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        انحًد هللا انري هداًَ و جعهًُ يسهًت وأَاز دزبً فً انعهى و انًعسفت و وفمًُ

 . فً إحًاو دزاسخً و إَجاش هرا انعًم

 

انخً حفضهج باإلشساف عهى زنودة منى - أ-    أحمدو بجصٌم انشكس إنى األسخاذة انفاضهت 

بحثً هرا و شجعًُ فً كم يسة عم انسٍس لديا السخكًال فصىل انبحث،ولد اسخفدث يٍ 

حىجٍهاحها انبُاءة و َصائحها انًفٍدة و يساعدحها انًخىاصهت نبهىغ األهداف انًىجىدة فً هرا 

انبحث كًا أسدي انشكس و انخمدٌس ألساحرحُا انكساو بكهٍت انحمىق و انعهىو انسٍاسٍت، لسى 

.  انعهىو انسٍاسٍت انرٌٍ ساعدوًَ و زافمىًَ طٍهت يشىازي اندزاسً نًا برنىِ يٍ يجهىداث

دوٌ أٌ اَسً كم يٍ ساعدًَ يٍ لسٌب أو يٍ بعٍد نخحمٍك هرا انًشسوع وأخص بانركس 

شيالء فً اندزاست، و عائهت انكسًٌت انخً ساعدحًُ عهى حىفٍس انظسوف انًالئًت فً إحًاو 

 انخً كاَج انسُد األول إلحًاو عًهً " عهىي فسٌال"دزاسخً دوٌ أٌ أَسى األخج و انصدٌمت 

  

 . انرٌٍ أحشسف بمبىنهى يُالشت انًركسةأعضاء اللجنـــــة الكـــــرام     و ال ٌفىحًُ أٌ أشكس 

 

 

 

 

 

  

 

 



 مقـدمـة

 

 ~ أ ~
 

  

   تعتبر عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً واحدة من أهم المالمح الرئٌسٌة للتطور السٌاسً الذي شهدته دول 

العالم الثالث مع نهاٌة الثمانٌنات و النصف األول من التسعٌنات من القرن العشرٌن، حٌث تزاٌدت معها 

 .حاالت اإلنتقال من نظم ال دٌمقراطٌة إلى نظم أكثر دٌمقراطٌة، تقوم على التعددٌة السٌاسٌة

   و قد أدت هذه التطورات إلى امتداد هذه الموجة إلى المنطقة العربٌة التً عرفت حراكا سٌاسٌا نشٌطا 

 .تمٌز بتصاعد حجم وحدة المطالب

و الجزائر على غرار جل الدول العالم ، انضمت إلى هذه الحركة و ذلك جراء المشاكل العدٌدة التً      

 . كان ٌعانً منها النظام الجزائري على مستوى السٌاسً و اإلقتصادي

كما تعتبر كذلك دراسة عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً داخل األنظمة السٌاسٌة العربٌة من بٌن أهم      

المواضٌع الهامة لمعرفة منظومة المؤسسات و القوانٌن، و شكل الحكم بصفة عامة داخل الدولة، خاصة 

فً ظل الدولة الحدٌثة المتسمة بتعدد مجاالت تدخلها و كذلك زٌادة المطالب و الحاجٌات من طرف 

مواطنٌها، و إن كانت المطالب المرتبطة خاصة بتحقٌق الدٌمقراطٌة من أكبر التحدٌات للدولة الحدٌثة، 

فإن تحقٌقها لن ٌكون بالشكل الجٌد إال فً وجود مؤسسات و هٌئات محلٌة تسمح قدر اإلمكان الشتراك 

 .و كذا استفادته من هذا القرار. المواطن فً القرار

 1989، و صدور دستور 1988 أكتوبر 05حٌث تأسست فكرة الدٌمقراطٌة فً الجزائر بعد أحداث      

أٌن شهدت الجزائر تحوال سٌاسٌا فً نظامها السٌاسً، و كانت الصورة الغالبة و البارزة لهذا التحول 

 تتمثل فً اإلنتقال من نظام الحزب الواحد القائم على األحادٌة السٌاسٌة و عدم السماح بالتعدد 

 و ال التداول على السلطة بٌن القوى المختلفة إلى التعددٌة السٌاسٌة التً تعد إحدى السمات البارزة 

 .للدٌمقراطٌة

 التً أحدثت نقلة نوعٌة فً تارٌخ النظام 1988وبعد األحداث العنٌفة التً شاهدتها الجزائر عام      

السٌاسً الحاكم القائم على نظام الحزب الواحد فً الحٌاة السٌاسٌة بدأ معها اإللحاح على ضرورة تغٌٌره 

 .باتجاه مفهوم الدٌمقراطٌة المعاصرة أسسها و مؤشراتها

 

 

 

 

 



 مقـدمـة

 

 ~ ب ~
 

 

 أهمية الموضوع

 .من خالل ما سبق فإن هذه الدراسة تكتسً أهمٌة بالغة على المستوٌٌن النظري، العلمً و العملً     

 : على مستوى العلمً 

 إن دراسة الترسٌخ الدٌمقراطً من أهم الدراسات المطروحة على الساحة الفكرٌة، فهو مفهوم     

حدٌث، ٌختلف عن المفهوم الدٌمقراطً، حٌث تؤكد األدبٌات الحدٌثة أن عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً 

تتضمن تتابعا زمنٌا لمراحل تبدأ بالقضاء على النظام السلطوي أول، ثم اجتٌاز المرحلة االنتقالٌة و فً 

 .األخٌر التواصل إلى الرسوخ الدٌمقراطً

 :على مستوى العملً 

تأتً الدارسة لرصد و تحلٌل عملٌة التحول و الترسٌخ الدٌمقراطً فً الجزائر، وبالتالً تطمح إلى 

 .إبراز أهم آلٌات الترسٌخ الدٌمقراطً فً النظام الجزائري

 :أسباب اختيار الموضوع

 :األسباب الذاتٌة

إن األسباب أو المبررات التً دفعتنً إلى اختٌار هذا الموضوع المٌول الشخصً إلى دراسة بعض 

المواضٌع من خاللها ٌمكن مساهمة و لو بالقلٌل فً بلورة التصورات التً تساهم فً عملٌة الترسٌخ 

 .الدٌمقراطً

 .و ذلك بحكم االنتماء إلى وطننا الجزائر

 :األسباب الموضوعٌة 

 .التحوالت العمٌقة التً مست شكل و مضمون الحٌاة السٌاسٌة فً الجزائر بعد التعددٌة السٌاسٌة

تزاٌد االهتمامات بعملٌات التحول و االنتقال إلى الدٌمقراطٌة فً األقطار العربٌة مما جعل من مسألة 

 .طرح التجربة الدٌمقراطٌة فً الجزائر بسلبٌاتها و أجابٌاتها أمرا ملحا

 :الدراسات السابقة

ضمن إطار البحث فً هذا الموضوع تم اإلطالع على مجموعة من المؤلفات و الدراسات األكادٌمٌة 

ذات الطابع السٌاسً و االجتماعً و االقتصادي، حٌث تم التركٌز فٌها على الجوانب التً تخدم 

 :و من بٌن هذه الدراسات نذكر. الموضوع بالدرجة األولى

عملٌة ترسٌخ "مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌة بعنوان 

 "زرٌق نفٌسة"من إعداد " الدٌمقراطً فً الجزائر و إشكالٌة النظام الدوالتً المشكالت و األفاق 



 مقـدمـة

 

 ~ ج ~
 

 " ترسٌخ قٌم الدٌمقراطٌة و بناء المجتمع المدنً" كتاب لألستاذ أحمد مجدالنً بعنوان 

 ".ترسٌخ االنتقال الدٌمقراطً"كتاب لألستاذ عبد الوهاب الطراف بعنوان 

و تأسٌسا على ما سبق فقد عرف النظام السٌاسً فً الدول العربٌة تحوالت كبٌرة نتج عنها التوجه نحو 

الترسٌخ الدٌمقراطً و خاصة فً الجزائر حٌث تمٌز هذا التحول بتفاعالت كبٌرة أثرت فً مختلف 

 المجاالت و كان لها عوائق متعددة من الناحٌة الداخلٌة و الخارجٌة

 : التالٌةاإلشكالية و بذلك نطرح 

ما هً المعوقات الداخلٌة و الخارجٌة فً عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة - 

 بالتركٌز على حالة الجزائر؟

 :  التالٌةالتساؤالت الفرعيةو نتدرج تحت اإلشكالٌة المركزٌة جملة من 

 ما هً الدٌمقراطٌة و ماذا نقصد بالتحول و الترسٌخ الدٌمقراطً؟- 1

 ما هو واقع الترسٌخ الدٌمقراطً داخل األنظمة السٌاسٌة العربٌة و ما هً أهم معوقاته؟- 2

 فٌما تتمثل آلٌات الترسٌخ الدٌمقراطً فً الجزائر و ما هً أهم المعوقات التً واجهتها ؟- 3

 :الفرضيات

كلما كانت هناك تنشئة اجتماعٌة و سٌاسٌة عند األفراد كلما كان هناك نتائج إٌجابٌة فً الوصول  -1

 .إلى الدٌمقراطٌة الحقٌقٌة

 تزداد مظاهر التحول الدٌمقراطً فً المجتمعات النامٌة كلما اشتدت الضغوط الداخلٌة -2

 . و الخارجٌة على القٌادات السٌاسٌة

تتطلب عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً إحداث إصالحات على مستوٌات عدٌدة حتى نصل إلى  -3

 .دٌمقراطٌة حقٌقٌة

 :استنادا إلى اإلشكالٌة المطروحة و الفرضٌات الموضوعة، سٌتم تناول للبناء المنهجً التالً

 مقدمة 

 ٌمثل اإلطار المفاهٌمً و النظري، حٌث نتناول فٌه مختلف المفاهٌم: الفصل األول  -

  و المضامٌن الواردة فً البحث كمفهوم الدٌمقراطٌة، و المضامٌن المختلفة لعملٌتً التحول

 . و الترسٌخ الدٌمقراطً

 عبارة عن دراسة لواقع الترسٌخ الدٌمقراطً فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة: الفصل الثانً -

 و المتمثلة فً العوامل الداخلٌة و الخارجٌة للتحول الدٌمقراطً فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة و 

 كذلك استعراض أهم اآللٌات و معوقات الترسٌخ الدٌمقراطً فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة



 مقـدمـة

 

 ~ د ~
 

تناول مسار عملٌة التحول الدٌمقراطً فً النظام السٌاسً الجزائر و معوقات : الفصل الثالث -

ترسٌخٌة، حٌث سنتطرق إلى عملٌة مسار التحول الدٌمقراطً فً الجزائر و التركٌز على أهم 

 آلٌات الترسٌخ الدٌمقراطً فً الجزائر و فً األخٌر أهم المعوقات السٌاسٌة و القانونٌة

 . و اإلقتصادٌة التً تعٌق عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً فً الجزائر

 .عبارة عن حوصلة لما تم استعراضه فً البحث، و إجابة عن مختلف إشكالٌا ته: الخاتمة 

 :منهج الدراسة 

 باعتبار أن المنهج هو الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث فً الدراسة المشكلة، تتضمن قواعد و خطوات

لإلجابة على أسئلة البحث و اختٌار فرضٌات من أجل الوصول إلى اكتشاف الحقٌقة و الوقوف على 

 :نتائج دقٌقة، ثم االعتماد فً هذه الدراسة على منهجٌة مركبة، تتضمن المناهج التالٌة

 :المنهج التارٌخً

الذي ٌتضمن الجانب التفسٌري التحلٌلً فً الدراسة الظواهر الماضٌة التً ولدت فً ظروف زمنٌة لها 

خصائصها، فال ٌمكن فهم عملٌة التحول الدٌمقراطً و الترسٌخ الدٌمقراطً دون الرجوع إلى االمتدادات 

 و الخلفٌات التارٌخٌة و هو ما سٌمكننا من وصف الحاضر و تفسٌره للوصول إلى الحقائق

 : منهج دراسة حالة

اعتمدنا فً هذه الدراسة على هذا المنهج باعتبار أننا سنتناول عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً فً األنظمة 

 .السٌاسٌة العربٌة بدراسة حالة معٌنة و هً التجربة الجزائرٌة

 :صعوبات الدراسة

إن الموضوع الترسٌخ الدٌمقراطً و معوقات  الداخلٌة و الخارجٌة فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة، من 

المواضٌع الحدٌثة نسبٌا، حٌث كان من الصعب إٌجاد موضوع ٌشمل على هذا النموذج و خاصة 

بالتركٌز على حالة الجزائر، فواجهتنا  بعض الصعوبات فً دراسة هذا الموضوع و ذلك فً قلة 

 .المراجع الشاملة لهذه الدراسة

 

 

 



  و النظري للدراسة يالفصـــــل األول                                           اإلطار ألمفاهٌم
 

~ 1 ~ 
 

 

 : تمهيــد

يمثل ضبط اإلطار النظري لمدراسة وتحديد مفاىيميا ضرورة منيجية ومعرفية ال ينبغي تجاوزىا في أي       

إزالة غموض  قد يتعرض أحداث بحثو  ، األمر الذي يقربو من الموضعية التي تمكنو من الوصول إلى نتائج 

  في البحثةأكثر مصداقية من ىنا فإن ىذا الفصل يستيدف ضبط المفاىيم الرئيسية الوارد

 ، يالديمقراطية  ، التحول الديمقراط) و العالقة اإلرتباطية التي قد نجمع بينيا وبين المفاىيم ذات الصمة 

 (......الترسيخ الديمقراطي

    وكذا وضع الموضوع في إطاره النظري المناسب من خالل التطرق إلى المقاربات النظرية المفسرة أو 

 . الديمقراطي  المداخل النظرية لمتحول الديمقراطي وذلك باعتبار ىناك عالقة متداخمة بين التحول و الترسيخ

 :وعميو سنتطرق ضمن ىذا الفصل إلى النقاط التالية 

 مفهوم الدٌمقراطٌة: المبحث األول -

 مفهوم التحول الدٌمقراطً: المبحث الثانً -

 مفهوم الترسٌخ الدٌمقراطً: المبحث الثالث -

 

 

 

 

 



  و النظري للدراسة يالفصـــــل األول                                           اإلطار ألمفاهٌم
 

~ 2 ~ 
 

 مفهوم الدٌمقراطٌة: المبحث األول

قبل التطرق إلى األساس الفمسفي و مؤشرات الديمقراطية البد من معرفة معناىا أوال و اإلحاطة       

 :بمفيوميا القانوني و ىذا ما نتناولو في ىذا المبحث األول من خالل التطرق لمعناصر التالية

 

 .تعرٌف الدٌمقراطٌة: المطلب األول

 .ركائز و مؤشرات الدٌمقراطٌة: المطلب الثانً

 .األساس الفلسفً للدٌمقراطٌة: المطلب الثالث

 .تعرٌف الدٌمقراطٌة: المطلب األول

 

= Demosحيث تعتبر تركيبا بين  (اليونان)يعود أصل كممة ديمقراطية إلى اإلغريق :لغة: أوال         

، فالديمقراطية من حيث المغة تعني حكم أو سمطة الشعب ن وىذا يقودنا إلى Cratus =شعب وسمطة

اإلمعان في ماىية سمطتو ، و إلى اإلمعان أكثر في الكيفية التي من خالليا يمكننا تحسس سمطة ىذا 

لى ةالشعب ، ومنو يمكن استخالص جوىر الديمقراطي  ، تعود بجذورىا إلى سقراط وأفالطون وأرسطو ، وا 

التطبيق االثنين  و جوىره توسيع دائرة الحقوق بين البشر ن بحيث يتساوى في فرص الحياة ويتضمن 

 1ذلك تعظيم الحريات و المشاركة 

   ويعود الفصل األول في التأسيس لنظام ديمقراطي إلى صولون من خالل التشريعات التي وضعيا  

  ق م والتي وضع الحجر األساس لمديمقراطية اليونانية ، 594عام

 

                     
دفاتر السياسية : مجمة ، " التحويل الديمقراطي و اليندسة االنتخابية في المجتمعات متعدد ثنائيات " فاطمة بدروني ، -  1

  59، ص 2011 ، أفريل والقانون



  و النظري للدراسة يالفصـــــل األول                                           اإلطار ألمفاهٌم
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بما أدخمو من إصالحات اجتماعية وسياسية قضت عمى نضام الحكم األرستقراطي وأعطت لمطبقة 

 1الشعبية دورىا في نظام الحكم وتسيير شؤون الدولة

رغم أنو ال يوجد تعريف جامع ومانع لمديمقراطية ، كان ضروريا مقاومتيا : إصالحا :       ثانيا 

باعتبارىا مفيوما سياسيا يؤثر في المجتمعات التي تمارس فييا وتتأثر بيا ، حيث يجمع الكثير من 

 كما تمارس عمى أرض الواقع تختمف عن الديمقراطية المثالية التي يعرفيا ةالباحثين عمى أن الديمقراطي

المبشرون بيا عمى أنيا حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب ، مادام أنيا لم تتحقق في المستقبل 

وعمى تعدد تعريفات الديمقراطية وآليات تحقيقيا وتنوعيا إلى حد كبير من بمد إلى آخر ومن فترة 2المنظور

إلى أخرى، إال أن ىناك أجماعا واسعا وراسخا نسبيا في عالم اليوم، عمى أن النظام الحكم الجيد يعني 

 .نظام الحكم الديمقراطي

     ويجمع الكثير من الباحثين عمى إعطاء تعريف لمديمقراطية المعاصرة، باعتبارىا منيجا وطريقة 

عممية التخاذ القرارات العامة، وليست عقيدة ترتبط بتراث أوربا الغربية، ما يقود إلى االعتماد الجازم 

 3 بالنظام الرأسمالي البرجوازي ةباقتران فكرة الديمقراطي

 أيضا أنيا أسموب لمحكم ووسيمة لمتعامل تقوم عمى مجموعة من المبادئ ة      وتعرف الديمقراطي

 أساسيا احترام إدارة األكثرية وصيانة حقوق األقمية من خالل مؤسسات تمثيمية دستورية ،تدعم حقوق 
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                         29،ص2005والنشر و التوزٌع،
 ، ص 2006 ،، مصر ، المكتب الجامعً الحدٌثالٌمقراطٌة والحرٌة وحقوق اإلنسان حسن عبد الحمٌد أحمد رشوان ، - 2
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وحريات التعبير عن الرأي، وحق االعتماد والتنظيم الحزبي والميني ، وحق المشاركة السياسية في إدارة 

 .الشؤون العامة وتولي المناصب العامة 

          ويعرفيا جورج طرابمسي بأنيا مجموعة ممارسات وأساليب عمل لإلدارة الصراعات االجتماعية 

 1ضمن مؤسسات شرعية ، تضمن التداول السممي عمى السمطة وتكفل الحل العقالني لممشكالت الطارئة 

في حين يمخص البعض الديمقراطية في مفيوم المشاركة السياسية باعتبارىا ترتكز عمى مجموعة معايير 

حرية الصحافة ، حق االنتخاب ، شرعية المعارضة في البحث عن تولي السمطة بواسطة منافسة :أىميا

انتخابية ال تتعارض وأسس أي نظام ، نجد البعض األخر يعتبرىا آلية حكم ، ال تقتصر مخرجاتيا 

 . أيضا تونتائجيا عمى كفاءة االستخدام فحسب ، بل عمى نوعية المداخال

     وحسب األستاذ أسامة الغزالي حرب يمكن اختصار الديمقراطية في كونيا مجموعة من المؤسسات 

 2واآلليات لتنظيم الحكم ، بما يضمن أن يكون ىذا الحكم بواسطة الشعب ومن أجمو 

     إذن ىذه بعض التعريفات التي أعطيت لمديمقراطية المعاصرة ، التي يراد ليا أن تتحقق وأكثر من 

 ىي منيج أو آلية وعممية ال تيدف إلى تحقيق حكم ةذلك أن تترسخ ، تجمع كميا عمى أن الديمقراطي

الشعب بالشعب مادام أن ذلك ليس بإمكان حتى في الدول التي استقرت بيا نظما ديمقراطية ، لكنيا 

 .تمكن عمى األقل من تحقيق حكم الكثرة ، الذي يضمن مشاركة أفراد الجماعة أو المجتمع 

 

 

 

                     
 2 فً الوطن العربً ، بٌروت ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، طةعلى خلفٌة الكواري وآخرون ، المسألة الدٌمقراطً -  1
  17 ، ص2002، 

2002بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة ،، إسماعٌل قٌرة وآخرون ، مستقبل الدٌمقراطٌة فً الجزائر  -  2  
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 ركائز ومؤشرات الدٌمقراطٌة : المطلب الثانً

     ىناك طرق عديدة لتعريف ركائز الديمقراطية، ولكل مجتمع ديمقراطي مستوى معين من التوازن

 و االستقرار وصل إليو ويواصل تطوير وتعديل نظامو السياسي وربما حتى الدستور، ولكن عندما نالحظ 

النظم الديمقراطية الناجحة ونرى كيف تعمل في واقع األمر، يمكننا أن نتعرف عمى بعض القيم والمبادئ 

 1:المشتركة والتي تتمثل في

 :سيادة القانون – 1

    في النظام الديمقراطي ال يوجد أحد فوق القانون، حتى ولو كان ممكا أو رئيسا منتخبا، حتى الدولة نفسيا 

والحكومة يمكن مقاضاتيم بكونيم مواطنين عاديين، وىذا يعني أن النظام القضائي يجب أن يكون مستقال 

 عن السمطة التنفيذية 

    وتقتضي سيادة القانون أن يخضع الجميع لمقانون والمساءلة أيضا في حالة انتياك القانون ، وينادي 

النظام الديمقراطي بفرض القانون عمى قدم المساواة، وبشكل عادل ومنسق ، وأي شخص يتيم بانتياك القانون 

يكون بريئا حتى تثبت إدانتو من قبل محكمة قانونية ومن حق المتيم أن تتم محاكمتو محاكمة عادلة وأن يتاح 

لو تمثيال قانونيا ويطمق عمى ىذه العممية أحيانا أسم مراعاة األصول القانونية ، وال يجوز أن تنتيك القوانين 

 .أو تخالف الحقوق أألساسية الواردة في وثيقة الحقوق أو المبادئ المنصوص عمييا في الدستور 
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 الشفافية: 

حتى يمكن مساءلة الحكومة ، عمى الشعب أن يكون عمى دراية بالشؤون العامة ، والحكومة التي تتمتع 

 بالسياسات الرئيسية وتخصيص الموارد ، كما يكون ةبالشفافية تعمن وتناقش بكل وضوح القضايا المتعمق

باستطاعة الصحافة والشعب الحصول عمى معمومات حول قرارات الحكومة ، ومن اتخاذ ىذه القرارات ولماذا 

   .1تم اتخاذىا 

 الفسادةمكافح  : 

     تحاول المجتمعات الديمقراطية منع أي مسؤولين منتخبين أو مجموعة من األشخاص من إساءة استخدام 

أو استخدام  السمطة ،كما تحاول وضع آليات خاصة لمكافحة الفساد، ويحدث الفساد عندما يستغل المسؤولين 

 األموال العامة لمصمحتيم الشخصية أو يمارسوا السمطة بطريقة غير قانونية من أجل منفعة نالحكوميي

 .شخصية 

 : التعددية السياسية والحربية – 2

     بما أن الديمقراطية ىي حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب ، وبما أن الشعب تتباين رؤاه ومصالحو 

وأفكاره وأىدافو ، فإن المشاركة السياسية ىي جوىر الديمقراطية والحرية السياسية ىي بالضرورة لكل الناس 

 ولكل األحزاب السياسية المعبرة عنيم وعن مصالحيم وأىدافيم ، وعميو فإن التعددية الحزبية 

السياسية ىي ركن ميم وأصيل من أركان الديمقراطية ووسيمة ميمة من وسائل الديمقراطية ، وىي ضمانة من 

 ضمانات الحرية السياسية 
                     

25نفس المرجع ص  -  1  
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        فيشير مفيوم التعددية السياسية إلى مشروعية تعدد القوى و اآلراء السياسية ، وحقيا في التعايش 

والتعبير عن نفسيا والمشاركة في التأثير عمى القرار السياسي في مجتمعيا ، والتعددية السياسية بيذا المعنى 

، ىي إقرار واعتراف بوجود التنوع في القيم والممارسات والمؤسسات في الدولة والمجتمع ، والتعددية الحزبية 

ىي الحرية الحزبية بمعنى أن يعطي أي تجمع  ولو شروط معينة ، الحق في التعبير عن نفسو ومخاطبة 

 1الرأي العام بصورة مباشرة ، ليتم من خالليا الوصول إلى األفضل 

 :التداول السممي عمى السمطة - 3

    المقصود بالتداول السممي عمى السمطة ىو التعاقب الدوري لمحكم عمى سدة الحكم تحت صيغ االنتخابات 

، حيث يمارس ىؤالء الحكام المنتخبون اختصاصيم الدستورية لفترات محددة سمفا ، وبذلك فإن اسم الدولة ال 

يتغير وال يتبدل دستورىا وال تزول شخصيتيا االعتبارية نتيجة تغير الحكام أو األحزاب الحاكمة ، وعميو فإن 

السمطة ىي اختصاص يتم ممارستو من قبل الحكام بتفويض من الناخبين وفق أحكام الدستور ، وليست 

 .السمطة وفق أحكام الدستور 

وبناءا عمى ما تقدم يمكن القول أن مبدأ التداول السممي عمى السمطة من قبل القوى والتيارات السياسية الفاعمة 

من أبرز آليات الممارسة الديمقراطية ،لذلك ال يمكن الحديث عن بناء دولة ديمقراطية ما لم يكن ىناك 

 2.اعتراف بحق جميع التيارات واألحزاب السياسية أن تتبادل مواقع الحكم والمعارضة داخل الدولة 

 

 

                     
نموذج الجزائر ، مجمة السياسة ، " التعددية السياسية في العالم الثالث ، نموذج الجزائر "عمر عبد الكريم سعداوي ، -  1
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 الالمركزٌة: 

    تكافح النظم الديمقراطية مركزية سمطة الحكومات وتسعى لتطبيق الالمركزية في الحكم عمى الصعيدين 

 .اإلقميمي  والمحمي  ، مع مراعاة أن تفتح الحكومة المحمية أبوابيا لمشعب وتمبي احتياجاتو بقدر اإلمكان 

 : االنتخابات المنتظمة والحرة والنزيهة – 4

  يعبر مواطني الدولة عمى إرادتيم من خالل انتخاب مسؤولين لتمثيميم في الحكومة ، وينادى النظام 

الديمقراطي باعتبار ىؤالء المسؤولين المنتخبين أو إقالتيم من مناصبيم في إطار حر ونزيو ، ويتعارض مع 

مبادئ الديمقراطية تعرض المواطنين لممارسة الضغوط وأوجو الفساد أو التيديدات أثناء أو قبل االنتخابات  ، 

وفي ظل النظام الديمقراطي  ، تجرى االنتخابات بانتظام كل بضع سنوات ، ومشاركة المواطنين في 

االنتخابات كمرشحين ال ينبغي أن تكون قائمة عمى أساس ما يممكونو من ثروات ، بل حتى يمكننا إجراء 

انتخابات حرة ونزيية ، يجب أن يكون لمعظم المواطنين البالغين الحق في الترشح لممناصب الحكومة ، 

 1وباإلضافة إلى ذلك ، ينبغي التخمص من أية عقاب تعيق الشعب عن ممارسة حقو االنتخابي 

  :المسؤولية

في ظل النظام الديمقراطي يكون من واجب المسؤولين المنتخبين والمعنيين تمبية مطالب الشعب ، وكثيرا ما 

يطمق عمييم خدام الشعب ألنو تم تعينيم من قبل الدولة لخدمة الشعب ، وبالتالي فيم مسؤولون أمام الشعب ، 

وىم أيضا مسؤولون عن أفعاليم ، وعمى المسؤولين اتخاذ القرارات وأداء واجباتيم وفقا إلرادة الشعب وعمييم 

 2دائما أن يعمموا عن تقديم المصمحة العامة عمى مصالحيم الشخصية 
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:  الفلسفً الدٌمقراطًاألساس: لمطلب الثالثا

        تأثرت فكرة الديمقراطية كثيرا بالفمسفة و الحضارة اليونانية حيث كانت مدينة أثينا محل ميالد 

الديمقراطية فقد لعبت دورا فعاال في إنماء و نضج الديمقراطية إلى جانب الفمسفة، و من ابرز مظاىر 

االرتباط بموطن االختراع،إن الفمسفة اليونانية بمغت أوج ازدىارىا في ظل سيادة الديمقراطية في أثينا،فمفظة 

 الديمقراطية تختمف من لغة إلى أخرى ،إال أنيا في األساس تعود إلى المغة اليونانية القديمة 

 إي حكم أو سمطة، و بذلك Gratos و تعني الشعب و كممة Démosو ىي مكونة من مقطعين، األول 

 1، أي حكم الشعبDémos Gratosتصبح الكممة 

بحيث ،      ىذا و قد ظيرت ىذه الكممة أصال كمرحمة قبمية لحكم الممك أكبر األعظم سيادية الموقف العام

يشرف عمى الموقف و يتولى و يرأس الوالئم الدينية،قبل أن يتحول مصطمح الديمقراطية إلى مذىب سياسي 

 2.أو إيديولوجيا سياسية ترجع العصر اليوناني

    و عميو يمكن القول إن لفظة الديمقراطية أصميا كممة يونانية مركبة في لفظين و نالحظ أن ىذه المفظة قد 

تمت استعارتيا و استعماليا في باقي المغات األخرى و منيا العربية،فكممة ديمقراطية غير عربية في األصل 

بل تمت عممية استعارتيا من المغة اليونانية القديمة و استخدميا في الدراسات العربية كما نجد أن مصطمح 

الديمقراطية يستخدم في الغرب في اغمب األحوال بالمعنى الذي أعطتو إياه الثورة الفرنسية، ويشمل المضمون 

 الواسع،ليذا المصطمح حق الشعب المطمق في أن يشرع لجميع األمور العامة بأغمبية 
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 أصوات نوابو، وعمى ّىا فأن إرادة الشعب التي انبعثت عن النظام الديمقراطي تعني إن ىذه اإلرادة حرة

 1. ال تتقيد مطمقا بقيود خارجية، فيي سيدة نفسيا، و ال تسأل أمام سمطة غير سمطتيا

 الديمقراطية اليوناني كان يتجدد أساسا في المعنى الحقيقي لكممة حكم الشعب أي إن الشعب م         فمفيو

ىو من يشكل النظام السياسي و ىو من يحكم و ىو ما يقابل معنى و مفيوم الديمقراطية المباشرة،حيث أنيا 

تعتبر أقدم صور الديمقراطية و كانت متبعة في المدن اليونانية القديمة و لكنيا اختفت في العصور الحديثة و 

 في ظل الديمقراطية المباشرة يكون لممواطنين حق التعبير المباشر إرادة الدولة

  و تحكم الحكومة الشعبية و في ىذا الشكل من الديمقراطية يمارس الشعب جميع السمطات التشريعية

 و التنفيذية و القضائية فبضع القوانين و يتولى تنفيذىا و إدارة المرافق العامة كما يتولى القضاء الفصل في 

 2.المنازعات

   لكن ىذا المفيوم قد تطور خصوصا في ظل صعوبة تطبيق ىذا النوع من نظم الحكم لتضمو بذلك ما 

و تعني الديمقراطية غير المباشرة النظام السياسي ، يسمى بالديمقراطية النيابية أي الديمقراطية غير المباشرة

 الذي قوامو برلمان حيث الشعب نواب لممارسة السمطة و يتم ذلك بواسطة األحزاب السياسية

 و من مزايا الحكم النيابي انو سيل التطبيق، و بعيد إلى السمطة إلى ىيأت تتولى ممارستيا نيابة عنو

 3. و خاصة في المسائل الفنية أو العممية التي تحتاج إلى مختصين أو طوي خبرة

 
 

 
                     

دار الفجر :،القاىرة، اإلصالح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني الفوضى البناءةعبد القادر رزيق المخادمي- 1
  19،ص2007لمنشر و التوزيع،

71.فاطمة بدروني،مرجع سابق،ص-  2  
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 مفهوم التحول الدٌمقراطً : المبحث الثانً

     خضع مفيوم التحول الديمقراطي باعتباره احد المفاىيم الحديثة المطروحة عمى الساحة الفكرية لمحاوالت  

معمقة لمتأىيل ألمفاىيمي ظيرت من خالل االىتمام المتنامي بيذا الموضوع، و نتطرق ضمن ىذا المبحث 

 :إلى

 تعرٌف التحول الدٌمقراطً: المطلب األول

    قبل الخضوع إلى معرفة تعريف التحول الديمقراطي باعتباره احد المفاىيم الحديثة المطروحة يستدعي 

األمر أوال معرفة األصول المغوية لممصطمح فكممة التحول لغة، تعبر عن تغير نوعي في الشيء، أو انتقالو 

 1.من حالة إلى أخرى

و تعني المرور أو االنتقال من حالة ،Transition    و كممة التحول تقابميا بالمغة االنجميزية كممة 

معينة،أو من مكان معين إلى حالة أو مرحمة أو مكان آخر و تعتبر عممية التحول كفترة انتقالية تمتد بين 

 2.مرحمة تقويض دعائم نظام سياسي قائم و تأسيس نظام سياسي الحق

مجموعة من المراحل المتميزة، تبدأ بالزوال النظم السمطوية ، يتبعيا ظيور : و التجول الديمقراطي ىو 

ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظميا و تعكس ىذه العممة إعادة توزيع القوة بحيث يتضاءل نصيب الدولة 

منيا لصالح مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن نوعا من التوازن بين كل من الدولة و المجتمع بما يعني 

 3.بمورة مراكز عديدة لمقوى و قبول الجدل السياسي

   

                     

.109،ص 1991،الجزائر،المؤسسة الوطنية لمكتاب،، مفاىيم عمم االجتماع الثقافيمحمد السويدي - 1  
،سبتمبر 10، العدد الباحث االجتماعي:مجمة"(مقاربة ميدانية)أزمة الديمقراطية في الجزائر، بين الفكر و الممارسة"زىرة زرقين،-

129،ص2010 2  
، القاىرة،مركز الدراسات السياسية و التحول الديمقراطي في دول المغرب العربياحمد حسين، -

295،ص2004اإلستراتيجية، 3
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ىو عممية االنتقال من أنظمة تسمطية إلى أنظمة ديمقراطية، تم :       و في تعريف أخر لمتحول الديمقراطي

فييا حل أزمة الشرعية و المشاركة و اليوية و التنمية أي انتياج الديمقراطية كأسموب لممارسة األنشطة 

 تغييرا جذريا لعالقات السمطة في المجال السياسي : السياسية، فالتحول الديمقراطي يعني

و عال قات الترتب في الحقل االجتماعي ويمكن تعريف التحول الديمقراطي أيضا بأنو العممية التي يتم في 

إطارىا صياغة أساليب وقواعد حل الصراعات بطرق سممية وصوال إلى وضع دستور ديمقراطي و عقد 

انتخابات حرة و نزيية و توسيع نطاق المشاركة السياسية ،باعتبارىا معيارا لنمو النظام السياسي و مؤشرا داال 

 ،عمى ديمقراطية

        و من خالل ما سبق يتضح أن تعدد التعاريف المقدمة لمتحول الديمقراطي إنما تعود لنظرة كل مفكر 

و تركيزه عمى متغير معين لمتعبير عن عممية التحول الديمقراطي و بيدف التأىيل النظري العميق لمتحول 

 الذي يحدد ثالث تحوالت كبرى مرت بالعالم في 1".صاموييل منتغتون"الديمقراطي ال بد من الرجوع نظرية 

 ، 1926الى 1828إطار التوجو نحو الديمقراطية فحسب المرحمة األولى امتدت من سنة 

 و مازالت 1974 و الثالثة و ىي أىم مرحمة بدأت من سنة 1962 إلى 1943و الرحمة الثانية من سنة 

 .مستمرة إلى اآلن

 

 

 
      

 

 

                     

،القاىرة،دار سعاد (ترة عبد الوىاب عموب).الموجة الثالثة لمتحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين:  صاموييل ىنتنغتون-
.7،ص1993الصباح، 1  
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بأنو التحول من نظام إلى أخر، أي تغير النظام القائم و أسموب صنع السياسة "تشارلز اندريان"  و يعرفو 

 .الذي يتبناه النظام، و يسميو التغير بين النظم

 البعد الييكمي،   و عميو التحول يعني تغيرات عميقة في اإلبعاد األساسية الثالثة في النظام البعد الثقافي

 و السياسات و ىذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين ىذه اإلبعاد الثالثة ، مما يؤدي إلى عجز النظام 

 1.القائم عمى التعامل معيا في ظل اإلطار و األسموب القديم

     بصفة عامة يعني التحول الديمقراطي االنتقال بالمجتمع من وضع إلى أخر يشترط أن يكون أحسن من 

سابقو، يتميز بمبدأ التداول عمى السمطة السياسية من خالل حق األغمبية التي يغرزىا التعبير الديمقراطي 

الحر و التنافس الغربي التعددي في إطار احترام حقوق اإلنسان و حرياتو و شخصيتو الحضارية في المستوى 

 األول ، و يفترض أن يتجسدىا التحول داخل المنظومة االجتماعية و الثقافية

 2. و السياسية لألمة أخذا و عطاء في المستوى الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

67ص،2006، القاىرة،عالم الكتب لمنشر و التوزيع و الطباعة،الديمقراطية بين الحقيقة و الوىمإبراىيم خضر لطيفة،-   1  

74نفس انمرجع،ص-  2  
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  عالقة التحول الدٌمقراطً بالمفاهٌم المشابهة: المطلب الثانً 

    في إطار تحديد مفيوم التحول الديمقراطي سعت العديد من األدبيات السياسية إلى محاولة تأصيل عدد 

من المفاىيم ارتبطت بالتحول الديمقراطي ، كالميبرالية السياسية، االنتقال الديمقراطي، الرسوخ 

 الخ....الديمقراطي

 :التحول الديمقراطي و االنتقال الديمقراطي -

 ليتميز الكثير من المفكرين بين االنتقال الديمقراطي و التحول الديمقراطي حيث يعتقدون أن االنتقا

الديمقراطي ىو احد مراحل عممية التحول الديمقراطي و يعد من اخطر المراحل نظرا إلمكانية تعرض 

 النظام فييا النتكاسات ، حيث أن النظام في ىذه المرحمة يكون ذو طبيعة مختمطة حيث تتعايش فيو كل 

 السمطة يمن مؤسسات النظام القديم و الحديث و يشارك كل من االتجاىات السمطوية و الديمقراطية ف

 1.سواء عن طريق الصراع آو االتفاق

 :التحول الديمقراطي و الميبرالية -

 حرصت مختمف األدبيات في تناوليا لمفيوم التحول الديمقراطي عمى التمييز بين كل من الميبرالية

  و التحول الديمقراطي ، فالميبرالية تتضمن أىداف متواضعة تتمثل في التخفيف من حدة القيود

 و توسيع نطاق الحقوق الفردية و الجماعية داخل النظام السمطوي، ىي ال تعني في ىذا اإلطار ضرورة 

إرساءىا لتحول الديمقراطي و أن كانت تسيم في تحفيز ىذه العممية ، أما التحول الديمقراطي فيتجاوز 

ىذه الحدود الضيقة لكل من الحقوق الفردية و الجماعية حيث ييدف إلى تحقيق إصالحات السياسية 

                     

مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجيستير )،"النخبة السياسية و إشكالية االنتقال الديمقراطي،دراسة حالة الجزائر"زكرياء بريوني،-1- 
في العموم السياسية،فرع الرشادة    و الديمقراطية،كمية  الحقوق، قسم العموم السياسية، جامعة 

  15،ص2010،(منتوري،قسنطينة
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 1.تنعكس قدرا أكثر من محاسبة النخبة و صياغة آليات عممية صنع القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي

بناءا عمى ذلك فان مفيوم الميبرالية محدود و يخص الحريات الفردية و الجماعية، عمى خالف التحول 

 .الذي يتسم بالشمول من خالل إصالحات جذرية عمى جميع المستويات

 :التحول الديمقراطي و الترسيخ الديمقراطي -

   من عممية التحول تميز األدبيات العامة لمديمقراطية بين التحول الديمقراطي من ، و الترسيخ 

و ال يمكن  اعتبار . 2الديمقراطي من جية أخرى، فحدوث التحول الديمقراطي ال يعني استمراره و تعزيزه

  حقيقة إن  نأن الديمقراطية قد ترسخت في مجتمع ما، إال عندما يقبل جميع الفاعمين السياسيي

العمميات الديمقراطية التي تحدد و تممي التفاعالت التي تتم في داخل ، و حظي مفيوم الترسيخ 

الديمقراطي باىتمام كبير من قبل مختمف األدبيات المعاصرة لدراسة النظم السياسية ، باعتبار أن رسوخ 

 من عممية التحول الديمقراطي ، و اجتيدت الكثير من الدراسات  الديمقراطية ىو بمثابة المرحمة المتقدمة

في محاوالتيا إلقاء الضوء عمى مؤشرات المرحمة االنتقالية من التحول الديمقراطي و بداية مرحمة الرسوخ 

مؤكدة عمى أن تعزيز الديمقراطية و رسوخيا، يتطمب وقت و جيدا كبيرين و بشكل تدريجي عبر فترة 

زمنية طويمة قد تستمر لعدة عقود، كما كان الحال مع ترسيخ الديمقراطية في كل من الواليات المتحدة 

 3األمريكية و بريطانيا، إال أنيا خطوة ال بد منيا

 

 

                     
عمي الدين ىالل : ، من مؤلف"االتجاىات المعاصرة في دراسة النظم السياسية في دول العالم الثالث "ىدى متيكس،-1

 .135،ص1999دسوقي،في اتجاىات حديثة في عمم السياسة و اإلدارة العامة،
  ، متحصل عميو من"انماط التحول الديمقراطي في العالم الثالث" حسين توفيق ابراىيم-2

http:/www.aljazera.net /NR/exerces/21019fif3107.html 
مذكرة  مقدمة لنيل شيادة )"عممية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر و اشكالية النظام الدوالتي المشكالت و االفاق"نفيسة رزيق ،3

 21،ص2008/2009جامعة باتنة "الماجيستير في العموم السياسيةو العالقات الدولية،تخصص تنظيمات السياسية و ادارية
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 :التحول الديمقراطي و التغيير السياسي -

التحول ال يعني التغيير السياسي، الن التحول البد أن يكون جذري يعمل عمى إعادة بناء جميع األبنية 

داخل النظام السياسي، أما التغيير السياسي فيو البناء السياسي فقط مثال كإقرار التعددية أو الدعوة 

 1.لتنظيم انتخابات حرة و نزيية

 التحول الديمقراطي و اإلصالح السياسي: 

ىو احد المفاىيم التي ال يرد بشأنيا مفيوم محدد في إطار العموم السياسية و عمى : اإلصالح السياسي

العموم فيو يعني القيام بعممية تغيير في األبنية السياسية و المؤسساتية و وظائفيا ، و كذا أساليب عمميا 

و أىدافيا ، من خالل األدوات القانونية التي يوفرىا النظام السياسي عمى التعامل معالم تغيرات و 

 .2اإلشكاليات الجديدة

ىو تطوير كفاءة : فاإلصالح، ىو تغيير من داخل النظام و باليات نابعة من داخل النظام، و بمعنى أخر

و فعالية النظام السياسي في بيئتو المحيطة داخميا و إقميميا و دوليا و عمى ىذا األساس، فالتحول 

الديمقراطي يختمف عن اإلصالح السياسي لكونو يشير إلى االنتقال من النظام السمطوي إلى النظام 

 3.الديمقراطي

 

 

 

 

                     

اليام نايت سعيدي طبيعة عممية التحول الديمقراطي كراسات الممتقى الوطني االول التحول الديمقراطي في الجزائر، كمية الحقوق 
79،ص2005و العموم السياسية جامعة محمد خيضر،بسكرة،  1  

افرٌل دفاتر السٌاسٌة و القانون،،مجلةنماذج مختارة، : فاطمة مساعٌد ، التحوالت الدٌمقراطٌة فً امرٌكا الالتٌنٌة -
218،ص2001 2  

219نفس المرجع،ص -  3  



  و النظري للدراسة يالفصـــــل األول                                           اإلطار ألمفاهٌم
 

~ 17 ~ 
 

 

 .العوامل المؤثرة على عملٌة التحول الدٌمقراطً: المطلب الثالث

      يالحظ أن درجات التحول الديمقراطي قد نمت في إطار تداخل شديد الترابط بين العوامل الداخمية و 

 .العوامل الخارجية، و قد ميز الكثيرون بين ىذه العوامل الدافعة لمتحول الديمقراطي

 و تمثل العوامل المتعمقة بالبيئة الداخمية لمنظام السياسي و ىي: العوامل الداخمية: 

 :التغير في إدراك القيادة و النخب السياسية- ا-

     تعد القيادة السياسية من أىم العوامل التي تدفع التخاذ أو عدم اتخاذ قرار التحول إلى قيادة ماىرة تتمكن 

من مواجية المعارضين المتشددين، و توسيع نطاق المشاركة في عممية صنع القرار و توزيع الموارد 

  عن عممية التماسك الديمقراطي و عن حماية الفرد منة مسؤوليةاالقتصادية، كما تعتبر القياد

 التعسف الدولة و التفاوض مع الجماعات االجتماعية التي تيدد عممية التحول مصالحيا، لموصول إلى أكثر 

 لقيام الديمقراطية ةصيغ التحول قبوال في المجتمع،ألبعد توافر الشروط االقتصادية و االجتماعية الضروري

 كافيا في حد ذاتو لنجاح التحول ، و إنما يمزم األمر رغبة القيادة السياسية نفسيا في التحول 

ليست عمى الدور الحاسم لمقيادة التي تتسم بالكفاءة و االلتزام "ديامون ولينزومارتن"و يؤكد كل من 

 بالديمقراطية في 

المبادرة إلى إدخال إصالح سياسي عمى النظام السمطوي ، ىذا باإلضافة إلى تنامي إدراك ىذه القيادة بان 

 استمرارىا في الحكم يؤدي إلى إضعاف البنية التي يوكل إلييا دور ىام في عممية إلى الديمقراطية، كما أن 
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 و ىناك عدد من األسباب التي تجعل النظم السمطوية يتجيون نحو 1.النظام السمطوي ذاتو يتعرض لمتآكل

 :تأييد الخيار الديمقراطي مثل

 .تردي الشرعية السياسية لمنظام الحاكم -

إدراك القيادة بأن تكاليف بقائيا في السمطة مرتفعة لمغاية و انو من األفضل المبادرة بالتحول لعدة  -

 .أسباب منيا انقسام التحالف الذي يؤدي بقاءىا في السمطة

كما قد يمجأ القادة إلى الديمقراطية باعتبارىا بديال عن النظام السمطوي الذي استنفذ مبررات وجوده،  -

 .و لم يعد قادرا عمى مواجية احتياجات المجتمع أو الضغوط الداخمية و الخارجية

اعتقاد القادة أن التحول الديمقراطي سوف ينجم عنو اكتساب دولتيم العديد من المنافع مثل زيادة  -

الشرعية الدولية ، و التخفيف من العقوبات التي تفرضيا الدول المانعة عمى دوليم ،و فتح باب 

 المساعدات االقتصادية و العسكرية، و الحصول عمى قروض من صندوق النقد الدولي،

 . و االنضواء تحت لواء التجمعات الدولية المسيطرة عمييا من قبل قادة التحالف العربي -

من بعض الحاالت وجد ىؤالء القادة إن الديمقراطية ىي الشكل األمثل لنظام الحكم، وان حكومتيم و  -

 2.دولتيم قد تطورت إلى الدرجة التي أصبحت معيا مؤىمة ألقام نظام ديمقراطي

 

 

 

 

 

                     
،ص 2006،القاهرة،كلٌة اقتصاد و العلوم السٌاسٌة،2القصبً رشاد عبد الغفار، التطور السٌاسً و التحول الدٌمقراطً،ج- 

1041  
 106نفس المرجع ، ص - 2
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 :انهيار شرعية النظام السمطوي- ب -

 عن انييار النظم السمطوية ىو استنفاذ ىذه النظم لمقرض الذي لنشات من ةال شك أن احد العوامل المسؤولي

أزمة اقتصادية، استقطاب )اجمو، بمعنى أنيا نجحت في حل المشاكل التي دفعتيا لتولي مقاليد السمطة 

 .، آو عمى العكس قد تكون أخفقت في تحقيق ما سعت إليو(اجتماعي، عنف سياسي

كما يفقد النظام شرعيتو بسبب التغير في القيم المجتمعية، إذ يصبح المجتمع اقل تسامحا مع النظام السمطوي 

و ينبغي اإلشارة إلى أن مشاكل الشرعية بالنسبة لنظام ما قد ال تقود بطريقة آلية إلى انيياره، بل أنيا تنذر 

بمواجية النظام العديد من التحديات المؤسسية، و تختمف مشكالت الشرعية حسب طبيعة النظام، إال إن 

القاسم المشترك بالنسبة لمحكومات الديمقراطية ىو أن شرعيتيا تعتمد عمى األداء الناجح، حيث يقيم الحكام 

شرعيتيم عمى أساس أداءىم و ليس عمى أساس ما يتوقعو منيم منتخبوىم، بينما في النظام السمطوي ليس 

ىناك فرق بين شرعية الحكام و النظام، و لذلك كان لمقصور في األداء االقتصادي لمنظم الدكتاتورية أثره في 

 1.ظيور أزمة الشرعية ليذه النظم

 :األزمة االقتصادية- ج -

        فتردي األوضاع االقتصادية التي كانت منو الكثير من دول العالم الثالث ذات الحكم السمطوي كان 

 عامال ميما في اىتزاز شرعية نظميا و ىو ما يتم التعبير عنو في صورة كثيرة من االضطرابات

 و التظاىرات الجماىيرية و نحوىا التي تطالب بإدخال المزيد من اإلصالحات لمنع سيطرة فئة قميمة عمى 

 موارد البالد، و قد لعبت التطورات االقتصادية التي شيدىا بعض دول العالم الثالث و خاصة الدول 
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العربية في بداية الثمانينات دورا ىاما في دفع عجمة الديمقراطية الن أكثر من سبعة عشرة دولة عربية واجيت 

 1.أزمات اقتصادية و ذلك تمثل في ركود معدالت النحو االقتصادي

 :تزايد قوة المجتمع المدني-  د-

      و ىو عامل يساعد عمى زعزعة مركز األنظمة السمطوية، فعمى المستوى االجتماعي و التنمية 

 االقتصادية و التصنيع و التحضير،تحمل ىذه المتغيرات جميعا عمى خمق و تقوية جماعات المصالح

ىي حجر األساس لمديمقراطية حيث " دي توكفيل" و التجمعات الطوعية ، فالعديد من ىذه األنظمة كما أشار

أصبحت المصادر البديمة لممعمومات و االتصاالت، فيم يتحدون مباشرة األنظمة السمطوية من خالل تتبع 

،و عمى 2 عمى السيطرة عمى مجتمعاتيم نالمصالح التي تتصارع و التي تؤدي إلى تآكل قدرة الحكام السمطويي

 المستوى الفردي ،فإن تزايد التعميم و الثقافة أمدت و زودت الجماىير بالمعمومات و المعرفة 

و الميارات و الحوافز لمتابعة اإلصالحات الديمقراطية فالتوسع في التعميم و تطور برامجو و انتشار الصحافة 

و اإلعالم السمعي و البصري، فضال عن االحتكاك بالعالم الخارجي رفع معدالت النحو الثقافي لدول العالم 

 .الثالث و زاد من إدراك الجماىير لحقوقيم الطبيعية

 :النزوع األخالقي و الوطني- ه - 

و نقصد بو وجود القيم و التقاليد و األعراف الدينية و المدنية السائدة في مجتمعات الدول المختمفة التي 

تشجع الديمقراطية كنظام سياسي، أو أفضل من ذلك يكاد يكون ىناك إجماع عمى إن ىذه القيم ليست قريبة 

 جدا من الديمقراطية إن لم تكن بعيدة عنيا فال بد إن يسود في المجتمع قيم التضامن الوطني و االحترام 

                     
القصبً رشاد عبد الغفار، الراي العام و التحول الدٌمقراطً فً عصر المعلومات،القاهرة،دار األصدقاء - 
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المتبادل و اإليمان باإلرادة الوطنية و القامة التي تحتاج إلييا الديمقراطية حتى تقوم، أي وجود انساق تفتح 

 1.الباب لمديمقراطية

 :العوامل الخارجية -

يرى الكثيرون أن لمعوامل الخارجية عن مجال سمطة الدولة أثرىا في أحداث التحول الديمقراطي بإسقاط النظم 

 :السمطوية و إحداث التحول نحو الديمقراطية، ومن ىذه العوامل

 دور القوى الخارجية في دفع الديمقراطية: 

يمكن اإلشارة إلى دور الدول المانحة لمقروض المؤسسات المالية الدولية،حيث أصبحت حكومات الدولة 

نما  الرأسمالية المتقدمة و مؤسساتيا المالية تتمتع بنفوذ ىائل ليس فقط عمى صعيد السياسة الدولية وحدىا، وا 

عمى صعيد تشكيل التطور االقتصادي في الدولة التي توصف بأنيا في الوقت الحاضر دولة متحولة إلى 

 .اقتصاد السوق و دول الجنوب

و ىكذا أصبحت التحوالت تحول اقتصاد السوق و الديمقراطية ىي الرؤية السائدة، و لعل ىذا ما عبر عنو 

في معرض حديثو متحديا و داعيا الشعوب و الحكومات " انديك"بوضوح مستشار األمن القومي األمريكي 

،خاصة في منظمة الشرق األوسط إلى تقديم رؤى بديمة لمتنمية و الديمقراطية و اقتصاد السوق إن كان 

كذلك ضغوط الدول و المنظمات المانحة عمى النظم السمطوية من اجل تحوليا نحو الديمقراطية إذ . بوسعيم

نجد الدول المانحة تؤكد عمى الحاجة إلى مزيد من المشاركة السياسية و المسؤولية الشعبية إذا ما أرادت 

و بريطانيا و فرنسا عمى الديمقراطية . م.الدول المستقبمة لممنح أن تستخدميا بما عميو في التنمية فتؤكد الو

 .السياسية كشرط أساسي لتقديم المنح و المساعدات ليذه الدول
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كذلك تأسيس العدد من المؤسسات الدولية ىدفيا التحفيز عمى التحول الديمقراطي و ال يقف دور اإلطراف 

الخارجية عمى حد المساعدة في التحول ، بل قد تمعب دور المراقب لتطور األوضاع في الدول التي تمر 

 بعممية التحول،

و يمكن القول انو لوال التغيرات السياسية و التي اجتاحت التحاد السوفياتي في أواخر الثمانينات لم تكن من 

 1.الممكن أن يحدث تحول ديمقراطي في كثير من دول العالم الثالث

  النظام الدولي بعد الحرب الباردة: 

 :تعريف النظام الدولي الجديد: أوال

يقصد بالنظام الدولي مجموعة الوحدات السياسية سواء عمى مستوى الدولة أو ما ىو اصغر أو اكبر التي 

تتفاعل فيما بينيا بصورة منتظمة و متكررة لتصل إلى مرحمة االعتماد المتبادل مما يجعل ىذه الوحدات 

تعمل كأجزاء متكاممة في نسق معين و بالتالي فان النظام الدولي يمثل حجم التفاعالت التي تقوم بتا 

الدول  و المنظمات الدولية و العوامل دون القومية مثل حركات التحرر و العوامل عبر القومية مثل 

 .الشركات المتعددة الجنسيات

 :و من بين أىم الخصائص التي جاء بتا النظام الدولي الجديد نذكر ما يمي

 :القطبية األحادية- 

 قامت أمريكا بالدور المنظم لممجتمع الدولي، و رواد الكثيرين في العالم األمل بانتياء الحرب الباردة

سبتمبر ظيرت نوعية جديدة من 11 و االتجاه نحو خطوات ثابتة نحو السالم العالمي، و منذ أحداث 

االستقطاب و حمت الثنائية الجديدة التي تتمثل في مواجية الحرب عمى أفغانستان و احتالل العراق عن 

 .عجز أوروبا من أن تشكل قوى سياسية تتبوأ مكانا يميق بقوتيا

                     
   :متحصل علٌه من الموقع" سبتمبر11الدور الخارجً فً التحول الدٌمقراطً قبل و بعد أحداث "هناء عبٌد-  1
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 :تعدد الفاعمين الدوليين -

نتيجة تصاعد قوة الشركات المتعددة الجنسيات و المنظمات عبر القومية و المنظمات غير الحكومية 

التي أصبحت تشكل تحديا  لسيادة الدولة و سمطتيا، كما يمكن القول أن النظام الدولي قد عرف فاعال 

 .جديدا كعنصر من عناصر المجتمع الدولي يتمثل في عولمة اإلرىاب

 :وجود السالح النووي و سيادة مبدأ التوازن الركب النووي -

ا العسكرية تتبنى سياسة الردع و االحتواء مع االتحاد السوفياتي و الدول .م. كانت إستراتيجية الو

المعادية األخرى، و تقوم ىذه السياسة عمى إقناع العدو بضرورة االبتعاد عن تيديد األمن و المصالح 

األمريكية خوفا من المجوء إلى األسمحة النووية و التدمير الشامل، و بعد انييار االتحاد السوفياتي اتجيت 

أ عسكريا في الخارج و ظير ىناك نوع من التوافق .م.السياسة األمنية األمريكية نحو تقميل تدخل الو

 1.الدولي نحو تجنب الحرب و العمل عمى تسوية المنازعات بالطرق السممية

 :استمرار عدم التوازن في القوى  -

بعد الحرب الباردة بقيت الدول تستخدم حق الفيتو إال انو برز النفوذ األمريكي في قرارات ىذا المجمس ، 

انعكاسا لمموازين القوى الجديدة بعد انييار االتحاد السوفياتي ، فالقرارات المتعمقة بالغزو العراقي لمكويت 

 .جاءت من دون اعتراض دولة من الدول الدائمة العضوية خاصة بعد غياب الفيتو السوفياتي
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 فالنظام الدولي بعد الحرب الباردة شيد تغيرات جذرية في أنظمة الحكم الشمولية في اوروبا الشرقية 

و االتحاد السوفياتي و تحول اغمبيا إلى الديمقراطية الميبرالية في اوروبا الشرقية و االتحاد السوفياتي و 

و ىذه الثورة الديمقراطية كما وصفيا البعض .تحول اغمبيا إلى الديمقراطية الميبرالية عمى النمط الغربي

أدت إلى تدعيم االتجاه نحو التغيير و اإلصالح لدى حكام النظام الشمولي في مختمف بمدان العالم 

الثالث، بما فييا العالم الغربي مع اختالف في الدرجة، و يمكن القول أن تمك التغيرات التي حدثت في 

االتحاد السوفياتي السابق و دول اوروبا الشرقية ، حيث انييار األنظمة الشيوعية عجمت تحقيق الموجة 

 1.الثالثة الديمقراطية

 :العدوى أو االنتشار- ج

يقصد بأثر العدوى و التقميد أن التحول الديمقراطي الناجح في دولة يشجع عمى إحداث تحول ديمقراطي 

في دولة أخرى و لعل وجود نماذج ناجحة في أوائل الموجة شجعت الدول األخرى عمى المضي قدما في 

الطريق الديمقراطي فيما يشبو كرة الثمج التي تتزايد كمما دحرجت، و لقد ظير اثر النماذج الناجحة في 

  في حاالت بمغاريا و رومانيا و يوغسالفيا1990التجربة الديمقراطية عام 

  و ألمانيا و تظير أىمية ذلك اآلن مع بروز سمة منظمة و ىي التطور اليائل في نظم االتصاالت

 و شبكات اإلذاعة المرئية و المسموعة و سيولة التقاطيا في كل أنحاء العالم رغم إرادة بعض  

الحكومات و سيولة االتصال بتا من جانب قوى المعارضة السياسية و منظمات حقوق اإلنسان مما يتيح 

 2.فرصة لمرأي العام العالمي لإلحاطة بما يجري من أحداث
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 :مفهوم الترسٌخ الدٌمقراطً: المبحث الثالث

لقد أثارت محاوالت تأصيل مفيوم الترسيخ الديمقراطي نطاقا واسعا من الجدل بين مختمف الباحثين حيث 

يسعى كل منيم إلى وضع محاوالت استحداث طرق لضمان ديمقراطية ناجحة حيث نذكر من بين أىم 

 :ىذه المفاىيم ما يمي

 :تعرٌف الترسٌخ الدٌمقراطً: المطلب األول

        حظي مفيوم الترسيخ الديمقراطي باىتمام كبير من قبل مختمف األدبيات المعاصرة لدراسة النظم 

 السياسية باعتبار أن الرسوخ الديمقراطية ىو بمثابة مرحمة متقدمة من عممية التحول الديمقراطي،

       و اجتيدت الكثير من الدراسات في محاوالتو إلقاء الضوء عمى مؤشرات المرحمة االنتقالية من 

التحول الديمقراطي و بداية الرسوخ مؤكدة عمى أن تعزيز الديمقراطي و رسوخيا يتطمب وقتا و جيدا 

 كبيرين 

        و بشكل تدريجي عبر فترة زمنية طويمة قد تستمر لعدة عقود، كما كان الحال مع الترسيخ 

 كما أثار مفيوم 1.الديمقراطي في كل من الواليات المتحدة األمريكية و ببريطانيا إال أنيا خطوة البد منيا

 الترسيخ جدال واسعا بين الدارسين فيناك من اعتبره مرادفا لمفيوم االستقرار و المؤسسة ،

 و حاولت بعض الدراسات الحديثة لمنظم السياسية تحديد أىم العوامل المساىمة في رسوخ النظام 

 .الديمقراطي في حين ركزت أخرى عمى مؤشرات نياية المرحمة االنتقالية و بداية مرحمة الترسيخ
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   و عموما يمكن القول أن النظام الديمقراطي الذي يمكن أن تحدد أىم مالمحو في المرحمة االنتقالية من 

 عممية التحول الديمقراطي ،عادة ما يكون ميددا باالنقالبات العسكرية و بعض إعمال العنف،  

و أن تجنب ذلك سيحقق حتما من خالل عممية الترسيخ و أىم ركائزىا التي تتمثل في االتفاق حول قواعد 

المعبة الديمقراطية بين مختمف اإلطراف السياسية و لقد أكد في ىذا الصدد كل من األستاذين 

Guenther  و Nigley أن بداية رسوخ النظام الديمقراطي عادة ما تكون باتفاق النخبة حول

مختمف اإلجراءات مع مشاركة شعبية واسعة النطاق في االنتخابات و مختمف العمميات المؤسسية 

 فان الديمقراطيات الراسخة، ىي التي يقتنع فييا كل من الفاعمين Lingاألخرى، و طبقا لألستاذ 

 و األحزاب و جماعات المصمحة المنظمة و مختمف المؤسسات بعدم وجود بديل لمتحول نالسياسيي

 1.الديمقراطي
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 :محددات الترسٌخ الدٌمقراطً: المطلب الثانً

     تناولت قضايا التطور السياسي و الديمقراطي في دول العالم الثالث خالل الفترات األخيرة، كيفية 

العمل عمى تعزيز عممية التحول الديمقراطي و ترسيخيا في ىذه الدول، من خالل مجموعة من المحددات 

 :المتداخمة أىميا

 :الثقافة السياسية: أوال

     تعرف الثقافات بأنيا مجموعة القيم و المعايير السموكية المتعمقة باألفراد في عالقتيم مع السمطة 

 السياسية و ىي جزء من الثقافة العامة لممجتمع، و ىي تختمف من بمد ألخر حتى لو كان شعباه 

تنتيجان نفس األساليب الحياتية و ينتميان إلى نفس الحضارة، و يقصد بالثقافة السياسية مجموعة 

 المعارف و اآلراء و االتجاىات السائدة نحو شؤون السياسية و الحكم، و تعني أيضا منظومة 

 المعتقدات و الرموز و القيم المحددة لمكيفية التي يرى بتا مجتمع معين الدور المناسب لمحكومة

 1. و ضوابط ىذا الدور، و العالقة المناسبة بين الحاكم و المحكوم

 :حيث تبرز أىمية الثقافية السياسية في كونيا

تمثل مجموعة من القيم و المعتقدات تؤثر في السموك السياسي ألعضائو حكاما و محكومين، كما  -

 . و المعارف السياسية ألفراد المجتمعتتمثل االتجاىات و السموكيا

تتميز الثقافة السياسية بأنيا متغيرة، فيي ال تعرف الثبات المطمق ، و يتوقف حجم و مدى التغير   -

 مدى ومعدل التغير في األبنية االقتصادية و االجتماعية و السياسية ،ة: عمى عدة عوامل منيا

 و درجة اىتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافي و حجم االىتمام الذي توليو وتخصصو الدولة  -

 1.إلحداث ىذه التغيير في ثقافة المجتمع و مدى رسوخ ىذه القيم في نفوس اإلفراد

                     
سٌد عبد المطلب، خصائص الثقافة السٌاسٌة و أثارها على المشاركة السٌاسٌة، القاهرة،كلٌة االقتصاد و العلوم -

.12،ص2005السٌاسٌة، 1  
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و بالتالي يتضح لنا أن احترام التنوع المجتمعي بما يتطمبو من تعميق ثقافة التعدد و االختالف، ىو  -

احد المداخل اإلستراتيجية لترسيخ الديمقراطية التي ال يمكن أن تتحقق أال من خالل وجود ثقافة 

سياسية ديمقراطية تدعم ذلك ولما كانت الثقافة السياسية احد المحددات اليامة بشكل وطبيعة النظام 

 السياسي في أي مجتمع فان تدعيم وتعزيز التطور الديمقراطي يتطمب إلى جانب عوامل أخرى

بناء ثقافة سياسية ديمقراطية ، حيث أكد األستاذ الري دياموند عمى أىمية وضرورة تطور ثقافة سياسية 

ديمقراطية كعامل أساسي لمرحمة الترسيخ ، باعتبار ىا تمثل البيئة السيكولوجية لمنظام السياسي ، وما دام أن 

النظام الديمقراطي حسب األستاذ ليبست ىو طمك النظام الذي يوفر فرصا دستورية منتظمة لتغيير الحكام من 

 ما قد ييدد وأحزاب    ، وبما أن ىذا التغيير قد يحمل معو االنشقاق والتنافس الذي تفرضو الديمقراطية  أفراد

 تماسك المجتمع ،فإن تجنب كل ذلك يستدعي وجود مجموعة من الشروط 

واحدة من أىميا ىي الثقافة السياسية ، بما تعنيو من توفر نسق من القيم   و المعتقدات ، يجعل من وجود 

 2المؤسسات الفعالة واالنتخابات والصحافة الحرة ، مقبولة عمى نطاق واسع 

 : بناء وتدعيم المؤسسات السياسية:ا ثاني

يعني ذلك حسب ما أسماه األستاذ صامويل ىنتجتون إضفاء الصيغة المؤسسية عمى السموك السياسي 

 بإستراتيجيات اليندسة المؤسسية ، صياغة أطر قانونية  Tatu vanhanenالديمقراطي وأسمتو األستاذة 

جراء انتخابات دورية تنافسية حقيقية ، فتعزيز  قامة نظام حزبي تعددي وا  ودستورية تتفق ومبادئ الديمقراطية وا 

عممية التحول الديمقراطي وترسيخ الديمقراطية ال يعتمد فقط عمى شروط ثقافية ، اقتصادية واجتماعية ، بل 

                                                                   
13نفس المرجع،ص-  1  

104، ص2006نكهيت إقتصاد وانعهوو انسياسيت ، :  ، انقاهرة 2انقصبي رشاد عبد انغفار ، انتطور انسياسي وانتحول انديمقراطي ،ج -  2 
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يحتاج أيضا إلى خمق مؤسسات سياسية قوية وفعالة ،يمكن من خالليا تعزيز مبدأ الفصل بين السمطات 

وسيادة القانون وعندما تكتسب ىذه التنظيمات واإلجراءات الطابع المؤسسي ، فأنيا تصبح أكثر استقرار 

ومحل تقدير وذات قيمة ، وقد وضع صامويل ىنتجتون أربعة شروط أساسية حتى يكتسب التنظيم طابع 

 :مؤسسي ىي 

أي مقدرة المؤسسة عمى االستجابة لمتأثيرات الداخمية والخارجية ومواجيتيا من خالل ترتيبات معينة  : لتكيفا

 . ، كإحداث تغيرات في األشخاص أو الوظائف 

بمعنى أن تضم المؤسسة مجموعة من الوحدات المتخصصة تقوم بمجموعة من الوظائف بما يكفل  : التعقيد

 .ليا االستمرار ، ويقاس مدى درجة تعدد وتنوع وحدات المؤسسة ووظائفيا 

يشير إلى مدى حرية المؤسسة في العمل، وتقاس بمدى استقاللية ميزانيتيا وقدرتيا عمى تجنيد : االستقاللية

 .األعضاء

 1.ويقصد بو درجة الرضا أو االتفاق بين األعضاء داخل المؤسسة : التماسك

 :تبني سياسات فعالة لمعالجة االختالل في توزيع الثروات والدخول بين فئات المجتمع: ثـالثا

 إستراتيجيات اليندسة االجتماعية وىي إستراتيجيات تسيل إ سمTatu vanhanenوتطمق عميو األستاذة  

عممية التحول الديمقراطي وتسيم في ترسيخ النظم والقيم  الديمقراطية ، ألنيا تضمن تحقيق مزيد من العدالة 

 .االجتماعية وتقميص حدة التفاوتات االقتصادية واالجتماعية 

       فالديمقراطية ىي نتاج فكري ضامن لحسن استثمار وتوزيع الثروة ، ترتكز عمى مسألة الحريات التي 

من خالليا تتحقق العدالة االجتماعية بما تشيعو من تكافؤ، ما يساىم في تقميص حدة الصراعات وظواىر 

العنف و االحتجاج  التي يمكن أن تثور نتيجة التفاوت االجتماعي واالقتصادي والتنافي الشديد عمى الثروة 
                     

Samuel Huntington, the third Wave: Democratization in the Twentieth Century 
(Norman Oklahoma University press 1991)1  
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والموارد ، كما أن مثل ىذه السياسات من شأنيا المساىمة في تدعيم وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى الركيزة 

 االجتماعية األساسية لممشروع الديمقراطي ،

   حيث يؤكد األستاذ صامويل ىنتغتون في الصدد أن التحول الديمقراطي وتعزيزه يتطمب مناخا مالئما وبيئة 

اقتصادية واجتماعية وثقافية ، تتوافر فييا عوامل ومتغيرات أساسية ،يقف في مقدمتيا النمو االقتصادي 

 1.المقضي إلى نمو الطبقة الوسطى 

 إيمان النخب الحاكمة بقضية الديمقراطية وضرورة العمل عمى ترسيخيا وتقبميا كشكل لمحكم األرقى  :رابعا

واألقل كمفة ، دافعا قويا نحو تطور ديمقراطي أكثر رسوخا ، ولقد شدد األستاذ صامويل ىنتغون عمى ىذه 

 : المسألة بقولو 

ذا كان النمو االقتصادي      إن الديمقراطية ستنتشر بقدر ما يود ليا من يشغمون مقاعد السمطة أن تنتشر ، وا 

 .يجعل الديمقراطية أمرا ممكنا ، فالقيادة السياسية حسبو تجعل منيا أمرا واقعا 

 :الكفاح من أجل ترسيخ الديمقراطية :  خامسا

 عمى ىذه العممية بإستراتيجيات الفعل السياسي التي ترتبط بتأسيس Tatu vanhanen     تطمق األستاذة 

 تعبر عنو االديمقراطية في الوعي السياسي واالجتماعي لممواطنين، بحيث تصبح مطمبا اجتماعيا جماىيري

حركة شعبية واسعة النطاق ، فإرساء الديمقراطية وتعزيزىا عممية طويمة المدى تختمف عن عممية تفكيك النظم 

 لنظام جديد يحتاج إلى موارد وأساليب ومناىج عمل تستمر إلى بعد قيام يالسمطوية ، وىي بناء إنجاب

قرار االنتخاب العام والحر ، ويحتاج الدفع باتجاىيا إلى عمل واعي ومنظم ومثابر لتغيير الواقع  التعددية وا 

 2.بالقوة االحتجاجية والتنظيمية والنظرية معا 

 

                     
105القصبً رشاد عبد الغفار ، نفس المرجع ، ص  - 1  

106نفس المرجع ، ص - 2  
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 :مواجية المشكالت اقتصادية واالجتماعية: سادسا

   يتطمب االنتقال نحو الديمقراطية وترسيخ النظام الديمقراطي ، التصدي لممشكالت االقتصادية واالجتماعية 

ذلك أن الديمقراطية المستقرة توجد غالبا في الدول التي حققت معدالت عالية أو متوسطة من التنمية 

االقتصادية واالجتماعية ولقد أكد في ىذا الصدد األستاذ صامويل ىنتغتون أن التحوالت الديمقراطية في العالم 

 أظيرت أن المناطق التي شيدت مثل ىذه التحوالت ، قد حققت معدالت 1990إلى 1974خالل الفترة من 

 تنمية فوق المتوسط ، وخمص إلى نتيجة مفادىا أن الفقر يمثل عقبة أمام التطور الديمقراطي 

، وأن تعزيز الديمقراطية يعتمد عمى تحسين مستوى التنمية االقتصادية التي تؤدي بدورىا إلى زيادة المشاركة 

 1.السياسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
107 نفس المرجع ، ص- 1  

 



  و النظري للدراسة يالفصـــــل األول                                           اإلطار ألمفاهٌم
 

~ 32 ~ 
 

 

  :المداخل النظرٌة المفسرة للتحول والترسٌخ الدٌمقراطً : المطلب الثالث

 :من بين أىم المداخل اإلستراتيجية لترسيخ الديمقراطية وتعزيزىا نذكر منيا 

 :مدخل بنيوي - أ

يقوم ىذا المدخل عمى افتراض رئيسي ، وىو أن المسار التاريخي ألي بمد نحو الديمقراطية يتشكل ويتأثر 

بنمط التنمية الرأسمالية ، وليس عن طريق مبادرات وخيارات النخب ، ويرى ىذا المدخل أن النخب السياسية 

تقوم بمبادرات وخيارات معينة إال أن ىذه الخيارات ال يمكن تفسيرىا إال عبر اإلشارة إلى القيود ىو نتيجة 

لظيور طبقي وسطى في البناء الطبقي لممجتمع ، بحيث تسعى لتقاسم السمطة مع الطبقة الحاكمة ساعية إلى 

فرانسيس "ىدم البناء التقميدي لممجتمع ، لتعويضو ببناء جديد يأخذ موقعيا بعين االعتبار ، حيث يرى 

أن األنظمة الديكتاتورية تحمل في طياتيا بذور فنائيا ، فسياسة التنمية التي تنتيجيا الدولة تخمق " فوكوياما 

طبقة وسطى تستفيد من نتائجيا ثقافيا و اقتصاديا ، لتضغط فييا بعد عمى التفاعل السياسي القديم فتغيره 

 1ليتوافق مع طموحيا 

 :المدخل التحديثي -ب

        وىو المدخل الذي يربط بين الديمقراطية و التنمية االقتصادية، ذلك أن أغنى بمدان العالم ىي البمدان 

 الديمقراطية وتاريخيا يعد آدم سميث أول من عبر ىذا االتجاه من خالل دعوتو لميبرالية ، باعتبارىا 

 

 

                     
 

، محاضرة ألقٌت على طلبة سنة ثالثة عالقات دولٌة ،كلٌة " دراسة فً أدبٌات التحول الدٌمقراطً "مصطفى بخوش ، - 1

  12 ،ص2005-2004-بسكرة –الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، قسم العلوم السٌاسٌة ، جامعة محمد خٌض 
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شرطا أساسيا لألداء الفعال لمسوق ، إال أن العممية األكثر دقة و انتظاما ليذا المدخل ، عالجيا عالم 

 في بعض مقاالتو ،" ليبست " االجتماع السياسي األمريكي 

 حيث يؤكد أن من نتائج التنمية االقتصادية نشوء والء وطني ، يترافق مع وجود قبول المؤسسات القائمة 

 والتسميم بشرعيتيا في اتخاذ القرارات 

الحاسمة وتستخدم المدرسة التحديثية مؤشرات محددة كمتغيرات ال تمبث أن تنظم عممية متصاعدة ، تساعد 

 :عمى والدة الديمقراطية ، أو تشبثيا وتعزيزىا ، وتشمل ىذه المؤشرات 

 دخل الفرد- 

 مستوى األمية - 

 انتشار التعميم - 

 الحراك االجتماعي - 

  1أدوات التنقل و االتصال  - 

 : المدخل االنتقالي-ج

رائد ىذا المدخل ، أن األمر يتطمب مدخل تطوري تاريخي يستخدم منظورا كميا " دانكروت روستو"  يرى 

لدراسة حاالت مختمفة باعتبار أن ذلك يوفر أساسا أفضل لمتحميل ، وبناءا عمى ذلك تم تحديد مسار عام 

 .تتبعو كل البمدان خالل عممية التحول الديمقراطي ويتكون ىذا المسار من أربعة مراحل أساسية 

 .مرحمة تحقيق الوحدة الوطنية والتي تشكل الشرط األول -1

 .مرحمة الصراع السياسي الطويل والغير الحاسم -2

 .مرحمة القرار وتشيد عممية االنتقال والتحول -3

                     
www.hewarat.com/frum/showpost.php : ، متحصم عهيه من موقع " انمداخم اننظريت نهتحول انديمقراطي " زاهي انمغيري ،-  1 
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 .مرحمة التعود أي تعود األطراف المختمفة عمى القواعد الديمقراطية والتكيف معيا--4

، الذين ركزوا عمى " أود ونيل "و" جوان لينز "ألىمية ىذه المبادرة قام العديد من الباحثين بتطويرىا أمثال 

 1. المرحمة االنتقالية التي يبدأ فييا النظام التسمطي باالنفتاح 

   :المدخل المؤسسي-د

       تعد المؤسسات السياسية أحد آليات ترسيخ القواعد وأسس المعبة السياسية ، وتوزيع السمطة فيما بين 

  وىي توفر آليات تمكن األفراد والجماعات من رصد السموك العام ، ومتابعة المساءلة نالفاعمين السياسيي

السياسية ، ومنع الفساد السياسي والتعسف في السمطة ، حيث أبرز رواد ىذا المدخل دراسة نظرية ميمة في 

 التحول الديمقراطي في العالم ، و اعتبرت ىذه التحميالت أن كافة النظم السياسية تيتم بقضية الشرعية 

وفي ىذا اإلطار يحدد ىنتغتون شروط معينة لنجاح المؤسسة التي تؤدي بدورىا لمديمقراطية وىي أن فن البناء 

اليندسي لمدولة يجب أن يتم في إطار القيم التي يعتز بتا المجتمع ويتمسك بتا ، والتي يمكن أن تولد حركة 

 .ايجابية دافعة 

               وعموما يمكن القول بأىمية المؤسسات كشرط لقيام الديمقراطية، وفي دفع عممية التحول 

 2.الديمقراطي خاصة في ما يتعمق بدور المؤسسة البرلمانية التي تعتبر الممثل األساسي لمسيادة الشعبية

  :مدخل الثقافة السياسية-ه

     بداية نخير إلى أن العامل الثقافي كان أحد العوامل الميمة في دراسة السياسة منذ نشوء عمم السياسة ، 

 .فإن مفيوم الثقافة السياسية يعتبر أحد المفاىيم الجديدة نسبيا في أدبيات عمم السياسة 

         

                     
.نفس انمرجع - 1  

.نفس المرجع - 2  
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     وفي إطار ىذا المدخل فقد قام كل من ألموند وفيربا في أوائل التسعينات بدراسة ميدانية رائدة في خمس 

دول وذلك لمعرفة أنماط الثقافة السياسية وأبعادىا المختمفة ، وكانت نقطة التساؤل مدى إمكانية خمق ثقافة 

 سياسية مؤيدة لبناء نظام سياسي ديمقراطي ،

 : حيث يرى ألموند وفيربا أن توجيات األفراد اتجاه النظام السياسي تتحدد من خالل ثالثة أبعاد ىي 

 اإلدراك -

 المشاعر -

 التقييم -

 ومن خالل ىذه األبعاد قدما تصنيفا ألنماط الثقافية السياسية وحسبيم فإن نمط الثقافة السياسية المشاركة ىو 

نمط المعزز لبناء الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات وعموما يمكن القول أنو إذا كان وجود الثقافة 

الديمقراطية بالفعل يعد أمرا جوىريا إلنتاج نظام ديمقراطي ، فأن المشكمة في حقيقة األمر تتمثل في أن غياب 

ىذا النظام يعرقمبشدة إنتاج الثقافة الديمقراطية ، وىذا يعني ببساطة ضرورة وجود النظام الديمقراطي لتنمية 

 1. الثقافية السياسية
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 :الخالصة 

 

       تطرقنا في الفصل األول  باعتباره إطارا نظريا و مفاىيمنا لمدراسة ، مفيوم الديمقراطية و أىم ركائزىا 

التي تعتمد عمييا الديمقراطية في تطبيقيا ، كما تطرق إلى مفيوم التحول الديمقراطي والمفاىيم ذات الصمة بو 

، التي اتخذتيا عممية التحول الديمقراطي ،مع إبراز بعض العوامل المؤثرة عمى عممية التحول الديمقراطي 

 ودراسة ،وشرح أىم ىذه العوامل التي تعددت بين العوامل الداخمية والعوامل الخارجية 

بعض التعريفات لمترسيخ الديمقراطي باعتبار أىم وأخر مرحمة يمر بتا التحول الديمقراطي وذلك من خالل 

 .تعميق مبادئ الديمقراطية

 :      ومن كل ما سبق تم الوصول إلى جممة من النتائج

      أن الديمقراطية ىي مجموعة من القواعد الحكم ومؤسسات من خالل اإلدارة السممية لمجماعة المتنافسة 

 .أو المصالح المتضاربة

التحول الديمقراطي ىو عممية االنتقال من أنظمة تسمطية إلى أنظمة ديمقراطية، تم فييا حل أزمة الشرعية - 

 .والمشاركة واليوية والتنمية، أي انتياج الديمقراطية كأسموب لممارسة األنشطة السياسية

 الترسيخ الديمقراطي ىو تعميق المبادئ واإلجراءات الديمقراطية في البنية األساسية لمنظام ككل ، - 
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إذ يصبح النظام الديمقراطي آمنا ومستقرا وينظر إليو بشكل عام كأفضل خيار أو سبيل لتنظيم الحياة 

 السياسية 

تتميز دراستنا لمترسيخ الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية من خالل التطرق إلى أىم العوامل الداخمية 

 والخارجية لمتحول الديمقراطي في الدول العربية حيث تتميز األدبيات العامة لمديمقراطية بين 

حدوث انتقال ديمقراطي وبين استمرار وتعزيز ىذا االنتقال وترسيخو وذلك بسعي األفراد والجماعات إلى 

 .تحقيق مصالحيم باستنادىم إلى قواعد وترتيبات مؤسسة 

     ومن ىذا فإن ىذا الفصل يستيدف ضبط أىم اآلليات المتعمقة بالترسيخ الديمقراطي في األنظمة السياسية 

 في اآلليات المتعمقة بالنظام السياسي ، آليات متعمقة بالنظام القانوني واليات متعمقة بالنظام ةالعربية والمتمثل

 .الحزبي 

براز أىم معوقات الترسيخ الديمقراطي التي كانت عائق في تعميق مبدأ الديمقراطية       و كذا توضيح وا 

 .وترسيخيا ونذكر من بين ىذه المعوقات السياسية والمعوقات االقتصادية وأخيرا القانونية
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            تتميز دراستنا لمترسيخ الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية من خالل التطرق إلى أىم 

العوامل الداخمية والخارجية لمتحول الديمقراطي في الدول العربية حيث تتميز األدبيات العامة لمديمقراطية بين 

حدوث انتقال ديمقراطي وبين استمرار وتعزيز ىذا االنتقال وترسيخو وذلك بسعي األفراد والجماعات إلى 

 .تحقيق مصالحيم باستنادىم إلى قواعد وترتيبات مؤسسة 

          ومن ىذا فإن ىذا الفصل يستيدف ضبط أىم اآلليات المتعمقة بالترسيخ الديمقراطي في األنظمة 

 في اآلليات المتعمقة بالنظام السياسي ، آليات متعمقة بالنظام القانوني واليات متعمقة ةالسياسية العربية والمتمثل

 .بالنظام الحزبي 

براز أىم معوقات الترسيخ الديمقراطي التي كانت عائق في تعميق مبدأ الديمقراطية            وكذا توضيح وا 

 .وترسيخيا ونذكر من بين ىذه المعوقات السياسية والمعوقات االقتصادية وأخيرا القانونية 
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 واقع ترسيخ الديمقراطية في األنظمة السياسية العربية  : الفصل الثاني

 العوامل المؤثرة على عملية التحول الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية : المبحث األول

  ىناك العديد من العوامل التي استندت عمييا عممية التحول الديمقراطي ، وقامت عمييا منيجية      

 . اإلصالح والتحديث في بعض الدول العربية ، ويمكن تصنيفيا إلى عوامل داخمية وأخرى خارجية 

 .العوامل الداخلية للتحول الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية : المطلب األول 

 الداخمية ليذه النظم والتي تتمحور أساسا حول إشكالية الدولة ة العوامل والتحديات التي تطرحيا البيئ   

 :ومنيا

  :اإلخفاق السياسي   (1    

      فمختمف األنظمة التي عرفت تحول ،شيدت صراعات داخمية ىذا نتيجة لتأكل شرعيتيا التسمطية أو 

 فغياب ىذه الشخصيات التي كانت في وقت ما قادر عمى توحيد ولم ةلغياب الشخصيات الحاكمة الكاريزمي

شمل أفراد المجتمع وتمثيل إرادتو ، بخفاء ىذه القيادات يدعو لمبحث عن كارزمية جديدة يؤدي ىذا إلى 

 .حدوث صراع داخل النظام القائم ، ويؤدي بالضرورة إلى تناقص شرعية النظام 

انو ال يمكن أن يكون ىناك تحول إلى الديمقراطية ال يكون ناتجا "       حيث أكدت دراسة أدونيل وشيمتر

بشكل مباشر أو غير مباشر عن انقسامات ميمة داخل النظام التسمطي وبالتحديد خالل االنقسام والصراع 

 1 واالنفتاحييننداخل بنية النظام بين التشدديي
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  : البناء القانوني–( 2

      تعد القوانين بمنزلة مرجعية أساسية ، تسند عمييا مسيرة التحول الديمقراطي لكونيا توضح بما تتناولو 

من قواعد كل من حقوق األفراد وواجباتيم تجاه المجتمع ، فالبناء القانوني يضمن احترام آدمية اإلنسان من 

 1خالل تناول القوانين لحرية والعدالة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع

  :تسلطية الثقافة السياسية السائدة – 3)

 نعني بالثقافة السياسية مجموعة من القيم والمعتقدات والعواطف السياسية المسيطرة في الدولة، وعميو فالثقافة 

 السياسية تتعمق بالتوجييات السياسية نحو النظام السياسي وكذا التوجو نحو اآلخر في النظام

 أو التوجيات نحو النشاط السياسي ، فنمط الثقافة السياسية السائدة داخل النظام التسمطي تحدد عالقة النظام 

السياسي بالقوى االجتماعية ومؤسساتيا وتنظيماتيا ، فيذه الثقافة تفتقر إلى القيم والمبادئ الديمقراطية ، ألنيا 

ثورة  )إفراز لتنشئة سياسية واجتماعية تكرس القيم السمبية والطاعة واالمتثال ، ونتيجة لعوامل خارجية 

كان البد من الدعوة إلى تنمية ثقافة الحوار وقبول الرأي اآلخر  (االتصاالت ، والدعوة لحماية حقوق اإلنسان 

 2 .ةوالمشاركة السياسية اإليجابي

 

 

 

 

 
                     

 19،ص1992-115،العدد ،مجلة المستقبل العربً"التعددٌة السٌاسٌة فً االوطن العربً"احمد ثابت1

334،ص1991دار الحكمة للطباعة و النشر،:ده،بغداد، علم االجتماع السٌاسً اسسه و أبعا صادق االسود 2  
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 : التحول االقتصادي واالجتماعي–( 4

 )      مع ازدياد النمو االقتصادي أدى إلى ارتفاع نسبة التعميم وىذا يؤدي إلى ظيور قوى اجتماعية جديدة 

ىذه الشرائح الجديدة تريد أن تعبر عن  (أتساع حجم الطبقة الوسطى ، ونستطيع تسميتيا بالبرجوازية الصغيرة 

 مصالحيا من خالل قنوات ومؤسسات شرعية وىذا ما ييدد االستقرار السياسي واالجتماعي لمنظام القائم 

، كذلك فشل السياسات التنموية ، وىذا راجع إلى تطبيق اإلصالحات الييكمية التي فرضتيا المؤسسات المالية 

  1والنقدية العالمية كمحاولة إلصالح االختالل القائم 
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 .    العوامل الخارجية للتحول الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية :المطلب الثاني 

  عمى الرغم من أن عمميات اإلصالح السياسي ، والمطالبة بالتحول الديمقراطي ىو مطمب شعب ورسمي   

عمى حد سواء ، كما يعده الكثير من المتخصصين في الشؤون السياسية عمى أنو لم يأت نتيجة أمالءات 

خارجية ، لكون المفاىيم النظرية الديمقراطية كفميا الدستور ،وأن الحراك السياسي كان قد بدأ منذ العقود 

األولى من نشأة الدولة ، وأن المرحمة الحالية من التحول الديمقراطي ىي مرحمة استئناف وليس بداية من 

ناحية ، ولكون العوامل الداخمية السالفة الذكر ىي مؤشرات واضحة عمى رغبة كافة المكونات المجتمعية ، 

بما فييا النظام السياسي ، إال أن بعض الدول العربية تأثرت بمؤثرات خارجية إقميمية ودولية لمدفع نحو 

 التحول الديمقراطي ،حيث يوجد العديد من العوامل الخارجية ،تتمثل أبرزىا 

  :1فيما يمي

  :الموجة العالمية للتحول الديمقراطي* 

  إن من أبرز التغيرات التي شيدىا العالم في العقدين الماضيين ، ىو تحول أو انتقال عدد كبير من الدول 

أو ألنظمة التسمطية إلى النظام الديمقراطي ،الذي يستند عمى المشاركة والتعددية السياسية ، لقد بدأت عممية 

 ، ةالتحول الديمقراطي في جنوب غرب أوربا بانتياء حكم فرانكو في البرتغال ، ثم انتقمت إلى أمريكا الالتيني

 من سكانيا يعيشون تحت حكم أنظمة ديمقراطية ، وكذلك في قارة آسيا بانتياء حكم 95التي أصبح ما يقارب 

 ماركس في الفمبين ،

وكذلك قيام حكومات ديمقراطية في اليند ،وكوريا الجنوبية ، واليابان وغيرىا من الدول التي كان لدييا أنظمة 

مستقرة ، كما شيد العديد من الدول األفريقية تحوالت في تنظيم العالقة بين الحكام والمحكوم وال سيما في 

 .1جنوب أفريقيا ، وذلك بزوال التميز العنصري 
                     

،متحصل علٌه من،"إشكالٌة االنتقال الدٌمقراطً فً المغرب و التجارب و المقارن"عبد الواحد بلقصري، 1 
http/www.assuaal.com/studies  
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      وفيما يتعمق بالدول العربية فإنيا تأثرت إلى حد كبير بيذه الموجة النتشار الديمقراطية خصوصا في 

 .فترة نياية الحرب الباردة 

 : انتهاء الحرب الباردة    *

      لقد ساىمت ظيور مالمح انتياء الحرب الباردة ، وبروز النظام العالمي الجديد أحادي القطبية بزعامة 

 .الواليات المتحدة في سيطرة النظام الرأسمالي الميبرالي 

، فقد شيدت كافة دول أوربا 1991     وبانتياء المنظومة االشتراكية ، نتيجة تفكك اإلتحاد السوفياتي عام 

 الشرقية تحوال ديمقراطيا ، وتحولت الكثير من األنظمة السياسية لتكون أكثر انفتاحا بسبب 

ضغوطات الواليات المتحدة التي تعد بث القيم الديمقراطية وترسيخ حقوق اإلنسان ، من أبرز محددات 

  .2سياستيا الخارجية 

    حيث ربطت مساعداتيا الخارجية االقتصادية والعسكرية بمدى تقبل تمك األنظمة بتغيير نيجيا نحو 

اإلصالح والتحديث والذي يقوم عمى الحرية ، وتمكين الجميع المشاركة والوصول إلى مراكز صنع القرار ، 

ونتيجة آثار المشاريع اإلصالحية الخارجية وعدم أخذىا بخصوصية المجتمعات ، ومواجية لمفيوم صدام 

 ، والذي دفع الكثير من  (صمويل ىنتغتون  )الحضارات ، الذي طرحو عالم السياسة األمريكي 

األنظمة السياسية لفتح القنوات لكافة األفراد والمؤسسات إللقاء المحاضرات وعقد الندوات والمؤتمرات لمواجية 

 .3مفيوم الصدام ، الستبدالو بطرح مفيوم حوار الحضارات 

فدليل األحداث األخيرة التي شيدنيا الساحة العربية خير دليل عمى ذلك حيث قامت الثورات العربية بحركات 

 ، متأثرة 2011 ومطمع 2010احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في بعض البمدان العربية خالل أواخر عام 

                                                                   
  1 30عبد القادر رزٌق المخادمً،مرجع،ص- -

62 ،ص1997،465:،العددمجلة العربً،"التحول الدٌمقراطً مفاهٌم و مداخل نظرٌة"علً محمد علً، 2  
 67نفس المرجع،ص3
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بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراق محمد البوعزيزي نفسو ونجحت في اإلطاحة بالرئيس السابق زين 

العابدين بن عمي  وكان من أسبابيا األساسية انتشار الفساد والركود االقتصادي وسوء األحوال المعيشية ، 

  .1 السياسي واألمني وعدم نزاىة  االنتخابات في معظم البالد العربية قإضافة إلى التضيي

 :العولمة

يرتبط ىذا العامل بالعوامل الخارجية السالفة الذكر،حيث أن مؤثرات ظاىرة العولمة دفعت بالدولة 

لتغيير سياسيتيا،ضمن العمل بنيج االنفتاح،و األخذ بتجارب اآلخرين نتيجة ما وفرتو الثورة 

التكنولوجية من تقدم،ففي ظل انتشار وسائل االتصال و التكنولوجيا المتعددة، التي أصبح الفرد يتابع 

 اإلحداث و المستجدات الدولية في أقصى سرعة،و انتشار القنوات الفضائية التمفزيونية،

و امتالك الكثيرين ألجيزة الكمبيوتر و استخدام االنترنت إلى تمكن الفرد من مشاىدة البرامج من 

قنوات إعالمية مختمفة،و أصبحت لديو القدرة عمى تقييم واقعو،مقارنة بغيره في الدول األخرى من 

العالم،مما دفع بالنظام السياسي لمتغيير،في الطرح و األداء، وبالتالي تبنى سياسات أكثر واقعية مع 

 2.حاجة اإلفراد و تطمعات المجتمع

 

 

 

 

 

 
                     

15 ،ص 2011مكتبة جزٌرة الور د ،:،القاهرةالثورات العربٌة و افرٌقٌاحلمً شعراوي، - 1  
2

،متحصل علٌه من الموقع  "الٌات و عوامل التحول الدٌمقراطً" سعٌد بن سعٌد العلوي،-
http:/www.issame1982.maktobblog.com  
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 ضغوطات المؤسسات المالية و النقدية: 

كانت لضغوطات المؤسسات المالية و النقدية دور في التعجيل بالتحول،فالدول التي عرفت التحول وقعت 

في فكي كماشة خدمات الديون،و ىذا ما جعميا تعرف أزمة الديون،الن ىذه الدول كانت تعتمد في 

 أنيا تطمب موارد من أياقتصادىا عمى الربع، و قد لجأت ىذه الدول إلى سياسة إعادة جدولة ديونيا 

: -صندوق النقد الدولي لكن مقابل شروط سياسية كان ليا انعكاسات عمى صيرورة النظام السياسي منيا

 .إتباع النيج الميبرالي

 فتح المجال القتصاد السوق من خالل تحرير األسعار- 

 تخفيض من قيمة العممة الوطنية- 

 الدعوة إلى  حرية التجارة الخارجية - 

 .       ىذه القيود أدت إلى إضعاف النظام القائم، و فتح المجال إلى المعارضة، و دعوتيا لمتحول

و لقد كان لثورة اإلعالم و االتصال و المعمومات دورا كبيرا في إحداث الترابط بين العوامل الداخمية و 

 1. المعمومات و االتصال عممت عمى إظيار الصور الحقيقية لألنظمة التسمطيةةالخارجية، فثور
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 آليات الترسيخ الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية: المبحث الثاني

سنتطرق في ىذا المبحث إلى بعض اآلليات التي يمكن من خالليا إرساء نظام ديمقراطي و ترسيخو  و 

 .ذلك من خالل التطرق إلى

 .آليات الترسيخ الديمقراطي المتعمقة بالنظام السياسي: المطمب األول

 آليات الترسيخ الديمقراطي المتعمقة بالنظام القانوني: المطمب الثاني

 آليات الترسيخ الديمقراطي المتعمقة بالنظام الحربي: المطمب الثالث

 آليات الترسيخ الديمقراطي المتعلقة بالنظام السياسي: المطلب األول

      يتطرق ىذا المطمب إلى إلية يمكن من خالليا توضيح معالم  نظام ديمقراطي و عممية 

ترسيخو،حيث تتعمق بعممية التداول عمى السمطة السياسية عبر انتخابات حرة تنافسية،مما يتيح إمكانية 

انتقال السمطة وفقا لنتائجيا،بمعنى إلية صعود قوى سياسية من المعارضة لمسمطة، و نزول أخرى من 

السمطة باعتبارىا لحظة من لحظات الدولة و من نظام االشتغال فييا ،يجب ان تكون منفصمة عنيا حتى 

ال يقع سوء بينيما، و غير قابمة لالمتالك بقدر ما ىي قابمة لمتداول،و تتطمب مسالة التداول عمى السمطة 

 و بين السياسة،أين يقع انتقال السمطة من نخبة إلى نخبة بشكل سمس و يمن الدولة و نظاميا السياس

 1.حضاري،في إطار تقاليد التداول من دون صدمات نفسية و سياسية

   

 

 

 
                     

يركز دراساث انوحدة :،بٍروثانًسأنت اندًٌمراطٍت فً انوطٍ انعربًعهً خهٍفت انكواري و آخروٌ،1

  .263،ص2002انعربٍت،
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 يتطمب توفر مجموعة من ي  فالتداول عمى السمطة ىو الركيزة األساسية في بناء النظام الديمقراطي، الذ

الشروط يمكن حصرىا في التعددية الحزبية االنتخابات الدورية الحرة و النزيية و االتفاق حول مؤسسات 

 1.الدولة و حكم األقمية في ظل احترام األقمية

 . نظام ديمقراطي أيمؤشر حيد لمداللة عمى حالة االستقرار السياسي في  -

 مقياس دقيق لمدى التطور الديمقراطي ذلك أن انتقال السمطة من حيث األسموب يمثل بعدا بيانيا  -

 .و مؤسسات لمعممية الديمقراطية

محدد  لطبيعة و حدود  ممارسة الحكام لمسمطة، و العالقات بين مؤسسات النظام السياسي و حجم  -

 .التوازن بينيما

اختبار لقدرة النظام السياسي عمى األداء الجيد، و محكا لقدرتو عمى مواجية التحديات ،ثم قدرتو   -

عمى استمرارية و البقاء،ذلك أن التداول عمى السمطة و انتقاليا من فريق ألخر،ال يعني إطالقا 

  2.المساس بالنظام القائم و عقيدتو أو بقيم الديمقراطية و مبادئيا

          فالتداول عمى السمطة في الدول العربية لم يحدث يوما تحقيقا إلرادة الشعب،حيث لم تكن 

 صناديق االقتراع  ىي التي تأتي بيذا الممك أو ذاك الرئيس،بل ىي االنقالبات العسكرية

 و االغتياالت، ففي الجزائر مثال تنوع الصراع بين االنقالب العسكري و االغتيال و سقوط كثير من 

  من االغتيال و سقوط كثير من الضحايا ،رالضحايا،فقد تخمصت الجزائ

 

 

                     
 :    متحصل علٌه من الموقع"التداول على السلطة"عماد بن محمد ،1

http:/www.eddarb.com/articles/neus/php.123 

08،ص1992يكتبت يدبونً،:،انماهرةأًَاط االستٍالء عهى انسهطت فً اندول انعربٍتصالح سانى، 2  
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 و تولى السمطة عباس فرحات، و قبل اقل من 1962فقد تخمصت الجزائر من االحتالل الفرنسي عان 

 لقي بن بمو نفس المصير و أطيح 1965 بن بمو و في عام دعام أطيح بو في انقالب عسكري قاده احم

 عام إلى أن اغتيل ليخمفو شادلي 12بو في انقالب عسكري قام بو ىواري بومدين و تولى السمطة لمدة 

 . 1978بن جديد عام 

 في انقالب سممي مثل ذلك الذي ه    و لم يستمر بالحكم طويال و اجبر بعده عمى تقديم استقالليت

  أشير 10 إال انو توفي بعد 1991تعرض لو المواء محمد نجيب بمصر ثم جاء محمد بوضياف سنة 

 تولى عبد العزيز بوتفميقة الحكم و ينتيي 1999تاركا السمطة فريسة لممصارعين عمييا ، و في عام 

 كذلك بالنسبة لمسودان التي كانت فييا اغتياالت1.الصراع الطائفي بالجزائر و كذلك صراع السمطة

  و انقالبات و صراع مرير عمى السمطة،

 و تولى الحكم اسماعيل االزىري لمدة عامين إلى 1956       و قد حصل السودان عمى استقاللو عام 

أن إبراىيم عبود قد ينزعو منو بانقالب عسكري ليتولى السمطة لمدة ست سنوات ، عانى خالليا الشعب 

 السوداني من فساد الدكتاتورية إال أن اجبر عمى تقديم استقالليتو  بإخماد حالة التظاىر

 و استمر حكم الميدي 1964 و اإلضراب العام التي دبت في البالد ليتولى الحكم الصادق الميدي عام

 و استمر حكم 1969لمدة خمسة سنوات خرج بعدىا اثر انقالب عسكري قام بو جعفر النميري عام 

  سنة ،17النميري بالرغم من رفض الشعب لحكمو مدة 

 

 

 

                     
15،ص2001،أوت،سبتمبر ،الخبر األسبوعً، "تداول السلطة ام حوار األجٌال "حسن الحنفً، 1  
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 بعدىا و لممرة الثانية انتزع الشعب السمطة ليسمميا لمحكومة االنتقالية برئاسة الجنرال عبد الرحمان سوار 

  قام الفريد احمد عمر البشير بانقالب عسكري و تولى السمطة بعدىا1989الذىب و في عام 

 ةأما بالنسب. و حصن كرسيو ضد االنقالبات و نجح في ان يتولى حكم السودان لفترة أطول من سابقيو

 و بقيت كما كانت مممكة  دستورية 1951لميبيا فمم يأخذ الصراع فييا وقتا طويال فقد استقمت عام 

 و أعمن 1969يحكميا الممك محمد إدريس السنوسي إلى أن قام العقيد معمر القافي بانقالب عسكري 

 و حصن  الجماىيرية الميبية ، و من يوميا سيطر الحكم مستفيدا منن الدرس الذي لقنو لمممك إدريس

 1.قصره ضد انقالبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

:،متحصل علٌه من الموقع"األنظمة السٌاسٌة العربٌة و إشكالٌة التداول على السلطة"احمد جوٌد   1 

http:/www.alhewar.org/bebat/show.art-asp ?aid :63922 
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 :آليات الترسيخ الديمقراطي المتعلقة بالنظام القانوني: المطلب الثاني 

 منظومة الحقوق و الحريات العامة التي أصبح أي تتعمق اآلليات القانونية المتعمقة بالنظام القانوني    

 .توافرىا مقياسا لالحترام حقوق اإلنسان و ديمقراطية النظام السياسي

حيث أن ارتقى النظام السياسي ليكون نظاما ديمقراطيا مستقرا ، يتطمب اعتبار حقوق اإلنسان خاصة 

فيما يتعمق بالحريات العامة و حقوق المواطنة  و المساواة ، أمورا مقدسة يعد االعتداء عمييا اعتداء 

 1.المجتمع كمو

    و يصبح الحديث عن ترسيخ الديمقراطية كالنظام السياسي فعال يعني التركيز عمى بعض مبادئ 

 التي تشكل مضمونيا و ترسم حدودىا، واحد من أىميا ضمان الحقوق و الحريات الفردية

 و الجماعية،باعتباره مقياسا أساسيا لمدى احترام حقوق اإلنسان و حمايتيا و تعزيزىا و التأكيد عمى حق 

المواطنة و ترسيخو، بما يعني تكفل مؤسسات الدولة لحماية الحقوق المدنية و السياسية المعترف بيا 

  2.لألفراد و الجماعات

    و تشمل منظومة الحقوق و الحريات العامة الواجب ضمانيا و احتراميا الحقوق الفردية مثل حق 

التعبير و النشر و إصدار الصحف، و حماية الفرد و عدم تعرضو لالنتياكات الصارخة من إعدامات و 

اعتقاالت واسعة و محاكمات صورية و تعذيب ، كما تشمل أيضا الحقوق الجماعية مثل الحق في 

اإلضراب و التظاىر و الحق في التكوين الجماعات و المشاركة الشعبية باعتبارىا شروطا أساسية 

 3.لمتطور و الرقي الديمقراطي

            

 

                     
101،ص251،2000:،العددمجلة المستقبل العربً،" اإلنسان و التنمٌةقحقو»محمد فائق،  1  

135اسماعٌل قٌرة و آخرون ،مرجع سابق،ص، 2  
3

                                                                                       htpp:/www.alwatan.com  :  ،يتحصم عهٍه يٍ يولع3،ج"األثر انسهطوي عهى انًجتًع انًدًَ"عبد انغفار شكر،
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  كما تعتبر عممية إرساء مكانة سيادة الفنون احدي القضايا األكثر تعقيدا في حياة الشعوب

 و المجتمعات و التي تتطمب فترة طويمة، وحالة من االستقرار السياسي و األمني  و بناء مؤسساتيا 

يوفر اإلطار و المرجعية القانونية التي يجري االستناد عميو بتكريس القانون و احترامو لذا فان كافة 

 البمدان التي تمر بمرحمة انتقالية تطول أو تقصر وفقا لقدرتيا عمى اإلسراع في بناء مؤسساتيا

 و توفير االستقرار السياسي و األمني فييا،ألنو بدون توفير ىذه المتطمبات فان المجتمع ال يستطيع أن 

يشكل إطارا كافيا لمتعايش و االنسجام ما بين مواطنيو، و ال يمكن أن يتيح ليم تطوير إمكانياتيم المادية 

 .و الروحية، و يصون حرياتيم الفردية و العامة

      و بالتالي فان شروط قيام حكم ديمقراطي، يتطمب وجود سيادة القانون، و الذي يمكن تعريفو عمى 

انو وجود سمطة قضائية تتمتع  باستقالل مؤسساتي او عضوي، و ال تعتمد عمى قرار السمطة 

التنفيذية،بل تنبثق أصال من تشريع قضائي،عالوة عمى ذلك يجب تأسيسيا لمسمطة القضائية وفق معايير 

الدولية المناسبة،و يجب أن توفر ليا كل ضمانات النزاىة و العدالة و المساواة،بتوافق تام مع معايير 

 1.حقوق اإلنسان المعترف بيا دوليا

 

 

 

 

 

 

 

                     
71،70، ص ص ،1995دٌواٌ انًطبوعاث انجايعٍت ،:،انجزائردراست فً يصادر حموق اإلَساٌعًر صدوق، 1  
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 :آليات الترسيخ الديمقراطي المتعلق بالنظام الحزبي: المطلب الثالث

      و يقصد بيذه اآللية تكريس التعدد التنظيمي المفتوح، بما يعنيو من حرية تشكيل األحزاب

 و المنظمات و الجمعيات السياسية دون قيود ،فيو يعتبر احد عناصر المفيوم الديمقراطي في ظل 

 أو تقوم ةالتطورات الراىنة إذ تتضمن عممية التحول الديمقراطي أيضا تحوال من صيغة سياسية  ال حزبي

عمى حزب واحد إلى نظام حزبي تعددي لو القدرة عمى إرساء نظام سياسي ديمقراطي أكثر استقرارا و 

 1.فعالية

    و تشكل األحزاب السياسية  كمؤسسات حيوية عناصر ميمة و ضرورية لمعممية الديمقراطية يجب 

 نظام  سياسي ما ىو إال أي نظام سياسي و إدراك عممو،حتى قيل ان أيأخذىا بعين االعتبار لفيم آلية 

انعكاس لمنظام الحزبي السائد فيو، و ال ديمقراطية من دون أحزاب سياسية ،لما تمعبو من دور  ميم في 

تنمية الرأي العام ، و التعبير عنو في القضايا الرئيسية كوسيط بين الفرد و الدولة إلى جانب دورىا 

 2.األساسي في االرتقاء بالديمقراطية

التي خمص فييا إلى نتيجة ميمة ىي أن "روبارت دال"    و تبرز ضمن ىذا اإلطار دراسة األستاذ 

 : نظام سياسي ليكون ديمقراطيا يتطمب توفر شرطين أساسيينأيتأىيل 

 

 

 

 

                     
177، ص 1999انهجُت انعهًٍت نهعهوو انسٍاسٍت و اإلدارة انعايت،: ،انماهرة انسٍاسٍت فً انعانى انثانثبدراست األحزاحسٍٍُ توفٍك، 1  

99،ص2000يركز دراساث انوحدة انعربٍت،: ،بٍروثيستمبم انًجتًع انًدًَ فً انوطٍ انعربًاحًد شكر انصبٍحً، 2  
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 .انفتاح المؤسسات لمتنافس: أوال

وجود أحزاب سياسية ،لما تمعبو من دور في تحقيق المشاركة السياسية،كما جاءت إسيامات األستاذ :ثانيا

 البعد المؤسسي ليذه أيحول األحزاب السياسية مركزة عمى فكرة المؤسسية "صامويل ىنتغتون

 التنظيمات،حيث عمل عمى تحميميا كمؤسسات بالبحث عن الدور الذي يمكن ان تمعبو في تنظيم 

عممية المشاركة السياسية، و أكثر من ذلك دورىا في تأىيل النظام السياسي ليكون ديمقراطي، فيي 

تشكل حسبو مع باقي تنظيمات المجتمع متى توفرت بعض الشروط القاعدة التحتية إلقامة نظام 

 1.ديمقراطي مستقر و فعال

 األحزاب كمؤسسات سياسية قادرة عمى تنظيم اعتمادأيضا أن " صامويل ىنتغتون "ويرى األستاذ      

حقق إال من خالل  يوتحقيق المشاركة السياسية وتوسيع نطاقيا ، وبمورة مصالح األفراد والتعبير عنيا ال

 استقالليةتوفرىا عمى معايير المؤسسة ، وىي مرونة الحزب أو تصمبو ، تعقيد البنيان الحزبي أو بساطتو ، 

 . 2الحزب أو تبعيتو ، ثم ترابط الحزب أو تفككو 

 التي جاءت بعد االنتخاباتفنتائج التحوالت السياسية الراىنة في العالم العربي والمتأتية من أولى          

سقوط رؤوس األنظمة في كل من تونس ، مصر ، ليبيا ، لم تكن إال وفق إدارة غربية أمريكية ، إذ أن صعود 

 ال يعد إال رغبة أمريكية في تمكين اإلسالميين من الحكم االستحقاقاتالتيار اإلسالمي المعتدل وفوزه بيذه 

 وقبول الديمقراطية ، وعدم المساس بالمصالح الحيوية األمريكية وحمفائيا وذلك االعتدالشرط توفر عنصر 

  .3في سياق قطع الطريق أمام التيار اإلسالمي المتطرف 

 

                     
 179 حسنٌن توفٌق،نفس المرجع،ص1

41،  ص1997دار المعرفة،:الكوٌتاألحزاب السٌاسٌة فً العالم الثالث،اسامة الغزالً حرب ،  2  

68 ، ص2004دار الحامد للنشر و التوزٌع،:،األردنالدٌمقراطٌة بٌن التأصٌل الفكري و المقاربة السٌاسٌةفاٌز الربٌع، 3  
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معوقات الترسيخ الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية : المبحث الثالث 

دولة ، ومع بداية التسعينات 40بدأت موجة التحول الديمقراطي ولم يكن عدد الدول الديمقراطية يتجاوز     

 النمط السائد ةالديمقراطي دولة بحيث أضحت 118 اإلتحاد السوفياتي وصل عدد تمك الدول حوالي وانييار

 الدول العربية التي واجيت بعض الصعوبات في عممية إرساء أو تعميق مبدأ باستثناءفي غالبية دول العالم 

 حيث 1الديمقراطية أي مواجيتيا لبعض المعوقات في ترسيخيا لمديمقراطية في األنظمة السياسية العربية 

: تتمثل أىم ىذه المعوقات 

   المعوقات السياسية للترسيخ الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية : المطلب األول

 السمطة السياسية أحد أىم السمات المشتركة بين دول المنطقة العربية في ظل تأييد احتكاربعد          

 سمطوية النظم زومما يعز السياسي ، االستقرار التسمطية السياسية حفاظا عمى الستمرارالقوى الخارجية 

 الدولة ألدوات القير السياسي المتمثمة في قوات الشرطة الحتكار استغاللياالحاكمة في العالم العربي 

والمخابرات وتوظيفيا لقمع المعارضة السياسية لمحفاظ عمى بقائيم في السمطة ، بحيث تنصف غالبية الدول 

 لتمارسالعربية ضمن أعمى دول العالم من حيث مستوى اإلنفاق عمى األمن ، بيد أن النظم العربية الحاكمة 

نما تعتمد عمى عدة آليات بصورة متزايدة مثل   بعض قيادات استقطابالقمع السياسي بصورة دائمة وا 

جراء  ن كانت غير انتخاباتالمعارضة والسماح بقدر محدود من التمثيل السياسي وا   بصفة دورية حتى وا 

إجراءات التكيف السمطوية بقدر   Daniel Brumberg دانيل برومبرج" عميو  يطمق نزيية وىو ما

 محدود
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من الحريات السياسية بما يسمح لممعارضة السياسية بممارسة نشاط فعال لفترة مؤقتة يعود بعدىا النظام 

 1.لممعارضةالحاكم لقمع الحريات وتضيق الخناق عمى األنشطة السياسية 

 السمطة السياسية من أىميا القضية الفمسطينية التي يتم احتكاركما تسيم عدة عوامل أخرى في تعزيز        

 الداخمية ، ومن ثم االقتصاديةتوظيفيا لصرف انتباه الشعوب عن قضايا اإلصالح الداخمي وتردي األوضاع 

وتغيب عن خطابيا قضايا  نالفمسطينيي في مواجية ةاإلسرائيميتركيز وسائل اإلعالم العربية عمى الممارسات 

.  السياسي والديمقراطية إصالح

يستنتج أن مستقبل الديمقراطية في العالم العربي ليس " داياموند " وفي ضوء العوامل سالفة الذكر فإن        

 باتجاه 2005و2003قائما كما يبدو لموىمة األولى ألن التغير في السياسية الخارجية األمريكية بين عامي 

تصعيد الضغوط عمى الدول العربية لدفع عممية التحول الديمقراطي قدما قد أسفر عن نتائج إيجابية جزئيا ، 

 . 2 الديمقراطية لم يعد ممكنا باتجاهكما أن العم الشعبي لمديمقراطية يعد مؤشرا آخر عمى أن التغير السياسي 

: ضعف مؤسسات المجتمع المدني 

في المراحل األولى ما تزال  ىيمنة الدولة عمى المجتمع المدني كون أن بعض الدول العربية        استمرارية

من تطورىا السياسي ، وبعضيا ال يعرف المقومات األساسية لمحياة السياسية كالدستور واألحزاب والنقابات ، 

 في ىذه الدول لم تتبمور بالشكل الذي يمكنيا من منافسة النظم واالجتماعيةكما أن القوى والتيارات السياسية 

 القائمة وتحدييا وجعميا عاجزة عن تييئة بديل نوعي مقبول لدى السمطة السياسية ،
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 الفتوى تحكم العاىات القديمة في بعضيا كالطائفية والقبمية التي تعبد الطريق لمنظام السياسي استمرارمع    

 .األىميةوتعد العدة لمحرب 

وبالتالي باتت مجموعة المعارضة السياسية مجرد قوى ضعيفة ومفتتة وعاجزة عن القيام بدور حاسم        

 الحكومات اضطرار المناسبة في الوقت الحالي ، مع عدم واالقتصادية واالجتماعية السياسية ةالبيئفي تشكيل 

إلدخال إصالحات جوىرية في بنيتيا ومحتواىا ، وكمما ضعفت مؤسسات المجتمع  

 تعسف الدولة إزاء المواطنين وتضخم دور القوة في أزداد كمما نشاطيا، وتوقف فاعميتياالمدني ضعفت 

 1العالقة بين المواطنين والدولة عمى حساب حقوقيم وحرياتيم
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 . للترسيخ الديمقراطية في األنظمة السياسية العربية االقتصاديةالمعوقات  :المطلب الثاني 

أن " الري دياموند "  ، حيث يرى المؤلف االقتصاديةيمكننا فصل البنية السياسية عن نظيرتيا  ال      

 العربية وليس مستوى التنمية االقتصاديةالسبب األول لعدم وجود ديمقراطية عربية يمكن في ىيكل النظم 

دولة عربية 11 فيي تعتمد عمى صادرات البترول والغاز كمصدر تمك الدول ، حيث أن حوالي االقتصادية

من %90أساسي لمدخل القومي وفي بعض الحاالت تمثل تمك الصادرات حوالي عربية يمكن تصنيفيا كدول 

قيمة الناتج المحمي اإلجمالي ومن ثم تتضاءل حاجة الدولة لفرض ضرائب عمى دخل المواطنين في مقابل 

 ى المواطن عمى الدولة لمحصول عمى الدخل والخدمات العامة ، ويسبب ذلك خمال في العالقة اعتمادتصاعد 

إذا كانت " في كتابة الموجة الثالثة لمديمقراطية " ىنتغتون " بين السمطة السياسية والمواطنين وعمى حد قول 

تمثيل دون ضرائب تصبح حقيقة سياسية في الدول  ضرائب دون تمثيل مطمب سياسي فإن مقولة ال مقولة ال

 الوطني عمى الصادرات النفطية لعدة تداعيات عمى المستوى السياسي االقتصاد اعتماد، ويؤدي العربية 

بالءأىميا مركزية السمطة السياسية   انتشار النظام الحاكم فضال عن اىتمامقدر كبير من االستقرار  األمن وا 

الممارسات القمعية في مواجية اإلضرابات والمظاىرات بما يؤدي إلضعاف وتيميش مؤسسات المجتمع 

 . 1المدني في مقابل تضخم الجياز اإلداري والتنفيذي لمدولة 
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 :والبطالة الفقر انتشار

 ىي سبب ونتيجة لمشكمة البطالة االقتصادية وتعتبر األسباب واجتماعية اقتصاديةإن نتائج البطالة ىي       

 كثيرة مثل العنف اجتماعية، فظاىرة الفقر ىي إحدى النتائج المتوقعة لظاىرة البطالة ، كما أن ىناك ظواىر 

 سياسية ، وينتج أيضا عن ظاىرة البطالة وانتفاضات والذي قد يتحول إلى ثورات محمية واالجتماعيالفردي 

 الناتجة عن البطالة والفقر متشبعة بمستويات مختمفة وتزيد كمما زاد االجتماعيةشبكة كبيرة من الظواىر 

 .  1مستوى الفقر

 والجيل ، فاألمية متفشية بنسبة عالية في البالد العربية ، األمية انتشار

 بين اإلناث ، وىذه المشكمة تشكل عقبة أمام الديمقراطية ، %60بين الذكور و %40 إذ تبمغ نحو 

 فحسب ، بل وحرية التعبير والتفكير والتنظيم والتظاىر ووعي المواطن االنتخاباتفالديمقراطية ال تعني 

 2 لمقوانين واحتراموبحقوقو عمى الدولة ، 
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      . المعوقات القانونية للترسيخ الديمقراطية في األنظمة السياسية العربية :الثالثالمطلب 

تمثل البنية القانونية في العديد من األنظمة العربية عائقا كبيرا ، أمام اإلصالح الديمقراطي ، حيث       

 ، وتضع العراقيل أمام ممارسة المواطنين الكاممة لحقوقيم واستقالليا التوازن بين السمطات الختاللتؤسس 

ليا االطبيعية ، وتقيد حرية تكوين األحزاب وتفعيل عناصر المجتمع المدني ، فمعظم الدساتير المعمول بيا ح

ىي دساتير ممنوحة ، تكرس لييمنة السمطة التنفيذية عمى حساب السمطات األخرى ، وتضع معظم السمطات 

من تبعية لمجياز التنفيذي و عدم القدرة عمى في يد رأس الدولة وفي المقابل ، تعاني السمطة التشريعية 

والرقابية والمتمثمة لمتيارات الفاعمة والمؤثرة في المجتمع ، كما تعاني السمطة ممارسة وظيفتيا التشريعية 

 عن أجيزة الدولة ، والتعرض لمضغوط التي تعرقل وظيفتيا في حماية االستقاللالقضائية من عدم القدرة عمى 

 .حقوق وحريات المواطنين

    و تنفيذ األحكام التي تصدرىا و التي يمكن إن تعزز من مسيرة التحول الديمقراطي، كما أن قوانين 

االنتخابات المعمول بيا حاليا تمنح اإلدارة صالحيات واسعة في التالعب بمسارىا بدءا من التحكم بالجداول 

و تسجيل المرشحين و عممية االقتراع و اإلشراف اإلداري و انتياء بإعالن النتائج،مما افقد العممية االنتخابية 

 .1ثقة المواطنين و الدافع القوى لممشاركة لما يشوبيا من عدم النزاىة و التزوير و الترىيب في بعض األحيان
 

 

 

 

 

 

                     
.برهاٌ غهٍوٌ،يرجع سابك 1  



الفصل الثاني                                                                 واقع ترسيخ الديمقراطية  في األنظمة السياسية العربية  
 

~ 60 ~ 
 

 :الخالصة

      حاولنا في ىذا الفصل لدراسة الترسيخ الديمقراطي في األنظمة السياسية العربية و ذلك من خالل 

التفصيل في أىم العوامل الداخمية و الخارجية و كذلك آليات الترسيخ الديمقراطي انطالقا من مقولة إن 

التجربة الديمقراطية في إطار النموذج الغربي انتحت آليات محددة و يكون بذلك ترسيخ الديمقراطية في 

الدول التي تقع خارج الدول الغربية أمرا ممكن التحقيق، متى ما عممت ىذه الدول جادة عمى تعزيز ىذه 

اآلليات لترسيخيا و مواجية مختمف العراقيل التي يمكن أن تواجييا باعتبارىا تمثل مجموع الخبرة 

حيث تم التعرض ليذه اآلليات في ثالث .النظرية التجريبية لمديمقراطية  كعممية لمحكم و كإطار مؤسسي 

 مطالب يحدد كل مطمب منيا أىم آليات  المتعمقة بالنظام السياسي

 و القانوني و الحزبي و في األخير إظيار معوقات السياسية و االقتصادية و القانونية التي كانت تقف 

 .في تحديد أىم المبادئ الديمقراطية و التي واجيتيا الدول العربية من خالل ترسيخيا لمديمقراطية
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تناكلت الفصكؿ السابقة لدراستنا مختمؼ المفاىيـ المتعمقة باإلطار النظرم لمدراسة ك كاقع                

 داخؿ األنظمة السياسية الغربية حيث أننا سنحاكؿ في ىذا الجزء األخير مف الدراسة ةترسيخ الديمقراطي

تكضيح أىـ المحطات التي مر عمييا النظاـ السياسي الجزائرم خالؿ المسار الذم انتيجتو أثناء عممية 

التحكؿ الديمقراطي ،ساعية بذلؾ إلى ترسيخ نظاـ ديمقراطي ناجح ك ذلؾ مف خالؿ تعميؽ مبادئ 

 :الديمقراطية حيث سنتطرؽ ضمف ىذا الفصؿ إلى النقاط التالية

 .مسار عممية التحكؿ الديمقراطي في الجزائر: المبحث األكؿ

 .آليات ترسيخ الديمقراطية في النظاـ الجزائر: المبحث الثاني

  في الجزائرةمعكقات ترسيخ الديمقراطي :المبحث الثالث
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  التحول الديمقراطي في النظام السياسي الجزائري  ةمسار عملي: الفصل الثالث

 .         و معوقات ترسيخه      

     .مسار عملية التحول الديمقراطي في الجزائر: المبحث األول

 .النظام السياسي الجزائري قبل إقرار التعددية السياسية: المطمب األول

  بعد إبراـ اتفاقية أيفياف بيف جبية التحرم الكطني ك الحككمة الفرنسية،ك تكقيؼ القتاؿ  في    

، أنشأت  بالجزائر ىيئات مؤقتة لإلشراؼ عمى استفتاء تقرير المصير ك نقؿ السمطة 1962مارس 19

إلى الجزائرييف،ك ىي المؤسسات  التي ميدت لمرحمة بناء الدكلة الجزائرية المستقمة،ك عقب إعالف نتائج 

 بالجزائر،ك ترسيـ االستقالؿ التاـ لمجزائرييف الذيف خاضكا ثكرة 1962جكيمية03تقرير المصير في 

تحريرية رائدة قيرت اكبر القكل االستعمارية في العالـ،ثـ نقؿ السمطة في البالد إلى الييئة التنفيذية 

نكاب ، كحددت ليا ميمة اإلشراؼ عف الشؤكف العامة إلى أف يتـ 10المؤقتة المشكمة مف رئيس ك

تنصيب السمطات الجزائرية ، ككاف مقررا أف تنتيي الييئة المؤقتة مف اإلشراؼ عمى انتخاب المجمس 

 20، غير أف الحكادث التي عرفتيا البالد آنذاؾ أخرت عمميا إلى 1962أكت 12الكطني التأسيسي قبؿ 

  ،1962سبتمبر 

حيث تـ انتخاب المجمس الكطني التأسيسي الذم انتقمت إليو كؿ السمطات التي كانت بيد الييئة   

 نائبا ، كحددت أىـ ميامو 196التنفيذية كمؤسسات الثكرة ، كقد تشكؿ المجمس الكطني التأسيسي مف 

 ، كعيف الراحؿ أحمد 1962 سبتمبر 26في تعييف الحككمة التي تـ تنصيبيا في اجتماع المجمس في 

 1.بف بمو رئيسا ليا 
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 عمى أساس النظاـ الجميكرم في ظؿ الديمقراطية 1963كبني النظاـ السياسي الجزائرم في ظؿ دستكر 

الشعبية ، حيث تمارس السمطة مف طرؼ الشعب الذم تتككف طميعتو مف المثقفيف الثكرييف الفالحيف 

كالعماؿ ،مع إقرار النظاـ االشتراكي أسمكبا لتنمية البالد كترقية الشعب كحصر أداتو في الحزب الكاحد 

المتمثؿ في حزب جبية التحرير الكطني كحزب طالئعي ييتـ بتحديد سياسة األمة ك يكاجو ك يراقب  

  1.مؤسسات الدكلة كما اقر ىذا الدستكر حقكؽ ك حريات األفراد مف منظكر التكجو االشتراكي

 ممارسة السيادة في البالد مف خالؿ ثالث ىيئات ىي المجمس الكطني ، السمطة 1963كحدد دستكر 

 ، كجياز العدالة ، مع اإلشارة إلى أف السمطة التنفيذية طبقا لمنص يتكالىا رئيس الجميكرية الذم ةالتنفيذم

ينتخب باالقتراع العاـ كيجمع بيف منصبي رئيس الجميكرية كالحككمة ، كيعد مسؤكال أماـ المجمس 

 2.الكطني 

 ، قامت مجمكعة مف الضباط كعمى رأسيـ ىكارم بكمديف ، بانقالب عمى حكـ 1965جكاف 19في 

 تـ إصدار أمرا أعاد 1965جكيمية 7كفي " بالتصحيح الثكرم " الرئيس أحمد بف بمة ، أطمؽ عميو حينيا 

 عضكا 26تحديد آليات ممارسة السمطة ، مف خالؿ جمع الصالحيات بيد مجمس الثكرة المتككف مف 

،كذلؾ في انتظار إصدار دستكر جديد ، فييا تـ إقرار دكر الحككمة في ككنيا أداة تنفيذ بيد مجمس 

الثكرة ، يرئسيا رئيس مجمس الثكرة ، كتـ إضافة إلى ذلؾ ، إنشاء ىيئات استشارية منيا المجمس 

  ،1975جكاف مف عاـ 19االقتصادم كاالجتماعي كفي 
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 1976جكيمية 5 أعمف الرئيس ىكارم بكمديف عف نيتو في العكدة إلى الشرعية الدستكرية ، كتـ بتاريخ 

إصدار الميثاؽ الكطني الذم يعتبر المصدر األسمى لسياسة األمة كقكانيف الدكلة ، كتزامف ذلؾ مع 

  ، 1976 نكفمبر 19 الذم عرض عمى االستفتاء الشعبي في 1976إعداد دستكر 

     كقد قسـ ىذا الدستكر كظائؼ السيادة بيف مؤسسات الدكلة ، كحدد ثالث كظائؼ أساسية تشمؿ 

الكظيفة السياسية التي يمارسيا حزب جبية التحرير الكطني مف خالؿ ىياكمو كمؤسساتو ، الكظيفة 

التنفيذية التي يتكالىا رئيس الجميكرية بمفرده ، كيمارس باإلضافة إلييا مياـ تشريعو عف طريؽ األكامر 

 1.، ككذا الكظيفة التشريعية التي يتكالىا المجمس الشعبي الكطني 
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 1988 أكتوبر 05أحداث : المطمب الثاني

 بمثابة نقطة تحكؿ حاسمة في تاريخ الدكلة الجزائرية ، 1988  تعتبر أحداث الخامس مف أكتكبر       

أم انعكاس لصراع األجنحة داخؿ النظاـ أك فجرىا جزء مف النظاـ ضد جزء آخر ، أنيا ثكرة شباب 

يائس ، حيث تعتبر ىذه االضطرابات ىي األكثر عنفا منذ االستقالؿ ، كىك ما يفسر إسراع الرئيس 

األسبؽ الشاذلي بف جديد إعالف إصالحاتو لمعالجة المشاكؿ أك اإلختالالت الحاصمة ، حيث أدت ىذه 

األحداث بالجزائر إلى إصالح دستكرم الذم فتح الطريؽ أماميا لمتحكؿ باتجاه الديمقراطية ، كلقد تعددت 

األسباب التي كانت كراء انفجار ىذه األحداث بيف السياسية ك االقتصادية ك االجتماعية ، التي تعكس 

في مجمميا ضعؼ استجابة النظاـ السياسي لممطالب المجتمعية اقتصاديا كسياسيا ، كذلؾ ما قد يؤدم 

  1.عادة إلى أزمة شرعية النظاـ حيث ينتيي باإلطاحة بو

 : كمف بيف ىذه األسباب نذكر ما يمي 

 :اقتصاديا : أكال 

     انتيجت الجزائر منذ استقالليا إستراتيجية التنمية أساسيا التكجو نحك النظاـ االشتراكي ، مركزة  في 

ذلؾ عمى الصناعة كالربط بيف قطاعي النفط كالصناعة الثقيمة حيث حظي ىذا األخير بالنسبة الكبرل 

مف االستثمارات في الخطط ك الثالثية ك الرباعية لمتنمية،كلكف بعد كفاة الرئيس ىكارم بكمديف شيدت 

 البالد انتقاال جديدا،تكقفت معو برامج التنمية التي بدأىا،ك كضع ما يسمى بالبرنامج 

 ضد االنقطاع في العالـ الثاني ك ذلؾ مف رئاسة بف جديد،

 

                     
مقدمة في قسـ عمـ االجتماع،جامعة ) رسالة ماجستير،"المشاركة السياسية ك التحكؿ الديمقراطي في الجزائر" العيدم صكنيا ، 1

 57،ص(2005محمد خيضر بسكرة،
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 مف الخارج بكميات ضخمة، تحقيقا اييدؼ أساسا إلى تاميف المكارد االستيالؾ غير المتكفرة باستيراده

 . لمشعار الذم رفع مف اجؿ حياة أفضؿ

  عمى األكضاع ا     فاألزمة االقتصادية ك ما صاحبيا مف اختالؿ التكازنات االقتصادية،انعكست سمب

 االجتماعية لممكاطنيف،ك عدـ التناسب بيف النمك الديمقراطي ك الطمب االجتماعي عمى التشغيؿ 

ك السكف ك التعميـ ك الصحة ك بيف النمك االقتصادم، ك أسفرت بذلؾ األزمة االقتصادية ك انعكاساتيا 

 االجتماعية مف تدىكر القدرة الشرائية لممكاطف ك عبرت عف انفراؽ مجتمعي بيف أقمية زادت غنا

    ك أغمبية سكاف جددت ربطيا مع أىكاؿ الفقر ك االستبعاد االجتماعي،ما نتج عنو انحالؿ الطبقة 

الكسطى التي تعتبر عماد االستقرار السياسي ك االجتماعي  ىكذا تشكمت األزمة االقتصادية التي عرفتيا 

الدكلة في أكاخر الثمانينات ك انعكاساتيا االجتماعية،سببا قكيا الندالع تمؾ األحداث كادت أف تزعزع 

 .1كياف الدكلة الجزائرية التي استطاعت أف تحصف شرعيتيا ك شرعية نظاميا بفضؿ عائدات البتركؿ

 :سياسيا:ثانيا

 : بالتركيز عمى جكانب أىميا1988    يمكف تفسير اىـ العكامؿ التي قادت إلى أحداث أكتكبر 

 إلى 1962ظؿ النظاـ السياسي الحاكـ منذ سنة .طبيعة النظاـ السياسي الجزائرم مف حيث

،معتمدا عمى الحزب الكاحد المتمثؿ في جبية التحرير الكطني قائد الكفاح المسمح ك محقؽ 1988غاية

 االستقالؿ، 

 

                     
:    شيريف الدايما مكني،مشكالت التحكؿ الديمقراطي في المنطقة العربية، مف مكقع1

asyassa/imdesc.asp?airfan:conf?htm8did:9083 http:/www.syassa.org.eg/                                                                               
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  ك المجتمع، حيث أكدت المكاثيؽ الرسمية ك أكثر مف ذلؾ المتحكـ ك المسيطر عمى الحياة السياسية

  ك الكطنية عمى اف الجبية ىي المؤسسة األكلى التي تتصدر بقية المؤسسات بؿ ىي الدكلة بعينيا، 

ك ىي الكحيدة المحتكرة لجميع أكجو النشاط السياسي، ما أعطاىا ىذه الظاىرة التي يتميز فييا الرئيس 

بميزات خاصة،تجعمو في مركز صدارة النظاـ السياسي عمى غرار العديد مف األنظمة السياسية في العالـ 

الثالث في بعض فترات حكـ كؿ مف الرؤساء ،بف بمة، بكمديف ك بف جديد ك ظؿ ىذا المشيد السياسي 

الجزائرم المتميز باحتكار السمطة ك سيطرة الحزب الكاحد،مسيطرا عمى الحياة السياسية إلى غاية أحداث 

 إمكانية لقياـ مؤسسات أم، ما نتج عنو تراث سياسي قائـ عمى خنؽ الحريات ك استبعاد 1988اكتكبر

 .1سياسية تمثيمية مف أحزاب سياسية ك مؤسسات المجتمع المدني

 .مف حيث غياب المشاركة السياسية- 

      إف بركز أزمة المشاركة السياسية كأحد أىـ أسباب االنفجار الذم عرفتو الجزائر في أكتكبر 

،التي أثبتت مرارا قدرنيا عمى معنى المشاركة 1962،يرجع إلى طبيعة السمطة القائمة سنة 1988

 محتكل حقيقي، ما يعني كفاءتيا في صناعة القرارات الحاسمة باسـ الشعب دكف أف أمالسياسية مف 

 2.يشارؾ فييا،إضافة إلى الدكر الكبير الذم لعبو الحزب الحاكـ لتمرير التكجييات ك القرارات العميا

 

 

 

 
                     

  1 نفس المرجع
مركز دراسات الكحدة : ،بيركتمع إشارة لتجربة الجزائر: إشكالية الشرعية في األنظمة السياسية العربيةخميس حزاـ كالي ،2

  145 ، ص2003العربية،
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   ك قممت بذلؾ أزمة المشاركة السياسية الناجمة عف غياب اإلطار المؤسسي الشرعي الحتكاء المشاركة 

ك ما ترتب عنيا مف أزمة شرعية، تحديا لمنظاـ السياسي الذم لـ تكف لو القدرة عمى االستجابة ليا ك 

  تقاليد ديمقراطية،أملمعالجتيا بأسمكب ديمقراطي،ألنو لـ يكف يممؾ أصال 

ما ساىـ في تصاعد الحركات االحتجاجية التي كسعت الفجكة بيف الدكلة ك المجتمع، كانعكست في ىذه 

األحداث،معبرة عف حجـ العداء المتأصؿ الذم يكنو المجتمع لمدكلة طكاؿ سنكات، ك مف حجـ الكبت 

 1.االجتماعي ك المعاناة في ظؿ تدىكر مستكل المعيشة

، كالتي كانت بمثابة زلزاؿ ألركاف 1988 التي شيدنيا البالد في الخامس مف أكتكبر ثمف خالؿ األحدا

 . كاحدة مف أىـ عكامؿ التحكؿ الديمقراطي في الجزائر1962النظاـ السياسي الحاكـ منذ سنة 
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  التعددية السياسيةاالنظام الجزائري بعد إقرار: المطمب الثالث

      لقد كاجو النظاـ السياسي الجزائرم،الذم يستند إلى معادلة الحزب،الدكلة ،الجيش،في نياية 

،ك مختمؼ المطالب 1988 مف الضغكطات،تمثمت أىميا في إحداث الخامس أكتكبر دالثمانينات العدم

 التي حمميا المتظاىركف مف مختمؼ الفئات الشعبية خاصة تمؾ المكجكدة مع خطكط المكاجية، 

ك الذيف عبركا عف مطالبيـ باألفعاؿ مستيدفيف أماكف ك مقرات ترمز لمدكلة ك الحزب، ك مع إقرار 

 التعددية السياسية التي تعني مشركعية تعدد اآلراء السياسية الذم أدل إلى كجكد تنكع في القيـ

 ك الممارسات، ك بالتالي االعتراؼ لمختمؼ القكل السياسية ك االجتماعية في تنظيـ نفسيا في شكؿ 

أحزاب أك جمعيات، فالتعددية السياسية ىي ضركرة كجكد تنكع في القيـ ك الممارسات ك المؤسسات في 

 .الدكلة ك المجتمع ، بحيث تككف بدال مف احتكار جماعة كاحدة لممارسة لقكة بصكرة مستمرة

 ،بإصالحات سياسية1989     فالنظاـ السياسي الجزائرم الذم شرع في انفتاح ديمقراطي سنة

 ك اقتصادية مقررة دستكريا ك قانكنيا،أراد تجديد حكمو مع بعض التحسينات الدستكرية كمنيج لمترقيع 

 ترتيب بيتو  السياسي ، الذم ال يغير مف جكىر النظاـ ك السمطة بقدر ما يعطيو الكقت الكافي إلعادة

الداخمي، ك أف النظاـ السياسي أراد االتجاه فعال نحك االنفتاح الديمقراطي بكؿ متطمباتو السياسية ك 

 االقتصادية،حيث عرفت الجزائر بعده مسارا جديدا في تاريخ تطكر نظاميا السياسي،

 انتقؿ بمكجبو مف الممارسة األحادية ك التكجو االشتراكي ، إلى مسار أخر مغاير تماما لما كاف سائدا

، مما سمح 40 مف قبؿ ك ىك التحكؿ نحك الديمقراطية، ك إقراره مبدأ التعددية السياسية بمكجب المادة 

 1. السياسيةببظيكر العديد مف األحزا

                     
قسـ العمـك القانكنية ك اإلدارية،  )مذكرة ماجستير، "1997-1962مؤسسات المرحمة االنتقالية في الجزائر "محمد عمراف،1

 49،ص (  2004- جامعة بسكرة 
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ك دخؿ بذلؾ النظاـ السياسي الجزائرم إلى مختمؼ األطراؼ ك القكل  ك الفكاعؿ  السياسية التي أسيمت 

 .في إقرار التحكؿ نحك الديمقراطية ك نذكر أىميا

 .القكل السياسية:أكال

 ك ما ترتب عنيا مف نتائج ك أزمات متعددة، نالت مف ىيبة 1988       بعد اندالع أحداث اكتكبر

الدكلة ك مكانة الحزب الكاحد ك شككت في مصداقيتيا،أدل ذلؾ إلى فتح عيد جديد ك استحداث مكاقع 

حزبية بمختمؼ تكجياتيا السياسية ، ك الف النظاـ السياسي الدكلي  الذم ارتبط تاريخو بتاريخ الحزب 

 .الكاحد ك الدكلة اثر االستغناء عمى الجبية كتنظيـ محتكر لمسمطة في ظؿ التعددية الحزبية

 تـ إلغاء نظاـ أحادية الحزب بشكؿ نيائي فاسحا المجاؿ 1989 جكيمية05     ك بإقرار التعددية في 

أماـ بركز العديد مف التيارات السياسية ذات التكجيات اإليديكلكجية المختمفة حيث شيدت الساحة 

 السياسية في الجزائر بعد ىذا االنفتاح السياسي ظيكر العديد مف الحركات االجتماعية ك النقابات 

 ك المنظمات المرتبط دكرىا بعمميتي المطالبة ك التأثير،مثؿ الحركات العمالية ك الحركات الجمعكية

ك المنظمات الطالبية كذلؾ األحزاب السياسية ك أف أخذت في بداية االنفتاح السياسي اسـ الجمعيات   

السياسية نظرا لتساىؿ القانكف في كيفية ك شركط إنشاءىا ، باإلضافة إلى الدعـ المادم الذم قدمتو 

الدكلة ليا ،حيث تعتبر معظـ ىذه األحزاب  السياسية امتدادا لمقكل السياسية التي تبمكرت  أثناء الحركة 

 حزبا سياسيا ك دخكؿ معظميا االنتخابات المحمية 60الكطنية، ك عمى ضخامتيا ك تعددىا آنذاؾ حكالي 

 1.ك الكطنية
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 .قكل النظاـ السياسي القائـ: ثانيا

مؤسسة الرئاسة،تعد مؤسسة الرئاسة مف أىـ المؤسسات السياسية في الجزائر،نظرا لمدكر الذم لعبتو في 

 عممية التحكؿ نحك الديمقراطية، فيي التي عجمت باإلصالحات  السياسة ك االقتصادية

 ك ما ترتب عنيا مف تعددية سياسية ك تخمي عف االشتراكية،رغـ معارضة جناح المحافظيف فييا،كما تظير 

أىميتيا في ككنيا مدعكمة دستكريا، كتعكس العالقة المباشرة بيف الشعب ك الرئيس الذم يطرح نفسو دائما 

كضامف لمكحدة الكطنية ك عمى الرغـ مف محاكالت التقميص لمكانة الرئيس في دستكر 

 ،لصالح المجمس الشعبي الكطني ك رئيس الحككمة إال انو بقي محافظا عمى مركزه1989فيفرم25

 ك مكانتو داخؿ النظاـ السياسي ، فيك منتخب بطريقة مباشرة بما يحقؽ استقالليتو مف المجمس، ك المعبر 

، ك مف نفس ما نص عميو دستكر 69عف الشعب ك المجسد لكحدة األمة في الحدكد المثبتة حسب المادة 

 .70 في المادة1996نكفمبر 28

 التي كانت تعبر عف اتجاه ك تنظيـ معينيف يطفئ  1976ك تبرز أيضا في نقؿ بعض مكاد دستكر سنة 

، نية أكيدة العتماد إصالحات جديدة مع الحفاظ عمى 1989عمييما تركيز السمطة إلى دستكر سنة 

 1.مكانة رئيس الجميكرية ك مؤسسة الرئاسة

،اثر فكز الجبية 1992      ك لقد عرفت مؤسسة الرئاسة خاصة بعد تكقؼ المسار االنتخابي سنة 

اإلسالمية لإلنقاذ تشتتا نكعا ما ،ة ك لكف ذلؾ لـ ينؿ مف قكتيا آك مكانتيا ،   فبعد استقالة الرئيس 

، ك تزامف ذلؾ مع حؿ المجمس الشعبي الكطني ،ك في ظؿ 1992 جانفي 11الشاذلي بف جديد في 

الفراغ الدستكرم تـ تشكيؿ المجمس األعمى لمدكلة برئاسة المرحكـ بكضياؼ ،ليمارس مياـ الدكلة ،ىدفو 

 تعزيز مؤسسات الدكلة ك الحفاظ عمى دكلة القانكف ك تأكيد النيج الديمقراطي ،
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ك بعد اغتيالو ك مجيء السيد عمي كافي ،حاكلت مؤسسة الرئاسة في الفترة االنتقالية الحفاظ عمى نفس 

العناصر األساسية لتكجياتيا ، لتزداد  قكتيا في فترة الياميف زركاؿ كالذم تكحدت شخصيتو القيادية 

 ك العسكرية ، محاكال إيجاد حؿ سياسي لالزمة لما يتمتع بو مف شرعية تاريخية اكتسبيا مف ةالسياسي

مشاركتو في حرب بالتحرير الكطني ك أعطى الدستكر الجديد أيضا صالحيات كاسعة لمؤسسة الرئاسة، 

تتعدل صالحيات الجياز التنفيذم،بإدراجو حؽ الرئيس لفي تجاكز الجياز التشريعي ك تنفيذه بالحكـ 

 .بأكامر بيف دكرات البرلماف،كما منحيا سمطة تتسع لتشمؿ األحزاب السياسية

 حاكؿ تقكية مؤسسة الرئاسة أكثر مف ذم قبؿ ، 1999ك بعد انتخاب السيد عبد العزيز بكتفميقة في سنة 

بعاده  عف  بالعمؿ عمى كسب شرعية شعبية مف خالؿ تبنيو الكئاـ المدني، ك أعاد الجيش إلى الثكنات كا 

 1.إدارة الممفات السياسية ك االنفراد بإدارة الحكـ 

ك تبقى بذلؾ مؤسسة الرئاسة كاحدة مف القكل السياسية الرسمية لمنظاـ، التي حاكلت تقكية مكقعيا مف خالؿ 

 .قكة شخصية رؤسائيا، ك النصكص الدستكرية ك القانكنية التي أعطت صالحيات كاسعة لمرئيس
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 آليات ترسيخ الديمقراطية في النظام الجزائري: المبحث الثاني

 اآلليات المتعلقة بالنظام السياسي: المطلب األول  

    تتركز اآلليات المتعمقة بالنظاـ السياسي بالجزائر عمى أىـ نقطة تتمثؿ في مبدأ التداكؿ السممي عمى 

السمطة السياسية ك مدل تجسيدىا في الحياة السياسية في الجزائر ك ذلؾ في ظؿ النظاـ لو خصائصو ك 

 .آلياتو في التعامؿ السياسي

 .تجربة تداكؿ عمى السمطة في مرحمة األحادية": أكال

     قد شاىدت الجزائر في مرحمة ما بعد االستقالؿ سعيا نحك بحث عف سمطة بكؿ الكسائؿ ك سارت 

السمطة المقصد النيائي ك مطاؼ المعبة السياسية ك ىذا يعكد لطبيعة النظاـ السياسي،فاالتجاه الذم كاف 

يؤمف بالخيار العسكرم لطرد المستعمر،لـ يكف لو مشركعا سياسيا ك ال نظرة ايديمكجية بؿ كاف ىدفو ىك 

االستقالؿ، ك بعد تحقيقو لالستقالؿ تحكؿ اليدؼ ليصبح سمطة،ة ك طرح الذيف تكلكا زماـ الحكـ أنفسيـ 

عمى أساس أنيـ أصحاب الشرعية في ممارسة ىاتو السمطة ك عمى  عكس ذلؾ فاف المتتابعة لتاريخ 

النظاـ السياسي الجزائرم منذ مرحمة البناء األكؿ   ك حتى بداية التحكؿ إلى التعددية يالحظ انفراد 

رئيسي بالسمطة ك محاكلة احتكارىا ما جعؿ النظاـ السياسي الجزائرم حسب الكثير مف المتتابعيف يتميز 

 بشخصنة السمطة ، 

ك ما يترتب عف ذلؾ مف احتكاره ك عدـ طرحو لمتداكؿ بيف األشخاص األخيريف أك  التيارات األخرل 

كما يتميز برفضيا لمتعددية منذ أف قرر عدـ االعتراؼ بالتعددية الحركات الكطنية بحاجة الحفاظ عمى 

الكحدة الكطنية،ما جعؿ مف جبية التحرير الكطنية الكحيدة في ممارسة العمؿ السياسي يستمد منيا 

 1.النظاـ السياسي شرعيتو
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 .تجربة التداكؿ عمى السمطة في مرحمة التعددية السياسية:ثانيا

تبدأ ىذه المرحمة مع اإلصالحات التي اقرىا الرئيس الشاذلي بف جديد بعد األحداث الدامية التي عرفنيا 

 ، الذم تبنى 1989 فيفرم 23،حيث تمت المصادقة عمى دستكر 1988الجزائر في الخامس مف أكتكبر 

 مبدأ التعددية الحزبية بإقرار حؽ إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي ، كيعد ىذا 40رسميا في مادتو 

التغيير منعطفا قانكنيا جذريا أمضي رسميا كفاة األحادية الحزبية كاالحتكار السياسي في الجزائر ، 

 .مشكال بذلؾ المرجعية القانكنية العميا لمتداكؿ عمى السمطة مستقبال 

فالمبدأ المتعارؼ عميو أنو ال كجكد لمتداكؿ عمى السمطة إال في إطار التعددية الحزبية ك ال يمكف أف 

يممس التجسيد ليذا المبدأ إال في األنظمة السياسية التي تقدمت عمى غيرىا في مجاؿ التعدد التنظيمي 

المفتكح ، ما يسمح بكجكد تنافس عمى رئاسة الدكلة بيف عدد مف المرشحيف ، يككف فييا االختيار الحر 

لمرئيس عف طريؽ انتخابات نزيية ، كما يككف التنافس عمى تشكيؿ الحككمة بيف تيارات حزبية مختمفة 

 1.كلمحزب الحاصؿ عمى األغمبية الحؽ في تشكيميا 

 أكؿ امتحاف لمتجربة 1990 جكاف 10    كتعتبر االنتخابات المحمية التي عرفتيا الجزائر في 

 عمى محؾ التجربة بإعطاء الشعب 1989 فيفرم 23الديمقراطية الناشئة ،جاءت لتضع مبادئ دستكر 

حرية اختيار ممثمو ، حيث شكمت بالفعؿ أكؿ تداكؿ عمى السمطة عمى المستكل القاعدم بطريقة 

 .ديمقراطية حرة 
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    كبالتالي تصبح التعددية الحزبية كاالنتخابات التعددية ىما أىـ المبادئ التي ترتكز عمييا آلية ترسيخ 

الديمقراطية المتعمقة بالنظاـ السياسي ، كالمتمثمة في قاعدة الحرية لمجميع لتداكؿ السمطة ، بما يقمؿ 

فرص المجكء إلى العنؼ لتحقيؽ األىداؼ السياسية كالحد مف الظكاىر المتطرفة كتكجيو الطاقات نحك 

البناء كالعطاء المستمر كفي األخير ما يمكف أف يقاؿ عمى تجربة التداكؿ عمى السمطة في الجزائر أنيا 

حتى في ظؿ إقرار التعددية السياسية بنص قانكني تضمف حرية إنشاء األحزاب السياسية ككاحدة مف 

  1شركط التداكؿ السممي

 :االنتخابات: ثالثا

 أكؿ انتخابات تعددية عرفتيا 1991 كالدكر األكؿ مف تشريعات ديسمبر 1990تعتبر محميات جكاف 

الجزائر ، شكمت بالفعؿ بداية التغير عف التكجو الذم كاف سائد مف قبؿ ك إمكانية التداكؿ عمى السمطة 

خاصة مع فكز اكبر حزب معارض آنذاؾ ىك حزب الجبية اإلسالمية لإلنقاذ لكنو تغيير لـ يكتب لو أف 

 .1991يكتمؿ بعد إلغاء الدكر الثاني مف التشريعات 

 العديد مف االنتخابات التعددية 1995ك بعد قرار العكدة إلى المسار االنتخابي عرفت الجزائر منذ 

 اعتبرت ىذه االنتخابات التي تمت ذات داللة ألنيا لـ تكف مفتكحة ث، حي(رئاسية ك تشريعية ك محمية)

 لألحزاب السياسية،ك بالتالي فيي ال تجسد مبدأ التداكؿ عمى السمطة،

 ثـ االستفتاء عمى مترشح اإلجماع،رغـ الدعكة 1999 ك انتخابات افريؿ1995     ففي انتخابات نكفمبر

 .لترشيح مختمؼ الشخصيات السياسية ك زعماء األحزاب السياسية التي تستكفي شركط الترشح
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 التي أسفرت عمى فكز المرشح الحر اليميف زركاؿ رغـ كؿ ما جاءت بو 1995     فانتخابات نكفمبر

إال أنيا تبقى شكمية،ذلؾ أف المعارضة لـ تنافس مرشح الجماع زركاؿ عمى منصب الرئاسة، كلكف 

 .تنافست فيما بينيا عمى مف يحتؿ المرتبة الثانية

     ك تبرز في المقابؿ أىمية االنتخابات المحمية ك التشريعية،ألنيا تحرؾ األحزاب السياسية

 ك المناضميف مف اجؿ الحصكؿ عمى المقاعد المرغكب فييا،حيث شيدت الجزائر العديد مف االنتخابات 

 التي كانت 1991التشريعية ك المحمية،حيث نجد أف أكؿ انتخابات تشريعية تعددية ىي انتخابات عاـ 

  1.ستجسد فعال التداكؿ عمى السمطة لكف إلغاءىا حاؿ دكف ذلؾ

 حيث أنيا كانت انتخابات تعددية 1991    أما ثاني انتخابات عرفتيا الجزائر ىي انتخابات جكاف عاـ 

تنافسية فييا العديد مف األحزاب السياسية لمحصكؿ عمى أغمبية المقاعد البرلمانية ، بما ينتج ليا فرصة 

 :تشكيؿ الحككمة ، إال أنيا عرفت العديد مف اإلجراءات القبمية أىميا 

إعادة النظر في النظـ االنتخابية بإلغاء نمط االقتراع باألغمبية المعتمد سابقا ، المالئـ لكصكؿ عدد _ 

 ، كنمط االقتراع 1997 مارس 06قميؿ مف األحزاب الكبيرة لمبرلماف ، كاعتماد نظاـ انتخابي جديد في 

 .النسبي ، الذم يسمح بتمثيؿ التشكيالت الكبيرة كالصغيرة في البرلماف 

إعادة النظر في قانكف األحزاب السياسية بصدكر القانكف العضكم المتعمؽ باألحزاب السياسية رقـ _ 

  الذم ضاعؼ مف شركط تأسيس األحزاب ، مشددا عمى عدـ استخداـ 1997 في مارس 07/09

عناصر اليكية الكطنية ألغراض حزبية ، مع أف الكثير يرل أف فرض مثؿ ىذه القيكد النسبية في الدكؿ 

التي تأخذ بالتعددية الحزبية مف الناحية القانكنية ، إنما ينصب معظميا عمى تنظيمات التيار اإلسالمي 

                     
         :     ،المتحصؿ عميو مف المكقع"حكارات حية حكؿ دالالت انتخابات الجزائر"عبد العالي حامي الديف ، 1
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عادة تكييؼ كؿ مف حركة النيضة اإلسالمية كحركة  بدليؿ في الجزائر استمرار حظر جبية اإلنقاذ ، كا 

 .المجتمع اإلسالمي تسمياتيا كبرامجيا مع القانكف الجديد 

 :مصداقية االنتخابات كنزاىتيا _ 

 كنزاىتيا ألنيا سمحت لحزب جديد تشكؿ قبيؿ إجراءىا ببضعة أشير ا  لقد كاف مطعكنا في مصداقيتو

 الحككمة ؿكىك حزب التجمع الكطني الديمقراطي ، مف الفكز بأغمبية المقاعد البرلمانية ، بما أىمو لتشكي

 لـ تسفر عف تداكؿ حقيقي لمسمطة بيف 1997كأف االنتخابات التشريعية التي عرفتيا الجزائر منذ عاـ .

مختمؼ األحزاب السياسية ، بقدر ما أسفرت عف تبادؿ لممكاقع كاألدكار بيف حزبيف يعتبرىـ الكثير حزبا 

لإلدارة أك حزبا لمسمطة ، كبعدىا كاف النظاـ السياسي في حاجة إلى تجديد نخبتو بتحريؾ دكرة انتخابية 

 ، حيث سجمت ىذه االنتخابات عكدة قكية لحزب جبية التحرير 2002ثانية ىي تشريعات مام عاـ 

  .1الكطني بإحرازه أغمبية المقاعد عمى حساب حزب التجمع الكطني الديمقراطي
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 اآلليات المتعلقة بالنظام القانوني: المطلب الثاني

ليككف النظاـ السياسي نظاما ديمقراطيا مستقرا يتطمب ذلؾ اعتبار حقكؽ اإلنساف خاصة فيما يتعمؽ 

بالحريات العامة ك حقكؽ المكاطنة ك المساكاة،حيث تعتبر ىذه األمكر مقدسة بعد االعتداء عمييا اعتداء 

 .عمى المجتمع كمو

    ك يصبح الحديث مف ترسيخ الديمقراطية كنظاـ سياسي فعاؿ يعني التركيز عمى بعض المبادئ التي 

 تشكؿ مضمكنيا ك ترسـ حدكدىا كاحدة مف أىميا ضماف الحقكؽ ك الحريات الفردية

ك التأكيد عمى . مقياس أساسيا لمدل احتراـ حقكؽ اإلنساف ك حمايتيا ك تعزيزىاق ك الجماعية، باعتبار

حؽ المكاطنة ك ترسيخو،فيما يعني تكفؿ مؤسسات الدكلة بحماية الحقكؽ المدنية ك السياسية المعترؼ 

 1.بيا لألفراد ك الجماعات

    ك تسعى الجزائر خالؿ ذلؾ إلى تعزيز حقكؽ اإلنساف ك حمايتو، ك ضماف حقكؽ مكاطنييا

 . مف أىـ ركائز بناء نظاـ ديمقراطي أكثر استقراراة ك حرياتيـ األساسية، ككاحد

 .المنظكمة الحقكقية في الجزائر. أكال

    لقد سعت الجزائر منذ استقالليا جاىدة إلى تأسيس دكلة قائمة عمى المساىمة الشعبية ك حريصة 

عمى مراعاة حقكؽ اإلنساف ك حرياتو األساسية،كسجمت بخطى كاضحة انضماميا إلى الصككؾ القانكنية 

 ك 1090الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف خاصة بعدما عززت انفتاحيا بالجاه نجك تعددية األحزاب  سنة 

 .تخمييا نيائيا عف نظاـ الحزب الكاحد
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 فصال كامال لمحقكؽ ك الحريات العامة ىك الفصؿ الرابع 1989     فمقد خصص بمكجب دستكر فيفرم

الذم جاء في شكؿ اعترافات تنص عمى أف الحريات السياسية ك حقكؽ اإلنساف ك المكاطف مضمكنو،ك 

تشكؿ تراثا مشتركا بيف جميع الجزائرييف ك الجزائريات،كاجبيـ أف ينقمكه مف جيؿ إلى جيؿ أخر ليحافظكا 

 1.عمى سالمة ك عدـ انتياؾ حرمتو

        فضماف الحريات العامة ك الحقكؽ األساسية لممكاطف،تعتبر كاحدة مف أىـ طرؽ حماية

 . ك تعزيز حقكؽ اإلنساف

 مؤكدا في ديباجتو أف الشعب الجزائرم قد ناضؿ دكما في 1996     ك جاء التعديؿ الدستكرم لعاـ 

سبيؿ الحرية ك الديمقراطية ك انو يظير عزمو عمى إنشاء مؤسسات دستكرية أساسيا مشاركة كؿ جزائرم 

 ك جزائرية في تسيير الشؤكف العمكمية،ك القدرة عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية ك المساكاة

 قاـ بتقكية بعض الحقكؽ 1996 ك ضماف الحرية لكؿ فرد، ك يالحظ أف التعديؿ الدستكرم لسنة 

 2.المكجكدة في الدستكر السابؽ مثؿ مسؤكلية الدكلة عمى امف مكاطنييا فقط

إلى جانب العديد مف التعديالت التي كاف ليا اثر عمى حقكؽ اإلنساف بصمفة مباشرة آك غير مباشرة 

 .نذكر منيا

حتى "تنظيـ حالة الطكارئ  ك حالة الحصار بمكجب قانكف عضكم" التي تؤكد عمى ضركرة92المادة  -

 .ال ينعكس فرض مثؿ ىذه الحاالت سمبا عمى حقكؽ اإلنساف ك حرياتو

فالبد أف " السمطة القضائية مستقمة ك تمارس في إطار القانكف" التي تنص عمى أف 138المادة  -

 .يككف االستقالؿ في إطار القانكف ك ىذه الفائدة حقكؽ اإلنساف
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يؤسس مجمس دكلة كييئة مقكمة إلعماؿ الجيات "...  التي جاء في الفقرة الثانية منيا152المادة  -

حيث ذلت تجارب الدكؿ التي أخذت باالزدكاجية عمى أىمية مجمس الدكلة في ..."القضائية اإلدارية

 .حماية بعض حقكؽ اإلنساف في مكاجية اإلدارة

 ك تنص عمى إنشاء محكمة عميا أعطيت ليا صالحية محاكمة رئيس الجميكرية عف 158المادة  -

الخيانة العظمى،ك رئيس الحككمة مف الجنايات ك الجنح التي يرتكبيا أثناء ممارستيا السمطة،فيذه 

 1.المادة تكرس مبدأ المساكاة بيف المكاطنيف ميما كانت مراكز مسؤكلياتيـ

 :المنظكمة القانكنية في الجزائر: ثانيا

 :قانكف األحزاب السياسية -

 الذم سمح بظيكر أكثر مف تشكيمة سياسية 1996 ك المعدؿ سنة 1989 قانكف األحزاب المعتمد سنة 

 في إطار حرية إنشاء األحزاب 1997تقمصت بعد الشركط التي اقرىا القانكف العضكم لألحزاب سنة 

 التي تسمح 1989 مف دستكر 40السياسية،فالتطكر الممحكظ المتعمؽ بيذه المسالة ىك االنتقاؿ مف المادة

 التي قضت 1996 مف التعديؿ الدستكرم لسنة 42بتشكيؿ الجمعيات ذات الطابع السياسي، إلى المادة 

عمى كؿ لبس ك غمكض، ك أقرت حؽ تشكيؿ األحزاب السياسية ك لضماف ممارسة ىذا الحؽ تـ إقرار 

إجراءات بسيطة غير مفيدة لحرية تككيف األحزاب السياسية مع أف تبني نظاـ الترخيص في النص 

،مف شانو تصنيؼ النظاـ الجزائرم 1997 مارس 06 المؤرخ في 97/09الجديد لقانكف األحزاب رقـ 

لتأسيس األحزاب ضمف طائفة األنظمة الكقائية،بمعنى أف القانكف الجديد تكخي التقميؿ مف إنشاء 

األحزاب الطفيمية التي تعمؿ ضد القانكف الحد مف تكاثرىا ك تنظيـ الحياة السياسية بشيء مف 

 ،1989الحذر،حتى ال تقع السمطة في نفس الخطأ الذم كقعت فيو سنة 

                     
90نفس المرجع،ص 1  
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عندما سمحت بظيكر العديد مف التشكيالت السياسية ذات التكجيات المختمفة،ما ساىـ في حدكث انزال 

 . خطيرة في ممارسة النشاط السياسيتقا

      ك في إطار برنامج الرئيس عبد العزيز بكتفميقة،تحكلت معظـ األحزاب السياسية إلى لجاف مساندة 

ك تأييد لبرنامجو ك قانكني الكئاـ المدني ك المصالحة الكطنية ك األكثر مف ذلؾ تحكؿ اليكـ معظميا إلى 

 1.لجاف مساندة ك تأييد لمتعديؿ الدستكرم،ك ترشح الرئيس بكتفميقة لعيدة رئاسية ثالثة

 :قانكف تأسيس الجمعيات- 

 قبؿ إقرار القانكف كانت الجزائر قد تبنت في البداية نظاـ السيطرة الكمية عمى الجمعيات ك إدماجيا، 

 تبنتو الدكلة آنذاؾ ك ىك الخط االشتراكي ك نظاـ الحزب مك يعكد ذلؾ بالتأكيد إلى التكجو الت

الكاحد،الذم استبعد كؿ الجمعيات التي لـ تكف منسجمة مع ركح التعبير السياسي األحادم،ك تحكيميا 

 .إلى مجرد آليات تعبئة الجماىير لمساندة النظاـ الحاكـ

    ك مع أف حرية إنشاء الجمعيات قد كردت في مختمؼ الدساتير التي عرفتيا الجزائر،إال أف مدلكليا 

 حصرا حرية إنشاء الجمعيات في الجمعيات الغير 1976ك 1963يختمؼ مف دستكر ألخر،فدستكرم 

سياسية،ككنيما استبعدا صراحة التعددية السياسية ك الحزبية،بنصيما عمى أحادية السمطة ك العمؿ 

 عرؼ مفيكـ الجمعيات تحكال كبيرا،بحيث لـ يعد 1996 المعدؿ سنة 1989السياسي،أما مع دستكر

محصكرا في المجاالت االجتماعية ك الثقافية ك الرياضية،بؿ امتد إلى المجاؿ السياسي الذم جسدتو 

 . منو40المادة 

 
                     

 المتضمن القانون العضوي لؤلحزاب السٌاسٌة بٌن الحرٌة و 09-97:نظام األحزاب السٌاسٌة طبقا لآلمر رقم"ادرٌس بوكرا ،1
  46،45 ،ص ص 1998،2:،العددمجلة إدارة،"التقٌٌد
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       أما فيما يخص الحرية النقابية سكاء تعمؽ األمر بالمطالبات أك بضماف الحؽ في اإلضراب

 آك التفاكض الجماعي فقد تـ إعادة التأكيد عمى ىذا المبدأ ليس فقط في الدستكر ك إنما نظـ أيضا في 

، الذم يعترؼ لمعماؿ المأجكريف في القطاعيف العاـ ك الخاص بالحؽ 1991 ديسمبر 21إطار قانكف 

 في تككيف منظمات نقابية مستقمة متميزة عف األحزاب السياسية ك فيما يتعمؽ بالحؽ في اإلضراب

، ك تعد القطر الكحيد 1988 أكتكبر 05 ك التظاىر ،خطت الجزائر خطكات منذ اضطرابات أحداث 

 1996 ك التعديؿ الدستكرم لسنة 1989فيفرم23الذم حقؽ تقدما في ىذا اإلطار،فقد شمؿ دستكر 

 1.تعميـ حؽ اإلضراب حقا مشركعا يتمتع بحماية دستكرية في حالة ممارسة في إطار القانكف

ثـ حصر السمطة التنفيذية في رئيس الجميكرية ك الحككمة،مع ، 1996    ك طبقا لتعديؿ الدستكر في 

إلى جانب تحديد المدة الرئاسية بخمس سنكات قابمة لمتجديد مرة .تحديد كيفية ك شركط انتخاب الرئيس

 .كاحدة

،ثاني انتخابات تشريعية في عيد التعددية السياسية،تحصؿ فييا 1997    ك عرفت الجزائر في جكاف 

حزب التجمع الكطني الديمقراطي الذم تـ تأسيسو في نفس السنة عمى أغمبية المقاعد في المجمس 

الشعبي الكطني،فيما قرر الرئيس الياميف زركاؿ في العاـ المكالي تنظيـ انتخابات رئاسية مسبقة أعمف 

 1998ديسمبر27السيد عبد العزيز بكتفميقة مف ترشحو فييا في ذكرل كفاة الرئيس ىكارم بكمديف في

 رئيسا لمجميكرية،محددا ثالثة أىداؼ في برنامجو 1999افريؿ15بصفتو مرشحا حرا، ليتـ انتخابو في 

 الرئاسي شممت إعادة السمـ ك االستقرار لربكع الكطف،إنعاش االقتصاد الكطني ك إعادة 

 
                     

 األساسٌة و حقوق اإلنسان و المواطن و آلٌات ضمانها فً نص التعدٌل الدستوري لسنة تالحرٌا»قاسً عمران، 1
 91،ص (2001كلٌة الحقوق،جامعة الجزائر،)رسالة ماجستٌر،«1996
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الجزائر إلى مكانتيا في المحافؿ الدكلية،فضال عف ذلؾ سجمت العيدة الثانية لمرئيس بكتفميقة بداية 

مرحمة جديدة في تاريخ الجزائر ،مع دخكؿ الدستكر الجديد في صيغتو المعدلة حيز التنفيذ،بعد مصادقة 

 عمى التعديالت الجديدة التي اقرىا الرئيس بكتفميقة، بداية مرحمة 2008البرلماف بغرفتيو في نكفمبر 

جديدة في تاريخ الجزائر،مع دخكؿ الدستكر الجديد في صيغتو المعدلة حيز التنفيذ،بعد مصادقة البرلماف 

 عمى التعديالت الجديدة التي اقرىا الرئيس بكتفميقة،ك أكد دستكريتيا المجمس 2008بغرفتيو في نكفمبر 

 مادة مف ناحية الشكؿ ك 11 مادة أساسية تخص تعديؿ 13الدستكرم،ك تضمنت ىذه التعديالت 

المضمكف،ك إضافة مادة جديدة تنص عمى عمؿ الدكلة عمى ترقية الحقكؽ السياسية لممرأة بتكسيع 

خطكط تمثيميا في المجالس المنتخبة،كما تـ إدراج مادة جديدة نشير إلى استبداؿ كظيفة رئيس الحككمة 

بكظيفة الكزير األكؿ ،عالكة عمى إدراج محكر حماية رمكز الثكرة ، ك ترقية كتابة التاريخ ك تعميمة 

، تنص عمى انو ال يمكف آلم تعديؿ دستكرم أف يمس 178لألجياؿ الناشئة،كما أضيفت جممة في المادة

برمكز الجميكرية ك انو ال يجب المساس بالعمـ الكطني ك النشيد الكطني باعتبارىما مف رمكز الثكرة ك 

  1.الجميكرية، مع التنصيص عمى إمكانية تجديد انتخاب رئيس الجميكرية

     فبعد حقبة زمنية كانت األكلكية فيما انتساب األمف ك الطمأنينة جاءت حزمة اإلصالحات السياسية 

األخيرة لتنقؿ الجزائر المستقمة إلى عيد جديد مف الديمقراطية ك الحريات ك حكـ المؤسسات،ك يتعمؽ 

تكسع  فرص "ك " حاالت تنافي مع العيدة البرلمانية" ك " نظاـ االنتخابات"األمر بخمسة قكانيف تخص

 ، "ك األحزاب السياسية"ك"اإلعالـ"ك"تمثيؿ المرأة في المجالس المنتخبة

                     
                                 http:/www.arab.reform.net:   متحصل علٌها من موقع" اإلصالح الدٌمقراطً فً الجزائر"عبد الرحٌم صابر،1
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في انتظار استكماؿ ىذه الخطكة بمراجعة الدستكر " الكالية"ك"الجمعيات"إلى جانب القانكنيف المتعمقيف بػ

المجمس )، ك قد تمت المصادقة عمى كافة ىذه القكانيف مف قبؿ غرفتي البرلماف 2012المنتظرة سنة 

بعد نقاشات أثرت النصكص ك عدلت في بعض األحكاـ الكاردة فييا،  (الشعبي الكطني ك مجمس األمة

كما سبؽ عرض ىذه القكانيف عمى غرفت البرلماف نقاش مستفيض عمى مستكل ىيئة المشاكرات حكؿ 

 اإلصالحات السياسية التي استحدثت خصيصا مف اجؿ التعرؼ عمى انشغاالت

 ك مطالب الطبقة السياسية ك الشخصيات الكطنية ك يعد القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ االنتخابات 

 مادة أكؿ قانكف تمت المصادقة عميو مف طرؼ البرلماف،ك يرمي ىذا القانكف إلى 283الذم يتضمف 

تعميؽ الممارسة الديمقراطية عبر تكريس الشفافية ك القكاعد الضامنة الختيار الشعبي نزيو ك حر إلى 

جانب تعزيز الضمانات قصد تكطيد عالقات الثقة بيف المكاطنيف ك المنتخبيف ك المؤسسات،كما تتضمف 

إحكاـ القانكف الجديد مراقب العممية االنتخابية مف  قبؿ قضاة ك استعماؿ صناديؽ اقتراع لشفافية ك 

مف جية نص .تسميـ محاضر فرز أكراؽ االنتخابات لممثمي المترشحيف المنتميف لألحزاب ك األحرار

القانكف العضكم المحدد لكيفياف تكسيع تمثيؿ المرأة عمى مستكل المجالس المنتخبة عمى كضع مسار 

تدريجي في نسب الترشح النسكم عمى مستكل المجالس الشعبي الكطني عقب االنتخابات األخيرة صدل 

ايجابيا عمى المستكل الدكلي إذ أشادت العديد مف الدكؿ ك المنظمات بيذه التجربة التي ارتقت بالمرأة 

 1.الجزائرية إلى مصؼ مثيالتيا في البمداف المتقدمة مف حيث المشاركة في العمؿ السياسي

      أما القانكف العضكم المتعمؽ باألحزاب السياسية المتضمف لسبع مكاد فقد تضمف أحكاما أعادت 

تنظيـ العالقة بيف اإلدارة ك األحزاب في إطار متكازف ك شفاؼ ك متناغـ يقكـ عمى مبدأ احتراـ الطرفيف 

 .لمقانكف خالؿ ممارسة مياميا

                     
  1نفس المرجع
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 حزب أم     ك ينص القانكف العضكم المتعمؽ باألحزاب السياسية كذلؾ عمى االلتزاـ بعدـ تأسيس 

  ك اإلسالـ ك اليكية الكطنية1954 نشاطات مخالفة لقيـ ثكرة أكؿ نكفمبر أمسياسي أك ممارسة 

 . اك عمى أسس دينية أك لغكية أك عرقية أك ممارسة طائفية أك تمييزية

بحماية أفضؿ لمصحفي عمى 132    كما جاء القانكف العضكم المتعمؽ بالعالـ الطي كرد في المادة 

،ك "إلغاء أحكاـ السجف المتعمؽ بجنح الصحافة"الصعيديف االجتماعي ك الميني مثمما نص أيضا عمى 

حمت محؿ المجمس األعمى )يتضمف ىذا القانكف إنشاء ىيئتيف لمضبط تخص األكلى الصحافة المكتكبة

أما الثانية فتتعمؽ بضبط الحقؿ اإلعالمي السمعي البصرم ك ىك  (07-90لإلعالـ الذم اقره قانكف 

انقطاع المدعك لالنفتاح ،ك يرمي القانكف المتعمؽ بالجمعيات بدكره إلى بعث ك تفعيؿ العمؿ الجمعكم 

مف خالؿ إبراز القدرات ك الكفاءات التي تزخر بيا سيما في مجاالت المعرفة ك التكنكلكجيات المتطكرة ك 

 .التضامف الكطني

     ك عالكة عمى القكانيف المندرجة في أطار اإلصالحات السياسية صادؽ نكاب غرفتي البرلماف 

 ك ييدؼ إلى تمكيف ىذا القضاء مف أداء 183السابؽ عمى القانكف المتعمؽ بالكالية الذم كرد في المادة 

 1.دكره ممارسة السيادة الكطنية في إطار كحدة الدكلة

 

 

 .اآلليات المتعلقة بالنظام االقتصادي: المطلب الثالث

   تبنت الجزائر منذ استقالليا النيج االشتراكي لبناء ك تنمية اقتصادىا، ك عممت عمى تككيف اقتصاد 

كطني متمركز حكؿ الذات يقكـ عمى أساس التخطيط ك المركزية ك ممكية الدكلة لمكسائؿ ك األمالؾ  

                     
  1نفس المرجع
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العامة كسط سيطرتيا عمى مختمؼ األنشطة الصناعية ك الزراعية الخدماتية ك اعتمدت في تمكيؿ ذلؾ 

عمى الريع النفطي، ك كؿ ذلؾ بيدؼ تشييد قاعدة اقتصادية متحررة ك تمتمؾ حركيتيا الداخمية بعيدا عف 

التأثيرات ك الضغكط السمبية لالقتصاد العالمي بنمكذجو الرأسمالي المييمف كما طبقت الدكلة الجزائرية 

نظرية النمك الغير المتكازف القائمة عمى االىتماـ بتطكير قطاع الصناعة كقطاع رائد ك في المقابؿ 

ىمشت القطاعات االقتصادية األخرل،فقطاع الزراعة عجز عمى تكفير المنتجات الفالحية لمبالد لذلؾ 

 . مف عائدات البتركؿ%5،12ارتفعت الفاتكرة الغذائية المستكردة أكثر لتمتص ما يعادؿ 

 انتبيت الدكلة ألسعار الطاقة أكثر محاكلة تغيير نمط صادراتيا ،بما 1988 ر     ك بعد أحداث اكتك ب

أف  األسعار صارت في أيادم أجنبية، ك أعطى صندكؽ النقد عالمات لمجزائر في مراحميا 

االنتقالية،المغيرة لسياسة  احتكار لبس الدكلة،صاحبتيا عكدة األراضي الزراعية لمف يخدميا،حيف أممتيا 

 1.الدكلة في السبعينات مع إعطاء البنؾ المركزم سمطة تحديد الديكف ك تكزيع األمكاؿ

،مركزة عمى تكزيع نشاطيا 1992    احتمت الجزائر مراتب كسطى في معد الدخؿ لمدكؿ عاـ 

رادات النفط لتحسيف قيمة عممتيا،كما ظير عمى الساحة %98االقتصادم،فخصصت الدكلة  مف كا 

ضركرة تغيير النمط الريفي،ك إدخاؿ التجارة كمحرؾ أساسي لالقتصاد،حيث انتيجت الجزائر مخططات 

اقتصادية جعمت بذلؾ اقتصاد الجزائر ك في كقت قياسي يصبح األعمى نمكا،فيذه البرامج تيدؼ لتدارؾ 

 التأخير في جميع القطاعات ،

 

 

 

 
                     

،كراسات الملتقى الوطنً األول التحول الدٌمقراطً فً "االثار السٌاسٌة لالنفتاح االقتصادي فً الجزائر" فضٌلة عكاش،1
  88،ص2005الجزائر ،كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة،جامعة محمد خٌضر بسكرة،
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 ك اليدؼ مف ىذا  التكجو نحك النيكض باالقتصاد الكطني ىك تحضير البالد الستقباؿ االستثمارات مع 

تييئة  المؤسسات الكطنية ك إعداد النظاـ المالي ك الجياز المصرفي حتى يككف مستعد لخكض ىذه 

التجربة، ك الذم ييدؼ لتثبيت الدكلة في إطارىا القانكني كمسؤكؿ مف األىداؼ االقتصادية يرتكز عمى 

االستثمار العمكمي ك عصرنو اليياكؿ االقتصادية، كأكلكيات ىذا البرنامج الحد مف الفقر،القضاء عمى 

البطالة،تكزيع الثركة عمى مناطؽ الكطف ك دفع التنمية االقتصادية ك االجتماعية،كما تـ االىتماـ في ىذا 

البرنامج عمى حممة مف األمكر ك االنجازات العامة في مجاؿ الصحة،االستثمارات ك تنكيعيا،التنمية 

ك تعرضت المؤسسات االقتصادية الجزائرية إلى سمسمة مف . المستدامة ،حماية المكارد الطبيعية

اإلصالحات المتعاقبة ك ذلؾ بحثا مف الدكلة الجزائرية في محاكلة لمكاكبة المتغيرات العالمية المعاصرة 

ك التي عمى رأسيا العكلمة االقتصادية،ك تنصب جؿ اإلصالحات في االنفتاح عمى األسكاؽ 

 (اقتصاد السكؽ)الخارجية

ك تقميص دكر الدكلة في الشؤكف االقتصادية ك مف أىـ ىذه اإلصالحات،استقاللية المؤسسات،التعديؿ 

الييكمي،قانكف النقد ك القرض،تحرير التجارة الخارجية،قكانيف ترقية االستثمار برنامج الخصخصة،فضال 

 ،1.عف اتفاؽ الشراكة األكرك متكسطية ك المفاكضات مف اجؿ االنضماـ إلى المنظمة العالمية
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 .معوقات ترسيخ الديمقراطية في الجزائر: المبحث الثالث

      تعاني عممية الديمقراطية في الجزائر مف مكاجية بعض الصعكبات التي تشكؿ عراقيؿ في طريؽ 

 االنتقاؿ مف نظاـ حكـ إلى نظاـ حكـ أكثر ديمقراطية،فاالنتقاؿ إلى الديمقراطية ليس سيال 

 :ك ال سمسا ك مف خالؿ ىذا سنتطرؽ إلى بعض معكقات ترسيخ الديمقراطية في الجزائر منيا

 .المعكقات السياسية: المطمب األكؿ

 .المعكقات السياسية: المطمب الثاني

 .المعكقات االقتصادية: المطمب الثالث

 .المعوقات السياسية: المطلب األول

 :تتمثؿ المعكقات السياسية فيما يمي    

     الصراعات السياسية الخفية أك المكتكبة التي تعكد جذكرىا ك بدايتيا إلى السنكات األكلى النتزاع 

االستقالؿ الكطني ك كذلؾ بسبب دفاع الجبية مف مبادئ كطنية معينة تعمؿ مف اجؿ تحقيقيا مثؿ البناء 

االقتصادم كفؽ النمط االشتراكي ك السعي إلى تحقيؽ االستقالؿ عف كؿ نفكذ أك ضغط خارجي ك 

كذلؾ فشؿ الحزب الكاحد في مكاجية تناقضاتو الداخمية كالفساد السياسي ك اإلدارم، ك عدـ قدرتو عمى 

 تخطي الصراعات السياسية التي عرقمت أداؤه السياسي إضافة إلى غمكض مشركعو السياسي

 1. ك التنمكم

 

 

                     
كراسات الملتقى "23/02/1989مقتضٌات و خصائص التعددٌة السٌاسٌة فً الجزائر فً ظل دستور "خولة كلفالً ،1

  178،ص2005كلٌة الحقوق و العلو م السٌاسٌة،جامعة محمد خٌضر بسكرة،)االوطنً االول التحول الدٌمقراطً فً الجزائر 
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      أضؼ إلى ذلؾ بعض المكاطنيف قد ظممكا ك ىضمت حقكقيـ فالتجئكا إلى ىيئات ك ىياكؿ الحزب 

فمـ تنصفيـ ، فسحبكا ثقتيـ خاصة بعدما راك االنحرافات العديدة ك الخطيرة التي أتاىا بعض المسئكليف 

غير الممتزميف الذيف تسممكا إلى صفكؼ الجبية كفؽ خطكة مدركسة ك ألغراض خاصة ليخربكىا مف 

قكة مؤسسة الرئاسة بالتحالؼ مع الجيش أدل إلى تقميص مف مشاركة الجيات األخرل في .الداخؿ

 . العممية السياسية

     غياب المشركع االجتماعي التنمكم في مرحمة الثمانينات اثر سمبا عمى فعالية الدكلة مما سمح لنمك  

حركات معارضة في المجتمع تشكؾ في شرعية النظاـ السياسي ، ككذلؾ التجاكزات كالسمبيات المتعمقة 

بممارسة السمطة منيا احتكار السمطة كتزكير االنتخابات كتيميش ذكم الكفاءات كالخبرات باالعتماد 

، كعدـ تطبيؽ القانكف كاختالس األمكاؿ العامة ، كىك ما أدل " أىؿ الثقة قبؿ أىؿ الخبرة "عمى ظاىرة  

  .1إلى انفصاـ القاعدة عف القمة كفقداف الثقة الشعبية في كؿ ما ىك حككمي أك حزبي

     كما أف ضعؼ الحركات المجتمع المدني كمحدكدية دكرىا في الحياة السياسية زاد مف إمكانية تدخؿ 

المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية ، فالبرغـ مف التزايد الياـ في عدد الجمعيات في الجزائر بعد 

 إال أف 2013 ألؼ جمعية سنة 120إقرار التعددية السياسية حيث تجاكز عدد الجمعيات في الجزائر

دكرىا في الحياة السياسية، ك صناعة القرارات السياسية المحمية منيا المركزية ال يزاؿ محدكدا جدا، فعمى 

 المستكل المحمي ك عمى الرغـ مف العدد الكبير لمجمعيات في مختمؼ البمديات، 
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كمع التنصيص القانكني عمى دكرىا الفعاؿ في إرساء معالـ الديمقراطية ك التشاركية التي جاء بيا قانكف 

 ، 10-11البمدية 

إال أف دكرىا في العممية التنمكية ال يزاؿ محدكدا جدا إذ يكاد يككف معدكما لنظرية الثقافة  السياسية السائدة 

التي تعتبر أف الجمعيات مجرد مصدر خرجت منو بعض األفراد آك تبعتيا ألحزاب سياسية معينة حالت دكف 

 1.تفعيؿ دكرىا

 في 1988    أما عمى مستكل المؤسسات العسكرية فكاف العنؼ قد برز بشكؿ كبير منذ أحداث أكتكبر 

عيد الرئيس الشاذلي بف جديد ثـ تطكر ىذا الدكر بعد استقالة الرئيس بف جديد ك ترسيخ ىذا الدكر في 

عيد الرئيس الياميف زركاؿ حتى أصبح الرئيس ال يستطيع أف يسيطر عمى مجريات األحداث،بؿ 

أصبحت المؤسسة العسكرية عامال أساسيا في ممارسة العنؼ ضد الجماعات اإلسالمية حيث ساىمت 

 رؤية سياسية لمخركج مف أمفي زعزعة الثقة ك الييبة في مصداقية الحكـ، ك لـ يستطع الجيش تقديـ 

 2.األزمة السياسية ك الدستكرية سكل التخمص مف الرؤساء ك السيطرة عمى السمطة
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 فً التنظٌم مذكرة ماجستٌر"المؤسسة العسكرٌة و مسار التحول الدٌمقراطً  فً الجزائر فً الجزائر "منصور لخضاري ،2
  101، ص (،2005قسم العلوم السٌاسٌة ،جامعة الجزائر)السٌاسً و اإلداري 
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 المعوقات القانونية: المطلب الثاني 

     مف بيف أىـ المعكقات القانكنية التي تمثؿ عائقا كبيرا في عممية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر 

 :نذكر منيا

     تشعب القكانيف كتضاربيا ، بسبب ما تمجأ إليو السمطة مف محاكالت عالج المشكالت بإصدار 

قكانيف جديدة تحت كىـ أف مجرد إصدار التشريع سكؼ يحؿ المشكمة ، إضافة إلى تدني مستكل 

السياسية التشريعية في الجزائر كالتي أدت في الكثير مف األحياف إلى صدكر قكانيف معيبة ناقصة كحتى 

غير دستكرية ، بسبب التسرع في إعدادىا ، مما يؤدم إلى أف تككف نتائج تطبيقيا في الميداف أحياف 

معاكسة لركحيا ، عدـ احتراـ القكانيف بدءا بانتياكات التي يعرفيا الدستكر سكاء بالعدكاف المعتمد عمى 

الحقكؽ كالحريات األساسية أك باالنتياكات العامة لمقكماتو السياسية كالقانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية 

، كانتياء بتراجع مبدأ سيادة القانكف كتآكؿ ىيبة الدكلة جراء عدـ قدرتيا عمى تطبيؽ ىذه القكانيف ، 

كالسبب في ذلؾ يرجع بصفة عامة إلى استشراء الفساد عمى نطاؽ كاسع في الجزائر حيث إف قكم 

ف كجكد ىذا العائؽ  كعناصر الفساد ال تمارس أنشطتيا كال تعظـ أرباحيا إال مف خالؿ كسر القانكف كا 

يترجـ إنفراد الحاكـ بالحكـ كاستئثاره بكؿ السمطات أكال ، كأف كجكده كذلؾ يؤثر عمى مكانة الدكلة كدكرىا 

 1.ككياف قانكني يشمؿ الجميع

 

 

 

                     
،بٌروت،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،مداخل االنتقال إلى الدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌةاسماعٌل الشطً و آخرون1
  245، ص2003،
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     كذلؾ استمرار العمؿ بقانكف الطكارئ مع جممة مف القكانيف األخرل المشابية لو التي تضع قيكدا 

عمى حرية األشخاص في االجتماع كالتنقؿ كتعطي الحؽ بالقبض عمى المشتبو فييـ دكف التقيد بأحكاـ 

اإلجراءات الجنائية ، كما أف ىذه القكانيف تمكف مف مراقبة الصحؼ كالمطبكعات قبؿ نشرىا ، 

فالتجاكزات كاالنتياكات التي قد ترتكبيا األجيزة األمنية كالتنفيذية خالؿ تطبيقيا ليذه القكانيف قد تشكؿ 

 .عائقا مناخا غير مالئـ لتدعيـ عممية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر 

     عدـ مالئمة الدستكر مع عممية التحكؿ كالترسيخ الديمقراطي ، حيث أف االنتياكات العديدة لمبادئ 

الدستكر كترجيح الكفة لصالح السمطة التنفيذية عمى حساب السمطة التشريعية كاالستقالؿ الشكمي لمسمطة 

القضائية ، كبذلؾ فإف النص الدستكرم لـ يعد يتالءـ مع الكاقع الفعمي أك مع التحكالت االقتصادية 

كاالجتماعية كالسياسية التي شيدىا المجتمع الجزائرم ، كالقاضية بالتحكؿ إلى النظاـ الديمقراطي 

 .1كترسيخو
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 المعوقات االقتصادية:  المطلب الثالث

   لقد مرت الجزائر بأزمة اقتصادية خانقة في الثمانينات بسبب اعتماد االقتصاد الجزائرم بالدرجة 

 مف الصادرات ، كبعد انييار  أسعار النفط أخذ %97األكلى عمى البتركؿ كالغاز حيث كاف يشكؿ 

 دكالر في أمريكي 43 حكالي 1981االقتصاد الجزائرم يتدىكر كميا حيث كاف سعر البرميؿ في أكتكبر 

باإلضافة إلى ارتفاع إستاد 1986 دكالر في فيفرم 12 دكالر ثـ إلى 29 إلى 1983كأنخفض في مارس 

 .المكاد االستيالكية كبالمقابؿ انخفاض محسكس في االستثمارات اإلنتاجية 

 ر   كما زاد ىذه األزمة تعقيدا عدـ كجكد سياسة تنمكية استثمارية كاضحة المعالـ إضافة إلى سكء التسيي

كبذلؾ تكقؼ النمك االقتصادم كزادت المديكنية الخارجية ، ضؼ إلى ذلؾ عدـ نجاح سياسة التخطيط 

السيما فيما يتعمؽ بالتشغيؿ كالتكازف بيف التككيف كالتكظيؼ كمعادلة اإلنتاج كاالستيالؾ كالتحكـ في 

 . النمك بصكرة عامة مع سكء التسيير كتبذير الثركة الكطنية كتفاقـ مخاطر األزمة االقتصادية 

     ارتفاع األسعار كتدىكر القدرة الشرائية لممكاطف كندرة المكاد االستيالكية ، كزد عمى ذلؾ ارتفاع 

النمك الديمغرافي الذم رافقو زيادة في المطالب االجتماعية مف غذاء كعالج كتعميـ كأماـ عجز االقتصاد 

عمى استيعاب كؿ ىذه المطالب االجتماعية مف غذاء كعالج الصحية كانتشار البطالة ، كىذا بسبب 

 . 1انخفاض النشاط التنمكم كاالستثمارم 

 

 

 

 

                     
1 Amrane Ahdjouj, Algerie état pouvoir et société (1962-1965)Alger Ed pigraph,1992P154  



       الفصل الثالث                              مسار عملية التحول الديمقراطي في النظام السياسي الجزائري و معوقات ترسيخه
 

~ 98 ~ 
 

 

     كما تتعدد األزمات االقتصادية كاالجتماعية التي تعاني منيا الجزائر مثؿ ، الفقر كالبطالة كتدني مستكل 

التعميمي حيث أف البطالة بالرغـ مف جميع المجيكدات التي قامت بيا الدكلة الجزائرية مف أجؿ خمؽ مناصب 

عمؿ إال أنيا الزالت تعاني مف مشكؿ البطالة الذم يعتبر بابا لالنحراؼ كالجريمة كيمكف ربط مشكؿ البطالة 

 كالتي أعطتنا األكلكية 1977-1966في الجزائر الذم عرفتو في الستينات كالسبعينات بالسياسة االقتصادية 

لمصناعة الثقيمة قبؿ الفالحة كبالتالي فمـ تكف مناصب العمؿ كافية لتغطية حاجات السكاف التي سنكيا ترتفع 

 في مجمة جزائرية مف المشاكؿ 1981 سنكيا ، فحسب ما جاء في تقرير منشكرة في سنة % 3.2بنسبة 

سنة لـ يستطيعكا 17-14الرئيسية في الجزائر المعاصرة مشكؿ الشباب كخاصة الذيف تتراكح أعمارىـ بيف 

إيجاد عمؿ سكل الذىاب إلى الخدمة الكطنية ، كزيادة عمى ذلؾ فإف البطالة المقنعة كانت منتشرة كسط سكاف 

 فقط مف األراضي ، فالبطالة تعد مف العكامؿ %22 كانكا يممككف ف الريفيي%72الريؼ حيث أف أكثر مف 

 .األساسية لمفقر كتظير انعكاساتيا عمى مداخؿ األسرة 

        أما بالنسبة لتدني المستكل التعميمي أصبح معترؼ بو لدل الجميع ، كأف المشكالت كالقضايا التربكية 

نشاء كترقية األنظمة الكطنية لمتعميـ كبمكغ كضع جديد كيفيا لمثقافة كبالتالي تعكد في  كالثقافية كمحك األمية كا 

  .1أغمبيا إف لـ تكف كميا إلى حالة التخمؼ كالجيؿ كالتبعية التي تقؼ كشاىد عمى فشؿ المشاريع العربية

 

 

 

 
                     

،ص 2001مركز دراسات الوحدة العربٌة،:،القاهرةالفقر و توزٌع الدخل فً الوطن العربًعبد الرزاق الفارس ،
21،22ص، 1  
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  :الخالصة

تطرقنا في دراسة ىذا الفصؿ أىـ النقاط التي تكضح مسار عممية التحكؿ كاالنتقاؿ الديمقراطي الذم سعت 

مف أجمو الجزائر كذلؾ بيدؼ تعميؽ مفيكـ الديمقراطية مف خالؿ المركر عبر مراحؿ التي أتبعتيا الجزائر 

كأىـ التحكالت التي تطرقت إلييا مف خالؿ تكضيح األفاؽ المستقبمية لعممية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر 

عبر المباحث التالية أبرزت مسار عممية التحكؿ الديمقراطي في الجزائر حيث تطرقنا بذلؾ إلى أىـ نقطة 

المتمثمة في سير النظاـ الجزائرم قبؿ إقرار التعددية السياسية كالمراحؿ التي مرت بيا آنذاؾ دكف أف ننسى 

 التي تعتبر المرحمة الميمة في النظاـ الجزائرم التي أستطاع مف خالليا 1988أحداث الخامس أكتكبر 

النظاـ الجزائرم تحديد نمط التحكؿ مف خالليا كظيكر بعدىا بما يسمى بالتعددية السياسية أك التعددية 

الحزبية التي يشير مفيكميا إلى مشركعية تعدد القكل كاآلراء السياسية كحقيا في التعايش كالتعبير عف نفسيا 

 .كالمشاركة في التأثير عمى القرار السياسي 

ك البحث كذلؾ في أىـ آليات ترسيخ الديمقراطية في الجزائر مف خالؿ التطرؽ إلى بعض اآلليات المتعمقة 

 .بالنظاـ السياسي كالقانكني كأخيرا اآلليات المتعمقة بالنظاـ االقتصادم

كفي األخير تـ تكضيح أىـ المعكقات التي كانت تتعرض عممية ترسيخ الديمقراطية في الجزائر كمف أىـ ىذه 

 .المعكقات

 .المعكقات السياسية كالقانكنية كفي األخير المعكقات االقتصادية

 

 

 



 الخــاتمــة

 

 

تبرز المعوقات الداخلٌة و الخارجٌة لألنظمة السٌاسٌة العربٌة من خالل عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً فً أهم 

المعوقات السٌاسٌة و القانونٌة و االقتصادٌة التً كانت الدافع فً زٌادة مطالب و حاجٌات الشعب و بذلك 

برزت العدٌد من مشاكل عانى منها الشعب، حٌث لن ٌكون تحقٌق مطالب المواطنٌن بالشكل الجٌد إال 

بإرسال مإسسات مناسبة تساهم فً تحقٌق عملٌة التحول الدٌمقراطً، حٌث تناولت الدراسة من خالل 

 فصولها الثالث مسؤلة الترسٌخ الدٌمقراطً و معوقاته الداخلٌة و الخارجٌة فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة،

 و ذلك بالبحث فً أهم آلٌات ترسٌخ الدٌمقراطٌة باعتبارها موضوع ذو أهمٌة تسعى كل دولة من أجل 

 .تحقٌقه كآلٌة للحكم

فكان التركٌز فً الفصل األول على ضبط أهم المفاهٌم الرئٌسٌة الواردة فً البحث والعالقة اإلرتباطٌة التً 

 .تجمع بٌن المفاهٌم المتشابهة مثل الدٌمقراطٌة و التحول الدٌمقراطً و الترسٌخ الدٌمقراطً

 ألن الموضوع ٌدور حول عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة

كان التركٌز بعد ذلك على واقع الترسٌخ الدٌمقراطً داخل األنظمة السٌاسٌة العربٌة من خالل أهم العوامل 

الداخلٌة و الخارجٌة و اآللٌات المإدٌة لعملٌة التحول و الترسٌخ الدٌمقراطً فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة 

وصوال إلى تحدٌد أهم المعوقات السٌاسٌة منها و االقتصادٌة و القانونٌة فً الترسٌخ الدٌمقراطً فً األنظمة 

 .السٌاسٌة العربٌة

و فً نهاٌة الدراسة كان البد من البحث و التركٌز على إبراز معالم عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً فً الجزائر 

 و أهم معوقاته من خالل توضٌح مسار عملٌة اآللٌات المتعلقة بالنظام السٌاسً و القانونً

 . و االقتصادي و فً آخر الدراسة تم التركٌز على المعوقات السٌاسٌة و القانونٌة و االقتصادٌة فً الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخــاتمــة

 

 

 :و توصلنا من خالل دراستنا لهذا الموضوع على مجموعة من النتائج و االستنتاجات

 ةأن الدٌمقراطٌة هً حاصل تضافر عوامل متعددة داخلٌة و خارجٌة، و هً آلٌة و قاعدة ممارسة السلط- 

 : السٌاسٌة و ذلك من خالل ثالث مبادئ هً

 . مبدأ التداول السلمً على السلطة

 .مبدأ المساواة الذي تجسده الدولة القانونٌة

 .مبدأ الحرٌة التنظٌمٌة أي إقرار التعددٌة 

 أن العبرة لٌست باالنتقال من نظام غٌر دٌمقراطً إلى  نظام دٌمقراطً، فالمهم أن تترسخ الدٌمقراطٌة- 

 . و ٌستقر النظام الدٌمقراطً

 .أن رسوخ الدٌمقراطٌة ٌتحقق من خالل تطوٌر ثقافة سٌاسٌة دٌمقراطٌة- 

 من أحزاب و مختلف المإسسات بعدم وجود بدٌل للدٌمقراطٌة و التزام نأن ٌقتنع كل الفاعلٌن السٌاسًٌ- 

بقواعد اللعبة السٌاسٌة كما حاولت الدراسة التركٌز على أهم آلٌات ترسٌخ الدٌمقراطٌة فً النظام الجزائري 

 :و ذلك من خالل

 .نشر ثقافة سٌاسٌة دٌمقراطٌة تساهم فً نشر قٌم الدٌمقراطٌة و تعزٌزها داخل المجتمع

تطوٌر مختلف المإسسات و المستوٌات االقتصادٌة و االجتماعٌة،و ذلك فً إطار عالقتها الوطٌدة مع 

 .الدٌمقراطٌة

 .العمل على تفعٌل مإسسات المجتمع المدنً- 

و ٌبقى النظام الدٌمقراطً هو النظام األقل سوءا،و على الجزائر كدولة و سلطة أن تسعى إلى ترسٌخه 

 .كنظام للحكم و تضمن استقراره
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 بالمغة العربية : أوال 

  الكــتب : 

 ،عالم الكتب للنشر و التوزٌع و : ،القاهرة الدٌمقراطٌة بٌن الحقٌقة و الوهمإبراهٌم خضر لطٌقة

 .2006الطباعة ، 

 ًمركز الدراسات السٌاسٌة :  القاهرة، التحول الدٌمقراطً فً دول المغرب العربً،أحمد حسٌن

 .2004و اإلستراتجٌة ، 

  ،الشركة المتحدة :  القاهرة الوطن العربً و التحدٌات المعاصرة،أحمد سعٌد نوفل وآخرون

2008. 

  ،ًمركز الدراسة الوحدة : ، بٌروتمستقبل المجتمع المدنً فً الوطن العربًأحمد شكر الصبٌح

 .2000العربٌة، 

  ،1997دار المعرفة : ، الكوٌت األحزاب السٌاسٌة عً العالم الثالثأسامة الغرالً حرب.  

  ،مركز : ، بٌروتمداخل اإلنتقال إلى الدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌةإسماعٌل الشطً و آخرون

 .2003الدراسات الوحدة العربٌة، 

  ،مركز دراسات الوحدة : ، بٌروت مستقبل الدٌمقراطٌة فً الجزائرإسماعٌل قٌرة و آخرون

 .2002العربٌة 

 .2006الجامعً الحدٌث، 

 المكتب الجامعً : مصر ، الدٌمقراطٌة و الحرٌة و حقوق اإلنسانحسن عبد الحمٌد أحمد رشوان 

 .2006الحدٌث

  ،المكتب: ، مصرالدٌمقراطٌة و الحرٌة وحقوق اإلنسانحسن عبد الحمٌد أحمد رشوان 

  ،اللجنة العلمٌة للعلوم السٌاسٌة :  القاهرةدراسة األحزاب السٌاسٌة فً العالم الثالث،حسٌن توفٌق

 .1999و اإلدارة العامة، 

  ،دار الحكمة للطباعة: ، بغدادعلم اإلجتماع السٌاسً أسسه و أبعادهحلمً شعراوي 

  ،2004دار الفكر الجامعً، : الشوري و الدٌمقراطٌة النٌابٌة، اإلسكندرٌةداود الباز. 

  ،مركز الدراسات : ، بٌروتالتعددٌة السٌاسٌة و التداول السلمً على السلطةسلٌم فرحان جٌثوم

 .2000الوحدة العربٌة،
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  كلٌة :  القاهرةالثقافة السٌاسٌة و أثارها على المشاركة السٌاسٌة،سٌد عبد المطلب، خصائص

 .2005: اإلقتصاد و العلوم السٌاسٌة

  ،عبد :تر)، الموجة الثالثة للتحول الدٌمقراطً فً أواخر القرن العشرٌنصاموٌل هنتنغتون

 .1993دار سعاد الصباح، : ، القاهرة(الوهاب علوب

  ،1992مكتبة جدٌولً : ، القاهرةأنماط اإلستٌالء على السلطة فً الدول العربٌةصالح سالم. 

  ،مركز دراسات الوحدة :، القاهرة الفقر و توزٌع الدخل فً الوطن العربًعبد الرزاق الفارس

 .2001العربٌة، 

 ًاإلصالح الدٌمقراطً فً الوطن العربً بٌن القرار الوطنً و عبد القادر رزٌق المخادم ،

 .2007دار الفجر للنشر و التوزٌع :  القاهرةالفوضى البناءة،

 .2006     العلوم السٌاسٌة ،

  ،مركز دراسات : ، بٌروتالمسؤلة الدٌمقراطٌة فً الوطن العربًعلً خلٌفة الكواري وآخرون

 .2002، 2الوحدة العربٌة، ط

  ،1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : ، الجزائردراسة فً مصادر حقوق اإلنسانعمر صدوق. 

  ،دار الحامد للنشر و :  األردنالدٌمقراطً بٌن التؤصٌل الفكري و المقاربة السٌاسٌة،فاٌز الربٌع

 .2004التوزٌع، 

 كلٌة اإلقتصاد و : القاهرة 2، التطور السٌاسً و التحول الدٌمقراطً جالقصبً رشاد عبد الغفار 

 دار : ، القاهرة، الرأي العام و التحول الدٌمقراطً فً عصر المعلوماتالقصبً رشاد عبد الغفار

 .2004األصدقاء للطباعة، 

  ،1991المإسسة الوطنٌة للكتاب ،: ، الجزائر مفاهٌم علم اإلجتماع الثقافًمحمد السوٌدي . 

  الدار : ، القاهرةتطور الفلسفسة السٌاسٌة من صولون حتى إبن خلدون: مصطفى النشار

 .2005المصرٌة السعودٌة للطباعة و النشر والتوزٌع، 

  من المإلف " اإلتجاهات المعاصرة فً دراسة النظم السٌاسٌة فً دول العالم الثالث"هدى مٌتكس

اللجنة العلمٌة للعلوم :  القاهرة إتجاهات حدٌثة فً علم السٌاسة،علً الدٌن هالل الدسوقً، فً 

 .1999السٌاسٌة و اإلدارة العامة 

 .1991 و النشر، 
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  ،ً2006دٌوان المطبوعات الجامعٌة، : الجزائرالنظام السٌاسً الجزائري، عبد النور ناج. 

  ،1990دار الهدى للنشر، : ، الجزائرالنظام السٌاسً الجزائريالسعٌد بوشعٌر. 

  ،ًإشكالٌة الشرعٌة فً األنظمة السٌاسٌة العربٌة، مع إشارة لتجربة الجزائرخمٌس حزام وال ،

 .2003مركز دراسات الوحدة العربٌة، : بٌروت

  ،المإسسة الوطنٌة :  الجزائرالثورة الجزائرٌة معطبات و تحدٌات،محمد العربً ولد خلٌفة

 .1991للكتاب، 

 1999مركز الوحدة العربٌة ، : ، بٌروت، الجزائر و التعددٌة المكلفةمنعم العمارة. 

 

  الـــــدوريـــات  : 

  ،ًالتحول الدٌمقراطً و الهندسة اإلنتخابٌة فً المجتمعات متعدد ثنائٌات"فاطمة بدرون" ،

 .2011، أفرٌل دفاتر سٌاسة و القانون: مجلة

  ،ًمجلة المستقبل ، "الدٌمقراطٌة كآلٌة لمكاحة الفساد و التمكٌن للحكم الصالح"إسماعٌل الشط

 .2007، 31:، عدد العربً

  مجلة الساسٌة ، "نموذج الجزائر"التعددٌة السٌاسٌة فً العالم الثالث "عز عبد الكرٌم سعداوي

 .1999، أكتوبر 138: ، العددالدولٌة

 ،(مقاربة مٌدانٌة)أزمة الدٌمقراطٌة فً الجزائر بٌن الفكر و الممارسة "زهرة زرقٌن " 

 .2010، سبتمبر 10:، العدد مجلة، الباحث اإلجتماعً     

  ،2006، 125:، العددمجلة الشإون العربٌة، "الفقر فً الوطن العربً"محمد عز العرب. 

 دفاتر السٌاسٌة : ، مجلةنماذج مختارة: فاطمة مساعٌد، التحوالت الدٌمقراطٌة فً أمرٌكا الالتٌنٌة

 .2001، أفرٌل و القانون

 ،جرٌدة اإلتحاد،"النظام الدولً الجدٌد و الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،"عبد العظٌم حٌر حافظ 

 .2007 جانفً 18، 1474: العدد

  ،2000، 251: ، العددمجلة المستقبل العربً" حقوق اإلنسان و التنمٌة "محمد فائق. 

 2001، أوت،سبتمبر ، الخبر األسبوعً"حسن حنفً، تداول السلطة أم حوار أجٌال 

  ،ً465: ، العددمجلة العربً"التحول الدٌمقراطً مفاهٌم و مداخل نظرٌة "علً محمد عل ،

1997. 
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  ،115: ، العددمجلة المستقبل العربً، "التعددٌة السٌاسٌة فً الوطن العربً" أحمد ثابت ،

1992. 

  ،المتضمن القانون العضوي 09-97نظام األحزاب السٌاسٌة طبقا لألمر رقم " إدرٌس بوكرا 

 .1998، 02:  العددمجلة إدارة،، "لألحزاب السٌاسٌة بٌن الحرٌة و التقٌٌد 

 ،1997، 01: ، العددمجلة إدارة، " نوفمبر و حقوق اإلنسان 28تعدٌل "بوزٌد لزهاري. 

  ،كراسات الملتقى الوطنً األول التحول "طبٌعة التحول  الدٌمقراطً "إلهام ناٌت سعٌدي ،

 .2005كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة جامعة محمد خٌضر بسكرة، . الدٌمقراطً فً الجزائر

 ، ًمقتضٌات وخصائص التعددٌة السٌاسٌة فً الجزائر فً ظل دستور " خولة كلفال

23/02/1989 . 

  كراسات الملتقى " اآلثار السٌاسٌة النتفاخ االقتصاد االنفتاح االقتصاد فً الجزائر"فضٌلة عكاش

الوطنً األول التحول الدٌمقراطً فً الجزائر، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة جامعة محمد 

 .2005خٌضر بسكرة، 

 الدراسات الغير المنشورة: 

  ، رسالة ماجستٌر " المشاركة السٌاسٌة و التحول الدٌمقراطً فً الجزائر " العٌدي صونٌا،

 (.2005مقدمة فً قسم علم االجتماع ،جامعة محمد خٌضر بسكرة ،)

 ،ًمذكرة )،" دراسة حالة الجزائر–النخبة السٌاسٌة وإشكالٌة االنتقال الدٌمقراطً "زكرٌا برٌون

، فرع الرشادة و الدٌمقراطٌة، كلٌة الحقوق، قسم شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌةمقدمة لنٌل 

 .2010،(العلوم السٌاسٌة، جامعة منتوري،قسنطٌنة

  عملٌة الترسٌخ الدٌمقراطً فً الجزائر و إشكالٌة النظام الدوالتً المشكالت " رزٌقنفٌسة 

تخصص . شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌةمذكرة مقدمة لنٌل )،"و اآلفاق

 .2008/2009، جامعة باتنة (تنظٌمات سٌاسٌة و إدارٌة

 ،مذكرة )" المإسسة العسكرٌة و مسار التحول الدٌمقراطً فً الجزائر" منصور لخضاري

 .2005قسم العلوم السٌاسٌة، جامعة الجزائر، (ماجستٌر فً التنظٌم السٌاسً و اإلداري

 ،الحرٌات األساسٌة و حقوق اإلنسان و المواطن و آلٌات ضمانها فً نص التعدٌل " قاسً عمران

، جامعة (شهادة الماجستٌر، كلٌة الحقوقمذكرة مقدمة لنٌل )، "1996الدستوري لسنة 

 .2001الجزائر،

 ،قسم ) مذكرة الماجستٌر ،"1997-1962مإسسات المرحلة االنتقالٌة فً الجزائر "محمد عمران

 (. 2004العلوم القانونٌة و اإلدارٌة، جامعة بسكرة،
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 :المواقع االلكترونية

 ،متحصل علٌه من الموقع"األنظمة السٌاسٌة العربٌة و إشكالٌة التداول على السلطة"أحمد جوٌد ،  : 

http :www. http :www.alhewar.org/bebat/show.art-asp ?aid :63922 

 ،متحصل علٌه من الموقع"الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً"برهان غلٌون ، : 

 http :www.aLjazera.net 

 ،متحصل علٌه من الموقع"معوقات الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً"برهان غلٌون ،  : 

http :www.aLmoTamar.com/document36/6dos. 

 متحصل علٌه من الموقع "أنماط التحول الدٌمقراطً فً العالم الثالث " حسٌن توفٌق إبراهٌم ، : 

http :www.aLjazera.net/NR/execes/21019FIF3107.hTm 

  ،متحصل علٌه من الموقع "المداخل النظرٌة للتحول الدٌمقراطً " زاهً المغٌري ،: 

http :www.hewarat.com/Frum/showpost.php. 

  ،متحصل علٌه من الموقع " ألٌات و عوامل التحول الدٌمقراطً"سعٌد بن سعٌد العلوي: 

http :www.issame1982 maKcobblog.com 

  ،شرٌن الداٌمامونً، مشكالت التحول الدٌمقراطً فً المنطقة العربٌة

http :www.aLjazera.net/MR/eAer?HTM8Did:9083 

 متحصل علٌه من الموقع " اإلصالح الدٌمقراطً فً الجزائر"عبد الرحٌم صابر: 

http :www.arab-reform.net 

 ،متحصل علٌه من الموقع3ج" أثر السلطوٌة على المجتمع المدنً"عبد الغفار شكر ،   : 

http :www. http :www.alwatan.com 

متحصل علٌه "إشكالٌة اإلنتقال الدٌمقراطً فً المغرب و التجارب و المقارنة"عبد الواحد بلقصري،

 http :www.assuaal.com/sTudiesمن الموقع 
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 ،متحصل علٌه من الموقع" التداول على السلطة "عماد بن محمد : 
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 "ممخص"  

 
تيدف الدراسة إلى تشخيص العديد من المرتكزات النظرية الالزمة لتجسيد مسيرة التحول و الترسيخ         

الديمقراطي في الوطن العربي بصفة عامة،إضافة إلى منافسة ىذه المرتكزات كمنطمقات و مرجعية يمكن 

 .اعتمادىا في الجزائر كدراسة حالة لكونيا إحدى األنظمة السياسية العربية

كما تستعرض الدراسة اآلليات التي تساىم في عممية ترسيخ الديمقراطية في الجزائر من خالل تبيان أىم      

اآلليات السياسية و القانونية و االقتصادية، و ذلك بتحديد أىم معالم إقرار التعددية و التداول عمى السمطة، و 

 .بعض من التعديالت الدستورية خالل المسيرة السياسية

و تستند الدراسة عمى جممة من الفرضيات و التساؤالت المنبثقة عن المشكمة البحثية،توضح بمجمميا العالقات 

االرتباطية بين الجوانب الرئيسية التي تدفع بالتحول و الترسيخ الديمقراطي،لذا استخدمت الدراسة كال من 

 .المنيج التاريخي و منيج دراسة حالة و ذلك لتوضيح الجوانب السالفة الذكر

و أخيرا خمصت الدراسة إلى جممة من االستنتاجات يتمثل أبرزىا ،بأنو عمى الرغم من وجود أسس و      

مرتكزات نظرية ممموسة، و أخرى مازالت الزمة لترسيخ مسيرة الديمقراطية المنشودة،إال أنيا تبقى رىينة اإلرادة 

السياسية التي تحكم سموك صنع القرار من جانب و الحاجة إلى تأطير استمرارية النشاط المجتمعي المطالب 

 .باإلصالح السياسي من جانب آخر

 

 

 

 

 

 



 

"Summary"  

 

     The study aims to diagnose many of the theoretical underpinnings necessary to 

embody the process of transition and consolidation of democracy in the Arab world 

in general, in addition to competition these cornerstones premises and references 

can be adopted in Algeria as a case study for being one of the Arab political 

systems. 

     The study reviews the mechanisms that contribute to the process of 

consolidation of democracy in Algeria by showing the most important mechanisms 

of political , legal, economic , and selecting the most important features of the 

adoption of pluralism and the rotation of power , and some of the constitutional 

amendments through the political process . 

     And the study is based on a number of assumptions and questions arising from 

the research problem, describes the overall relations between the relational key 

aspects that drive transformation and democratic consolidation, so the study used 

both historical method and approach and a case study to illustrate aspects of the 

foregoing. 

      Finally, the study concluded to a number of conclusions is most notably, that 

in spite of the presence of the foundations and the foundations of the theory of 

concrete, and the other is still necessary for the consolidation of the democratic 

process desired, it remains hostage to the political will that govern the behavior of 

decision-making on the part of and the need for framing business continuity society 

demands for political reform from the other side 
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