغاء القيود اليت حتد مـن نشـاطها   
ة لصاحل هذا احلزب املشروع، و إهناء التداخل بني أجهزة احلزب و الدولة مبا حيول دون توظيف إمكانات الدول

و علـى صـعيد   . الرئاسية و التشريعية تخاصة خالل االستحقاقات االنتخابية احلامسة كاالنتخابا ،أو ذاك 
إصالح البنية الداخلية لألحزاب السياسية و تطوير أطرها الفكرية و هياكلها التنظيمية و براجمها السياسية مبـا  

أما على صعيد النظام االنتخايب فـإن تـوفري   . احل اجلماهري و البلدحيقق فاعلية سياسية تكون يف النهاية يف ص
ضمانات لرتاهة االنتخابات و شفافيتها و حتديد النمط االنتخايب املناسب يف اجملالس احمللية املنتخبة أو اجملـالس  

ة هي من األمهية مبكـان  التشريعية املنتخبة سواء نظام متثيل باألغلبية يف األوىل، و نظام التمثيل النسيب يف الثاني
 . لنجاح التحول الدميقراطي

إصالح النظام االقتصادي مبا خيدم املستوى املعيشي للمواطنني هو أمر ال ميكن إغفاله ألن تعزيـز عمليـة    •
التحول الدميقراطي و ترسيخها كما تؤكد ذلك الدراسات مرهون بتحقيق تنمية اقتصادية حيث يفتـرض يف  

ألن " الطبقة الوسطى" دية أن ختفف من اآلثار السلبية على الفقراء و حمدودي الدخل تلك اإلصالحات االقتصا
 .يالطبقة األخرية هي دعامة االستقرار السياسي و االجتماعي و االقتصاد

جتديد النخب احلاكمة و حتديد أدوار املؤسسات و منها املؤسسة العسكرية ألن عملية التحول الدميقراطي  •
أمام الكوادر و الفئات األخرى لتويل املناصب السياسية داخل مؤسسات النظام السياسـي   تتطلب فسح اجملال

يف األحزاب السياسية من جهة و حتديد أدوار املؤسسة العسكرية و خنبها املتنفذة لصاحل النخب املدنية من جهة 
نية أما النخبة املدنية فمجاهلـا  ثانية ألن جمال النخبة العسكرية هو احلفاظ على األمن و الدفاع و السيادة الوط

املمارسة السياسية التنافسية و السلمية و دخول املؤسسة العسكرية ضمن هذا اإلطار يؤثر سلبا على حياديتها 
 .و وحدهتا

 ،نشر الثقافة الدميقراطية من خالل تفعيل مؤسسات اجملتمع املدين و دورهـا يف النشـاطات السياسـية    •
كما تـؤدي األحـزاب   . الثقافية و عملها كوسيط بني النظام السياسي و اجملتمع االجتماعية و  ،االقتصادية

السياسية دورا يف نشر تلك الثقافة من خالل قيامها بوظائف التنشئة السياسية و التثقيف و تعبئة الرأي العـام  
 .وغريها
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استيعاب السلطة لضرورات االنتقال و توافقها 
 إدارة الدميقراطية

سلطة+ جمتمع   

بناء الدولة
وبروز دور

 

تزايد قبول مبادئ حكم
اطنة الشعب املو: القانون

بناء منظمات 
اجملتمع و تنمية 

تعبئة أصحاب
املصلحة

انفتاح سياسي
ضغوط داخلية

فقدان شرعية  
الوصاية عجز 

 الوعي بامكانيات الدميقراطية
 القلق على احلاضر و املستقبل

الغلبة/صايةفشل حكم الو  

طريق مسدود/مأزق سياسي  

سلبي
            

 
التغير في البني 

اجملتمعية
           

 
إيجابي

 

ت و تعاونهم       إيجابي
س المسؤولية لدى القيادا

 سلبي         ح

قيام حركة دميقراطية 
 وطلب فعال

 دعوة املثقفني والناشطني
 إىل الدميقراطية
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. 27سابق ،ص المرجع نفس الالكواري ، -  1  

 التعاقد اجملتمعي املتجدد

+إدارة الدميقراطية جمتمع
 سلطة دستور دميقراطي

نتقال إىل الدميقراطية اال  

 منو اإلدارة 

 تآكل اإلدارة 

 االنقالب على الدميقراطية 

 تطوير التعاقد اجملتمعي

 االرتقاء باملمارسة 

التداول اجملتمعي  –الشفافية 
 املوضوعي املتأين للقضايا 

 تكريس الدميقراطية كقيمة و معيار

 بروز رأي عام مستنري

 حتديد أفضل لألهداف الوطنية و حتقيقها 

ت مشاركة نوعية يف حتديد اخليارات و التمتع باخلريا  

 تعزيز السلم االجتماعي

 ترسيخ االندماج الوطين 

 تطبيق مبادئ الدستور الدميقراطي 

تفعيل آليات الدميقراطية    

 قيام املؤسسات الدميقراطية

 تنمية ضمانات املمارسة الدميقراطية

 

 

 إدارة دميقراطية

الدميقراطية

رسةضوابط املما  

 العملية الدميقراطية

االقتراب من
 األهداف الوطنية

ترسيخ الشرعية 
 الدستورية

مشاركة  سياسة فعالة بناء منظمات اجملتمع

 انتشار الثقافة الدميقراطية

إجنازات العملية 
 الدميقراطية

 انتشار الثقافة الدميقراطية

 التعاقد اجملتمعي املتجدد

+إدارة الدميقراطية جمتمع
دميقراطيسلطة دستور  

 االنتقال إىل الدميقراطية 

 منو اإلدارة 

 تطوير التعاقد اجملتمعي

 االرتقاء باملمارسة 

التداول اجملتمعي  –الشفافية 
 املوضوعي املتأين للقضايا 

 تكريس الدميقراطية كقيمة و معيار

 بروز رأي عام مستنري

داف الوطنية و حتقيقها حتديد أفضل لأله  

 مشاركة نوعية يف حتديد اخليارات و التمتع باخلريات 

 تعزيز السلم االجتماعي

 ترسيخ االندماج الوطين 

 العملية الدميقراطية

االقتراب من
 األهداف الوطنية

ترسيخ الشرعية 
 الدستورية

عملية إجنازات المشاركة  سياسة فعالة بناء منظمات اجملتمع
 الدميقراطية

 انتشار الثقافة الدميقراطية

 التعاقد اجملتمعي املتجدد

+إدارة الدميقراطية جمتمع
 سلطة دستور دميقراطي

 االنتقال إىل الدميقراطية 

 منو اإلدارة 

 تطوير التعاقد اجملتمعي

 االرتقاء باملمارسة 

التداول اجملتمعي  –الشفافية 
 املوضوعي املتأين للقضايا 

ارتكريس الدميقراطية كقيمة و معي  

 بروز رأي عام مستنري

 حتديد أفضل لألهداف الوطنية و حتقيقها 

 مشاركة نوعية يف حتديد اخليارات و التمتع باخلريات 

 تعزيز السلم االجتماعي

 ترسيخ االندماج الوطين 

 العملية الدميقراطية

االقتراب من
 األهداف الوطنية

الشرعية ترسيخ 
 الدستورية

إجنازات العملية مشاركة  سياسة فعالة بناء منظمات اجملتمع
 الدميقراطية

 انتشار الثقافة الدميقراطية
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  1"صامويل هانتنغتون"عند  يوضح موقع عملية التحول الدميقراطي على مستوى اهتمام املؤسسات الدولية :)03(رقم شكل 
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سياسات أمريكية و أوروبية مشجعة        
تصرحيات كبار مسئولني –معونات        

 تعزيز

بيئة إقليمية و عاملية

معدالت تنمية اقتصادية 
 عالية

 

 تغريات دينية

اع عدد أصحاب الدرجات التعليمية األعلى ارتف
 معدالت أعلى من الثقة، الرضاء و ميل للمنافسة

دور للمؤسسة الدينية و رجال الدين  •
 .كمعزز للمنادين بالدميقراطية

 دفع احلماس و روح مقاومة الطغيان •

قيم االدخار و العمل و التجارة  •
  .واملشروعات

التحول 
 الدميقراطي

بيئة إقليمية و عاملية

العدوى من التحول يف حاالت مماثلة:كرات الثلج

توسيع الطبقة
 الوسطى

مساندة و تعزيز عامل
صاديالنمو االقت  



 - 301 -

  اجلــــــداول -
  
  
  

  1يوضح أمناط النظم التسلطية و عملية التحول الدميقراطي  )01( رقمجدول 
  
  

  املوقف من التحول الدميقراطي تداول السلطة سلميا  النمط

 عسكري

 .ال يسمح العسكريون بتداول السلطة عادة -

  
ال يسمح العسكريون باملشاركة السياسية،  -

  .ويرون فيها نوعا من التسيب و الفوضى
قد يعترب العسكريون أنفسهم األجدر باحلكم وقد  -

كن بندر يعلنون ان سيطرهتم على السلطة مؤقتة، ل
 .تنازهلم للمدنيني عن السلطة طواعية

  

يرفضون التعددية ، وال يسمحون بوجود  -
أحزاب و حيتفضون حبكم اداري ، وحتظى 
املؤسسة العسكرية بالتفوق املطلق بني 
مؤسسات النظام، و حيظى أعضاؤها مبزايا 

  .هائلة عادة
متدين أمليرتدي العسكريون الزي املدين، على -

هم قد يعسكرون اجملتمع املدين النظام ، لكن
ويفضلون تويل العسكريني املناصب الرئيسية يف 

  الدولة

قد يتحالف العسكريون مع قوى أخرى،  -
برجوازية أو أجنبية أو مع أجهزة االمن أو مع 

 .امللك

  

مناورة العسكريني و مراوغتهم عندما حيني وقت  -
  .  االنسحاب من السياسة

 

  مدين

لوطن العريب عادة ملكيات النظم املدنية يف ا -
مطلقة، أو نظم منتخبة، لكن اخلضوع للملك 
أو الرئيس يصاحبه مظاهر سلطوية عامة، 

  .وهترب من تداول السلطة بوسائل شىت

احلكومات املدنية أكثر مالئمة عادة للتحول  -
الدميقراطي ولتحقيق متطلبات الدميقراطية 
وشروطها ، لكن قد ترد استثناءات على 

  .ذلك

ب حز
أو (واحد 

اليوم تعددية حزبية التسلطيةتتبىن معظم النظم -
شكلية مع سيطرة حزب واحد ال خيتلف كثريا 

  . عن نظم احلزب الواحد التقليدية

عادة شعارات ) املسيطر(يتبىن احلزب احلاكم  -
دميقراطية، وإجرءات تنمحه الطابع الدميقراطي 
ود شكال وتسلب منافسيه من مقومات أي وج

                                                 
 .87 – 86سابق، ص المرجع نفس الالقصبي،  - 1
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حزب 
  )مسيطر

  . حقيقي بطرق شىت
تعاين هذه النظم من ظاهرة اندماج احلزب يف  -

الدولة، مما يعوق املنافسة احلزبية و يقوض تكافؤ 
الفرص و يقضي على إمكانية تداول األحزاب 

  .   للسلطة

تتمسك األحزاب الصغرية حبقوقها يف التعبري  -
، لكنها تظل تعمل يف ةاملشاركوالتمثيل و 

  .د مالحمه احلزب املسيطرسياق يرمسه و جيد

متثل األحزاب أمهية شكلية لكنها أساس للديكور  -
الدميقراطي، و قد يفلح احلكم يف إضعاف 

  . األحزاب و تعميق االنشقاقات و التناحر بينها

  

تعددية 
  حزبية

تشهد بعض النظم تعددية حزبية تسمح بتداول  -
للسلطة، رغم ما تثريه بعض اآلراء من حتفظات 

نسبة  –أحزاب مصطنعة قبيل االنتخابات (بشأهنا 
 ).كبرية من املقاعد احلزب الواحد

تفترض التعددية احلزبية حرية التنظيم و حرية  -
  .تكوين األحزاب

التعددية احلزبية أكثر مالئمة للتحول  -
 .الدميقراطي

مطلوب توافر حد أدىن من التوازن بني  -
  .األحزاب و شروط املؤسسية لديها

فردية 
  مطلقة

يتخلى احلاكم الفرد عادة عن سلطاته املطلقة  ال -
طواعية، بل حيتفظ هبا و قد يراوغ يف سبيل ذلك 
بأساليب شىت، و السماح بتداول السلطة معناه 
إزالة الدكتاتور، وهذا يتناقص و جوهر هذا النوع 

  .من النظم

النظم األوتوقراطية ال تتالءم و متطلبات  -
 .الدميقراطية

تاتور يف كل األحوال ال يسمح احلاكم الدك -
  .بتحوالت دميقراطية حقيقية

تعددية 
  مقيدة

قد يشهد النظام السياسي مرونة و توسيعا لنطاق  -
اختاذ القرارات، لكن النظم السلطوية تتسم بضيق 
هذا النطاق دائما، و استبعاد قطاعات اجملتمع 

  .الواسعة

يف التعددية املقيدة قد تتخذ خطوات يف سبيل  -
طية، و إن ظلت ذات طبيعة حتوالت دميقرا

صحافة حرة  –انتخابات حرة نسبيا (جزئية 
لكنها تظل بعيدة عن حتول ...) نوعا 

  .دميقراطي حقيقي
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  1البدائل املتاحة أمام اجملتمعات العربيةيبني )  02( رقم جدول 
  

  الدميقراطية الليربالية  سلطية التنافسية الت التسلطية التقليدية  

تأسيس إجراءات-
انتخابات حرة و (احلكم 

  )نزيهة دورية تنافسية

مزورة أو غري تنافسية إن
  وجدت

تنافسية تنتج تداوال   تنافسية متوترة
  سلميا للسلطة

عمليات الضبط -
السياسي و تعدد مراكز 

املساءلة (صنع القرار 
ية، الشفافية الربملان

اإلدارية،الفعالية 
  )القضائية

اش السياسي احلر و املؤثر غياب واضح لعمليات النق
على حنو ينال من القدرة على كشف احلقائق، 

مكافحة الفساد، توسيع البدائل أو حتديد املسؤولية 
  .السياسية

وجود لكل العمليات 
  املشار إليها

احلقوق السياسية -
حرية التعبري الفردي و (

  )اجلماعي و اإلعالمي

  متوفرة حمدودة و مشروطة ضعيفة إن وجدت

درجة التزام النخبة -
  بالقيم الدميقراطية

 شكلي و يأيت ضعيف
كاستجابة لضغوط 

داخلية ضعيفة خارجية و
انفتاح سياسي حمدود (

  ). LPLأو 

أو استجابة /عال و 
أو / لضغوط خارجية و 

  .خارجية قوية

 

  

                                                 
 .24عبد الفتاح، معتز باهللا، مرجع سابق، ص  1
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  1.يتضمن وضع األحزاب يف الوطن العريب )03(رقم جدول 
  

 عدد األحزاب املمنوعة عدد األحزاب السياسية احلكومية عدد األحزاب املصرح هبا  البلد
  -  - 36  األردن
  4  6 37  اجلزائر
  مجاعات سرية 9  1 15  السودان
  19  1 1  العراق
  1  7 22  املغرب
  -  2 5  اليمن
  9  1 7  تونس
  6  1 6  سوريا
  -  1 6  فلسطني
  -  - 18  لبنان
  مجاعات سرية 10  - -  ليبيا
  10  1 16  مصر
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   2005.1 – 1998تطور عوائد صادرات النفط العربية من يبني  )04(جدول رقم 
  

  )القيمة بالدوالر(
  2005  2004  2003  2002  2001 2000 1999 1998  الدولة
  3424  2844  2373  2015  1917 2588 2555 1728  مصر
 22218 13862 12300 12370 11736 12920 7556 5970  اجلزائر
 27804 18653 12780 10482 10875 13230 7734 6140  ليبيا
  **  **  ** **  ** ** 410 282  تونس
  3537  2987  2704  2484  2163 2743 1916 1320  سوريا
  5461  3191  1908  1512  1495 945 00 00  السودان
  3724  3052  2107  1607  1538 3100 6220 1420  اليمن
 24058 17751  8627 10400 15685 18150 12104 6790  العراق
 41791 25264 18607 17300 22414 26148 15021 10260  اإلمارات
  2866  3112  2677  1806  1054 2589 1706 800  البحرين
 147674 97654 74835 63814 59788 70866 44934 31980  السعودية
 13829  9726  7500  6885  6964 8734 4885 3110  قطر
 40183 24741 19002 14057 14976 18183 11077 8471  الكويت
 13373  9105  8080  7969  7697 8800 5685 3860  عمان

 349942 243493 173500 152702 159302 188189 118045 82131 إمجايل الدول العربية
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
و التقرير االقتصادي العربي الموحد ، 301، ص 2003األمانة العامة، : القاهرة .2003التقرير االقتصادي العربي الموحد جامعة الدول العربية،  -1 
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  20051عدد السكان و الناتج القومي و نصيب الفرد منه يف البلدان العربية مقارنة باملتوسط العاملي عام  )05(جدول رقم 
  

عدد السكان باملليون   الدولة
  نسمة

الناتج القومي االمجايل باملليار
طبقا لسعر الصرف (دوالر 

  )السائد

متوسط نصيب 
الفرد منه 

  )بالدوالر(

الناتج القومي االمجايل باملليار 
طبقا لتعادل القوى (دوالر 

  )الشرائية مع الدوالر

متوسط نصيب 
  الفرد منه

  4440  329  1207 89.3 74  مصر
  6770  222  3125 103.5 32.8  اجلزائر
  5280  29  2389 12.9 5.4  األردن
  24010  80.8  28857 80.8 2.8  الكويت
  5740  21  5667 22.1 3.9  لبنان
  2150  7  444 1.6 3.1  موريتانيا
  4360  132  1672 52 31.1  املغرب
  14680  37  11880 29.7 2.5  عمان
  14740  362  13307 307.4 23.1  السعودية
  2000  72  831 28.5 34.3  السودان
  3740  71  1387 25.1 18.1  سوريا
  00  00  00 00 10.1  الصومال
  7900  79  2880 28.8 10  تونس
  920  19  758 16.3 21.5  اليمن

  00  00  950 3.8 4  الضفة و غزة
  21290  15.5  19714 13.8 0.7  البحرين
  2240  1.8  875 0.8 0.8  جيبويت
  00  31.7  1132 31.7 28  العراق
  00  41.6  6303 41.6 6.6 ليبيا
  00  34.2  48857 34.2 0.7 قطر

  24090  133.6  28426 133.6 4.7  اإلمارات
إمجايل الدول 
  5403  1719.2  3320  1056.4  318.2  العربية

  9420  60644  6987 44983 6438  العامل
  57.4  2.8  47.5 2.4 4.9نسبة العرب من 

                                                 
  و،260ص ، 2006األمانة العامة، : القاهرة 2006التقرير االقتصادي العربي الموحد جامعة الدول العربية، -1
 .299-289 and table 6, pp.298-: oxford University Press, 2007 pp.288 New York 2007.Development Report World Bank, 
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  )يف املائة(العامل
  
  
  

 .1يف اجلزائر 1991- 1984تطور معدالت البطالة من سنة :  )06(رقم  جدول
 
 

  
 معدل البطالة القوة املشغلة القوة العاملة السكان السنة

1984 20.880.000 4374.000 3.715.509 15.1%  

1987 22.807.000 4.789.000 3.978.000 17 %  

1989 24.700.000 5.575.000 4.614.000 17.2 % 

1990 25.300.000 5.812.000 4.697.000 19.2 % 

1991 26.000.840 6.045.0000 4.822.000 20.2 % 
  

 
 
 
 
 
 

  2.تطور احلجم النسيب للديون اخلارجية) : 07(جدول رقم 

  
  

السنوات
نسبة إمجايل الدين إىل 
إمجايل اإلنتاج القومي 

 العام

 نسبة إمجايل الدين إىل
 الصادرات

 يلنسبة خدمات الدين إىل إمجا
 الصادرات

198740.03 % 223.7 % 54.5 % 

198845.07 % 284.2 % 47.16 % 

198952 %  229 % 75.25 % 

199048 % 195 % 69 % 

  

                                                 
  .33بهلول، مرجع سابق، ص  - 1
  .17، مرجع سابق، ص» االقتصاد الجزائري بين هبوط أسعار النفط و تضخم الديون الخارجية « -2
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  1األحزاب املعتمدة يف اجلزائر: )08( :ملحق رقم
  

 تاريخ االعتماد الرمزاسم احلزب
 FLN 01-11 -1954 جبهة التحرير الوطين -1
 PSD 14-08 -1989 ي الدميقراطياحلزب االجتماع -2
 PAGS 10-09 -1989 "التحدي"حزب الطليعة االشتراكية -3
 FIS 12-09 -1989 اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ -4
 RDC 12-09 -1989 التجمع من اجل الثقافة و الدميقراطية -5
 PNSD 12-09 -1989 احلزب الوطين للتضامن و التنمية -6
 PRA 28-10 -1989 حزب التجديد اجلزائري -7
 PNA 07-11 -1989 احلزب الوطين اجلزائري -8
 PSL 11-11 -1989 احلزب االجتماعي احلر -9

 FFS 20-11 -1989 جبهة القوى االشتراكية -10
 UFD 26-11 -1989 احتاد القوى الدميقراطيني -11
 PU 26-11 -1989 احلزب اجلمهوري -12
 PUP 27-11 -1989 حزب الوحدة الشعبية -13
 PAHC 06-12 -1989 احلزب اجلزائري لإلنسان رأس املال -14
 FNS 02-12 -1989 اجلبهة الوطنية لإلنقاذ -15
 1989- 12-31  احتاد القوى من اجل التقدم -16
 PUAID 17-01 -1990 حزب الوحدة اجلزائرية اإلسالمية الدميقراطية -17
 MDRA 14-01 -1990 احلركة الدميقراطية للتجديد اجلزائري -18
 PST 27-01 -1990 احلزب االشتراكي للعمال -19
 APUA 27-01 -1990 اجلمعية الشعبية للوحدة و العمل -20
 UDL 03-02 -1990 االحتاد من اجل الدميقراطية و احلرية -21
 PT 26-02 -1990 حزب العمال -22
 MDA 20-03 -1990 احلركة من أجل الدميقراطية يف اجلزائر -23
 PPD 27-06 -1990 تقدمي الدميقراطياحلزب ال -24
 PRP 01-07 -1990 احلزب اجلمهوري التقدمي -25
 MEO 18-07 -1990 حزب األمة -26
 MJD 25-07 -1990 احلركة من أجل الشباب الدميقراطي -27
 MFAI 04-08 -1990 حركة القوى العربية اإلسالمية -28
 RAI 29-08 -1990 ع العريب اإلسالميمالتج -29
 UPA 14-10 -1990 حتاد الشعب اجلزائريا -30
 ANDJ 20-10 -1990 التحالف الوطين للدميقراطيني املستقلني -31
 FDU 12-11 -1990 جبهة اجلهاد من اجل الوحدة -32
 MNI 28-11 -1990 حركة النهضة اإلسالمية -33

                                                 
  .155-154-153بهلول، مرجع سابق، ص  -  1
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 FGI 08-12 -1990 جبهة أجيال االستقالل -34
 AJL 11-12 -1990 حزب من أجل العدالة و احلرية -35
 MAJD 02-01 -1991 احلركة اجلزائرية للعدالة و التنمية -36
 GD 12-01 -1991 اجليل الدميقراطي) احلركة( -37
 RABI 27-01 -1991 التجمع اجلزائري البومديين -38
 MSA 16-02 -1991 احلركة اجلزائرية من اجل األصالة -39
 PAJP 10-03 -1991 احلزب اجلزائري للعدالة و التقدم -40
 PSJT 10-02 -1991 حزب العلم و العدالة و العمل -41
 FAAD 13-10 -1991 جبهة األصالة اجلزائرية الدميقراطية -42
 APL 25-03 -1991 احلزب احلر اجلزائري -43
 PJS 04-04 -1991 حزب العدالة االجتماعية -44
 HAMAS 29-04 -1991 حركة اجملتمع اإلسالمي -45
 PEL 29-04 -1991 يئة و احلرياتحزب الب -46
 JMC 26-05 -1991 اجلزائر اإلسالمية املعاصرة -47
 AHD54 29-05 -1990 1954عهد  -48
 FFP 17-07 -1991 جبهة القوى الشعبية -49
 RNA 17-07 -1991 التجمع الوطين اجلزائري -50
 RUN 24-07 -1991 التجمع من اجل الوحدة الوطنية -51
 OFARIL 08-09 -1991 احلرة زائر الثورية اإلسالميةمنظمة قوى اجل -52
 RNP 29-09 -1991 التجمع من أجل الوحدة الوطنية -53
 RJN 28-10 -1991 جتمع شباب األمة -54
 1991- 10-28  حزب احلق -55
 MRI 09-11 -1991 حركة الرسالة اإلسالمية -56
 FFD 24-11 -1991 جبهة القوى الدميقراطية -57
 MAND 19-01 -1992 ركة من أجل املستقبل الوطين الدميقراطيحزب احل -58
 PND 22-01 -1992 احلزب الوطين الدميقراطي االشتراكي -59
 1992- 01-22  حزب األمان اإلسالمي -60
 1992- 02-19  حزب االحتاد الوطين للقوات الشعبية -61
 1992- 02-19  احلركة الوطنية للشباب اجلزائري -62
 1997- 04-03  الوطين الدميقراطي التجمع -63

 
مارس  06بتاريخ  97/09األحزاب املعتمدة رمسيا بعد مطابقتها لقانون األحزاب الصادر وفقا للمرسوم رقم : مالحظة

 .حزبا سياسيا 25أصبح عددها ال يتجاوز  1997
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 .1990جوان  12يف االنتخابات البلدية و الوالئية  املرشحنييبني عدد :  )09(جدول رقم 
 
  

  

عدد الواليات املترشح فيها االنتماء السياسي
عدد البلديات املترشح 

 فيها

 1520 48 جبهة التحرير الوطينحزب  

 217 39 احلزب االجتماعي الدميقراطي

 56 19 حزب الطليعة االشتراكية

 212 24 التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية

 378 38  و التنميةاحلزب الوطين من أجل التضامن 

 1265 48  اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

 155 40  حزب التجديد اجلزائري

 05 03  احلزب االجتماعي اللربايل

 01 02  احلزب اجلزائري لإلنسان رأس املال

 02 01  حزب الوحدة العربية من أجل اإلسالم و الدميقراطية

 02 01  اجلبهة الشعبية للوحدة و العمل

 1356 48  األحرار 

 
  .1بهة التحرير الوطين و اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ و األحرارج حلزب نالحظ أن أكرب عدد للمترشحني هو

                                                 
1- Quotidien EL-MOUDJAHID, N°( 7776), du 12-06-1990, p 03. 
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  .1990جوان  12يبني نتائج االنتخابات البلدية و الوالية لـ ) :  10 (جدول رقم 
  

 االنتماء
 السياسي

عدد اجملالس
البلدية املتحصل 

 عليها

عدد األصوات
 املكتسبة

بة املئويةالنس
لألصوات 

املقارنة 

عدد اجملالس 
الوالئية املتحصل 

 عليها

عدد األصوات 
 املكتسبة

النسبة املئوية 
لألصوات 

املقارنة 

اجلبهة اإلسالمية 
 57.44 2166887 32 54.25 4331472 854 لإلنقاذ

جبهة التحرير 
 27.53 1308551 14 28.13 2245798 488 الوطين

 02.08 161824 01 11.66 931278 106 األحرار

التحمع من أجل 
الثقافة و 
 الدميقراطية

87 166104 02.08 01 - - 

احلزب الوطين 
 - - 00 01.64 131100 02 للتضامن و التنمية

احلزب 
االجتماعي 
 الدميقراطي

02 84029 01.05 00 - - 

حزب التجديد 
 - - 00 00.82 65450 02 اجلزائري

حزب الطليعة 
 - - 00 00.30 24190 00 االشتراكية

احلزب 
االجتماعي 

 اللربايل
00 4197 - 00 - - 

احلزب اجلزائري 
لإلنسان رأس 

 املال
00 198 - 00 - - 

اجلمعية الشعبية 
 - - 00 - 103 00 للوحدة و العمل
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  .1الدور األول -1991 ديسمرب 26نتائج االنتخابات التشريعية :  )11(جدول رقم  
  

 عدد املقاعد االنتماء السياسي

 188 اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

 25 جبهة القوى االشتراكية

 16 جبهة التحرير الوطين

 03 األحرار

 حنيشعدد املتر التنافس على املقاعد املتبقية يف الدور الثاين

 171 اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

 158 جبهة التحرير الوطين

 13 جبهة القوى االشتراكية

 03 التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية

 07 األحرار

 03 حركة محاس

 02 حركة النهضة

  

                                                 
  .52آتاب بن يوب، مرجع سابق، ص   تم تشكيل هذا الجدول بناءا على المعلومات الواردة في -1
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  .1مواقف السلطة واألحزاب السياسية يف أهم القضايا الوطنية :)12(رقم  جدول

  
 قضايا و مواقف

 حزب التجديد ضةحركة النه حركة محاس جبهة التحرير الرئيس زروال القضايا
حزب التضامن و 

 التنمية
التحاف الوطين 
 اجلمهوري

أرضية الوفاق 
 الوطين

بداية عهد سياسي 
جديد و هي خطوة 

 منقذةلوثبة 

تكريس مبدأ 
الدميقراطية يف إطار 
 الثوابت الوطنية

احلد األدىن الذي 
جيمع كل الشركاء 
و يسمح بانطالقة 

 واعدة

االلتزام هبا يسمح 
بوضع حد 

اوزات و مبنع للتج
قيام دميقراطية 

 خنبوية

متثل أرضية 
النطالقة سياسية 

مرتكزة على 
التعددية و 
 الدميقراطية

تعترب مكسبا جديدا 
يدعم املسار 
 الدميقراطي

 - 

 حكومة ائتالفية

أدعو مجيع الشركاء
السياسيني للعمل 

إىل جانب 
مؤسسات الدولة 
من أجل إجناح 
االنتخابات 
 التشريعية

ا و ال ال نتسرع هل
نرفضها و لكن 

نتساءل بأي مرتبة 
يكون حزبنا ممثال؟ 

 و ملاذا؟

خطوة ضرورية 
إلجناح االنتخابات 
 التشريعية و احمللية

السلطة تربط 
املشاركة يف 

احلكومة باملشاركة 
يف اجمللس االنتقايل 

و حنن نرفض 
املشاركة هبذا 
 الشرط

إحالة تنظيم 
االنتخابات القادمة 
 حلكومة ائتالفية

وقع إنشاء حكومة ت
ائتالفية قبل هناية 

السنة املوافقة على 
 املشاركة

 - 

 األحزاب املقاطعة

أدعو كافة
التشكيالت و 
الشخصيات 
السياسية اليت 

تتوافق أفكارها مع 
قوانني البالد 

لالستفادة من هذه 
األرضية ألهنا 

مكسب اجلزائر 
 كلها

متنينا لو حضرت 
إىل الندوة مجيع 
التشكيالت 

ية اليت تنبذ السياس
العنف و تقبل 
قواعد املمارسة 

الدميقراطية ليكتمل 
الوفاق، و حنن 
نعمل مببدأ األغلبية

ما حدث وفاق 
وطين، و غياب 
البعض لن جيعل 
هذا الوفاق دون 

شبه إمجاع بني أهم 
األحزاب الوطنية و 
هو حد أدىن للعمل 
 بني كل الشركاء

أدعو كل الطبقة 
السياسية مبا فيها 

ة إىل التعهد املقاطع
باحترام ما ورد من 
مبادئ يف أرضية 
الوفاق لتكريس 
 الدميقراطية

حنترم قرارات 
األحزاب الغائبة 

لكن علينا مجيعا أن 
جنعل هذا الوفاق 
القاعدة اليت تبىن 
 عليها اجلزائر

عليها أن تتجاوز 
املصاحل احلزبية 
وضع املصلحة 
العليا فوق أي 

 اعتبار

 - 

 اهلوية الوطنية

بت الوطنية الثوا
تعكس عمق األمة 
اجلزائرية اليت ينبغي 

أن تتدعم 
 بدميقراطية أصلية

يتم التوفيق يف
حترير الفقرات 
اخلاصة باهلوية 

الوطنية إذا أحلت 
على ضرورة 
احملافظة على 
: العناصر الثالث

اإلسالم، العربية، 
 األمازيغية

إن ثقافة الشعب 
ترتكز على 

املقومات اإلسالمية 
مازيغية و العربية األ

ال ينبغي منع 
 اختاذها كمرجعية

ينبغي محاية ثوابت 
اجملتمع اجلزائري و 

تأكيد أصالته 
احلضارية لوضع 

املرتكزات الالزمة 
إلقامة دميقراطية 

 حقيقية

 -  - 

ينبغي منع األحزاب 
اإلسالمية من 

استغالل الدين يف 
شؤون السياسية، 
كما ينبغي ترقية 
 األمازيغية دستوريا

االقتصادية  الوضعية
 و الوطنية

مت برجمة ندوة مماثلة 
للحسم يف 
اخليارات 

االقتصادية و 
 االجتماعية

ربط القضايا 
االقتصادية و 

االجتماعية بوجود 
مؤسسة منتخبة 

 شعبيا

على السلطة أن
تتحمل تدهور 
القدرة الشرائية 

للمواطن يف انتظار 
إشراك املواطن يف 
اختاذ القرارات 

 املناسبة

جتهاد يف نؤمن باال
رفع الظلم و حتقيق 
العدالة و توزيع 
الثروات و إسناد 
 املسؤوليات

 -  - 

تفاؤل فيما يتعلق 
بالوضعية 

االجتماعية و 
االقتصادية و 

جناح  إمكانية
الوضعية االقتصادية 
 و االجتماعية

 .للهيئات التابعة هلماملواقف مأخوذة من التصرحيات الرمسية لرؤساء األحزاب برئيس الدولة، و هي ملزمة :مالحظة

                                                 
  .17، ص  1996سبتمبر 30، يوم ) 352(، عدد يا دوليةمجلة قضا .» الوفاق الجزائري و محاولة االنفالت من األزمة «أنيس، رحماني،  - 1 
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  .19951يبني نتائج االنتخابات الرئاسية لسنة :  )13(جدول رقم  

  
  

  %النسبة املئوية  عدد األصوات 

  15.261.731 المسجلون

 75.35 11.500.209 املقترعون

 24.65 3.761.522 الغائبون

 73.07 11.152.507 األصوات املعرب عنها

 02.28 347.722 األصوات امللغاة

 61.29 6.834.822 اليمني زروال

 26.06 2.907.356 حنناح حمفوظ

 08.94 996.835 سعيد سعدي

 03.70 413.032 نور الدين بوكروح

  
عن مقاطعة االنتخابات الرئاسية املقررة يوم  1995سبتمرب  29أعلنت اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين يوم : مالحظة

  . جانب جبهة القوى االشتراكية و حركة النهضةإىل 1995نوفمرب  16

                                                 
  .10، مرجع سابق، ص» …صراعات النخب «الصيداوي،  - 1
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  .19971جوان  05نتائج االنتخابات التشريعية يوم ):  أ 14( جدول رقم 
  

 عدد القاعد االنتماء السياسي

 156 التجمع الوطين الدميقراطي

 69 "محس"حركة جمتمع السلم

 62 جبهة التحرير الوطين

 34 حركة النهضة
 20 يةجبهة القوى االشتراك

 19 التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية
 04 حزب العمال

 11 "األحرار"املستقلون
  

  .19972جوان  05نتائج االنتخابات التشريعية ليوم  ):ب  15(جدول رقم 

  
 عدد املقاعد عدد األصوات االنتماء السياسي

 156 3.533.434 حزب التجمع الوطين الدميقراطي
 69 1.553.154 حزب محس

 62 1.497.285 حزب جبهة التحرير الوطين
 34 915.446 حزب النهضة

 20 527.848 حزب جبهة القوى االشتراكية
 19 442.271 حزب التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية

 11 459.233 قوائم األحرار
 04 194.493 حزب العمال

 03 65.371 احلزب اجلمهوري التقدمي
 01 51.090 االحتاد من اجل الدميقراطية و احلريات

 01 36.374 احلزب االجتماعي اللربايل
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .10صيداوي، مرجع سابق، ص - 1
يتعلق بنتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني،  97/01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اإلعالن رقم،  - 2

  .5-4، ص )40العدد  1997جوان  11ليوم  الجريدة الرسمية(، 1997 جوان 09المؤرخ في 
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 .19971أكتوبر 23يبني نتائج االنتخابات احمللية ليوم : ) 16(جدول رقم 
 
  

  

 االنتماء السياسي
 عدد املقاعد عدد األصوات

 %النسبة  الوالية %النسبة  البلدية الوالية البلدية

 52.44 986 55.18 5.453.7874.972.6667242 التجمع الوطين الدميقراطي

 19.84 373 21.82 2.026.2001.166.4192864 جبهة التحرير الوطين

 13.83 260 6.78 1.203.929890 995.044 حركة جمتمع السلم

 02.92 55 4.91 645 311.095 343.379 جبهة القوى االشتراكية

 06.80 128 2.21 290 744.730 404.566 حركة النهضة

 02.66 50 3.38 444 281.247 265.844التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية

 - 0 0.20 26 6.399 20.216 احلزب الوطين للتضامن و التنمية

 - - 0.32 43 22.554 58.590  حزب التجديد اجلزائري

 - - 0.06 08 - 117.41 حزب العمال

ل الدميقراطية و االحتاد من أج
 - - 0.11 15 - 17.214 احلريات

 - - - 06 - 6.314 احلزب اجلمهوري التقدمي

  
 
 

                                                 
  .53بن يوب، مرجع سابق، ص  -1
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19991يبني نتائج االنتخابات الرئاسية لسنة  )17(رقم جدول   
 

  
  النسبة املئوية  عدد األصوات املرشحني/الناخبني 

    17.494.136 .الناخبني املسجلني -
  ℅ 60.25  10.539.751 .الناخبني املقترعني -
  ℅ 73.79  07.442.139 .عبد العزيز بوتفليقة -
  ℅ 12.53  01.264.094 .اإلبراهيميامحد طالب -
  ℅ 03.95  398.416 .سعد جاب اهللا عبد اهللا -
  ℅ 03.17  319.523 .آيت امحد حمند حسني -
  ℅ 03.09  311.908 .مولود محروش -
  ℅ 02.24  226.371 .مقداد سيفي -

  
  20042نتائج االنتخابات الرئاسية لسنة يبني  )18(رقم جدول 

 
  النسبة املئوية  عدد األصوات األحزاب/الناخبني 

    18.097.255 .الناخبني املسجلني -
  ℅ 58.07  10.508.777 .الناخبني املقترعني -
  ℅ 84.99  08.651.723 .عبد العزيز بوتفليقة -
  ℅ 06.42  653.951 .علي بن فليس -
  ℅ 05.02  511.526 .سعد جاب اهللا عبد اهللا -
  ℅ 01.94  197.111 .سعيد سعدي -
  ℅ 01  101.630 .لويزة حنون -
  ℅ 0.63  63.761 .فوزي رباعني -

 
 

  

                                                 
  .16/04/1999وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم  إعالن -  1
  .09/04/2004وزارة الداخلية و الجماعات المحلية يوم  إعالن -  2



 - 318 -

 20021يبني نتائج االنتخابات التشريعية لعام  )19(جدول رقم 
  

  عدد املقاعد/ عدد األصوات   األحزاب/ الناخبني  
  17.981.042 .الناخبني املسجلني -
  08.287.340 .الناخبني املصوتني -
  ℅ 46.09 .نسبة املشاركة -
  .مقعد 199 .حزب جهة التحرير الوطين -
  .مقعد 48 .التجمع الوطين الدميقراطي -
  .مقعد 38 .حركة جمتمع السلم -
  .مقعد 43 .حركة االصالح الوطين -
  .مقعد 21 .حزب العمال -
  .مقعد 19 .التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية -
  .مقعد 20 .جبهة القوى االشتراكية -
  .مقعد 01 حزب النهضة -

  
  

  20072يبني نتائج االنتخابات التشريعية لعام  )20(رقم جدول 
 

  عدد املقاعد/ عدد األصوات   األحزاب/ الناخبني  
  مليون 18 .الناخبني املسجلني -
  مليون 07 .الناخبني املصوتني -
  ℅ 36 .نسبة املشاركة -
  .مقعد 136 .حزب جهة التحرير الوطين -
  .مقعد 61 .لتجمع الوطين الدميقراطيا -
  .مقعد 52 .حركة جمتمع السلم -
  .مقعد 33 .املستقلني -
  .مقعد 26 .حزب العمال -
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  10/10/20021نتائج االنتخابات احمللية البلدية و الوالئية يف  )21(جدول رقم 

 
  النسبة املئوية  عدد األصوات األحزاب/الناخبني 

    17.981.042 .الناخبني املسجلني -
  ℅ 50.11  08.287.340 .الناخبني املصوتني -
  ℅ 36.60  02.501.003 .حزب جهة التحرير الوطين -
  ℅ 21.21  01.263.461 .التجمع الوطين الدميقراطي -
  ℅ 09.28  960.218 .حركة اإلصالح الوطين -
  ℅ 05.13  198.023 .جبهة القوى االشتراكية -

  
  

  29/11/20072يبني نتائج االنتخابات احمللية البلدية و الوالئية ) 22(رقم  جدول
  

  النسبة املئوية عدد األصوات األحزاب/ الناخبني  
    مليون 18 .الناخبني املسجلني -
  ℅ 44.09  مليون 08 .املصوتنيالناخبني -
   .مقعد 4201 .حزب جهة التحرير الوطين -
   .مقعد 3426 .التجمع الوطين الدميقراطي -
   .مقعد 1578 .جبهة الوطنية اجلزائرية -
   .مقعد 1495 .حركة جمتمع السلم -
   .مقعد 958 .حزب العمال -
   .مقعد 605 .التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية -
   .مقعد 566 .ى االشتراكيةجبهة القو -
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  1يتضمن أبرز بنود مبادرة الشرق األوسط الكبري )01( رقموثيقة 
  

وتضم املبادرة بشكل عام برنامج  2004عام  جوانطرحت مبادرة الشرق األوسط الكبري يف قمة الدول الثماين يف شهر            
  :ثالثة حماور هي وتتلخص اخلطوط العامة للمبادرة يف. يذللعمل لوضع اإلستراتيجية املتقدمة للحرية موضع التنف

  :من خالل االلتزام بعدد من املبادرات أمهها تشجيع الدميقراطية واحلكم الرشيدالشق السياسي ويتمثل يف : أوال
مي مساعدات مبادرة االنتخابات احلرة بالتعاون مع البلدان اليت تظهر استعدادا جديا إلجراء انتخابات حرة، من خالل تقد •

 .وتقدمي التقارير" االستجابة للشكاوى"واملشاركة يف الرقابة على االنتخابات و 

 .تعزيز الزيارات املتبادلة والتدريب على الصعيد الربملاين •

 .لتدريب القيادات النسائية على وجه اخلصوصوالقادة  دإلعداإنشاء معاهد  •

 .تشجيع اإلصالح القانوينتقدمي املساعدات القانونية للمواطنني العاديني و •

 .تعزيز مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد وإطالق واحد أو أكثر من برامج جمموعة الثماين حول الشفافية يف املنطقة •

لى السماح ملنظمات اجملتمع املدين السياسية عتشجيع تطوير منظمات فاعلة للمجتمع املدين من خالل تشجيع حكومات املنطقة  •
 .، مع زيادة التمويل املباشر لتلك املنظمات" تعمل حبرية" أن 

 :من خالل عدد من املبادرات أمهها إصالح التعليم وبناء جمتمع املعرفةتشجيع : ثانيا
مبادرة التعليم األساسي اليت هتدف إىل حمو األمية يف املنطقة اليت من املفروض أن تتكامل مع مبادرة املم املتحدة اليت أطلقت  •

 .حتت شعار حمو األمية كحرية 2003 لنفس الغرض عام

تكوين فرق حملو األمية تستهدف حمو أمية املرأة بالدرجة األوىل، باإلضافة إىل تدريب النساء على مهنة التدريس لكي يكن ركيزة  •
 .لتعليم غريهن

 .ت الدوليةمبادرة التعليم عن بعد والتعليم يف اإلنترنت وتوفري وتوسيع االتصال بالكومبيوتر وشبكة املعلوما •

  :من خالل عدد من املبادرات أمهها الفرص االقتصاديةتوسيع  :ثالثا 
مبادرة متويل النمو واليت تسعى إىل تقوية وزيادة فاعلية القطاع املايل، ومنح قروض للمشروعات الصغرية، خاصة اليت تديرها  •

 .ةالنساء، وإنشاء مؤسسات إقراض على غرار البنك األورويب لإلعمار والتنمي

 .إصالح النظام املايل وحتسني اخلدمات املصرفية ودعم اقتصاد السوق، وحترير اخلدمات املالية •

 ". الشرق األوسط الكبري " مبادرة التجارة وهتدف إىل تشجيع التجارة البينية يف  •
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  .1تضمن ملخص وثيقة اإلسكندرية وحول اإلصالح يف العامل العريبت )02(وثيقة رقم 

  
، وقد اعترفت يف جوهرها بقضايا اإلصالح اليت طرحت يف مبادرة الشرق األوسط الكبري، 2004درت الوثيقة يف مارس ص        

بينما جتاوزت تلك املبادرة وتقدمت عليها يف طرح مطالب سياسية أكثر جذرية، واليت جاءت يف أغلبها من أجندة القوى اإلصالحية 
إلغاء قانون : سكندرية تصورا لإلصالح يعتمد على جمموعة من املطالب، يأيت يف مقدمتها وقد وضعت وثيقة اإل.واملعارضة املصرية

الطوارئ، وإجراء إصالحات دستورية تكفل ضبط هيمنة السلطة التنفيذية، وإجراء انتخابات عامة تعددية لرئيس الدولة، وزيادة 
  :أربعة حماور هي احلريات السياسية واملدنية وتنقسم الوثيقة إىل

  :اإلصالح السياسي -أوال
 .كفالة حريات التعبري بكافة صورها وأشكاهلا، ويف مقدمتها حرية الصحافة ووسائل اإلعالم السمعية والبصرية واإللكترونية •

االعتماد على االنتخابات احلرة، مركزيا وال مركزيا، وبشكل دوري، لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، يف حتقيق  •
 .لالمركزيةأقصى قدر ممكن من ا

  :اإلصالح االقتصادي -ثانيا
 .خفض معدالت التضخم من خالل ثالوث برامج التثبيت واخلصخصة والتحرير االقتصادي •

 .االهتمام بعمالة الشباب وجودة التعليم واخلدمات االجتماعية والربامج املساندة للمشروعات الصغرية •

  :اإلصالح االجتماعي -ثالثا   
قيم اليت ال تزال تؤثر بالسلب يف احلياة العربية كقيم اخلضوع والطاعة على سبيل املثال و إحالل إعادة النظر يف بعض ال •

 .قيم االستقاللية واحلوار والتفاعل اإلجيايب حملها

 .توجيه اجملتمعات العربية حنو اكتساب ونشر وإنتاج املعرفة، وذلك للوصول إىل جمتمع املعرفة •

 .ضمان االستقالل األكادميي هلا، سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصةمتويل ودعم مؤسسات التعليم مع  •

  :اإلصالح الثقايف -رابعا   
ترسيخ أسس التفكري العقالين والعلمي بتشجيع مؤسسات البحث العلمي وتوفري التمويل الالزم هلا، وإطالق حريات  •

 .اجملتمع املدين يف تنميتها

إىل جتسيد الطابع احلضاري التنويري للدين مبا يقتضيه ذلك من إطالق احلريات  االستمرار يف جتديد اخلطاب الديين سعيا •
 .الفكرية، وفتح أبواب االجتهاد

 .  على النشاط الفكري والثقايف مبا يدعم حرية الفكر، وحيرك عملية اإلبداع قابةرالإلغاء أشكال  •
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  1"أرضية احلوار الوطين"ء يف الوثيقة نتائج ندوة الوفاق الوطين، ملخص ألهم ما جا): 03(وثيقة رقم 
  

و قد أقر مجيع املشاركني يف الندوة تأييد النظام السياسي التعددي اجلديد و : العناصر املؤلفة ألرضية الوفاق الوطين
  :حترامااستكمال بدءا الصرح املؤسسايت على أساس من 

  .املكونات األساسية للهوية الوطنية -
 .سيةمبادئ و أطر التعددية السيا -
 .الدميقراطية كاختيار للشعب اجلزائري -
  :املكونات األساسية للهوية الوطنية و هي. أوالً

و هو دين الدولة، و جيب أن يكون يف منأى عن كل التصرفات أو مناورة تكون مصدرا للفتنة، : اإلسالم -
افة الوسائل من أجل كما جيب احملافظة عليه من االستعمال السياسي، و ستواصل الدولة اجلزائرية تعبئة ك

احملافظة و الترقية الدائمة لقيم اإلسالم، و ستسهر على محاية أماكن العبادة من كل نشاط خارج عن نشاطها 
  .األصلي

حيث يستمد البعد العريب للهوية الوطنية مصدره من القيم احلضارية العربية اإلسالمية و اللغة : العروبة -
أحد أسس اهلوية . ية للبالد و اليت جعل منها الشعب عامال لوحدتهالعربية، و هي اللغة الوطنية والرمس

 .أو حزبية ةالوطنية، فيجب إبعادها عن أية حماولة  هتدف إىل جعلها أداة سياسية أو إيديولوجي
و هي تراث جلميع اجلزائريني، وأحد أسس اهلوية الوطنية، و من مث فهي يف منأى عن االستعمال : األمازيغية -

السياسي، و ستسهر الدولة على إعادة االعتبار هلا و ترقيتها يف خمتلف القطاعات التربوية و الثقافية  احلزيب و
 .و اإلعالمية

  : مبادئ و أطر التعددية السياسية. ثانيا
  :لالنتخابات، و تتشكل مما يلي مرشحو هي ملزمة جلميع فعاليات احلياة السياسية الوطنية وكل 

و املتمثلة يف تعزيز الوحدة و االستقالل ووضع املصلحة 1954نوفمرب / أو تشرين الثايناحترام و جتسيد مبادئ  -1
الوطنية فوق كل االعتبارات و إقامة املبادئ اإلسالمية و احترام كل احلريات األساسية و تعبئة كل الطاقات و كل 

  .املوارد الوطنية يف خدمة األمة
تزام هبما، فال يقبل أي خرق هلما ألنه يعرض األمة للخطر و يهدد احترام الدستور و قوانني اجلمهورية و االل -2

 .الدميقراطية ذاهتا
أو البقاء فيها و عدم السكوت عنه، فالعنف هو / أو عمل سياسي للوصول إىل السلطة/ نبذ العنف كوسيلة تعبري -3

مستقبال إال يف إطار القوانني و  النفي بعينه للدميقراطية، ومن مث فإن الوصول إىل السلطة أو البقاء فيها لن يتحقق
 .باللجوء إىل قوانني االقتراع حبرية و دميقراطية طبقا إلرادة الشعب و سيادته

احترام احلريات الفردية و اجلماعية و احترام حقوق اإلنسان، و ستعكف الدولة على ذلك يف كل وقت و يف كل  -4
 .الظروف
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ية، إذ لكل شعب احلق يف إقامة نظامه الدميقراطي الذي يستمد التمسك بالدميقراطية يف ظل احترام القيم الوطن -5
قوته من مصادر قيمه الوطنية األصلية اليت تصنع عظمة كل أمة، و من مث فإن الشعب اجلزائري عرب مؤسسات 

ة، كما للدولة اجلزائري اجلمهورية و منها األحزاب السياسية يرفض أية إرادة و أية حماولة للتدخل يف الشؤون الداخلية
 .يلتزم بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

و تكريس إرادة األغلبية و التعددية السياسية هي جوهر  اآلراءتنبين التعددية السياسية اليت تقتضي تنوع  -6
 .نوفمرب/ احلر للشعب اجلزائري السليم وفقا لقيم ثورة تشرين الثاين االختيارالدميقراطية 

 .داول على السلطة عن طريق االختيار احلر للشعباحترام مبدأ الت -7
  .و تكفل الدولة و مؤسساهتا هذا االختيار : الدميقراطية التعددية اختيار سيد للشعب اجلزائري. ثالثا

رضية تشكل مكسبا جديدا يندرج يف سياق املبادئ األساسية لثورة و يف اخلتام أكدت الوثيقة أن هذه األ
كما تشكل ترمجة لوفاق سياسي وقين حول احترام املبادئ األساسية و الثوابت الوطنية، إضافة نوفمرب، / تشرين الثاين

  .إىل كوهنا قاعدة انطالق جديد ألمة متصاحلة مع ذاهتا و سائرة بكل عزم و ثقة على درب تقوميها الوطين
لرئيس اجلمهورية لتكييف هذه املواعيد مع أما ملحق املواعيد االنتخابية فقد مت اقتراح املواعيد اآلتية مع إفساح اجملال 

  .املستجدات املمكنة مبا خيدم املسعى املنتهج للخروج من األزمة
  .1996استفتاء حول مراجعة الدستور قبل هناية عام  -
 .1997االنتخابات التشريعية يف النصف األول من عام  -
 .1997االنتخابات احمللية التشريعية يف النصف الثاين من عام  -
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