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انطلاقا تمن هذا الحديث أتقدم باتسمي عبارات الشكر و التقدير و التمتنان إلى التستاذ
الفاضل"كمال تمسعودي"الذي اقبل الرشراف عني الذي أاقول له بشراك اقول رتسول ال صلى
"ال عليه وتسلم "إن الحوت في البحر ،والطير في السماء ،ليصلون على تمعلم الناس الخير
كما أتقدم بالشكر لكل تمن التساتذة الفاضل التستاذ حوحو رضا و التستاذة رشلبي رشهرة زاد
الذين لم يبخل عني بما احتاجه
وأتقدم بالشكر الخاص لكلية الحقوق و العلوم السياتسية الذين كانوا عونا لي وأتمدوني بكل تما
احتاجه طوال عملي هذا
وأتقدم بالشكر لكل الصداقاء الذين اقدتموا لي يد العون وكل التسهيلت و المساعدات ولو
.بكلمة تشجيع وكل تمن تساعدني تمن اقريب أو تمن بعيد فلهم تمني كل الشكر و الثناء
إلى كل إخوتي خاصة حسان و عمار الذين دعماني واقدتموا لي المساعدة بانواعا وكان لهما
الفضل الكبر في إكمال هذا العمل
.أتقدم بالشكر لكل تمن تسقط اقلمي تسهوا عن ذكره

الحمد ل الذي و فقنا في انجاز هذا العمل
اهدي العمل الى من ل يمكن للكلمات ان توفي حقهما
الى من ل يمكن للقرقام إن تحصي حقهما
الى والديا العزيزين ادامهما ال
اهدي هذا العمل إلى العم مكي و الخال محمد
اهدي كذلك هذا العمل إلى كل إخوتي الذين ساندوني طوال فترة
العمل دون تذمر
الى كل الدصدقاء من قريب او من بعيد
الى كل طل ب قسم السنة الثانية ماستر تاقريخ

مقدمة

مقدمة
لقد عانت الشعوب فترة طويلة من سيطرة القوي على الضعيف والغني على الفقير هذه
المعاناة جعلت هذه الشعوب تقوم بالثورات من اجل مواجهة الملوك المراء و المطالبة
 .بحقوقها وحرياتها
ومن ابرز الوثائق التاريخية التي عكست كفاح الشعوب من اجل مواجهة ذلك تتمثل في في
وثيقة إعل ن الحقوق الماجناكارتا سنة 1512بانجلترا ،وما حملته من نور الحرية وما تلها
من وثائق إعل ن الستقل ل عام  1776التي أعلنتها أمريكا الشمالية إبا ن حرب التحرير
،وما لعبته الثورة الفرنسية من دور في بيا ن هذه الحقوق في إعل ن حقوق النسا ن
والمواطن الفرنسي متأثرا بما كا ن يدور في خاطر الفلسفة من نظريات ،مثل نظرية العقد
الجتماعي لجا ن جاك روسو وما تضمنته الدساتير اللحقة لها من إحكام نابعة من صلب
هذه المواثيق، 1القاضية با ن الوسيلة المشروعة للوصو ل للسلطة هي النتخابات الحرة و
النزيهة ،والتي أصبحت شعار النظمة السياسية المعاصرة ومطمح شعوب الدو ل النامية
. 2خصوصا تلك التي عانت ويلت الستعمار
ونظرا لكو ن النتخاب يمثل احد أهم الوسائل التي عرفتها النظم السياسية على اختلفها
لختيار الحكام بطريقة ديمقراطية .هذه الخيرة ل تتجسد إل بالنتخابات أكثر مصداقية و
 .نزيهة
إ ن عملية النتخاب عملية تقوم على مجموعة من الجراءات الدستورية سواء كانت رئاسية
أو محلية أو تشريعية التي لها ارتباط وثيق بعملية التصويت ولكي يتحقق انتخابات نزيهة
 .يجب إ ن تبتعد عن كل المؤثرات السياسية
الجزائر على غرار دو ل العالم مرت بعدة محطات انتخابية من الستقل ل إلى يومنا هذا
وتحليل الوضاع التاريخية التي صاحبت عملية النتخاب للجزائر من الستقل ل إلى
 1988يكشف لنا صورة عن نظام الحزب الواحد ،الذي ظل مسيطر طوا ل تلك الفترة إما
الوضاع التاريخية ما بعد سنة  1988يكشف عن صورة التحولت الديمقراطية في إطار
التعددية الحزبية و بداية النفتاح السياسي ،و السعي إلى محاولة إتاحة الفرص للمشاركة
.السياسية لفئات المجتمع المختلفة
1
2

1

مقدمة
وهكذا انتقل النظام السياسي الجزائري نحو الممارسة الديمقراطية واليات تطوير الداء
السياسي عن طريق تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعددية
إل إ ن ذلك لم يكن ودخلت الجزائر في دوامة العنف ،مما أدى إلى تدهور الوضع المني
ونشوء حالة أللستقرار امتداد خاصة من 1992الى غاية  1997وهي فترة شهدت
إحداث دموية أبرزها اغتيا ل الرئيس محمد بوضياف ،وجاءت انتخابات  1995التي فاز
بها اليمين زروا ل كبداية لعهد جديد وصف بعهد استرجاع الجزائر لهيبتها وجاءت بعدها
انتخابات افريل 1999التي فاز بها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي بدا مسيرته
الصلحية بالعمل على إرجاع السلم و المن للبلد ،بطرح مبادرة الوئام المدني ،كما تم
.فتح ورشات انصبت على المجالت السياسية ،القتصادية التربوية
لقد عملت الجزائر على اظفاء نوع من الشرعية على النظام السياسي  ،وتقديم كوادر تعتمد
عليهم في العملية النتخابية  ،في ظل الظروف المحيطة و المتغيرات المختلفة و المستمرة
الداخلية والخارجية و تأثيراتها على النظام السياسي لتحقيق الستقرار السياسي و
الجتماعي المطلوب

الـشــــــــكاليـــة
النتخابات الرئاسية الجزائرية ظاهرة ديمقراطية وممارسة حضارية جاءت لتأكيد
حرية الفرد في اختيار من يراه مناسبا لتمثيله في السلطة فمطلب إجراء انتخابات حرة
ونزيهة من القضايا التي تسعى الدولة الجزائرية لتحقيقه باعتبارها معيارا للديمقراطية.
فموضوع النتخابات الرئاسية يكتسي أهمية بالغة لدى الباحثين والمختصين فهو
اكبر مؤشر على اعتدا ل النظام السياسي الجزائري وهذا مرهو ن بمدى تطبيقها لمبادئ
النتخابات الحرة و النزيهة ،من هنا جاءت دراستنا في هذا السياق للنظر في العملية
النتخابية من زاوية تاريخية مبنية على قراءة الحداث المواكبة لكل عملية انتخابية جرت
في الجزائر منذ الستقل ل .
وكطرح منهجي للموضوع نسوق التساؤ ل التالي:
ماهي الخلفية التاريخية للنتخابات الرئاسية في الجزائر المستقلة وهي التغيرات المنبثقة
عنها؟
ولتفصيل هذه الشكالية يمكن تفريع أطر البحث إلى السئلة الفرعية الموالية:
كيف كانت العملية النتخابية في مرحلة الحزب الواحد؟
2

مقدمة
 هل ساهمت التعددية الحزبية في تحقيق مطلب الديمقراطية؟
 ما هي مخلفات العملية النتخابية على المجتمع الجزائري؟
أسباب اختيار الموضوع:
السباب الذاتية:
-1
-2
-3

الرغبة التي دفعتنا إلى دراسة النتخابات و معرفة خباياها
جدة الموضوع في تخصص التاريخ
الدرجة العالية من التنظيم التي تتميز به الدو ل الوروبية وغيابها في الجزائر
السباب الموضوعية:

التحولت العميقة التي مست شكل ومضمو ن النتخابات في الجزائر 1الهمية البالغة التي تطرحها هذه الدراسة لدى المختصين والباحثين2-
:أهداف الدراسة
هدفنا من هذه الدراسة يمكن عرضه كما يلي:
 إبراز النتائج التي أفرزتها العملية النتخابية في الجزائر
 دراسة النتخابات الرئاسية في الجزائر من  1999-1962ومحاولة تقييمها
 حث الباحثين في الجزائر لدراسة النتخابات كوسيلة تساعد على الداء الفعا ل
للنظام العام.
المنـــــــهج:
اتبعنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي من خل ل وصف الوقائع و تحليل
.المعطيات ،ووصف الظاهرة النتخابية وصفا دقيقا لفهم أفضل

3

خطة الدراسة

الفصل اللول:تحديد المفاهيم
تحديد المصطلحات ذات العلةقة بالتنتخابات1-
الجذور التاريخية للتنتخابات2-
اسباب التنتخابات3-
معايير تنزاهة التنتخابات4-
ادارة و تسيير التنتخابات5-
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حوصلة حول فترة الحزب الواحد
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خاتمة

تحديد المفاهيم

الفصل اللول

تنتناول في هذا الفصل الول مفهوم التنتخابات وتحديد المصطلحات ذات العلةقة بها وكذلك
ابراز الجذور التاريخية لها منذ القدم في العالم ،ل ن التنتخاب في الجزائر كاتنت و مازالت
مجرد عمل روتيني يتم القيام به دو ن ا ن يتم التعامل معها كمعيار تقاس عليه مدى
ديمقراطية البلد  ،سوف تنتطرق في هذا الفصل الى كل ما له علةقة بالتنتخابات.

-1تحديد المصطلحات ذات العلةقة بالتنتخابات
لقد تعددت المصطلحات المعبرة عن معنى التنتخاب بألفاظ ومعاتني مختلفة منها:
التنتخاب :الوسيلة الديمقراطية لوصول الحكام للسلطة ،وهو حق طبيعي يمارسه كل فرد
بكل حرية ويختار من يراه مناسبا.
الةقتراع :يعني مشاركة جميع المواطنين من الجنسين في عملية التصويت.

1

التستفتاء :هو سؤال الشعب عن رايه في موضوع من الموضوعات وهو صورة من صور
2
الديمقراطية.
التصويت :هو حق لكل مواطن ا ن يبدي رايه لتختيار ممثليه في التنتخابات سواء كاتنت
برلماتنية او غيرها ليعبروا عن ارادة الشعب.
الترشيح :وهي العملية التي من تخللها تتقدم فئة من الشعب للتنتخابات من اجل اةقناع
جمهور الناتخبين باتختيارهم
التعددية :هي وجود أكثر من حزب سياسي في النظام السياسي الواحد ،ويتنافس الجميع من
3
اجل الوصول للسلطة.
العملية التنتخابية :هي اتختيار شخص من بين عدد من المرشحين ليكو ن تنائبا يمثل الجماعة
التي تنتمي اليها

-1تناظم ،عبد الجاسور .موتسوعة علم السياتسية ،عما ن :دار المجلوي.2004 ، ،ص ص .83-69
-2الكيالي ،عبد الوهاب .الموتسوعة السياتسية ،لبنا ن :دار الهدى.،
-3اسماعيل ،عبد الفتاح عبد الكافي .الموتسوعة الميسرة للمصطلحات السياتسية ،القاهرة.2005 ،ص ص 9
.9،104،106
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الفصل اللول
-2الجذور التاريخية للتنتخابات

تعود بداية التنتخابات في العالم إلى أثينا القديمة ،حيث كا ن الناس يجتمع في ساحة البلدة
ويختارو ن ممثليهم وحكامهم 1،إل إ ن التنتخاب لم ينشا في بداية عهده بالشكل الحالي الذي
هو معروف به أل ن ،بل عرف تطورا كبيرا عبر التاريخ سواء في محتوى مفهومه أو في
الشكال التي طبق بها ففيما يخص المفهوم وتخلل القر ن السابع عشر ،واتنطلةقا من الكلمة
التي اشتق منها وهي الكلمة التنجليزية والمشتقة في حد ذاتها المصطلح اللتيني كاتنت هذه
الكلمة ذات فحوى ديني حيث كاتنت تعني التعبير عن أمنية أو إعطاء عهد للرب أو الله
،وهو ما يحتمل معنى اللتزام العلني لصالح شخص ما أو ةقضية ،ثم ما لبثت هذه الكلمة إ ن
أتخذت معنى المداولة بمعنى المناةقشة وإبداء الرأي لكي تأتخذ شيئا فشيئا تخلل القر ن الثامن
عشر مفهوما متقاربا مع مفهومه الحالي ،بحيث أصبح التصويت يعبر عن ةقرار متخذ في
شكل جماعي من ةقبل مجموعة او جمعية عن طريق التصويت  .الى ا ن أصبح مع حلول
القر ن التاسع عشر تصرفا فرديا يسمح لصاحبه بالقيام باتختيار امر ما
اما فيما يخص الظروف التاريخية التي ادت الى الهتداء اليه كوسيلة وحيدة لوضع حد
لمعاتناة المجتمعات او على الةقل التقليل من حد ذاتها ،حول هذه المسالة الجوهرية التي
تتعلق بكيفية اسناد السلطة واضفاء الشرعية على ممارستها فهي لم تسلم بدورها من التطور
والتحور ةقبل ا ن تكو ن على الشكل الحالي الذي هي عليه ال ن.
تاريخيا كا ن القائد التقليدي -مهما كاتنت التسمية التي تطلق عليه-يفرض سلطته عن طريق
القوة والسحر ،الحيلة سعيا وراء تحقيق ما يعرف بسر الطاعة المدتنية ،فالمبراطورية
الروماتنية الهت اباطرتها بنفس الشكل الذي اعتمدته الكنيسة المسيحية لضفاء الشرعية على
الملوك عن طريق طقوس دينية كما يشهد على ذلك تاريخ الملكية في فرتنسا التي رسخت
فكرة الرث اللهي ،الشيء الذي يمنع التمرد والعصيا ن.
وأدى عقم هذه التصرفات الى التنتقال من السيادة اللهية الى سيادة ،تسمح للشعوب بالتدتخل
في اللعبة التاريخية وتسيير السلطة عن طريق اتختيار اشخاص يختاروتنهم و
وهكذا بدا التنتخاب يأتخذ صورته المعاصرة وكا ن في البداية يقتصر على اةقلية صغيرة في
المجتمع منحصرة في النبلء والغنياء ثم تطور هذا الحق تخلل القر ن التاسع عشر
وبصورة حقيقية بالشكل الديمقراطي الذي هو عليه ال ن ،وازيلت القيود التي كا ن مفروضة
2
على شروط ممارسته.

-3أتسباب التنتخابات
-1سعد ،عبدو .النظم التنتخابية ،لبنا ن :منشورات الحلبي.2005،ص .7
-2عبد الوهاب عبد المؤمن .النظام التنتخابي في الجزائر ، ،الجزائر :دار اللمعية.2011،ص ص 8-7
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الفصل اللول

تعد التنتخابات فرصة للتعبير عن راي الشعب ،عن طريق اتاحة الفرصة امام الناتخبين
لممارسة حق المشاركة السياسية وتعود اسباب العملية التنتخابية في العناصر التية:
 .1توفر التنتخابات الديمقراطية على الطريقة التي يختار من تخللها الحكام اتنتقال
السلطة الى الفائزين في التنتخابات والية التداول على السلطة.
 .2اضفاء الشرعية للحكومة المنتخبة او تجديد شرعية الحكومة القائمة
 .3توفر التنتخابات على فرصة لمحاسبة الحكام ومساءلتهم وةقت التنتخابات من تخلل
1
تقييم برامج المتنافسين على مقاليد السلطة
 .4تعد التنتخابات معيارا لنمو النظام السياسي ،ومؤشرا على ديمقراطيتها
 .5محاولة اةقناع المواطن بنوع من المشاركة السياسية
 .6كو ن التنتخابات من أكبر المؤشرات الديمقراطية للنظام السياسي الجزائري وهو
مرهو ن بنزاهة التنتخابات.
2
 .7تعتبر التنتخابات ظاهرة ديمقراطية لتأكيد حرية الفرد في اتختيار من يراه مناسبا.
 .8محاولة اضفاء مسحة من الشرعية الوطنية في الداتخل والشرعية الدولية على
3
المؤسسات الرسمية
-4معايير تنزاهة التنتخابات
اكدت الوثائق الدولية العديدة ،مثل العل ن العالمي لحقوق التنسا ن العهد الدولي
للحقوق المدتنية والسياسية سنة  ،1966العل ن العالمي لمعايير التنتخابات الحرة والنزيهة
لسنة 1994ا ن تحقيق اتنتخابات تخاضع للشروط التي هي بمثابة المبادئ الرئيسية لكل عملية
اتنتخابية وهي كذلك شروط اساسية لتامين ديمقراطيتها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حق الشعوب في اجراء التنتخابات ،والمشاركة في الترشح والتصويت بمعنى اتنه
يجب ا ن يتمتع جميع المواطنين بحق الةقتراع والمشاركة في الشؤو ن العامة.
يجب ا ن تضمن اجراءات الةقتراع حرية اتختيار والتساوي بين الناس في تنقل
الصوت ،وسرية التصويت وصحة فرز البطاةقات.
يجب ا ن تجري التنتخابات بصفة دورية.
يجب ا ن تجري التنتخابات ضمن إطار احترام الحقوق الساسية للمواطنين.
ا ن يتم تحديد الدوائر على اساس منصف بما يجعل النتائج تعكس بشكل ادق واشمل
ارادة المنافسين.
يجب ا ن تشرف وتمارس مراةقبة العمليات التنتخابية سلطات وهيئات اتنتخابية مستقلة
عن بقية سلطات الدولة حق التكفل بنزاهتها ،ويجب ا ن تكو ن ةقراراتها ةقابلة للطعن
امام السلطات القضائية.

-1مساعد فاطمة .التحول الديمقراطي والياته ،الرد ن :دار الراية ،2011 ،ص ص .112-111
-2الباز داوود .حق المشاركة في الحياة السياتسية ،القاهرة :دار الفكر الجامعي.2000 ،ص .358
--3الديين احمد ،واتخرو ن .التنتخابات الديمقراطية وواةقع التنتخابات في الةقطار العربية.
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 .7تنافسية شريفة في التنتخابات
1
 .8حرية الدعاية التنتخابية

-5ادارة وتسيير التنتخابات
يعتبر تسيير وادارة العملية التنتخابية بإسنادها الى جهة معينة للشراف عليها من
المؤشرات الجوهرية على ديمقراطيتها تنظام سياسي معين ،حيث ا ن تدعيم الديمقراطية
وتنميتها يستدعي تولي مهمة ادارة التنتخابات هذه من ةقبل جهاز اتنتخابي تنزيه ،مستقل
وحيادي يتولى تسيير المسار التنتخابي بطريقة سليمة بعيدة عن الضغوط بكل اتنواعها والتي
2
من شاتنها ا ن تؤثر سلبا على العملية التنتخابية في مختلف مراحلها.
ا ن التنظيم الهياكل الدارية المسؤولة على تسيير التنتخابات الثر الكبير على فعالية العملية
التنتخابية ،فإدارة التنتخابات تشمل كل مظاهرها اتنطلةقا من العمليات اللوجستيكية )طباعة
اشهار-اعلم( ووصول الى تسيير عملية التصويت او الةقتراع واعل ن النتائج.يوجد هناك تنوعا ن من الجهزة التي توكل اليها مهمة ادارة التنتخابات ،فإلى جاتنب الدارة
الهرمية او السلمية التي يشرف عليها مسؤولين اداريين ،حيث هناك تنظام اللجا ن التنتخابية
التي يقحم من تخللها أطراف فاعلة في الساحة السياسية في الشراف على التنتخابات وهي
الحزاب السياسية.
أ( اللجان:
ا ن اللجا ن التنتخابية هي ضماتنات تنزاهة التنتخابات وهذا باكتساب ثقة الهيئة الناتخبة وكذلك
الحزاب وبالتالي إعطاء مصداةقية أكبر للعملية التنتخابية ،اتنطلةقا من اول مرحلة للعملية
التنتخابية التي عهد بها المشرع الى اللجنة الدارية ،ثم اللجا ن التنتخابية التي تشرف على
العملية التنتخابية.
ب( مكاتب التصويت:
تعتبر مكاتب التصويت الخلية الولى والساسية في ادارة العملية التنتخابية في مرحلة
التصويت وهذا بإشرافها مباشرة على هذه العملية الحاسمة من المسار التنتخابي ،مما
يستوجب ا ن يكفل النظام التنتخابي عن طريق القواتنين التنتخابية بشروط كافية لضما ن
استقللها وعدم اتنحيازها ،ومن هذه الشروط توفر المن داتخل مكتب الةقتراع اثناء العملية
-1جاي سن ،جودين جيل؛ تر :منيب احمد .التنتخابات الحرة والنزيهة ،القاهرة  :الدار الدولية للستثمارات الثقافية،
 .2000ص.20.
-2جلل ،عبد ال .الضماتنات القاتنوتنية لنزاهة التنتخابات في الدول العربية ،القاهرة :المنظمة العربية لحقوق التنسا ن،
 .1997ص ص 81-71
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التنتخابية ،ولضما ن ذلك تنصت مختلف القواتنين التنتخابية صراحة على اسناد سلطة الضبط
او سلطة المن لرئيس المكتب كطرد اي شخص يخل بالسير الحسن للعملية
كما يمكن له تسخير القوة لهذا الغرض غير ا ن هذه السلطة تتسع بشكل أكبر بالنسبة لرؤساء
مكاتب التصويت المتنقلة ،بحيث حول لهم ةقاتنوتنا اتخاذ كل التدابير التي يمكن ا ن تكفل امن
1
وحصاتنة الصندوق والوثائق التنتخابية تخصوصا في حالة تجاوز عملية التنتخاب.
وعند اتختتام العملية التنتخابية وبعد التوةقيع القائمة التنتخابية ،يشرع رئيس المكتب في
الشراف على فرز الصوات علتنية وبصورة مستمرة وغير منقطعة الى غاية التنتهاء،
ول يقوم اعضاء المكتب بالفرز ال عند عدم توفر العدد الكافي وينتهي هذه العملية
التنتخابية بتحرير محضر يتضمن تنتائج الفرز يوةقعه اعضاء المكتب ،ثم يعلن هذا التخير
النتائج بصورة علنية وينشرها في ةقاعات التصويت.

تعتبر التنتخابات من ابرز المواضيع البارزة التي اهتم بها الباحثين واصبح اجراء اتنتخابات
حرة وتنزيهة هي معيار لمدى ديمقراطية الدولة ،من تخلل التحضر الجيد و الفرز النزيه
للتنتخابات هذه التخيرة التي كاتنت جذورها ةقديمة جدا تعود الى اثينا حتى وصلت الى
المفهوم الحالي الذي وصلت علية ال ن .
ويمكن القول ا ن العملية التنتخابية اسلوب ديمقراطي يكو ن النظر فيه للشعب لكن التنتخاب
كمصطلح له عدة مسميات منها ماهو مقبول لغويا ،ومنها ما يتضمن مفاهيم ةقريبة اصلها
من مقاربات اتخرى ،وتنحن في هذا الصدد مع المصطلحات التي وردت في التشريع
الجزائري.

- 1عبد الوهاب عبد المؤمن ،النظام التنتخابي في الجزائر ،مرجع سابق .ص ص .108-107
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تخرجت الجزائر بعد الستقلل متدهورة في جميع المجالت الةقتصادية و الجتماعية و
السياسية ،وكاتنت الجزائر في حاجة ماسة الى من يسير شؤو ن المجتمع الجزائري الطامح
الى العيش حياة رغيدة بعد استعمار دام طويل وكا ن في تلك الفترة جبهة التحرير الوتني هي
الحزب الوحيد المسؤولة عن تنظام الحكم وتعيين المسؤؤولين ،وعرفت هذه الفترة بفترة
الحزب الواحد التي تم تولي الرئاسة فيها من ةقبل ثلث رؤساء .
وكاتنت هذه المرحلة غير مستقرة في كل الميادين لسيطرة جبهة التحرير على كل مقاليد
 .الجكم دو ن حرية في التعبير حيث تقوم بتعيين رئيس للبلد و يصوت الشعب عليه

.طبيعة النظام الجزائري1-
لقد تبنت الدولة الجزائرية النظام الجمهوري بعد الستقلل  ،1962تماشيا مع منطلقات
الحركة الوطنية وثورة أول تنوفمبر  1954لةقامة جمهورية جزائرية ديمقراطية مستقلة
ليؤكد كل من دستور 1963و  ،1976على الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية "وا ن
النظام الجمهوري للدولة الجزائرية من الثوابت التي ل يجوز إ ن يمسها أي تعديل
دستوري" .كما تنصا دستور ) (1996-1989في المادة الول "إ ن الجزائر جمهورية
ديمقراطية وهي وحدة لا تنصت المادة الثالثة من ةقاتنو ن الجمعيات ذات طابع سياسي ،والمادة
 157.من ةقاتنو ن التنتخابات على النظام الجمهوري
اعتمد المؤسسة الدستورية الجزائرية بعد الستقلل على تنظام الحزب الواحد لبناء الدولة
الجزائرية حيث أصبحت جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد بعد الستقلل والذي
 1استند إلى شرعية تاريخية ارتكزت على المقاومة الوطنية ضد الستعمار الفرتنسي
وتعتبر فكرة الحزب الواحد من أهم الفكار الشيوعية المبتدعة من ةقبل الشيوعية في أوائل
القر ن العشرين حيث يعتبر الحزب في هذا النظام هيئة من هيئات الدولة يقوم بمساتندة
.2الحكومة التي تعتمده كوسيلة للتغلغل في صفوف الشعب
وهو المر الذي يتضح جليا من تخلل دساتير ومواثيق الجمهورية التي كرست كلها فكرة
الحزب الواحد فقد اةقر دستور  1963جبهة التحرير الوطني تنظيما سياسيا وحيدا 3حيث
4
جاء في النص الدستوري لجبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر
المر الذي أكده ميثاق الجزائر  1964الذي اعتبر مبدا الحزب الواحد ةقرارا تاريخيا لكوتنه
- 1جاء في مقدمة دستور 1963مايلي اما النظام الرئاسي والبرلماتني التقليديا ن للحكم فل يمكن لهما إ ن يضمنا هذا
الستقرار المنشود بينما النظام القائم على ةقاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة وعلى الحزب ألطلئعي الواحد فاتنه يمكنه
إ ن يضمن ذلك الستقرار بصورة فعالة
- 2ماجد راغب الحلو .القاتنو ن الدستوري :دار الجامعة الجديدة .السكندرية . 2003،ص .107
-3عبد ال بوةقفة الدستور الجزائري دار ريحاتنة الطبعة الولى  2002ص .14
- 4اتنظر المادة 23من دستور 1963
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يستجيب للرادة العتيقة للجماهير الكادحة في المحافظة على مكاسب حزب التحرير
وضما ن مواصلة الثورة  ....فالحزب هو التعبير الصادق عن الشعب
المر الذي كرره دستور  1976الذي اعتبرا لنظام التأسيسي الجزائري ةقائم على مبدأ
.1الحزب الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني
إ ن اتخذ الجزائر لهذا النظام هو رفضها للصراع وتعدد الطبقات بحيث تعد المعارضة أمر
غير مرغوب فيه المر الذي يجعل حزب جبهة التحرير الوطني صاحب التختصاص
.2الوحيد في تمثيل الشعب باعتباره القائد والموجه له
وهذا التنظمة تطبق الةقتراع الشامل في اةقتراع الهيئات المحلية أو البرلما ن أو رئيس
الجمهورية إل إ ن هذا يتم ضمن شروط مختلفة فالناتخب يجد تنفسه إمام تخيارين اما إ ن يختار
1
المرشح الذي ةقدمه الحزب أو السلطة أو ل يختاره
فالمواطنو ن ل يختارو ن ممثلين ولكنهم فقط يؤيدو ن اتنتخاب المرشح المقدم من ةقبل السلطات
والمهم هو الحصول على اوسع تأييد ممكن لظهار اجماع المواطنين وبهذا تبدو العملية
التنتخابية وكأتنها مجرد استفتاء .وهو ما جرى العمل به من ةقبل حزب جبهة التحرير
الوطني الذي احتكر لنفسه حق الترشيح للنيابة في المجلس الشعبي الوطني والمجالس
.المحلية البلدية والولئية بل ورئاسة الجمهورية الى ا ن صدر دستور 1989
وفيما يتعلق باتنتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني ورد في النص في دستور  1963ا ن
السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له في مجلس وطني يتم ترشيحهم من
.طرف جبهة التحرير الوطني ولمدة ) (5سنوات عن طريق الةقتراع العام المباشر
وجاء في دستور  1976ا ن الوظيفة التسريعية يمارسها مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي
الوطني والذي ينتخب اعضاؤه بناء على ترشيح من ةقيادة الحزب لمدة تخمس سنوات عن
طريق الةقتراع العام والمباشر
وةقد اعتمد لهذا الغرض تنظام اتنتخاب بسيط وسهل وهذا بموجب القاتنو ن 08-80المؤرخ في
25اكتوبر  1980الموافق ل 16ذي الحجة  1400ه والمتضمن ةقاتنو ن التنتخابات
والمعدل بموجب القاتنو ن  06-81المؤرخ في 13يوتنيو  1981الموافق ل 10شعب ا ن
1401ه ،بحيث اتنتخاب العضاء من ةقائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير

 - 1سعيد بوشعير .النظام السياتسي الجزائري ،الجزائر :دار الهدى] ،د.ط[] ،د.س[.ص .150
- 2ماجد راغب الحلو .مرجع سابق ص .108
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الوطني تشتمل على عدد من المرشحين يساوي ثلثة ) (3أضعاف المقاعد المطلوب شغلها
1بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني
اما عن تحديد تنتائج الةقتراع ،فاتنه يتم بحسب عدد الصوات التي حصل عليها كل مرشح،
حيث يصرح باتنتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الصوات في حدود
المقاعد المطلوب شغلها
حيث يعلن عن فوز المرشح الذي حصل على أكثرية الصوات ،أي الذي يحتل المركز
الول إذا كاتنت الدائرة ممثلة بمقعد واحد ،إما إذا كاتنت عدد المقاعد أكثر من ذلك فيتم
ترتيب المرشحين المنتخب عليهم حسي عدد الصوات التي حصلوا عليها ،حيث يكو ن
1
الفوز حليف الوائل تبعا لعدد المقاعد.
:وةقد جرى تطبيق هذا النظام بمناسبة التنتخابات التشريعية التي جرت على النحو التالي



اتنتخاب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 25فبراير  1977للفترة التشريعية الولى)
(1982-1977
اتنتخاب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5مارس 1982للفترة التشريعية الثاتنية)
.(1987-1982

كما جرى تطبيق هذا النظام بمناسبة اتنتخابات المجالس المحلية التي جرت على النحو
:التالي :التنتخابات البلدية






التنتخابات المجالس البلدية بتاريخ 5فبراير .1967
التنتخابات المجالس البلدية بتاريخ  14فبراير .1971
التنتخابات المجالس البلدية بتاريخ 30مارس .1975
التنتخابات المجالس البلدية بتاريخ 07ديسمبر .1979
2
التنتخابات المجالس البلدية بتاريخ 13ديسمبر 1984.3

:التنتخابات الولئية
 اتنتخابات المجالس الولئية بتاريخ 25مايو .1969
 اتنتخابات المجالس الولئية بتاريخ 20جوا ن .1974
 اتنتخابات المجالس الولئية بتاريخ  14ديسمبر .1979
 - 1موريس دوفرجييه ،المؤتسسة السياتسية والقاتنون الدتستوري ،المؤسسة الجامعية للدراسات ،لبنا ن ،الطبعة الولى,
 ،1992ص .425-423
2
.-العهدات البرلمانية.المركز الوطني لوثائق الصحافة و اللعل م ،وزارة الصتصال:الجزائر.2007،ص 20-15
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اتنتخابات الجالس الولئية بتاريخ  13ديسمبر .1984

.-نفس المرجع،ص 21
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اختيار احمد بن بله )2) (1965-1963
اتندلعت ثورة التحرير الكبرى بعد فترة طويلة من الستعمار الفرتنسي ،تخاض الشعب تخللها
حربا دامت أزيد من سبع سنوات توجت بإبرام اتفاةقيات افيا ن ووةقف إطلق النار في 19
مارس  ،1962وطبقا لهذه التفاةقية أتنشئت هيئة تنفيذية مؤةقتة من مهامها الشراف على
استفتاء تقرير المصير وتنظيم اتنتخابات لتعيين مجلس وطني جزائري ،وتسليم مهامها إلى
.هذا المجلس
ثم عقد المؤتمر الوطني لطارات جبهة التحرير الوطني ،يوم 10سبتمبر  ،1963بحضور
ألف المناضلين ،وأعلن تخلله عن ترشيح السيد احمد بن بله ،المين العام للمكتب
.1السياسي ،لرئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الحملة التنتخابية
بعد العل ن عن ترشيح السيد احمد بن بله الجمهورية ،دتخلت البلد مرحلة التحضيرات
لتنتخاب أول رئيس للجمهورية الجزائرية ،بعد أ ن برهن الشعب الجزائري على وعيه وذلك
بمشاركته الجماعية في الستفتاء على الدستور 1963
وةقد تنظمت اجتماعات ومهرجاتنات شعبية في مختلف مناطق البلد دعا من تخللها
المتداتخلو ن إلى التصويت بنعم على أول رئيس لجمهورية جزائرية حرة ،والذي عاهد المة
على توجيه ضربة ةقاسية للةقطاع السياسي ،وتأميم الملك الشاغرة ،التي استولى عليها
.البعض بوسائل وطرق غير شرعية ،مؤكدا على منحها للعمال والفلحين

 - 1العهدات الرئاتسية في الجزائر  ،2009-1963الجزائر  :المركز الوطني لوثائق الصحافة والعلم.2009 ,ص .14
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عملية الةقتراع
وبتاريخ  15سبتمبر  ،1963توجه المواطنو ن إلى صناديق الةقتراع ،للتصويت على أول
رئيس في تاريخ الجزائر المستقلة ،من اجل إعادة بناء مؤسسات الدولة ،وتحقيق أمال
.1الشعب الجزائري الذي عاش في حرما ن وفقر طيلة فترة الستعمار .الستعمار
حيث اجتمعت اللجنة الوطنية لحصاء تنتائج اتنتخابات رئيس الجمهورية المكوتنة من :الهادي
مصطفاي ،رئيسا والحاج إدريس بوحيرد ،الصديق اوصديق ،محمد زرطال ،زوبير
عشوش طبقا لدستور  10سبتمبر 1963
وطبقا للقرار الوزاري ل  10سبتمبر 1963تخاصة المادتين 1و  2طبقا للنتائج المؤةقتة
لةقتراع  15سبتمبر  1963التي ضبطت يوم  16سبتمبر من اللجنة .وبعد دراسة
المحاضر اللجا ن الولئية المتضمنة مجموع البلديات وكذا تنتائج التنتخابات التي جرت
بالخارج .واعتبار ا ن تنتائج اةقتراع  15سبتمبر  1963التي سجلت في الجداول الملحق
:للمحضر لم تتضمن اي احتجاج ،أعلنت اللجنة عن النتائج النهائية وهي
عدد المسجلين6581340 :
عددا لناتخبين5827618:
عدد الصوات الملغاة وغير المعبر عنها22515:
تحصل السيد احمد بن بله على5805103:
وأثر حصول السيد احمد بن بله على عدد الصوات التي تفوق الغلبية المطلقة للصوات
.المعبر عنها التي تسمح بتعيينه منتخبا في الدور الول
.أعلنت اللجنة إ ن السيد احمد بن بله رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولقد ةقام احمد بن بله في  18سبتمبر  ،1963وهو يمثل اليوم الثالث من اتنتخابه لشغل
.2منصب رئيس الجمهورية بتشكيل حكومته ،تحت أحكام دستور 1963

 - 1العهدات الرئاسية في الجزائر  2009-1963المرجع السابق ،ص .18
-نفس المرجع،ص
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اتنقلب هواري بومدين )3) (1979-1965
إ ن ةقيام احمد بن بله بتجميد دستور بعد  13يوما من التصويت عليه وأعلن الحالة
.الستثنائية ،للتفرد بالحكم
وتنتيجة لتفرده بالحكم فتح مجال المعارضة من داتخل النظام تنفسه والتمرد عليه من طرف
العسكريين بقيادة وزير الدفاع هواري بومدين ،والذي كا ن ذلك التنقلب
في  19جوا ن  1965ةقام هواري بومدين واسمه الحقيقي محمد بوتخروبة ،الذي كا ن آتنذاك
تنائب رئيس المجلس ووزير الدفاع الوطني بعزل احمد بن بله متهما إياه بتكريس سلطة
شخصية واتنه يبتغي ا ن يمثل هو بمفرده الجزائر .موصوفا "بالتصحيح الثوري" من ةقبل
محركيه او "محاولة اتنقلب عسكري "من ةقبل الصحافة الغربية المحللين السياسيين .كا ن
.العمل اتنهيار تجربة القوة التي جندها احمد بن بله في وجه بومدين
وبعد  22يوما من التنقلب على بن بله أصدر مجلس الثورة ةقرارا في  10جويلية 1965
 1القاضي بتعيين حكومة ،بقيادة هواري بومدين
وأصبح مجلس الثورة محل الرئيس ،كما عمل المجلس على بناء دولة مركزية ةقوية تعيد
تنظيم المجتمع وبناءه ،وبدات عملية بناء الدولة الجزائرية بإصلح البلديات والوليات،
حيث صدرت بدءا من  1967مجموعة من القواتنين والجراءات بهدف تخلق هياكل ةقاعدية
.متينة للدولة
وفي سنة  1971رتخصت الدولة تأسيس الجمعيات ،التي تحولت الى منابر يعبر من تخللها
.الجزائريين عن توجهاتهم الفكرية وأطروحاتهم السياسية ومنظماتهم الجتماعية
وفي عام  1972أطلق الرئيس هواري بومدين ما يعرف "بالثورة الزراعية " التي أحدثت
.تنقلة تنوعية في الجزائر بدأت تروج للنظام الشتراكي
واتجه هواري بومدين الى اضفاء طابع الشرعية الدستورية على تنظام الحكم ،التصويت
على ميثاق  27جوا ن  1976هذا الخير الذي يعد المرجع الساسي للحكام الدستور ،وكا ن
عدد المسجلين اتنذاك 794980:
عدد الناتخبين 7290641:
عدد الصوات المعبرة7248603:
 -1ابو زكرياء ،يحيا .الجزائر من احمد بن بله الى بوتفليقة .مرجع سابق.ص ص .21-20
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مجمل النتائج على المستوى الوطني بنعم6840095:
ل103729:
والستفتاء على دستور  22تنوفمبر  ،1976وفي  19تنوفمبر  1976صادق الشعب
الجزائري على مشروع الدستور الذي جسد الفكار الساسية للميثاق الوطني بوصفه
.القاتنو ن الساسي للبلد
وفي  10ديسمبر  1976تقرر رسميا إجراء التنتخابات الرئاسية تطبيقا للقاتنو ن الساسي
للدولة الذي استمد تنصوصه من الميثاق الوطني الذي تنص على كيفية اتنتخاب رئيس
.1الجمهورية

1

.-نفس المرجع ،ص 23
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:الحملة التنتخابية
بنفس التاريخ دتخلت البلد مرحلة التحضير للحدث الهام ،المتمثل في التنتخابات الرئاسية
وتوفير كافة المكاتنات المادية والبشرية التي تضمن إجراء عملية التنتخابات في ظروف
حسنة ،وتتيح للمواطن التعبير عن رأيه بكل حرية وتنزاهة ،وتنظيم مهرجاتنات وتجمعات
شعبية عبر مختلف مناطق الوطن لتوعية مختلف فئات المجتمع وشرح مغزى وأبعاد هذا
الحدث السياسي ،من اجل بناء مجتمع تسده العدالة والمساواة كما شهدت البلد مسيرات
.1شعبية تعبر عن تأييدهم لمرشح حزب جبهة التحرير هواري بومدين
وبتاريخ  10ديسمبر  1976توجه حوالي  8مليين تناتخب الى صناديق الةقتراع،
للتصويت على هواري بومدين لرئاسة الجمهورية ،وةقد جرت عمليات التصويت في جو من
2الحماس والوعي واداء الواجب سواء داتخل الوطن او تخارجه
وبتاريخ  11ديسمبر  ،1976اجتمعت اللجنة التنتخابية الوطنية بمقر المجلس العلى وةقد
ةقامت اللجنة بإحصاء الصوات كما هي مبينة في محاضر جمع وتركيز النتائج على
مستوى الوليات والسفارات والقنصليات الجزائرية .ثم اعلنت النتائج النهائية لتنتخاب
:رئيس الجمهورية والتي جاءت على الشكل التالي
عدد الناتخبين المسجلين8.352.147 :
عدد الناتخبين8.197.485 :
عدد الصوات المعبرة8.019.822 :
ا ن طريقة وصول هواري بومدين إلى السلطة وةقيادة البلد ،بواسطة مجلس الثورة المتكو ن
.من  26عضوا منهم  24شخصية عسكرية
وفي  27ديسمبر  1978توفي هواري بومدين بعد مرض عاتنى منه ،وبقي منصب الرئيس
شاغرا مدة  71يوما ،الذي أعلنه رسميا رابح بيطاط في  27ديسمبر  1978وبهذا فا ن
رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة  117من الدستور ،يقوم بنيابة رئيس الجمهورية
. 3لمدة  45يوما

- 1العهدات الرئاسية .2009-1963ص .33
 - 2المرجع تنفسه ،ص .33
- 3ابو يحي ،زكرياء.مرجع سابق.ص .34
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وةقد تولى الرئيس هواري بومدين الرئاسة بقيامه بعملية اتنقلب على الرئيس الحالي لتلك
العهدة احمد بن بله ،واصبح رئيسا منذ ذاك التنقلب وبقي على سدة الحكم الى ا ن لزمه
 .المرض و توفي
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اختيار الشاذلي بن جديد )4
عقب وفاة الرئيس "هواري بومدين " في  27ديسمبر  1978أصبح هناك فراغ سياسي،
ترك الساحة السياسية العسكرية فارغة من" ةقائد " ةقوي يستطيع تخلفته ،بعدما كا ن يشغل
أكثر من منصب وبما ا ن الدستور الجزائري ل سنة  1976ةقد تنص في مادته  117على
تولي رئيس البرلما ن مهام رئيس الجمهورية في حالة تخلو مقعد رئاسة الجمهورية ،لمدة
 45.يوما ،يليها اتنتخاب رئيس جديد من ةقبل جبهة التحرير الوطني
فوةقع تخيار المؤسسة العسكرية الذي رجح كفة شخصية عسكرية لم يكن اتختيارها مطروحا،
،1تمثلت في "الشاذلي بن جديد" ةقائد منطقة وهرا ن العسكرية ،وعضو جبهة التحرير
حيث تم اتختيار يوم  31جاتنفي  ،1979المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني
اتنتخابه اللجنة المركزية المناضل الشاذلي بن جديد أمينا عاما للحزب ،وتم ترشيحه لرئاسة
الجمهورية طبقا للمادة  105والمادة  117من الدستور ،واعتماد على  194من القاتنو ن
الساسي للحزب ،ينتخبه الشعب الجزائري بالةقتراع العام يوم  07فيفري .1979
حيث اتنطلقت يوم  04فيفري  1979عملية الةقتراع بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة
بالمهجر على مستوى كافة القنصليات الجزائرية .وبتاريخ  07فيفري  1979توجه ةقرابة
 8مليين إلى صناديق الةقتراع للتصويت على مرشح حزب جبهة التحرير الوطني ،وةقد
شهدت مختلف مكاتب التصويت اةقبال جماعي للمواطنين منذ ساعات الولى من بدء عملية
.التنتخاب
وبتاريخ الثامن من فيفري  1979اجتمعت اللجنة التنتخابية الوطنية في مقر المجلس
العلى بحضور السادة :السيد :الجيللي بغدادي ،رئيسا
يحيى بكوش ،عبد الحميد جنادي ،احمد مجحودة ،الطاهر سليماتني .وتم احصاء الصوات
على مستوى الوليات والقنصليات والسفارات الجزائرية واعلنت عن تنتائج التنتخابات حيث
كاتنت تنتائج التنتخابات 7.736.697صوتا صوتوا بنعم للشاذلي بن جديد بنسبة 94.23
 .%وبهذه النتائج أعلن رسميا عن اتنتخاب المين العام لجبهة التحرير الوطني السيد
الشاذلي بن جديد ،رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .وكاتنت هذه العهد
الولى للرئيس

 1العهدات الرئاسية مرجع سابق .ص ص .54-53
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وفي يوم  22ديسمبر  ،1983اتختتمت أشغال المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير
الوطني ،بإعادة ترشح الشاذلي بن جديد لعهدة ثاتنية رئيس الجمهورية والمين العام للحزب
والتي حدد تاريخ أجراءها يوم  12جاتنفي .1984بعد العل ن عن ترشح الشاذلي بن جديد،
دتخلت التحضيرات للتنتخابات الرئاسية ،جندت لها كل المكاتنات البشرية والمادية للسير
.الحسن للعملية التنتخابية
وبتاريخ  2جاتنفي  .1984الحملة التنتخابية بعقد جمعيات عامة ومهرجاتنات عمالية شعبية
على مستوى الدوائر والبلديات والمؤسسات الةقتصادية والثقافية والتربوية ،وشرعت الجالية
الجزائرية المقيمة في الخارج في اداء واجبها التنتخابي  05جاتنفي  ،1984وفي 12
جاتنفي  ،1984الموعد الرسمي للتنتخابات الرئاسية ،توجه المواطنو ن الى صناديق
الةقتراع للدلء بأصواتهم في جو حماسي .وةقد اعدت كل الشروط اللزمة للتنجاح العملية
1التنتخابية
حيث تنشرت وزارة الداتخلية النتائج المفصلة بالرةقام للتنتخابات الرئاسية التي جرت يوم
 12جاتنفي  1984والتي جدد فيها الشعب الجزائري ثقته في الرئيس الشاذلي بن جديد.
حيث كاتنت تنتيجة التنتخابات  9.684.168صوتوا بنعم للشاذلي بن جديد بنسبة 95.32
6%
وفي  22ديسمبر  1988تم اعادة ترشيح الشاذلي بن جديد للتنتخابات الرئاسية لعهدة ثالثة،
بعد العل ن عن ترشحه أطلقت الحملة التنتخابية وةقبل اليوم المحدد للتنتخابات الرسمية
بدأت عملية التصويت في المناطق النائية من الوطن تخاصة بجنوب البلد ،التي يصعب
الوصول اليها فقد تخصصت لهؤلء مكاتب اتنتخابية متنقلة لجل اتاحة الفرصة لكل المواطن
.لداء واجبه التنتخابي في ظروف ملءمة
وبتاريخ  22ديسمبر  1988اتنطلقت عملية الةقتراع عبر كامل التراب الوطني ،حيث
عرفت مكاتب الةقتراع اةقبال جماهريا واسعا ،لداء الواجب بروح عالية واهتمام بالغ
واعتزاز كبير الثقة في شخص مرشح حزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية
.السيد الشاذلي بن جديد
واجتمعت اللجنة التنتخابية الوطنية في مقر المجلس العلى بتاريخ  23ديسمبر .1988
.3وكاتنت النتائج المحصل عليها .10.603.067صوتا
.وكاتنت هذه العهدة الثالثة للرئيس الشاذلي بن جديد
.-نفس المرجع،ص 55

1

2

 - 3العهدات الرئاسية  ،2009-1963مرجع تنفسه.ص .51-45
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حوصلة فترة الحزب الواحد4-
:ما يمكن تسجيله في هذه الفترة بعض هذه النتائج
 .1سيطرة الحزب الواحد المتمثلة في جبهة التحرير الوطني التي لم يكن لها إي دور
سياسي.
 .2تحول حزب جبهة التحرير الوطني تخلل التجربة الحادية إلى وسيلة للترةقية
الجتماعية ،المهنية لبعض الفئات المهنية للموظفين والمعلمين.
 .3كاتنت مرحلة بومدين مرحلة اللدستورية ،تخاصة ةقبل دستور  ،1976لكوتنها ل
تستند ل لدستور ول لبرلما ن.
 .4منح دستور  1976سلطات واسعة لرئيس الجمهورية على حساب السلطات التخرى
1
تنفس الشيء بالنسبة ل دستور .1963
 .5استمرار مشاكل النظام الجزائري وعدم مواكبة التغيرات التي طرأت على المجتمع
الجزائري ،في تنهاية الثماتنينيات وعدم حسم مسالة الشرعية السلطة وفتح المشاركة
للفئات التخرى ول سيما فئة الشباب.
 .6تعقيد المور السياسية وعلى العموم فا ن النظام الحاكم في الجزائر ليس له استعداد
لقبول مبدا التناوب السلمي على السلطة.
 .7زيادة التعقيدات الةقتصادية والثقافية المرتبطة بالصعوبات السياسية جراء فشل
السياسيات الةقتصادية وعدم كفايتها على الفوارق الجتماعية وتحسين مستوى
المعيشة.
 .8اتنتشار الرشوة والمحسوبية ممارسات التوظيف والترةقية والتعيين في المناصب
الحكومية على حساب الكفاءة والجهد.
 .9فشل جبهة التحرير الوطني في ا ن تصبح التنظيم السياسي ،الذي يمكن ا ن ترتكز
2
عليه تنظام السياسي ،مهتز وغير متجاتنس.

لقد كاتنت الفترة الرئاسية للجزائر في فترة الحزب الواحد مرحلة غير مستقرة ،وذلك لما
مرت به هذه الفترة حيث لم يتم توفير الحتياجات الضرورية للمجتمع الجزائري كما
تميزت هذه المرحلة بالعديد من اللضطرابات الةقتصادية و الجتماعية و السياسية ،
وةقد عرفت الجزائر في الفترة تراجع كبير و ذلك للظروف الصعبة التي كاتنت سائدة في تلك
المرحلة ،فكاتنت جبهة التحرير هي الحزب المسؤول عن تعيين الرؤساء و المسئولين و
الذين تطرةقنا لهم الشخصيات التي حكمت البلد وكيف كا ن الوضع الجتماعي و السياسي
 - 11تناجي ،عبد النور .النظام السياتسي الجزائري من الحادية الى التعددية السياتسية ،مرجع سابق.ص ص .90-87
 -22متيكس ،هدى" .توزتنات القوى في الجزائر" .مجلة المستقبل العربي.ص .30

13

الفصل الثاني

العملية النتخابية في ظل الحزب الواحد 1988-1962

فيها ،الذي أدى إلى ةقيام الشعب الجزائري بمظاهرات وإعمال عنف ةقصد تغيير الوضع
الذي ألت إليه الجزائر.
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تنتناول في هذا الفصل الثالث مرحلة تعتبر من اتخطر و أصعب مرحلة عاشتها الدولة
الوطنية في الجزائر ،وةقد عرفت إثناءها فوضى أمنية عارمة و اتنهيار اةقتصادي حاد و
غياب تام للمؤسسات وكادت إ ن تذهب فيها الجزائر إدراج الرياح .
وتنتناول في هذا الفصل كذلك الفترة الخطيرة التي تم تولي رؤساء للحكم في الجزائرتسيير
شؤو ن البلد وهم الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف و علي كافي و محمد اليمين زروال
وعبد العزيز بوتفليقة وسياستهم اتجاه الدولة و تحديد أهم القوى المؤثرة.

-1أتسباب التنتقال إلى التعددية الحزبية
يعتبر يوم الخامس من اكتو بر  1988منعطفا حاسما ،ل ن في هذا اليوم تخرج اللف من
الجزائريين معظمهم من الشباب في مسيرات احتجاجية على الوضع الذي ألت إليه البلد
1
تخاصة في الميدا ن الةقتصادي والجتماعي
وكذلك السياسي هذا التخير الذي تعود أسبابه إلى عدة صعوبات شهدتها الجزائر بعد
الستقلل والمتعلقة ببناء الدولة الجزائرية ومن أبرز هذه الصعوبات غياب الشرعية
والتعددية ،والصراع للستحواذ على القرار وفرض تخيار الحادية واستخدام القوة في
الوصول إلى السلطة والتفرد بالحكم .اما الضطرابات التي كاتنت في المجال الةقتصادي
تتعلق بالصعوبات الةقتصادية الذي يعتمد في عملية التنمية على التسيير المركزي
والتخطيط الشتراكي ،وعلى منتوج القطاع الواحد المتمثل في ةقطاع المحروةقات إذ احتل
المكاتنة الولى من التجارة الخارجية حوالي  97من مدا تخيل الجزائر.
وتعد الزمة الةقتصادية العالمية التي ادت الى اتنخفاض عائدات البترول والتي اتنعكست
سلبا على الةقتصاد الجزائري وأدى إلى اتنخفاض الستثمار في مختلف القطاعات وساهم
في ارتفاع المديوتنية الخارجية حوالي  29مليار دولر وعجز الدولة في استيراد المواد
الستهلكية التي عرفت الندرة الحادة لتلبية حاجات السكا ن.
اما السباب الجتماعية والثقافية ،تتمثل في تعقد هذه الوضعية وهي كاتنت جراء فشل هذه
2
السياسية وعدم كفاءتها في القضاء على الفوارق الجتماعية وتحسين معيشة السكا ن
وتنتيجة لهذه الضطرابات غيرت الكثير من المور على مستوى النظام السياسي الجزائري
وكاتنت من تنتائج إحداث  5أكتوبر  1988وتعديل الدستور في  23فيفري 1989وإةقرار
التعددية الحزبية ،وجاء ةقاتنو ن الحزاب السياسية في  5اوت 1989
- 1ةقيراط محمد" .حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر" ،مجلة جامعة دمشق ،مج  ،19عع]،[4+3
.2003ص 107
- 2بلقاسم محمد واتخرو ن .الجزائر بين المزمة الةقتصادية والسياتسية ،الجزائر :مطبعة دحلب.1993 ،ص .20
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وبصفة عامة فا ن التطورات في الوضاع السياسية والةقتصادية والجتماعية والثقافية
مالية ،وتراكماتها منذ الستقلل الى تنهاية الثماتنينات ،كلها مجتمعة ساهمت في استمرار
تعقيد ا زمة الجزائر وتخاصة الزمة المالية ،إلى غاية وةقوع احداث  5اكتوبر  1988التي
1
تخلفت تخسائر مادية وبشرية عجلت بالتعددية الحزبية.

-2اتنتقال السلطة الى محمد بوضياف
ا ن تولي محمد بوضياف السلطة لم يكن عن طريق اتنتخابات بل جاء وراء استنجاد صناع
القرار به لتنقاذ الجزائر من الزمة والفراغ السياسي التي وةقعت الجزائر فيه بعد استقالة
بعد استقالة الشاذلي بن جديد يوم 11جاتنفي .1992
بعد اتنسحاب الشاذلي بن جديد وتم حل المجلس الشعبي الوطني ،كاتنت الجزائر تعيش فراغا
كبيرا وكا ن الدستور ينص على تولي رئيس المجلس الشعبي الرئاسة ،لمدة  45يوما في
حالة استقالة او موت الرئيس وتجري بعدها اتنتخابات رئاسية لكن المجلس تم حله.
ولمعالجة هذا الشغور اجتمع رئيس الحكومة سيد احمد غزالي ووزير الخارجية التخضر
البراهيمي ووزير الدفاع تخالد تنزار في ةقصر الحكومة ،وتخرجت هذه اللجنة بفكرة الرئاسة
الجماعية ما عرف في الجزائر المجلس العلى للدولة ،ويتكو ن من تخمسة أعضاء هم:
محمد بوضياف رئيسا شرفيا لتنه في ذلك الوةقت كا ن في المغرب ،تخالد تنزار عضوا ،على
2
كافي عضوا ،وعلي هارو ن عضوا ،تيجاتني هدام عضوا
وةقد أجري تخالد تنزار اتصالته مع محمد بوضياف وأصر الجميع على اةقناعه بقبول منصب
الرئاسة مهما كا ن الثمن ،واستغلل كل الساليب لتحقيق ذلك ومنها تصوير الجزائر اتنها في
تخطر كبير وفي مرحلة تفكك وعلى وشك الدتخول في حرب اهلية ،ومصيرها في يده وا ن
لم يقبل محمد بوضياف تولي منصب رئاسة المجلس العلى للدولة واتنقاذ الجزائر ،فا ن
3
التاريخ سيسجل عليه ذلك .فلم يكن امام هذا التخير ال القبول لما اعتقده اتنه واجب وطني
باشر المجلس العلى للدولة برئاسة محمد بوضياف مهامه بداية من  16جاتنفي  1992مع
استمرار تنفس الحكومة برئاسة احمد غزالي .حيث أعلن حالة الطوارئ بداية من  9فيفري
1992و فتح المعاةقل والمحتشدات في الصحراء لوضع المعتقلين من مناضلي الجبهة
السلمية للتنقاذ.
وذلك من اجل العمل على إتنعاش الةقتصاد الجزائري ومحاولة استرجاع هيبة الدولة وحاول
محمد بوضياف تخطي ومواجهة عدة صعوبات امنية وعسكرية باعتماده على الجراءات
 - 1بوشعير سعيد .النظام السياتسي الجزائري ،ط  ،2الجزائر :دار الهدى ،1993 ،ص .20
 -2ابو زكرياء ،يحيا .الجزائر من احمد بن بله الى عبد العزيز بوتفليقة ،الجزائر :تناشري.2003 ،ص .59
-3لوتنيسي ،رابح .رؤتساء الجزائر في ميزان التاريخ ،الجزائر :دار المعرفة ،2011 ،ص .338
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المتشددة لمواجهة الوضع المني والحد من الفساد المالي ،وتشكيل لجنة للتحقيق ومتابعة
الفساد المالي والةقتصادي يرأسها ضابط من المن العسكري التي بدأت في التخطيط
1
ومتابعة تخيوط المافيا المالية
حاول بوضياف ا ن يفرض تنفسه في معادلة الحكم فدافع عن صلحيته ،وهذا ما ادى الى
ظهور اول صراع مكشوف داتخل هرم السلطة كاتنت تنهايته اغتيال الرئيس محمد بوضياف
يوم 29جوا ن  2.1992هذا التخير الذي كاتنت ظروف غامضة واغتيل وهو يلقي تخطابا في
ةقصر الثقافة بعنابة على الساعة 11تنهارا بمناسبة افتتاح المعرض الوطني للشباب ،وةقيل ا ن
الملزم مبارك بوعرافي أحد المكلفين بحراسته في التجمع الذي كا ن وراء اغتياله.
وبعد الحادثة المباشرة تأتخرت سيارة السعاف التي كاتنت من المفروض ا ن تصل لتقديم
المساعدة والسعافات الولية للرئيس ،وتذكر المراجع اتنه يعتقد ا ن المافيا المالية كاتنت وراء
اغتياله وهو تنفس المنحى الذي اتخذته زوجته ،في حوار لها عام 1998وةقالت المافيا المالية
3
السياسية التي تسيطر على بعض دوائر السلطة هي التي كاتنت وراء اغتياله.

-3اتنتقال السلطة الى علي كافي
ا ن اتنتقال علي كافي على راس السلطة كا ن طبقا للدستور الذي ينص على تولي رئيس
المجلس الشعبي الرئاسة في حالة شغور كرسي الرئاسة ،لمدة 45يوما.
بعد اغتيال محمد بوضياف تولى علي كافي المجلس العلى للدولة في 2جويلية 41992ثم
كلف وزير الدفاع اللواء اليمين زروال برئاسة الدولة مؤةقتا 5ولقد تم إضافة عضو تخامس
هو رضا مالك رئيس المجلس الستشاري الوطني ،للحفاظ على القيادة الخماسية في
ظروف سياسية وأمنية واةقتصادية صعبة تنتيجة لسياسية التشدد التي والحل المني منذ
توةقيف المسار التنتخابي وإعل ن حالة الطوارئ التي ساهمت في
تصاعد أعمال العنف .وفي الجاتنب المني دتخل الرهاب مرحلة التخريب مستهدفا
المؤسسات والقطاعات الستراتيجية لشل الدولة وبعض الرةقام التي تتحدث عن حصيلة
ضحايا العنف حتى تنهاية 1993عن مقتل 3000شخص واعتقال أكثر من 1200شخص
6
في معسكرات الصحراء.

- 1تناظم ،عبد الجاسور .الجزائر محنة الدولة ومحنة التسلم السياتسي .الرد ن :دار الميسرة.2001 ،ص .61
- 2مقري ،عبد الرزاق .التحول الديمقراطي في الجزائر ،ص .7
- 3لوتنيسي ،رابح ،المرجع السابق ،ص .343
- 4مقري عبد الرزاق ،مرجع سابق.ص .7
 - 5تنزار ،تخالد .مذكرات خالد تنزار ،الجزائر :دار الشهاب.1999.،ص .232
- 6تناظم ،عبد الجاسور ،مرجع سابق.ص .65
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حيث تم سن مرسوم مكافحة الرهاب والتخريب واتنشاء المحاكم الخاصة لمواجهة كل
اعمال العنف المنتشرة عبر ارض الوطن .تم اتنشاء المجلس الةقتصادي والجتماعي في 5
اكتوبر 1993تنفس المجلس الذي اتنشئ سنة  1976لمواجهة الصعوبات بكل اشكالها.
وكذلك تم تعيين وزير جديد للدفاع الوطني اللواء اليمين زروال بعد تخلي تخالد تنزار عنه
عضو المجلس العلى للدولة في  10جويلية  1993في عهد علي كافي بهدف الحياد.
والعتماد على أسلوب الحوا رفي لقاءات ثنائية و متعددة حيث اعلن علي كافي في تخطابه
للمة يوم 14جاتنفي  1993محاول استدراك غياب بعض التشكيلت السياسية عن
المؤسسات السياسية با ن دعاها الى حوار حول فكرة "فكرة استشارة الشعب حول مشروع
وطني جديد و جمهورية ديمقراطية عصرية متفتحة" لجل ذلك تم اتنشاء لجنة الحوار
الوطني بتاريخ 13اكتوبر  1993من اجل اتنجاح الحوار و الحياد و تتكو ن من ثماتني
اشخاص :منها ثلث شخصيات عسكرية وتخمسة شخصيات مدتنية ,برئاسة يوسف الخطيب
احد ةقادة الولية الرابعة التاريخية التي شرعت لقاءات ثنائية مع الحزاب تحضيرا لندوة
الوفاق الوطني التي عقدت سنة  1994بحضور بعض الشخصيات و الحزاب و ممثلي
عن الدارة و الجيش الذي تولى مهمة تعيين وزير الدفاع في 31جاتنفي  1994في منصب
رئيس الدولة تخلفا للقيادة الجماعية .
اتنشاء المجلس الستشاري والتنتقالي الوطني كا ن يدتخل في إطار اتنشاء مؤسسات بديلة
للمؤسسة التشريعية بهدف اعطاء الشرعية .وةقرار اتنشاء المجلس الستشاري يعود الى
حاجة المجلس العلى للدولة الى جهاز مساعد له في المسائل القاتنوتنية الستشارية الذي كا ن
اتنشاؤه في 4فيفري19941
كما اتنعقدت تندوة الحوار الوطني في جاتنفي  1994بغياب القوى الكبرى الداعية للمصالحة
الوطنية ,و لم تشارك الحزاب الكبيرة في هذا الجتماع باستثناء حزب التجمع من اجل
الثقافة و الديمقراطية و حركة مجتمع السلم ,كما طغى على الجتماع المنظمات و الجمعيات
التي تدور في فلك السلطة كالتحاد العام للجزائريين بأمينها العام عبد الحق بن حمودة الذي
اصبح اكثر تأثيرا .وتم حل المجلس العلى للدولة و تعيين وزير الدفاع اليامين زروال
رئيس جديد للدولة تخلفا لعلي كافي الذي سلم المهام للرئيس الجديد في جلسة بروتوكولية في
2
جاتنفي .1994

-4اتنتقال السلطة إلى اليمين مزروال
تولى اليمين زروال الرئاسة دو ن اتنتخابات وذلك بعد رفض عبد العزيز بوتفليقة الرئاسة
لمطالبته بالتمتع بكامل الصلحيات ،بعد ذلك اجتمع المجلس العلى للمن لتعيين تخلفا
- 1حسن مزرود .الحزاب والتداول على السلطة في الجزائر  ،2010-1989,اطروحة دكتوراه :العلوم السياسية
والعلةقات الدولية :جامعة الجزائر .2012-2011,ص .207-206
- 2لوتنيسي رابح ،رؤساء الجزائر في ميزا ن التاريخ ،مرجع سابق.ص .356
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للمجلس العلى للبلد التي اتنتهت فترة تسييره للبلد ،ووةقع التختيار على اليمين زروال
رئيسا للدولة.
في أواتخر جاتنفي  1994تسلم اللواء اليمين زروال رسميا رئاسة الدولة الجزائرية في
مرحلة اتنتقالية ل تتجاوز ثلث سنوات ،تتلخص مهامه في إعادة المن والستقرار ،وأدى
اليمين الدستورية في 11فيفري  1994صرح" با ن الجيش سيعمل على إتخراج البلد من
الزمة ولكن بواسطة الحوار" ليؤكد ةقوة المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.
في هذه الفترة كاتنت الجزائر تعيش وضعا اةقتصاديا تخاتنقا للغاية فهي لم تعد ةقادرة على
تسديد ديوتنها وكاتنت جل القطاعات التابعة للقطاع العام مصابة بالشلل.1بدا اليمين زروال
منذ توليه رئاسة الدولة بمظهر المحاور والداعي لحل سياسي للزمة المنية التي تتخبط
فيها البلد ،فيبدوا اتنه كا ن وراء الدعوة إلى مسيرات في كل ولية من الوليات الجزائرية
 ،48طالبت بالمصالحة والحوار الوطني وتعد هذه المسيرات أول شرخ داتخل دواليب
السلطة لصالح دعاة المصالحة الوطنية.
لكن فشلت هذه المسيرات بسب الضغوط التي مورست على المشاركين فيها

2

كما شرع زروال في حوار مع مختلف التنظيمات والشخصيات وةقد علق الجزائريو ن أمال
كبيرة على ذلك طيلة تخريف , 1994واتنتظر الرأي العام الوطني بشغف كبير للعل ن
على ةقرارات هامة لصالح المصالحة و استعادة المن والستقرار ليلة تنوفمبر , 1994اي
بمناسبة الذكرى الثلثين لعيد الثورة ,لكن فوجئ الجميع بالعل ن عن فشل الحوار بعد أ ن
عثرت ةقوات المن على رسالتين بتاريخ  17سبتمبر  1994و  2اكتوبر  1994أرسلها
على بن حاج الرجل الثاتني في حزب جبهة التنقاذ إلى شريف ةقوسمي ةقائد الجماعة
السلمية المسلحة الذي ةقضت عليه المن ،و يصف بن حاج هذه الرسالة الرهابيو ن بأتنهم
مجاهدو ن ودعم في هذه الرسالة العمال التخريبية و الرهابية ،لهذه الجماعة معتبرا إياها
3
جهاد في سبيل ال
ولقد اتنتقلت السلطة إلى تخطوة جديدة ليجاد مخرج لزمة الشرعية ،تمثلت في تخيار
4
التنتخابات الرئاسية  1995وهي أول اتنتخابات تعددية رئاسية
واعتبرت هذه التنتخابات كأحد الحلول لتخراج البلد من الزمة ،وبناء ديمقراطية حقيقية
أساسها التنتخابات التي تضمن المشاركة والتداول على السلطة تحقيق الشرعية ،وكا ن يرى
اليمين زروال حل للزمة الجزائرية وإةقامة اتنتخابات متتالية وإ ن بإمكاتنها تحقيق تنوع من
- 1ةقيرة إسماعيل ،اتخرو ن ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر .لبنا ن :مركز دراسات الوحدة العربية.2002 ،ص .115
- 2بركة ،الحسن .ابعاد المزمة في الجزائر ،الجزائر :دار المة.1997 ،ص .58
- 3لوتنيسي رابح ،رؤساء الجزائر في ميزا ن التاريخ ،مرجع سابق ،ص .364-363
 - 4جابي ،عبد الناصر .التنتخابات الدولة والمجتمع ،الجزائر :دار القصبة ،1998 ،ص .167
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الشرعية لرئيس الجمهورية واجراء اتنتخابات في تلك الظروف يعتبر امتحا ن المصداةقية
للنظام داتخليا وتخارجيا مما استدعى ملحظين دوليين لمراةقبتها وإعطاءها أكثر مصداةقية.1
بالرغم من الصعوبات تقدم للتنتخابات بعض الشخصيات الحزبية للترشح من أمثال رضا
مالك عن حزب التحالف الوطني الجمهوري ،ولويزة حنو ن عن حزب العمال ،لكنهما لم
يستطيعا تجاوز مرحلة جمع التوةقيعات اللزمة للترشح والمقدرة ب75:الف توةقيع في ولية
على مستوى الوطن ليبين ضعف حجم بعض الحزاب وعدم اتنتشارها عبر الوطن وفي
التخير استقر العدد غلى أربعة مرشحين توفرت فيهم الشروط وهم على التوالي-1:
-1اليمين زروال كمرشح )مستقل( :أتخر من أعلن ترشحه بعد مشاورات مع الضباط
الساميين ،وتلقى الدعم من بعض المنظمات التي دعمته للمسيرات )عفوية(تشجعه للترشح
مثل )المنظمة الوطنية للمجاهدين ،منظمة أبناء الشهداء ،التحاد العام للعمال الجزائريين(
-2محفوظ تنحناح مرشح باسم حزبه حركة المجتمع السلمي )حماس( :يمثل التيار
السلمي وتيار المعارضة المتحالف ،والمشاركة في التنتخابات الرئاسية يضعف
المعارضة ويساهم في إعطاء الشرعية للنظام السياسي ،ولقد دتخل المنافسة التنتخابية
ببرتنامج تحت شعار "الحل اليوم ةقبل الغد"
-3تنور الدين بوكروح مرشحا عن حزب التجديد الجزائري :الذي كا ن برتنامجه تحت شعار
"الجزائر الجديدة" القائمة على المشاركة الجماعية وبناء دولة ديمقراطية أساسها التنتخابات
والرادة الشعبية للتداول على السلطة
-4سعيد سعدي مرشحا باسم حزب من اجل الثقافة والديمقراطية :لما أعلن عن تنظيم
التنتخابات الرئاسية دتخل المنافسة لثبات حجمه ،وركز في برتنامجه التنتخابي على الزمة
الجزائرية واةقترح للخروج من الزمة ضرورة بناء تنظام جمهوري تعددي يقوم على
2
التداول على السلطة
وما يستنتج من برامج المرشحين التقارب بين البرامج والتفاق على إ ن الجزائر في أزمة
متعددة الجواتنب تتطلب إيجاد الحلول لتخراجها من أزمتها.
بينما أعلنت الحزاب التي توصف بالتمثيلية كجبهة التحرير ،جبهة القوى الشتراكية عن
3
مقاطعتها وراهنت على الصعوبات المنية للتأثير على المشاركة الشعبية.
وجرت العملية التنتخابية على أحسن ما يرام حيث تراجعت إعمال العنف والهدوء النسبي
وذلك بتوفير الحماية المنية واستنفار الجهزة المنية إثناء العملية التنتخابية التي تمت دو ن
- 1لوتنيسي ،رابح .الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياتسيين ،الجزائر :دار المعرفة ،1999 ،ص .275
- 2مرزود ،حسين .مرجع .سابق.ص .242
- 3مهابة ،احمد" .الرئيس زروال والمهمة الصعبة" .السياتسة الدولية .عدد .123الهرام.1997 ،ص ص .242-237
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أحداث تذكر على المستوى الوطني ،كما عملت على ترسيخ ةقوى الدفاع
1
الذاتي)المواطنين(والحرس البلدي لتدعيم الجهزة المنية للتحكم في الوضع المني.
وةقد أسفرت تنتائج العملية التنتخابية على ما يلي :فوز المرشح "الحر" بالغلبية بنسبة 61
في الدور الول على بقية المرشحين لبقاء الشرعية للنظام ،بل كرست تخيار السلطة لخلفة
تنفسها باعتماد آلية التنتخابات والطابع ألتعددي حتى تبرهن على ضعف الحزاب وةقوى
السلطة على ضما ن استمرارية مرشح السلطة والقوى المؤثرة في النظام السياسي.
2

والجدول التالي رةقم 1بين تنتائج التنتخابات الرئاسية لعام :1995
المرشحين

عدد الصوات المتحصل
عليها

النسبة المئوية

-1اليمين زروال مرشح حر

7.088.618

61.29

-2محفوظ تنحناح )حركة
المجتمع السلمي(

2.971.914

25

-3سعيد سعدي )التجمع من
اجل الثقافة(

1.115.796

9

-4تنور الدين بوكروح )حزب
التجديد الجزائري(

443.144

4

يتضح من تخلل الجدول وتنسبة المشاركة إ ن مسالة المشاركة التي كاتنت التحدي الكبر التي
ةقد تجاوزها في ظل الظروف المنية ،التي ساهمت في دفع الفئات الشعبية للمشاركة ولم
تعمل على عزوف الشعب والبحث عن الفرصة الساتنحة لتساهم في دعم الستقرار
3
السياسي.
شرع الرئيس اليمين زروال في التفكير في وضع دستور جديد للبلد مبني على حوار
واسع مع كل القوى السياسية والجتماعية للبلد ،وحدد يوم  28تنوفمبر  1996كموعد
لستفاء عليه وصوت الشعب بأكثر من عشرة مليين من أصل ستة عشر مليو ن مسجل
بنعم بنسبة  80.75وأهم ما تنص عليه الدستور صراحة تحديد مدة التداول على السلطة
- 1زبيري ،الطاهر .تنصف ةقرن من الكفاح مذكرات ةقائد أركان جزائري .الجزائر :الشروق للعلم والنشر.2001.ص
.355
- 2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية.العدد.1995 .42:ص .3
 - 3الزبيري ،طاهر .المرجع تنفسه .ص .3
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بنص المادة 74من الدستور وكاتنت مدة المهمة الرئاسية تخمس سنوات) ،(5يمكن تجديد
1
اتنتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.
وكذلك أكد دستور  1996على مبادئ التعددية السياسية الواردة في دستور  1989إل اتنه
كرس الليات السلطوية لدستور  1976وعمل على تكريس وتقوية النظام الرئاسي.
بصفة عامة فا ن النظر في الصلحات كاتنت من طرف وضع دستور يضفي مظاهر
التعددية والتداول على السلطة بتحديدها بعهدتين ،وفي تنفس الوةقت جعلها تخالية من رها ن
2
التداول على السلطة.
عرفت الجزائر صيف  1997مجازر رهيبة راح ضحيتها اللف من الجزائريين تخاصة
في كل من بن طلحة والرايس وبني مسوس ةقرب العاصمة ،كما تعرضت الجزائر في هذه
الفترة لضغوط دولية مطالبة بتحقيقات حول المجازر ،التي تعود أسبابها إلى التنتخابات
التشريعية في جوا ن  1997وفاز فيها التجمع الوطني الديمقراطي ،ثم جاء بعده في الترتيب
حزب جبهة التحرير وحركة مجتمع السلم وجاءت ةقوة التجمع الديمقراطي حسب المراجع
3
الى التزوير والتجاوزات ،بالضافة إلى التنتهازية التي اتنتشرت في صفوف الجزائريين.
وإمام هذا الوضع تخاطب الرئيس اليمين زروال الشعب الجزائري يوم 11سبتمبر 1998
ةقائل اتنه مستقيل دو ن التعبير عن أسباب الستقالة واتنه سينظم اتنتخابات رئاسية مسبقة يوم
4
 16أفريل  1999سيضمن تنزاهتها ولن يترشح لها.
-5اتنتقال السلطة إلى عبد العزيز بوتفليقة
بعد استقالة اليمين زروال وتنظيمه لتنتخابات رئاسية مسبقة في 16افريل  1999بدا
التسابق إلى كرسي الرئاسة وبدأت المشاورات والمناورات السياسية .حيث ظهر المرشح
عبد العزيز بوتفليقة الذي تم أةقناعه من طرف السلطة العسكرية ،الذين أحسوا بالحاجة إلى
لوجه سياسي ةقوي لستقرار شؤو ن الحكم ورفع حالة الحرج دوليا ووةقع التختيار على هذا
5
التخير الذي تم إةقناعه للترشح لرئاسة الجمهورية بعد فشل المحاولة سنة .1994
ودتخل المنافسة في البداية إلى جاتنب بوتفليقة كل من ايت احمد من حزب جبهة القوى
الشتراكية اعتماد على اعتمادا على تعهد رئيس الجمهورية وتصريح محمد العماري ةقائد

- 1ةقيرة ،إسماعيل وآتخرو ن .مرجع سابق.ص .153
- 2باجي ،تناصر .مرجع سابق.ص .218
jean.michel.gaillard.l.e.N.a.memoire de l'état de 1954 à nos jour .paris. éd - 3
.complexe.1995.p150
- 4لوتنيسي ،رابح .رؤساء الجزائر .مرجع سابق.ص .377
- 5منيسي ،احمد .التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي .مصر :مركز دراسات الهرام.2004 ،ص .145
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الركا ن الجيش الشعبي الوطني على تنزاهة التنتخابات واحمد طالب البراهيمي ومولود
حمروش ويوسف الخطيب ،وعبد ال جاب ال ومقداد سيفي.
وتم منع المجلس الدستوري الشيخ محفوظ تنحناح من المشاركة في التنتخابات الرئاسية
 1999بحجة عدم توفره على بطاةقة المشاركة في الثورة التحريرية ,تبعا لمواد الدستور
و ةقد اعد محفوظ تنحناح ملفا كامل يضم شهادات ةقيادات ثورية كبيرة لصالحه تمكنه من
الحصول على هذه البطاةقة من اللجنة المختصة ليتمكن من الدتخول إلى التنتخابات ,غير ا ن
هذه اللجنة رفضت الجتماع للبث في الموضوع و رأى الملحظو ن إ ن هذا المنع تعسفي
تخوفا من القدرة التنافسية للشيخ محفوظ تنحناح و ل علةقة له بالقاتنو ن لتنه شارك في
1
التنتخابات الرئاسية 1995في ظل تنفس الدستور.
وبمجرد بداية التصويت في المكاتب المتنقلة يوم  12أفريل ،أصدر ستة مرشحو ن بياتنا
أشاروا فيه إلى ووةقوع عمليات تزوير في المكاتب المتنقلة لصالح بوتفليقة وطالبوا بإلغاء
تنتائج المكاتب وردت رئاسة الجمهورية في حينها بأتنه ليس من صلحيته أية مؤسسة إ ن
تتدتخل في إي مسار اتنتخابي ةقصد إلغاء مرحلة منه ،وا ن المسار التنتخابي دتخل مرحلة ل
2
رجعة فيها.
ولعدم استجابة السلطة لوةقوع التزوير أعلن الستة المرشحين عشية  14افريل 1999
اتنسحابهم من التنتخابات الرئاسية وأصدروا بياتنا يوضح ةقرار التنسحاب "إصرار السلطة
على تنكرا ن حق المواطنين في تقرير مصيرهم واتختيار ورئيسهم وعدم تجسيد اللتزامات
3
التي تعهد بما كل من رئيس الجمهورية وةقائد الركا ن لضما ن اتنتخابات تنزيهة"
إ ن اتنسحابهم دفع رئيس الجمهورية للرد عليهم في تخطاب في تنفس اليوم إ ن العملية
ستواصل بصفة عادية واتنه لن يسمح با ن تتكبد هذه الرادة إي عرةقلة ،واصفا ةقرار اتنسحاب
الستة بأتنه اتنسحاب سياسي وتقصير للواجب وإتخلل بالمسؤوليات الواجب تحملها وعلى
4
صلحية التبريرات المقدمة.
لم تتوةقف العملية التنتخابية واستمرت في موعدها 15افريل  1999في غياب الستة
المرشحين وممثليهم لتتحول التنتخابات التعددية إلى استفتاء على المرشح الوحيد عبد
العزيز بوتفليقة الذي حصل على  73.79من الصوات بنسبة مشاركة بلغت  60.25وهو
5
يعتبر كافيا لتوليه السلطة.

- 1مقري ،عبد الرزاق .مرجع سابق.ص ص .7-6
- 2المجاهد السبوعي ،العدد.2013 :من 2الى  8مارس.1999.ص .6
- 3المرصد الوطني لحقوق التنسا ن ،التنتخابات التشريعية ليوم 5جوا ن .1997الجزائر،2002.ص .54
- 4المجلس الشعبي الوطني ،تنفس ا لمرجع.ص .54
- 5منيسي ،احمد .التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي .المرجع السابق.ص .145
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6

والجدول رةقم  2يوضح النتائج المفرزة في اتنتخابات :1999

10.539.751
عدد الناتخبين المصوتين
17.494.136
عدد الناتخبين المسجلين
455.574
عدد الصوات الملغاة
6.954.385
عدد الناتخبين الممتنعين
60.25
تنسبة المشاركة

- 6صحراوي ،شهرزاد .هيبة التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربة دراتسة مقارتنة )توتنس ،الجزائر ،المغرب( .مذكرة
ماجستير :ةقسم العلوم السياسية والعلةقات الدولية :ةقسم الحقوق والعلوم السياسية .بسكرة :جامعة محمد تخيضر-2012,
.2013ص .82
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والجدول رةقم) (3يوضح تنتائج التنتخابات الرئاسية المسبقة :1999
المرشحو ن

عدد الصوات المتحصل
عليها

1

تنسبة الصوات المتحصل
عليها

/1عبد العزيز بوتفليقة
7.442.139

73.79

/2احمد طالب البراهيمي
1.264.094

12.53

/3عبد ال جاب ال
03.95

398.416

/4حسين ايت احمد
319.523
/5مولود حمروش

311.908

/6مقداد سيفي

226.371

/7يوسف الخطيب

122.826

03.17

03.09

02.24

01.22

-1صحراوي.شهرزاد.تنفس المرجع.ص .82
13

الفصل الثالث

لعهد التعددية الحزبية وصتغير شكل النتخابات 1999-1989

من تخلل الجدول وتنسبة المشاركة إ ن ةقرار التنسحاب ومقاطعة التنتخابات من المرشحين )
 (6لم يؤثر على سير التنتخابات ولم يلق صداه.
وبصفة عامة فا ن المعارضة لم تقاطع التنتخابات وحاولت تغيير النظام عن طريق
التنتخابات الرئاسية وتكتلت لتحقق التداول ،لكنها اتنسحبت بسبب الخروةقات وعدم كفاية
الضماتنات التي ةقدمتها السلطة وضعفها.

1
2

وفاز بوتفليقة بالتنتخابات الرئاسية وتم تنصيبه رسميا تلخصت يوم  23ماي 1999
وتلخصت مهمته في شعار تحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق السلم والستقرار وإعادة
العتبار على الصعيد الدولي ،واظهر بوتفليقة منذ البداية رغبته الكاملة في اتخذ صلحياته
كاملة ودتخل في تخصومات تخطابية كبيرة مع المؤسسة العسكرية حيث اتهمها بأتنها
استعملت العنف في إلغاء اتنتخابات .1991
وتم ضبط التواز ن بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية حيث عرف كل طرف با ن ةقضاء إي
من الطرفين على الطرف التخر ،تكو ن تكلفته عالية جدا على كل الصعدة فتقرر التعايش

- 1صحراوي.شهرزاد ،تنفس المرجع.ص 84
- 2تنزار ،تخالد .بوتفليقة الرجل والحصينة .الجزائر :دارا النشر أبيك.2003 ،ص .27
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وضمن ةقاعدة التواز ن الغير مستقر الذي يبقى عرضة للطوارئ وعوائق المن ،حيث تعتبر
1
المؤسسة العسكرية الكثر ثقل واستقرار وهي مركز القرار الوحيد في النظام الجزائري.
لقد استطاع بوتفليقة من توطيد وتثبيت سلطته وذلك من تخل لشعبيته الواسعة من أتخذه بعين
العتبار المطالب الشعبية التي ةقمعت في التسعينات وما ساعده كذلك ابتعاد الضباط والقادة
العسكريين من كبار الجيش بسبب تقاعدهم ،وظهور جيل جديد من الضباط الذين ليست لهم
علةقة بصراعات الثورة المسلحة ول بالصراعات السياسية.
وارتفاع أسعار النفط التي ساهمت في الوفرة المالية وهو ما سمح لهذا النظام بشراء ذمم
المعارضة والحزاب وإسكات صوتها ،كما استعملت هذه الوفرة المالية لسكات الشعب

2

ا ن اتنسحاب الستة المرشحين اعتبره بوتفليقة طعن في شرعية السلطة وهي من السباب
التي جعلته يقدم على ةقاتنو ن الوئام المدتني لمواجهة أعمال العنف وعزل المعارضة المسلحة
بعد التمكن من عزل وتهميش الحزاب واحتواء بعضها بالغراءات المادية لتأكيد شرعية
3
ومصداةقية رئيس الجمهورية
كما صدر مرسوم رئاسي تضمن العفو الشامل عن الجماعات المسلحة وظل القاتنو ن ساريا
4
حتى  13جاتنفي  ،2000وةقد امتثل للقاتنو ن حوالي  80من أعضاء الجماعات المسلحة.
وثاتني إجراء أةقدم عليه الرئيس هو تعيين حكومته الجديدة في 25سبتمبر  1999برئاسة
احمد بن بيتور ،حدد لها إتنعاش سياسة الوئام المدتني و إتنعاش الحياة الةقتصادية و
الجتماعية ،تظم سبعة أحزاب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية واتنضمام حزب التجديد
الجزائري برئيسه تنور الدين بوكروح وحزب التحالف الوطني الجمهوري وحركة النهضة
و التجمع الوطني الديمقراطي وحركة حماس و جبهة التحرير الوطني لكن وجود الحزاب
في الحكومة لم يدم طويل بسبب تخلف رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية الذي دفع
برئيس الحكومة للستقالة ،ليعين حكومة جديدة بقيادة علي بن فليس و المين العام للحزب
و فوز جبهة التحرير الوطني في التنتخابات التشريعية عام  2002بالغلبية و هيمنتها على
الجماعات المحلية يعبر عن استرجاع ةقوة الحزب ،فتحت المجال لبن فليس لعل ن ترشحه
ومنافسة بوتفليقة هذا الترشح الذي أزعج هذا التخير ليشتد الصراع بينهما على السلطة ,بلغ
حد إةقالته من رئاسة الحكومة في  5ماي  2003و تعيين احمد أويحيى مكاتنه و يستبدل ستة
وزراء من جبهة التحرير الوطني و على إثرها ظهرت الحركة التصحيحية بدعم من
5
بوتفليقة بقيادة عبد العزيز بلخادم.
- 1مقري ،عبد الرزاق .التحول الديمقراطي .مرجع سابق.ص .8
- 2لوتنيسي ،رابح .رؤساء الجزائر .مرجع سابق .ص .381
- 3لوتنيسي ،رابح .الجائر دوامة الصراع بين السياسيين والعسكريين .مرجع سابق.ص .75
- 4ةقيرة ،اسماعيل .مستقبل الديمقراطية في الجزائر .مرجع سابق.ص .115
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إ ن إةقالة بن فليس وتعيين حكومة أويحيى يدتخل في إطار التحضير للتنتخابات الرئاسية
1
وإتنشاء لجنة سياسية وطنية لمراةقبة التنتخابات برئاسة سعيد بوشعير
إما بالنسبة للوضع الةقتصادي فقد اتنتعش حيث بلغ احتياط الصرف أكثر من  23مليار
دولر وينتظر إ ن يبلغ  32مليار دولر اتنخفاض المديوتنية الى  20سنة  2004وسنة
 2004كاتنت التنتخابات الرئاسية التي ترشح لها ستة مرشحين وأةقصيت عدة شخصيات
التي لها امتداد شعبي من أمثال احمد طالب البراهيمي حث ل تؤثر على التنتخابات،
وةقبول ستة مرشحين
لتملك الحجم القوة لمواجهة مرشح السلطة لعطائها الطابع ألتعددي وشرعية الستمرارية
وهم على التوالي:
-1عبد العزيز بوتفليقة )السلطة(
-2عبد ال جاب ال )حركة الصلح الوطني(
-3عي بن فليس )جبهة التحرير الوطني(
-4سعيد سعدي )التجمع من اجل الثقافة الديمقراطية(
-5لويزة حنو ن )حزب العمال(
-6علي فوزي رباعيين )حزب (54
ووضعوا برامج اتنتخابية ركزت على ضرورة صياتنة الديمقراطية والنهوض بالتنمية
ومواجهة مرشح السلطة .بينما مرشح السلطة دعي إلى المصالحة الوطنية لحل المشكلة
المنية وأسفرت تنتائجها على ما يلي:
عدد المسجلين أكثر من  18مليو ن تناتخب.عدد الصوات المعبر عنها10.179.702 :تنسبة المشاركة59.1 :

- 5محمد أميرة عبد الحليم" .الجزائر بين سباق الرئاسة ومستقبل التنفتاح السياسي" .السياتسة الدولية.العدد ،15:الجزائر:
.2013ص .192
-1زغدود ،علي .مرجع سابق.ص .60
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وهذا الجدول رةقم) (4يوضح تنتائج التنتخابات الرئاسية 8افريل:
عدد الصوات المعبر عليها
المرشحو ن
/1عبد العزيز بوتفليقة

1

النسبة المئوية

8.651.723

85.1%

653.951

6.4%

/2علي بن فليس
511.526
/3عبد ال جاب ال
/4سعيد سعدي

5%

197.111

1.9%

101.630

1%

/5لويزة حنو ن
0.6%

63.761
/6علي فوزي رباعين

-1اعل ن وزير الداتخلية .يوم  9افريل .2004
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من تخلل الجدول يتضح ضعف الحزاب السياسية المشاركة .وا ن الفوز بالعهدة الثاتنية
يعني الستمرارية واتنتهاء المر إلى مرشح السلطة.
أ ن الفوز بالعهدة الثاتنية يعني العمل على تجسيدا لوعود التنتخابية ومنا استكمال ةقاتنو ن السلم
والمصالحة الوطنية ،وإطلق برتنامج لدعم النمو الةقتصادي هذا التخير الذي اتنجر عنه
الفساد المالي ودليل ذلك ظهور الفضائح المالية الكبرى وتنشرها في الصحف لتختلس
الموال دو ن إ ن تنعكس على التنمية وتحسين معيشة السكا ن ،وهناك من اعتبر فاتنو ن السلم
والمصالحة الوطنية ةقيد جديد لممارسة العمل السياسي بأي شكل من الشكال لكل شخص
1
شارك في العمال الرهابية واستعمال العنف ضد المة ومؤسسات الدولة.
بعد اتنتهاء العهدتين طرحت مسالة تعديل الدستور العهدة الثالثة لضما ن استمرارية السلطة
وكا ن ذلك في تخطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 4جويلية 2006الذي أعلن عن
مبادرة تعديل الدستور حتى ينهي الخلط بين النظام البرلماتني والرئاسي وصرح عن
استشارة الشعب حول التعديلت "وطبقا لما تخوله لي صلحياتي الدستورية ادعوا
المواطنات المواطنين إلى الدلء برأيهم في التعديلت المقترحة حول الدستور والتي

- 1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية.العدد  11،28فيفري  ،2006ص
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سنضعها إمام أيديهم ةقريبا للطلع عليها والنظر فيها واثقا في حكمة شعبنا وسداد رأيه
1
وحسن اتختياره".
واهم ما جاء به تعديل الدستور المادة  ،74فتح العهدات الرئاسية وإلغاء منصب رئيس
الحكومة واستبداله بمنصب الوزير الول وتنائبه والنص على ترةقية دور المرأة في الحياة
2
السياسية.
إ ن تعديل الدستور  12تنوفمبر  2008وتخاصة المادة  74تحضيرا للعهدة الثالثة ،جعلت
رئيس الجمهورية المرشح لرئاسيات  9افريل  ،2009على المبدأ في الحملة التنتخابية
مسبقا حتى ةقبل إعل ن المجلس الدستوري عن أسماء المرشحين ،وةقبل الحملة التنتخابية
للفوز بالعهدة الثالثة باستخدام وسائل الدولة لغراض حزبية وشخصية ليعبر عن عدم
الحياد السياسي والعلمي وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين التي بدأها بجملة من
القرارات أهمها:
بداية من يوم  24فيفري  2009في لقاء ذكرى الحتفال بتأميم المحروةقات في مدينةارزيو وهرا ن أعلن على عادة النظر في الحد الدتنى للجور في أول لقاء للثلثينية.
في  28فيفري من ولية بسكرة تم اعل ن مسح ديو ن الفلحين والموالين المقدرة ب41مليار دولر.
2مارس  2009في ملتقى تكوين الشباب على زيادة في منحة الطلبة ب  50وزيادة فيمنحة المتكوتنين من 30دج إلى  2000دح والذين ل يحق لهم اتخذ المنحة تمنح لهم 50دج
وزيادة منحة الطلبة الجامعيين وتخصيص 12000دج لطلبة الدكتوراه الذين ليس لديهم
دتخل -تجمع يوم  8مارس  2009بمناسبة عيد المرأة إطلق سراح النساء المسجوتنات
وتخفيض العقوبة لهن.
ولقد تقدم العديد من المواطنات بطلبات الترشح وصلت حوالي تخمسين طلبا ،لكنهم لميتمكنوا من تجاوز عقبة جمع 175الف توةقيع ،وفي التخير أعلن بوعلم سايح رئيس
المجلس الدستوري يوم الثنين  2مارس 2009على الساعة الثامنة مساءا مباشرة في تنشرة
التلفزيو ن الجزائري عن ةقراره بملفات المرشحين المقبولين للتنتخابات الرئاسية  9أفريل
2009و يتعلق المر ب:
عبد العزيز بوتفليقة مرشح )التحالف الرئاسي(موسى تواتي مرشح )الجبهة الوطنية(- 1تخطاب الرئيس ،مناسبة احياء عيد الستقلل الرابع والربعين.يوم  4جويلية .2006
- 2مزرود حسين .الحزاب والتداول على السلطة في الجزائر .مرجع سابق.ص .303
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-لويزة حنو ن )حزب العمال(

محمد السعيد )حركة العدل والوفاء غير المعتمدة(علي فوزي رباعين )حزب عهد (54محمد جهيد يوتنسي )حركة الصلح الوطني(ودتخول هؤلء المرشحين الخمسة ماعدا بوتفليقة للمنافسة يتمثل في إعطاءها الطابع
وإضفاء الشرعية وهذا يخدم السلطة أكثر من المعارضة ل ن أحزابهم ذات حجم اةقل من
بوتفليقة واةقل اتنتشارا على المستوى الوطني.
إما حزب القوى الشتراكية والتجمع من الثقافة والديمقراطية وحركة النهضة ةقاطعوا
التنتخابات الرئاسية والعهدة الثالثة ،ولقد أفرزت التنتخابات الرئاسية  9افريل 2009النتائج
1
التالية:
عدد الهيئة الناتخبة2003600:
تنسبة المشاركة 74.54مرفعة مقارتنةب 1999
2

والجدول رةقم) (5يوضح تنتائج التنتخابات الرئاسية  9أفريل :2009

تنسبة الصوات المتحصل المعبر عليها

المرشحو ن

90.24

/1عبد العزيز بوتفليقة

4.22

/2لويزة حنو ن
/3موسى تواتي

2.31

/4محمد جهيد يوتنسي

1.37
0.93

/5علي فوزي رباعين

0.92

/6محمد السعيد

qotidien elwattan.n5820 novembre 2009.p6 - 1
- 2تنفس المرجع.ص .6
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من تخلل الجدول والنتائج المعروضة فاز مرشح السلطة بالعهدة الثالثة وتخلفة تنفسه ،وإ ن
ارتفاع تنسبة المشاركة يعود إلى دور الدارة في العداد لها من ةقبل تجاوز ضعف
1
المشاركة
وتجسدت إعادة تعيين تنفس الحكومة تنفس رئيس الوزراء احمد أويحيى يوم  27أفريل
 2009باستثناء أبو جرة سلطاتني للتفرغ للزمة الداتخلية)حماس(وبشأ ن الةقتصاد لم ينتعش
تنظرا لعتماد الةقتصاد الجزائري على الستيراد وهذا ما صرح به أويحيى إ ن الجزائر
تستورد 40مليار دولر.
إما امنيا فا ن وزير الداتخلية إمام مجلس المن في رده عن السئلة الشفوية في 12ديسمبر
2
2009عن تحسن الوضع المني وتنزول  6000مسلح وعودتهم للمجتمع.

- 1تنفس المرجع.ص .6
- 2يومية الخبر.العدد 11:ديسمبر 2009
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-5حوصلة لهذه الفترة
إ ن تحليل الوضاع السياسية للجزائر بعد  1988يكشف لنا صورة عن التحولت
الديمقراطية في إطار التعددية ويمكن استخلص العديد من النتائج منها:
-1التراجع عن سياسة التشدد والحل المني ،واعتماد الحوار وتنوع من المصالحة بواسطة
الحوار
-2سن مرسوم مكافحة الرهاب والتخريب وإتنشاء المحاكم الخاصة لمواجهة العنف الذي
1
حدد مهلة شهرين للعناصر المسلحة لتسليم أتنفسهم.
-3ةقاتنو ن الوئام المدتني والمصالحة الوطنية الذي جاء به اليمين زروال.
-4ارتفاع أسعار المحروةقات ) (2000-1999أكثر من  20مليار دولر.
-5إلغاء حالة الطوارئ تنتيجة لعدم وجود مبررات ةقاتنوتنية وسياسية لتحسن الوضع المني.
-6اتنخفاض المديوتنية إلى  20سنة  2004حيث كاتنت  50في السنوات التخيرة.
-7عمليات التزوير الظاهرة للعيا ن كاتنتخابات 1991
-8عمليات العنف والغتيالت داتخل ةقصر الرئاسة أبرزها اغتيال الرئيس محمد بوضياف
وبعدها اغتيال ةقاصدي مرباح لعملهم على محاربة المافيا المالية
-9هشاشة الةقتصاد الجزائري وتبعيته للسواق العالمية وحرماتنها من الستقللية المالية.
-10تدهور الوضاع الجتماعية ،تنتيجة ارتفاع حجم البطالة واتنخفاض القدرة الشرائية

2

-11غياب الديمقراطية عمل على تواصل وجود المعارضة
-12تعيين رؤساء الدولة دو ن اتنتخابات شكل استياء داتخل الحزاب وبمثابة المأزق للبقاء
3
على النظام دو ن شرعية
-13التنتخابات في الجزائر الية لستمرار وتثبيت وبقاء اركا ن النظام
-14تغييب دور الشعب في العملية التنتخابات
- 1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية.العدد 1،اكتوبر  ،1992ص .18-17
 .2العدد .3الجزائر -الوضع الحزبي في الجزائر منذ  1962الى يومنا هذا .المجلة الجزائرية للعلوم القاتنوتنية
والةقتصادية والسياتسية.مجلد 18
- 3زمام ،تنور الدين ،السلطة الحاكمة والخيارات التنموية بالمجتمع الجزائري .لبنا ن :دار الكتاب العربي.2002 ،ص
.199
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-15فقدا ن الثقة بالقيادات وغياب آليات التداول على السلطة وعدم وجود فرص للمشاركة
في القرار واتختيار تنفس الشخص.
-16توفر الموال لرتفاع المحروةقات التي ساهمت في الفساد ل التنمية وجعلت السلطة
الحاكمة تتجاوز الحزاب لشراء السلم.
لقد كاتنت مرحلة الرؤساء الثلثة من الشاذلي و محمد بوضياف و اليمين زروال مرحلة
ضعف وذلك لتوليهم الحكم في طروف صعبة جدا،كاتنت الدولة مهددة بالرهاب واتنعدام
المن والفوضى واتنهيار اةقتصادي جراء فراغ الخزينة الدولة بسبب اتنخفاض اسعار
البترول ،وكثرة الغتيالت و اعمال العنف التي طالت الرئيس بوضياف
وتميزت مرحلة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الوفرة المالية وذلك جراء ارتفاع اسعار
البترول ،ما ادى الى تحسن الظروف المعيشية للمجتمع الجزائري و توفير المن باتخاذ
التدابير اللزمة للتقليل من الرهاب
وكاتنت هذه الفترة من اصعب المراتخل و اتخطرها حيث تخلفت اثارا كبيرة مست مختلف
تنواحي المجتمع الجزائري.

13

13
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الخلفية التاريخية للعملية التنتخابية في الجزائر

تنتناول في هذا الفصل الرابع التنعكاسات و الخلفيات التاريخية للتنتخابات و ما تركته من
اثار على المجتمع الجزائري ،حيث جعلت التنتخابات المجتمع يعاتني من جراء ممارسات
الحكام من تخلل اتنعدام المصداةقية فيها و النزاهة جعلت الشعب الجزائري ،يبتعد عن كل
أجواء التنتخاب وممارساتها وعدم مبالته بها ومقاطعة أغلبية الشعب الجزائري للتنتخابات
وتنتناول كذلك في هذا الفصل الرابع التنعكاسات الةقتصادية و السياسية التي جعلت من
الشعب الجزائري يعزف عن التنتخاب ول يبالي بموعد التنتخاب .

-1العزوف التنتخابي
يرى معظم المحللين السياسيين إ ن الغلبية الصامتة هي هؤلء الناس الذين ظلمهم النظام
وذلك ل ن أغلبيتهم تتشكل من مثقفين وعقلء غير إ ن صمتهم حسب هؤلء المحللين لن
يدوم طويل وسيأتي اليوم الذي ينتقضو ن بقوة لتغيير الواةقع.
بينما يذهب تنسبة من المحللين إلى العتقاد با ن هذه الغلبية هي تلك الفئات التي تمسك
العصا من الوسط بين النظام والمعارضة ،فل تنخرط في العملية اتنحياز إلى إي حصة،
وتترةقب الفرصة المواتية لتدتخل المعترك تأييد للحصة التي تقدم لها ما يقنعها بضرورة
دعمها.
إما البقية الباةقية من المحللين فتنفي وجود هذه الغلبية كفئة منسجمة سياسيا وترى أتنها
تتكو ن من هؤلء الناس اللمبالين بالسياسة ،المنصرفين إلى إدارة شؤوتنهم.
يعود الحديث السياسي والعلمي عن"الغلبية الصامتة"إلى البدايات الولى للتنتخابات
التعددية ،وةقد تذرع بها أول المنهزمو ن في تلك الستحقاةقات بحجة إ ن الناس ل ينتخبو ن ول
يشاركو ن في التجمعات والحتجاجات يرفضو ن العملية السياسية وتنتائجها .وظل الجدل
ةقائما حول ماهية هذه "الكتلة الصامتة"وحجمها الحقيقي...وكاتنت تنسبة المشاركة في
الستحقاةقات الوطنية هي المقياس الذي عادة ما يلجا إلية لتحديد هذه الغلبية وتعريفها،
رغم شكوك حول الرةقام الرسمية وتهم تشكيك بتضخيم تنسبة المشاركة.
فمنذ توةقيف المسار التنتخابي عام  1992والظاهرة تشهد تناميا مضطردا إلى إ ن وصل
درجة اضمحلل فيها عدد المشاركين في الستحقاةقات التنتخابية بمختلف أتنواعها إلى اةقل
من تنصف الهيئة الناتخبة ،بطريقة تؤكد إ ن عوامل ساهمت في التراجع الرهيب للهتمام
1
الشعبي بالعملية التنتخابية.
وتراجعت تنسبة العزوف عن صناديق الةقتراع في رئاسيات  16تنوفمبر  1995التي تعد
أول اتنتخابات تعددية رئاسية في الجزائر عن تلك المسجلة ةقبل وةقف المسار التنتخابي عام
1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجريدة الرسمية،العدد.22،2009.ص .4

13

الفصل الرابع

الخلفية التاريخية للعملية التنتخابية في الجزائر

 1991حيث ةقرابة  25في المائة من الناتخبين لم يتوجهوا إلى مراكز الةقتراع حسب النتائج
الرسمية التي أعلنها المجلس الدستوري 1،وفي التنتخابات الرئاسية لعام  1999والتي فاز
فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بنسبة ةقاربت 74في المائة من الصوات في سباق
2
تحول إلى استفتاء بعد استفتاء بعد اتنسحاب المتنافسين الستة عشية السباق.
ولم تختلف تنسبة المشاركة في تلك التنتخابات عن سابقاتها حيث سجل عزوف ما تنسبته 40
في المائة من الناتخبين عن مراكز الةقتراع مسجل ارتفاعا مقارتنة برئاسيات  1995وفي
التنتخابات الرئاسية  2004حيث سجلت تنسبة العزوف ب 25حسب الرةقام الرسمية بشكل
أكد تنسبة العزوف التنتخابي رغم حجمها في الجزائر إل إ ن متابعة كل الستحقاةقات السابقة
يؤكد أتنها ترتفعا كثر عندما يتعلق المر باتنتخابات برلماتنية أكثر ما هو المر بالنسبة
للرئاسات.
وفي رئاسيات  2009والتي كاتنت محسومة سلفا للرئيس بوتفليقة بعد تعديله للدستور سجل
فيها تراجع عن العزوف ليصل  25في المائة حسب الرةقام الرسمية بشكل أكد إ ن تنسبة
العزوف التنتخابي رغم كبر حجمها في الجزائر إل إ ن متابعة كل الستحقاةقات السابقة يؤكد
أتنها ترتفع أكثر عندما يتعلق المر بالتنتخابات البرلماتنية أكثر ما هو المر بالنسبة
للرئاسات.

- 1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،تنفس المرجع.ص .4
- 2الرياشي ،سليما ن .المزمة الجزائرية :الخلفيات التساتسية والجتماعية والةقتصادية والثقافية ،بيروت :مركز للدراسات
الوحدة العربية.1996 ،ص .85
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أتسباب العزوف التنتخابي:
*التزوير :ل ن التنتخابات في الجزائر تسير عكس القاعدة تماما فالمقاطعو ن أكبر بكثير من
الذين ينتخبو ن ،ل ن الناس ل يرو ن في التنتخابات فرصة للتعبير ،وفقدوا كل شهية في
الدلء بالصوت طالما النتائج محسومة مسبقا.
*اللمبالة :هناك ثلثة فئات من المقاطعين للستحقاةقات التنتخابية:
صنف من المواطنين الذين ل يعيرو ن اهتماما بالسياسة ول يبالو ن بالتنتخابات تنهائيا،
وهؤلء هم الغلبية الغالبة المقاطعين ،وصنف ل ينتخب لتنه يرى إ ن التنتخاب ل معنى
له ،والنتائج محسومة مسبقا وبذلك فهؤلء ل يجدو ن محفزا على التنتخاب ،وصنف ثالث
وهو من المناضلين الذين يستجيبو ن لمواةقف أحزابهم فكل التنتخابات عرفت دعوات
المقاطعة.
وإذا استندتنا إلى الستحقاةقات التنتخابية كمعيار لقياس حجم أو تنسبة هذه الغلبية ،رغم إ ن
هذا المعيار غير دةقيق لما يشوبه من تضخيم لنسب المشاركة تخدمة لترتيبات سياسية
ورسائل للتغطية عن الواةقع والحريات السيئة في الجزائر ،وبصفة عامة العزوف التنتخابي
في الجزائر هي إداتنة وتنديد بالممارسات السلطة ،أسلوب اتخر الذي يعبر عن الغضب
1
والسخط بالصمت.

-2إشكالية التداول على السلطة
إ ن تحليل الوضاع السياسية للجزائر ما بعد سنة  1988يكشف أو يقدم لنا صورة عن
التحولت الديمقراطية في إطار التعددية الحزبية والتنفتاح السياسي والسعي إلى محاولة
إتاحة فرص جديدة للمشاركة السياسية لفئات مختلفة من المجتمع.

ويرى الكثير من المختصين والمتتبعين في الحياة السياسية ،والعلةقة بين السلطة والمجتمع
عدم حدوث تغيرات جوهرية في العلةقة التي تربط بين الحاكم والمحكوم ،غير إ ن حرص
السلطة الحاكمة على إضفاء الشعبية والفعالية في إدارة ةقواعد العملية السياسية للوصول إلى
ترسيخ الحكم الراشد في المجتمع وتجسيد مفاهيم الشفافية والتنفتاح والحوار.
وهكذا اتنتقل النظام السياسي الجزائري إلى الممارسة الديمقراطية وآليات تطوير الداء
السياسي من تخلل العتماد على مبدأ التداول على السلطة وإشراك المواطنين في الحياة
السياسية عن طريق تنظيم اتنتخابات يراد لها تكو ن إ ن تكو ن حرة ،وتنزيهة وتعددية.

- 1الرياشي ،سليما ن .مرجع سابق.ص70.
13

الفصل الرابع

الخلفية التاريخية للعملية التنتخابية في الجزائر

غير إ ن التراجع عن المكسب الديمقراطي بعد تدتخل المؤسسة العسكرية ،وتوةقيف المسار
التنتخابي الذي فازت فيه الجبهة السلمية للتنقاذ ،دتخول الجزائر في دوامة العنف و
العنف المضاد؛مما أدى إلى تدهور الوضع المني و تنشوء حالة من الستقرار امتداد تخاصة
)،(1992وهي الفترة التي شهدت أكثر إحداث دموية أبرزها اغتيال الرئيس محمد
بوضياف إضافة إلى سلسلة اتنتهاكات حقوق التنسا ن تخاصة فيما يتعلق بالحريات الساسية
للفرد ،وجاءت اتنتخابات تنوفمبر ،1995التي فارفيها المرشح "اليمين زروال"كبداية لعهد
جديد وصف بعهد استرجاع الجزائر لهيبتها والسعي لبناء دولة المؤسسات و احترام حق
الشعب في اتختيار من يمثله بكل شفافية ،و العمل بقواتنين الجمهورية ،وذلك من اجل من
التأسيس لمرحلة جديدة تعد بالتنمية و الستقرار و الرفاهية.
لقد ةقام الرئيس الجديد آتنذاك بتعديل الدستور ) ،(1996وهو الدستور الذي أةقرب بثنائية
السلطة التشريعية من تخلل استحداث غرفة ثاتنية للبرلما ن هي" مجلس المة " واستحداث
القضاء ،كما أسس مجموعة من المجالس الستشارية" :المجلس العلى للغة العربية
1
والمجلس الوطني الةقتصادي والجتماعي".
وبعد إعل ن الرئيس "اليمين زروال " تقليص عهدته التنتخابية وتنظيم اتنتخابات رئاسية
2
مسبقة دو ن الترشح فيها ،وتم اتنتخاب السيد "عبد العزيز بوتفليقة" رئيسا للجمهورية
بعد اتنتخابات أفريل  ،1999الرئيس الجديد بدا مسيرته الصلحية بالعمل على إرجاع
المن والسلم للبلد التي تضررت من ةقرابة عشرية من سنوات العنف ،وبدا مسعاه طرح
مبادرة الوئام المدتني الذي استفتي فيه الشعب الجزائري في سبتمبر  ،1999وهو المسعى
الذي يسمح بإعادة تدريجية للمن.
كما فتح مشاريع إصلحات اتنصبت على المجالت السياسية والةقتصادية والتربوية
والقضائية وذلك في إطار الصلح الشامل لهياكل الدولة ولقد شهدت الجزائر اتنتخابات
 ،2004التي عملت على إضفاء تنوع من الشرعية الضافية على النظام السياسي وبالمقابل
ساهمت مدا تخيل النفط المرتفعة في تحسين الوضع المالي للدولة و تمكينها من التسديد
الجزئي لديوتنها الخارجية البعيدة و المتوسطة المدى ،وفتح ورشات الستثمار والتخطيط
والتنمية في إطار ما عرف ببرتنامج التنعاش الةقتصادي توازي مع طرح ميثاق السلم
3
والمصالحة الوطنية) (2005وما تلها من المواعيد التنتخابية الرئاسية ).(2009
ويمكن تقسيم إشكالية التداول على السلطة إلى مراحل تمثلت في الفترة الولى التي كاتنت
من 1992-1989
-1 1طه،احمد.البعاد السياسية للشراكة بين اروباو إفريقيا.السياسة الدولية؛العدد .141.2002ص .661

- 2متيكس ،هدى" .توازتنات القوى في الجزائر" .مجلة المستقبل العربي؛ العدد .172بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية.1993 ،ص .30
- 3تنفس المرجع ،ص .30
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وكات هذه المرحلة بداية تشكل الحزاب وإمكاتنية التداول وتحقيق الشرعية ،رغم ا ن
الصلحات اعدت من طرف واحد )السلطة الحاكمة( إل إ ن توةقيف المسار التنتخابي
وتعطيل بناء تجربة الديمقراطية والتداول السياسي عمل عكس ذلك وةقد تميزت ب :ةقيادة
1
ةقيادة الحكومات بشخصيات عسكرية ،في إطار تقسيم المهام لتحقيق التواز ن الداتخلي.تحالف بعض الحزاب مع المؤسسة العسكرية ضد بعضها لم يخدم الديمقراطية بل أدىإلى تشويهها وفشلها.
بروز ثلث أحزاب متقاربة مع بعضها البعض شكل تنواة لبداية بناء وتعزيز الديمقراطيةوالتداول ،رغم إ ن السلطة عملت على تسهيل إتنشاء تعدد الحزاب والجمعيات لتقسيم القوى
السياسية.
تميزت العلةقة بين الحزاب والسلطة بعدم التقيد بالضوابط القاتنوتنية والتخلةقيةالمنصوص عليها في ةقاتنو ن  5جويلية  1989المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي
واتنعدام الديمقراطية داتخل الحزاب وفيما بينها.
2

-تدتخل الجيش في السياسة تأكيد على بروز الجيش كقوة مؤثرة منذ الثورة إلى اليوم.

التداول لم يشمل السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ول السلطة التشريعية
ما عدا المجالس المحلية لفترة ةقصيرة ،ل ن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة دو ن ةقيد
أو شرط ،إ ن التداول الفعال يتطلب استقرار الحكومات ووجود برلما ن ذو أغلبية مع وجود
لمعارضة ةقوية ليست ضعيفة أو منقسمة.
الوضعية الةقتصادية تميزت بشح الموارد الولية واتنخفاض سعر برميل النفط حيث وصل
التنخفاض حوالي 8دولر.
اتسمت عملية التنتقال والصلحات بواسطة العنف منذ احداث أكتوبر وتدتخل الجيش ثلث
3
مرات احداث أكتوبر  ،1988احداث  ،1991احداث جاتنفي .1992
فترة التنتخابات الرئاسية  1995وتعديل الدستور الثاتني 1996و تحديد مدة التداول على
السلطة.
تميزت هذه الفترة بعودة المسار التنتخابي وذلك من تخلل تنظيم اتنتخابات رئاسية في 16
افريل  1995واعتبار التنتخابات كأحد الحلول لتخراج البلد من الزمة ،وبناء ديمقراطية
حقيقية أساسها التنتخابات التي تضمن المشاركة والتداول على السلطة وتحقيق الشرعية،

- 1احمد زايد ،الزبير عروس ،النخب الجتماعية حالة الجزائر ومصر .القاهرة :مكتبة مدبولي.2005 ،ص .134
 - 2مزرود ،حسين .الحزاب والتداول على السلطة في الجزائر) .(2010-1989مرجع سابق.ص .184
- 3تنفس المرجع.ص .184
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حيث يعتبر إعل ن الحوار من طرف الرئيس اليمين زروال الذي سيكو ن مباشرة مع الشعب
1
بالتنتخابات وعلى الحزاب الستعداد لذلك.
إ ن سعي النظام إلى تنظيم اتنتخابات ،لقيت الرفض من طرف الحزاب القوية التي ةقاطعتها
وعبرت عن رفضها لي إجراء أو تنظميها ةقبل التفاق مع السلطة الحاكمة على أهم
2
القضايا السياسية المهمة.
دستور  1996يعتبر الدستور الثاتني في البلد
ةقبل اتنتهاء العهدتين طرحت مسالة تعديل الدستور والعهدة الثالثة لضما ن استمرارية السلطة
الحاكمة ويعود ذلك إلى تخطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم  4جويلية 2006
الذي أعلن المبادرة تعديل الدستور حتى ينهي الخلط بين النظام البرلماتني و الرئاسي
وصرح عن استشارة الشعب حول التعديلت ":وطبقا لما تخوله لي صلحياتي الدستورية
ادعوا المواطنات و المواطنين إلى الدلء برأيهم في التعديلت المقترحة حول الدستور و
التي سنضعها أمام أيديهم ةقريبا للطلع عليها و النظر فيها واثقا في حكمة شعبنا و سداد
3
راية وحسن اتختياره.
الرئيس بوتفليقة طرح في برتنامجه التنتخابي سنة  1999عند ترشحه تحقيق المصالحة
الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية وترسيخ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي
4
على السلطة وتكريس دولة القاتنو ن.
وفي  2008يتراجع ويعدل الدستور وةقبله في  1988كا ن ضد التعددية الحزبية داتخل
اللجنة المركزية للحزب الواحد ،لكن تأجيله وتعديله باسطة غرفتي البرلما ن يوم  12تنوفمبر
2008بعد اتنعقاد البرلما ن بغرفتيه بعد تمرير ةقاتنو ن السلم والمصالحة وتهميش الحزاب
واتنقسامها والعتماد على المنظمات الجتماعية التي ل تملك البعد الوطني حتى يسهل
استمرار النظام.
مع العلم فا ن رئيس الجمهورية لول مرة يلتقي بغرفتي البرلما ن منذ وصوله للسلطة حيث
صوت  500تنائب تنعم ،امتناع  8تنواب ،اعتراض 21تخاصة من حزب التجمع من اجل
الثقافة والديمقراطية الذي وةقف وصوت ضد تعديل الدستور وفتح العهدات واعتبر إ ن
التعديل يؤدي إلى الطابع الشخصي للنظام ،كما رفضت جبهة القوى الشتراكية غير
المشاركة في البرلما ن التعديل وفتح العهدات.
مرحلة الفترة الممتدة من 2010-1999
- 1لوتنيسي ،رابح.ص .262
- 2جابي ،تناصر ،مرجع سابق.ص .162
- 3تخطاب الرئيس يوم  4جويلية  2006بمناسبة إحياء عيد الستقلل الرابع والربعين.
- 4تناظم ،عبد الجاسور .مرجع سابق.ص .99
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وكاتنت هذه المرحلة غنية بالحداث والتنتخابات المختلفة والمتعددة ،وتمثلت تلك في
الحداث في توفر الموال التي ساهمت في الفساد وليس التنمية ،وفي التقيد والتراجع
الرسمي عن التداول على السلطة وةقد تميزت بما يلي:
التنتخابات في الجزائرالية لتثبيت أركا ن النظام وتنخبه وبقائه واستمراره وليس تغييره جعلالمواطن ل يقبل على العملية
من سمات التراجع عدم اعتماد الحزاب وسيطرة السلطة التنفيذية وتحالفها مع المؤسسةالعسكرية وغياب حكومة الغلبية وحرية التعبير ،وتعاةقب الجيال.
استمرار ضعف المشاركة التنتخابية التي تنقص من مصداةقية عملية التداول على السلطةكما حدث في التنتخابات التشريعية والمحلية لعام .2007
غياب الديمقراطية عمل على تواصل وجود المعارضة في الداتخل والخارج للنظامالسياسي يشبه مرحلة الستينات والسبعينات
ضعف بناء الدولة الحديثة ودولة القاتنو ن لغياب دور القضاء في الشراف على مراةقبةإعداد القوائم وتنظيم التنتخابات وليس الدارة )وزارة الداتخلية(
ضعف الحزاب ل ن الكثير منها ل يملك مقومات الحزب وغياب الديمقراطية والتداولعلى السلطة داتخل الحزب ،وبروز ظاهرة البيع السياسي أتنتج ظاهرة التنقلبات والحركات
التصحيحية داتخلها بالضافة إلى اتختراةقها التلعب بها بواسطة مصالح المن التي تعمل
1
على تقسيمها.
-3المعارضة
إ ن المعارضة السياسية الجزائرية ليست وليدة مرحلة التعددية الحزبية التي كرسها دستور
 23فبراير  1989بل تزامن ظهورها مع تشكيل أول سلطة سياسية حاكمة بعد الستقلل ،
وكا ن ذلك بتاريخ  15أكتوبر  1963أين تنال السيد أحمد بن بله ثقة الشعب الجزائري كأول
رئيس للجمهورية الجزائرية بعد الستقلل في استفتاء شعبي صوت فيه الشعب الجزائري
بالغلبية المطلقة لصالح الرئيس الجديد الذي كا ن ةقد ترأس أول حكومة جزائرية بعد
الستقلل بتزكية من المجلس التأسيسي بتاريخ  26سبتمبر . 1962
بذلك كا ن تأسيس أول سلطة دستورية في الجزائر التاريخ الرسمي لميلد السلطة المضادة
ممثلة في المعارضة السياسية  ،حيث أ ن تاريخ تشكيل أول حكومة جزائرية بعد الستقلل
صادف العل ن عن تأسيس أول حزب جزائري معارض بقيادة الرئيس الجزائري الراحل
محمد بوضياف تحت تسمية )) حزب الثورة الشتراكية (( بعد الخلف مع ةقادة الثورة
- 1البراهيمي ،عبد الحميد .في أصل المزمة الجزائرية) .(1958-1999لبنا ن :مركز دراسات الوحدة العربية،
.2001ص .241
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حول تنظام الحكم بين الحادية و التعددية الحزبية  ،فمحمد بوضياف كا ن يرى أ ن جبهة
التحرير الوطني هي حزب الثورة و التحرير و أتنه باستقلل الجزائر يتعين فتح المجال أمام
التعددية الحزبية و هو المر الذي رفضته السلطة الحاكمة آتنذاك  ،حيث أصدرت في وةقت
لحق المرسوم رةقم  297 / 63المؤرخ في  14أوت  1963المتضمن منع إتنشاء
الجمعيات ذات الطابع السياسي  ،و مع هذا المنع واصل ةقادة الثورة المعارضين في تأسيس
أحزاب سياسية كا ن من أهمها العل ن عن تشكيل جبهة القوى الشتراكية بقيادة حسين ايت
احمد في شهر سبتمبر  1963كنتيجة طبيعية للخلف بينه و بين الرئيس أحمد بن بله
بخصوص السياسة التسلطية التي اعتمدتها جماعة بن بلة في الحكم غداة الستقلل حسب
رأيه فضل على هذا الحزب أعلن السيد كريم بلقاسم عن تأسيس الحركة الديمقراطية
للتجديد الجزائري  ،كما أأعلن عن تشكيل الحزب الشتراكي للعمال و حزب الطليعة
1
الشتراكية الذي أأسس
سنة  1966بعد حركة التصحيح الثوري التي ةقام بها الرئيس هواري بومدين على الرئيس
أحمد بن بلة في  19جوا ن  1965و التي أطاحت بنظام هذا التخير ،و هو الحزب الذي
يعتبر امتدادا للحزب الشيوعي الجزائري لذلك جمع مناضلين من الحزب الشيوعي و بعض
اليساريين من جبهة التحرير الوطني .
فشلت مختلف هذه الحزاب السياسية في أ ن تتشكل كقوة معارضة للسلطة السياسية آتنذاك،
فحسين ايت احمد أعلن استقالته من المجلس التأسيسي الذي اتنتخب كعضو فيه عن دائرة
سطيف و حمل السلح ضد حكم الرئيس أحمد بن بلة ،فتم إيقافه في مدينة تيزي وزو وحكم
عليه بالعدام وهو تنفس المصير الذي عرفه الرئيس محمد بوضياف و حزبه المسمى حزب
الثورة الشتراكية ،حيث تم توةقيفه و محاكمته بتهمة التآمر على أمن الدولة و حكم عليه
بالعدام  ،وبعد ثلث أشهر من سجنه أطلق سراحه فاتنتقل للعيش في سويسرا ثم فرتنسا
وحط الرحال في المغرب لسنوات طويلة  ،أما مصير كريم بلقاسم فكا ن الكثر سوء حيث
اغتيل في ظروف غامضة بتاريخ  18أكتوبر  1970بفندق في مدينة فراتنكفورت
اللماتنية .
إ ن ما ساهم في عدم تنجاح هذه النواة الولى للمعارضة السياسية في الجزائر هو أتنها تشكلت
تخارج الطر الدستورية والقاتنوتنية التي تحظر إتنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي بنص
المادة  23من دستور  10سبتمبر  1963التي تنصت على أ ن جبهة التحرير الوطني هي
حزب الطليعة الوحيد في الجزائر ،وأضافت المادة  24من تنفس الدستور على أ ن تتولى
جبهة التحرير الوطني تحديد سياسة المة و توجيه عمل الدولة و تراةقب عمل المجلس
الوطني والحكومة ،لذلك تم منع إتنشاء الحزاب السياسية المعارضة التي أوجدت لها السلطة
بديل يتمثل في التأسيس للمعارضة داتخل أجهزة الحزب الواحد و تحت إشرافه،

1

تخضري ،حمزة .المعارضة والغتراب السياسي في الجزائر.المسيلة ):د ،ن(13
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بإعداد دستور جديد عرضه على الشعب الجزائري بتاريخ  23فبراير  1989للستفتاء ،
وكا ن ذلك بمثابة بداية تاريخ التعددية السياسية الحزبية المعترف بها دستوريا  ،حيث تنصت
المادة  41من هذا الدستور على العتراف بالحق في إتنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي
على أتنه ل يمكن أ ن يتذرع بهذا الحق لضرب الحريات السياسية و الوحدة الوطنية
والسلمة الترابية و استغلل البلد و سيادة الشعب .
أةقبلت معظم الفعاليات السياسية المعارضة في الجزائر على وزارة الداتخلية لتشكيل أحزاب
تطبيقا للدستور الجديد حيث وصل عدد الحزاب التي تم اعتمادها في فترة وجيزة إلى 60
حزب كاتنت في معظمها تدعي أتنها معارضة للنظام القائم  ،وهي الحزاب التي يمكن
تقسيمها إلى ثلث فئات في تقديرتنا أحزاب إسلمية و أحزاب يسارية وأحزاب ديمقراطية .
أ ن العودة إلى المؤسسات الدستورية تطلب من الجزائر جهودا كبيرة بداية من تأسيس
المجلس العلى للدولة والمجلس الوطني الستشاري تخلل المرحلة التنتقالية الولى 1992
 1994ثم عقد تندوة الوفاق الوطني و تشكيل المجلس الوطني التنتقالي و رئيس الدولةتخلل المرحلة التنتقالية الثاتنية  1995 – 1994و كاتنت العودة إلى بناء الصرح
المؤسساتي كما أطلق عليه الرئيس السابق اليمين زروال باتنتخاب رئيس الجمهورية في 16
تنوفمبر  1995ثم المجلس الشعبي الوطني و المجالس الشعبية البلدية و الولئية و مجلس
المة سنة 1997
إ ن هذه المعارضة السياسية البعيدة عن مرجعيات و تطلعات الشعب الجزائري بهذا الشكل
غير جديرة و ل مؤهلة لقيادة الشعب الجزائري لذا بات من الواضح أتنه يتعين عليها القيام
بمراجعات لفكارها و تخطاباتها و برامجها ةقبل التفكير في استمالة الشعب الجزائري الذي
لن تنال ثقته ما بقيت على هذا الشكل .
كما ا ن المعارضة في الجزائر تمارس عليها السلطة الةقصاء والتضييق من تخلل القيود،
وكذلك حرماها ماديا حيث ا ن تنظيم المهرجاتنات ومواكبة التأييد تكو ن من تخلل الدعم
المالي الذي تتحصل عليه الحزاب )عقارات ل ةقامات مقرات وطنية ومحلية 200،الف
دينار جزائري سنويا عن كل تنائب برلماتني و  15مليو ن دينار جزائري لكل مرشح
1
للتنتخابات الرئاسية( وهذه المزايا تحرم منها المعارضة.
من أكبر مظاهر عجز المعارضة في الجزائر هو عدم ةقدرتها على تأطير المناضلين وفق
برامجها وفلسفتها و رؤيتها للعمل السياسي  ،لذلك تجد صعوبة كبيرة في وضع ةقوائم
المترشحين لمختلف المناسبات التنتخابية فتجد معظم المترشحين من غير المنخرطين أو
المناضلين داتخل هذه الحزاب فيخضع الترشيح و الترتيب لمعايير متعددة ل علةقة لها
بالنضال والكفاءة والخبرة داتخل هياكل الحزب بل يخضع لمعايير الولء من جهة وما يقدمه
المترشح للحزب من امتيازات مادية من جهة أتخرى  ،وهو ما ساهم في إتنتاج أسوء ظاهرة
- 1الشامي ،حسن" .تقرير التحول الديمقراطي في الجزائر"؛ العدد .3705الجزائر :جريدة الحوار.2012 ،ص .16
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سياسية في الحزاب الجزائرية وهي ظاهرة التجوال السياسي التي تجعل من السياسيين في
أحزاب السلطة تارة وفي أحزاب المعارضة تارة أتخرى  ،وةقد سجلنا بارتياح في هذا الصدد
تضمن مسودة تعديل الدستور المقدمة من طرف رئاسة الجمهورية للحزاب السياسية في
إطار المشاورات حضر التجوال السياسي بإعل ن منع التنتقال من التشكيلة السياسية التي
اتنتخب المترشح بعنواتنها في المجلس الشعبي والوطني ومجلس المة بعد اتنتخابه .
تخلصة ما تقدم أ ن المعارضة السياسية في الجزائر مازالت بعيدة جدا عن تطلعات الشعب
الجزائري مادامت بعيدة عن تخصوصياته وعاداته وتقاليده مرتبطة بأفكار وإيديولوجيات
غريبة عنه ل يمكن بأي حال من الحوال أ ن تفرض عليه  ،لذلك بات من اللزم على
الحزاب السياسية المعارضة أ ن تعيد التأسيس لها على أسس متينة تبدأ بتكوين المناضلين
اللذين يشرفو ن على التأطير الحياة السياسية وصياغة البرامج التي تتناسب مع المجتمع
الجزائري وتقدم له البدائل المختلفة على ما هو متاح من طرف السلطة الدستورية المنتخبة
هذا إضافة إلى إضفاء الشفافية والديمقراطية داتخل هذه الحزاب أول وةقبل كل شيء حتى
يمكن أ ن تشكل تنماذج حزبية تستقطب المواطن الجزائري ويمنح لها الثقة لتسيير شؤوتنه
1
العمومية الوطنية والمحلية وعندئذ يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي في الجزائر

 - 1تخضيري  ،حسن  .مرجع سابق.ص .4
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-3التنعكاتسات السياتسية
أتنشأت الحزاب السياسية في الجزائر بموجب دستور  ،1989وبالتالي طوةقت سلطــة
جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم منذ الستقلل ،ودتخلت الجــزائر عهد التعدديــــة
الحزبية فـــي غياب تقاليدها وعدم التشبع بقيمها ومبادئها المتمثلة في ةقبول التخر
والعتراف به وهي مسألة ل غنـى عنها لتجسيد الديمقراطية .وبالتالي فغالبية الحزاب
السياسية وعلى رأسها ةقادتها ،كاتنوا يعبرو ن عـن رفضهم ،للتعايش فيما بينهم ،بحيث اتنتقد
رئيس حزب التجديد الجزائري "تنور الدين بو كروح "النظـام ،واستعمل كلمة "مكافحة"
لتعبيره عن النظام السياسي حيث ةقال :كما صرح الرجل الثاتنـي في " الجبهة السلمية
للتنقاذ" "علي بن حاج " .<:وفي السياق ذاته ،ذهـب "سعيـد سعـدي" المين العام لحـزب
"التجمـع مـن أجـل الثقافــة والديمقراطية" أتنه سيمنع " عباسي مدتني" زعيم الجبهة
السلمية للتنقاذ من الوصول إلى السلطــة حتى وإ ن صـــووت الشعب لصالحه .وبالتالي
هذا العنــف اللفظي بين رؤساء الحزاب كا ن من السبـاب التي أدت إلــى اتنفجار الوضاع
في الجزائر بعد إلغاء المسار التنتخابــــي عندما لجأت إليه السلطات ،فتوم حــل البرلما ن
وةقدم الرئيس "الشاذلي بن جديد" استقالته المر الذي أدى إلى تعيين مجلس أعلى للدولة
بقيادة " محمد بوضياف" ،هذا المجلس أوكلت له مهمة توحيد الصف الوطني والحيلولة
دو ن استلم "جبهــة التنقـــاذ" للسلطة ،لكن ةقيامه لم يغير من المر شيئا ،فالبلد دتخلت
مرحلة الفوضى ،والتجربة الديمقراطية وصلت إلى طريق مسدود.
ةقام رئيس الدولة "محمد بوضياف" بحل حزب جبهة التنقاذ معتبرا أ ن السلم دين الجميع
1
ول يحـــق
لي جهة أو جماعة احتكاره لنفسها .فتصاعدت حالة العنف بشكل كبير حتـــــى تنالت من
"بوضيـــاف" تنفسه .وفي ظل هذه الجواء المشحوتنة ،لجأت "جبهة التنقاذ" المنحلة إلى
بلورة أساليب جديدة ذات طابع ثأري في التعامل مع السلطة السياسية من تخلل اعتمادها
على العمل السري واتنتهاجها لمعارضة غيــر مباحة ةقاتنوتنا طغى عليها طابع العنف ،في
ظل تمسك النخبة الحاكمة بالسلطة ورفضها تقديم أي تنـازلت أو دمـج للسلمييـن في
المعادلـة السياسيـة ،مـما فتـح البـاب أمـام استشــراء العنف ،بلغ درجــة التصفيات الجسدية
الفردية والجماعية من أبناء الوطن الواحد مما سمـــح بتدتخـل المـؤسسة العسكرية في الحياة
السياسية بقوة وجلء .وةقد سعى السلميو ن إلى برهنة ثبات ةقوتهـــم من تخلل دتخولهم في
مواجهات عفيفة مع ةقوى المن ،وةقد آلــت دوامة الرهاب والقمـــع التي تلت هــــذه
الحداث إلى أزمة داتخلية ،فكا ن كل من" الحركة السلمية المسلحة" ،و" الجيش السلمي
للتنقــــاذ" ،و"الجماعة السلمية والمسلحة" ،و" الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في صلب
 - 1رزاةقي ،عبد العالي  .الحزاب السياتسية في الجزائر خلفيات وحقائق ،ج  ،1الجزائر :المؤسسة الوطنية للفنو ن
المطبعية ،1990 ،ص.61 :
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الحركة التمرديــــة التي أطلقت حملة ضد الحكومة والجيش والمدتنيين والمفكريـن
والصحافييـن.
وسط أجواء العنف تابعت المؤسسة العسكرية مفاوضاتـها مع الجماعــــات المسلحة ،حتى
في الفتـرة التي كاتنت تسعى فيها إلى إلغائها .وبعد تولي الرئيس " اليمين زروال" الرئاسة
فــي يناير  1994توصـــل إلــى توةقيع هدتنة في  21سبتمبر  1997بيـــن السلطة والجيش
السلمي للتنقاذ بقيادة "مدتني مزراق" الذي أمر في بيا ن أتباعه بوةقف الهجمات ابتـداء من
أكتوبر  1997وحض فيه الجماعات التخرى بالقيام بالمثـــــل  ،غيــر أ ن عــددا كبيرا من
المسلحين بمن فيهم المنشقين عن "مدتني مزراق" رفضوا التنصياع ،فتوالت المذابح
الجماعية بحق المدتنيين مابيـــن ديسمبر  1997و يناير ) 1998مجــــزرة بن طلحة،(...
وكاتنت الخسائر هائلة حيث بلغ عدد القتلى تنحو  150ألف ةقتيـــل و بين  7آلف و 10
ألف مفقود ومليو ن متشرد ،وإضرار طالت البنية التحتية والةقتصاد الوطني المنهـك طيلة
1
فترة التسعينات

-4التنعكاتسات الةقتصادية
على الرغــم من أ ن أحــداث أكتوبر 1988م أفـضت إلى تغييــرات سياسية مهمة وفي
مقدمتها حق إتنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي ومنـح البرلما ن صلحيـــــات واسعة
تجعل منه أكثر فاعلية ،إل أتنها في الصل كاتنت احتجاجا على الوضع الةقتصادي ،بسبب
تفاةقم الفشل الةقتصادي منذ سنة 1986م عندما اتنهارت أسعار النفط دوليا ،وأدى ذلك إلى
تقلص محسوس في الموارد المالية ،وارتفاع المديوتنية وتزايد تنسبة البطالة في صفـــــوف
المواطنين بالضافة إلى تخفيض ةقيمة عملة الدينار الجزائري بــــــــ  50بالمائة وتحرير
السعار وتجمـيـد الرواتب ...كل هذا أدى إلى اتنتفاض الشارع الجزائري .لكن بعد عملية
التحول التي عرفتها الجزائر ،وما رافقها من عدم استقرار سياسي لم يطل هذا الستقرار
المجال السياسي فحسب ،بل تعداه إلى المجال الةقتصادي حيث تدهور النسيــج الةقتصــادي
بسبب غياب الستثمارات الضرورية لصياتنة وتجديـــد المعدات والتجهيزات إضافة إلى
تفاةقم الديو ن الخارجية وبالخصوص الديو ن القصيرة الجل والتـــي شكلت النسبة الكبر
منها ،حيث بلغت ديو ن الجزائر الخارجية سنة 1995م  32مليار دولر بعدمــــا سجلت
في تنهاية الثماتنينات  24مليار دولر أمريكي .وةقد زاد العنـف المسلح من تعميق أزمات هذا
2
القطاع من تخلل تعـرض المنشآت والمرافق العمومية التي كلفت الدولة الكثير
 - 1تخميس حزام والي .إشكالية الشرعية في التنظمة السياتسية العربية ،مع الشارة إلى تجربة الجزائر ،ط  ،1بيروت:
مركز دراسات الوحدة العربية ،2003 ،ص .183
 - 2هنتغتو ن ،صامويل .الموجة الثالثة:التحول الديمقراطي في أواخـر القـرن العشريـن؛ ترجمـة :عبـد الوهاب علوب،
الكويت :دار الصباح ،1993 ،ص .261
13

الفصل الرابع

الخلفية التاريخية للعملية التنتخابية في الجزائر

تنظرا لتنعدام النزاهة في التنتخابات وابتعادها عن المعايير مصداةقيتها جعلت المجتمع
الجزائري يبتعد عن اجواء التنتخابات وعدم مبالته بها ول يكترث لنتاءجها لعلمه با ن
التنتخابات حسومة ةقبل القيام بها مما جعل تنسبة العزوف التنتخابي ترتفع ،كما ا ن
التنتخابات تخلفت اثارا متعددة على الوسط الجزائري كما ا ن اشكالية التداول على السلطة
تخلق مشاكل عديدة و ذلك لبقاء الوضع كما هو دو ن تغيير من طرف الحكام او منح فرص
أتخرى لبقية إفراد المجتمع ،وسيطرة تنفس الشخاص على مقاليد الحكم ،
كما إ ن كا ن للتنتخابات اثار سياسية و اتخرى اةقتصادية جعلت المجتمع يتخبط فيها دو ن
عمل مسؤوليتها على تغيير الوضع وتحسينه رغم سيطرتهم على كل المكاتنات .
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خاتمة

إن التنتخابات الرئاسية في الجزائر مرت بمرحلتين المرحلة الولى و التي عرفت بمرحلة
الحزب الواحد حيث كاتنت جبهة التحرير الوطني هي الحزب الوحيد و المسؤول على تعيين
الرئيس ،مما جعل هذه الفترة من الصعب المراحل لعدم قدرة حكامها على تحسين ظروف
المجتمع الجزائري
ومرحلة مابعد 1988او ماعرف بمرحلة التعددية الحزبية التي فتحت المجال للتعدد
الحزاب قصد إعطاء حرية أكثر للشعب الجزائري للتعبير بكل حرية و ديمقراطية لكنها لم
يكن لها أي دور وزادت الوضاع سوءا وأصبحت أكثر مأساوية
:اتنطلقا من هذه يمكن استخل ص بعض النتائج
 .التعددية في الجزائر تعددية عددية أكثر منها ديمقراطية1-
.وجود المعارضة في الداخل و الخارج دليل على غياب التداول على السلطة2-
ل يمكن وصف النظام السياسي الجزائري و الحزاب السياسية أتنها ديمقراطية لعدم3-
.تطابق تنصوصها الرسمية مع محددات التداول على السلطة وهي مقيدة وجامدة
لدستور و فتح العهدات الرئاسية للفوز بالعهدة الثالثة و مساهمة الكثير من الحزاب4-
لضمان الستمرارية و بناء ديمقراطية للهيمنة و المحافظة على الوضع القائمين دون تغيير
عجز النظام في التغيير والمساهمة في التنمية وتحسين حالة الشعب رغم تحسن الوضاع5-
 .المنية و القتصادية
الحادية الحزبية التي كان فيها احتكار للترشيح لتنه يكون مرشح واحد للرئاسة6-
.الجمهورية *كثرة الغتيالت وأعمال العنف و الشغب التي عجز الرؤساء على التحكم فيها
سيطرة حزب جبهة التحرير على مقاليد الحكم دون إعطاء حرية للشعب للتعبير عن رايه7-
.بكل حرية
الحتقان السياسي والفساد القتصادي وسيطرة المافيا وغياب إستراتيجية تجنب البلد من8-
.اتنفجار اقتصادي و اجتماعي وخير دليل على ذلك كثرة الحداث التي تدور في الشارع
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عوائق التداول على السلطة المشتركة بين الحزاب و السلطة الحاكمة و عدم قبول9-
التغيير و المحافظة على الوضع القائم و فقدان الثقة الشعبية تنتيجة التنقسامات و
.الختلفات
الزمة القتصادية التي عرفتها الجزائر خلقت أوضاعا اجتماعية سياسية ،أثرت على10-
 .المجتمع الجزائري و هذا ما اتنعكس على تقييم النظام السياسي
ضعف حجم الحزاب واتنتشارها على المستوى الوطني على عدم قدرتها على تعبئة11-
الجماهير للمشاركة وعدم استطاعتها مواجهة العزوف
حصول الجزائر على مدا خيل كبيرة من عائدات ارتفاع أسعار المحروقات تسمح12-
.للنظام لشراء السلم الجتماعي
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الملحق الثالث:المادة 27-23من دستور 1963
جبهة التحرير الوطني
.المادة  : 23جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر
المادة  : 24جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة المة ،و توحي بعمل الدولة و
.تراقب عمل المجلس الوطني و الحكومة
المادة  : 25جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامح العمــيقة للجمـاهــير و
.تهذبها و تنظمها و هي رائدها في تحقيق مطامحها
المادة  : 26جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية ،و
.تشيد التشتراكية في الجزائر
ممارسة السيادة  -المجلس الوطن
المادة  : 27السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له قي مجلس
وطني ،ترتشحهم جبهة التحرير الوطني ،و ينتخبون باقتراع عام مـباتشر و سرى
.لمدة خمسة سنين
المادة  : 28يعبر المجلس الوطني عن الرادة الشعبية ،و يتولى التصويت على
.القوانين ،و يراقب النشاط الحكومي
المادة  : 29يحدد القانــون طريــقة انتــخاب النــواب في المجلس الوطني و
.عددهم ،و تشروط صلحية انتخابهم ،و نظام ما يتنافى و النيابة
و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب ،تتولى "لجنة مراجعة
السلطة و تصحيح النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس ،الفصل
.في الموضوع طبقا للشروط المحددة
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مادة  : 126يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي
.الوطني
للمجلس الشعبي الوطني ،في نطاق اختصاصاته ،سلطة التشريع بكامل
.السيادة
.يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها
المادة  : 127تتمثل المهمة الساسية للمجلس الشعبي الوطني ،ضمن
.اختصاصاته ،في العمل للدفاع عن الثورة التشتراكية و تعزيزها
يستلهم المجلس الشعبي الوطني ،في نشاطه التشريعي ،مبادئ الميثاق
.الوطني و يطبقها
المادة  : 128ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،بناء على ترتشيح من قيادة
.الحزب ،عن طريق القتراع العام المباتشر و السري
.المادة  : 129ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات
ل يمكن تمديد فترة هذه النيابة إل في ظروف خطيرة للغاية ل تسمح بإجراء
انتخابات عادية .و تثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني،
.بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية
..
.المادة  : 132النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني
.المادة  : 133النيابة في المجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد
المادة  : 134كل نائب ل يستوفي تشروط النيابة أو أصبح غير مستوف لها،
.يتعرض لسقاط صفته النيابية
102

.يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا السقاط بأغلبية أعضائه
المادة  : 135النائب مسئول أمام زملئه الذين يمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب
.فيه أو اقترف عمل مخل بوظيفته
يحدد القانون الحالت التي يتعرض فيها النائب للعزل ،و يقر المجلس
الشعبي الوطني العزل بأغلبية أعضائه ،بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات
.أخرى حسب التشريع العادي
المادة  : 136يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني
.قبول استقالة أحد أعضائه
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