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على تفضله باإلشراف " جمال معتوق" أتقدم بالشكر الجزيل للدآتور 
على هذه الدراسة، وعلى االهتمام الكبير والمتابعة المستمرة في آل مراحل 
الدراسة، فبفضل نصائحه وتوجيهاته القّيمة استطعت الوصول إلى تحقيق 

 .األفضل في هذا العمل
 مساعداته لفة بوزبرة على آوالشكر موصول أيضا لألستاذ خلي

 أن أتقدم بالشكر لكل األساتذة الذين غرفنا من معينهم يآما ال يفوتن.ونصائحه
 ةوتشرفنا بالدراسة على يديهم خالل فترة مابعد التدرج، ونخص بالذآر أعمد

 عبد ةعلم االجتماع في الجزائر  األستاذ عبد الغني مغربي، وأستاذ المنهجي
 .  الرحمان بوزيدة

 

 عبد الــغـــــني بــودبــوز
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 مقدمــــة
،كانت رياح التغيري قد هبت على كثري من دول العامل لتتحول من تمع هناية عقد الثمانينيا

 .ولتتنب يف األخري النظام الدميقراطي الليربايل األحادية إىل التعددية ومن االشتراكية إىل الليربالية
 ١٩٨٨يت عرفت حتوالت جذرية بعد أحداث أكتوبر ومل تستثن رياح التغيري اجلزائر، ال

لتعلن عن الطالق النهائي مع التوجه االشتراكي واألحادية احلزبية، وقد بينت لنا التجربة اجلزائرية 
أن عملية التحول حنوالنظام الدميقراطي ليست عملية حمسومة سلفا، كما أهنا ليست استنساخا آليا 

 .مسًعا تراكمياً خيضع باستمرار للتطوير والنقد واملراجعةلقوانني وجتربة أوروبية، بل هي 
إن الرغبة يف املراجعة والنقد، واألمل يف االكتشاف والتطوير هوما تسعي إليه هذه 

 .الدراسة، فهل كان أمراً حتميا ما وقع للجزائر طيلة عقد التسعينات أم كان باإلمكان جتاوزه
والنظم اليت يقام عليها البناء الدميقراطي لكننا مل   إنه ورغم أننا استوردنا كل القوانني 

حنصل على النظام والدولة الدميقراطية اليت متثل قيم احلرية واملساواة والعدالة، ومل تستطع عديد 
 إىل اليوم، من التأثري يف توزيع السلطة ١٩٩٢االنتخابات اليت جرت بعد إلغاء املسار االنتخايب عام 

ة املختلفة اليت يعرفها اجملتمع، بل ومازالت عملية االقتراع ذاهتا حمل شك كبري بني التيارات السياسي
يف نزاهتها وشفافيتها، فلم تكن املنظومة القانونية والدستور وكل املواثيق اليت حتدثت عن 
الدميقراطية انعكاسا لنضوج القيم واملبادئ والتقاليد الدميقراطية لدى الطبقات الشعبية والطبقة 

 تتمثل القيم الدميقراطية ومل تستطع اسية، بل حىت القوى الرافعة للواء الدميقراطية والتغيري ملالسي
 .التعبري عن صدقيتها وعن جدارة رفعها هلذا الشعار

يف املقابل جند دولة مثل بريطانيا ليس هلا دستور ينظم العالقة بني مؤسسات الدولة أوينص 
 .ملقابل تتمتع بأرقي أنواع الدميقراطية يف العاملعلى متجيد الدميقراطية، لكنها يف ا

وهوما أدى بنا إىل التساؤل عن إمكانية قيام الدميقراطية جملرد استنساخ منظومة قانونية 
 االجتماعي، ا السياسي وهي مغيبة عن واقعناتشرع للدميقراطية، وهل ميكن قيام دميقراطية يف واقعن

 .ساق اجملتمع بدء باألسرةوداخل أحزابنا السياسية وعن مجيع أن
لقد كان االنشغال الكبري يف هذه الدراسة هومعرفة أسباب تدين املمارسة الدميقراطية يف 

وقد انطلقنا . اجلزائر، يف املقابل حناول معرفة العوامل اليت أدت إىل جناح التجربة الدميقراطية الغربية
ووسيلة  ين الذي يعترب الدميقراطية جمرد آليةيف هذه الدراسة من التعريف الرباغمايت األجنلوساكسو

أ
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للحكم، حماولني فك االرتباط بني الدميقراطية واأليديولوجية، ألن التعريف األيديولوجي جيعل 
 .الدميقراطية يف اجلزائر معادية للتوجهات الشعبية ولرأي األغلبية

للواقع االجتماعي والتأكيد على وقد اعتمدنا يف دراستنا، املقاربة اليت تعترب الفكر موجها وصانعا 
 .البعد واملنهج الثقافوي وضرورته لترسيخ املمارسة الدميقراطية

وعليه ولتحقيق هدف الدراسة، قسمنا البحث إىل جانبني، تناول األول اجلانب النظري، 
 . وتناول الثاين اجلانب امليداين

املفاهيمي للدراسة وحماولة لبلورة وقد ضم اجلانب النظري ستة فصول، تناول الفصل األول اإلطار 
إشكالية الدميقراطية يف اجلزائر، وحتديد أهم مفاهيم الدراسة لغة واصطالحا باإلضافة إىل املفهوم 

ويف الفصل  الثاين وهوعبارة عن مدخل عام للدميقراطية تناولنا من خالله .اإلجرائي املعتمد
 إىل املبادئ األساسية ةنشأه وتطوره باإلضافالتعريف باملصطلح وضبط مدلوالته وماهيته وتتبع م

للدميقراطية ، أما يف الفصل الثالث فقد قمنا مبتابعة تارخيية واجتماعية لربوز الدميقراطية يف كل من 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا وذلك ملعرفة أمهية البعد الثقايف واالجتماعي يف بروز اجملتمع الدميقراطي 

 .نظام دميقراطيوأمهية هذا األخري لقيام 
يف الفصل الرابع نعرج إىل التجربة العربية، وذلك للترابط الكبري التارخيي والثقايف 
واالجتماعي بني اجلزائر والعامل العريب فاإلملام بالتجربة العربية ميكننا من تفسري كثري من الظواهر 

 .اخلاصة بالتجربة اجلزائرية
تيارات اإلسالمية ملعرفة موقع الدميقراطية يف وننتقل يف الفصل اخلامس بني األحزاب وال

ويف الفصل . اخلطاب اإلسالمي،وذلك ألمهية البعد الديين يف حتديد عالقة اجلزائريني بالدميقراطية
السادس نتطرق إىل التجربة اجلزائرية، لنبحث يف أسباب تدين املمارسة الدميقراطية وأمهية البعد 

 .قراطية يف الواقع السياسياألخالقي والثقايف يف جتسيد الدمي
وأما يف اجلانب الثاين أي الدراسة امليدانية فقد تعرضنا إىل األسس املعتمدة يف الدراسة 
امليدانية واهلادفة يف دراستنا إىل التحقق من صدقية الفرضيات، ومعرفة موقف النواب  املبحوثني 

يث تناولنا يف الفصل السابع اإلطار منها وقد ضم الباب الثاين الفصل السابع والفصل الثامن، حب
املنهجي للدراسة، والذي ضم حماولة تعريفية باإلطار املنهجي للدراسة، حبيث تطرقنا من خالله إىل 

 . الدراسة، وكذا املناهج والتقنيات املستعملة يف مجع البيانات وهي املالحظة واالستمارةتجماال

ب
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لبيانات الشخصية والعامة، وقد ضم املبحث وتناول الفصل الثامن كيفيات بناء وحتليل ا
األول للفصل الثامن كيفيات بناء وحتليل البيانات الشخصية وتناول املبحث الثاين بناء وحتليل 

 .جداول الفرصيات، وانتهينا يف األخري إىل االستنتاج العام واخلامتة

ج
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 اإلشكاليــة
مرت اجلزائر يف السنوات األخرية مبرحلة دقيقة وخطرية يف تارخيها احلديث فالتطور 

 قد أوصلنا ١٩٩٢ة الدميقراطية ووقف املسار االنتخايب يف عام املتسارع لألوضاع منذ تعثر املسري
إىل مرحلة األزمة الشاملة، حيث أصبح حلم التنمية والدولة العصرية  القوية جمرد شعارات تعرب 

عن مرحلة تارخيية ماضية، بل أصبح مشروع الدولة الوطنية مهددا بالسقوط أمام هذا الوضع 
ة بالدميقراطية احلقيقية، وبضرورة التغيري مرجعة سبب الكوارث اليت املأزوم ترتفع األصوات مطالب

 . حلقت بالبالد إىل تعثر املسرية الدميقراطية وإلغاء املسار االنتخايب
يف اجلهة املقابلة جند أصواتا أخرى ترى بأن أسباب األزمة هو التطبيق السيئ للدميقراطية، 

هو سبب الكوارث اليت حلت بالبالد وأن وقف املسار أو باألحرى فتح اجملال أمام أحزاب دينية 
 .االنتخايب هو إنقاذ للجزائر وللدميقراطية يف اجلزائر

لكن الشيء الذي جيمع حوله الكل هو أن الدميقراطية وكحال البالد تعرف أزمة حقيقية 
م يف اجلزائر، رمبا مصطلح أزمة يعرب عن كون املشكلة جمرد عارض بسيط، وأن اجملرى العا

للممارسة الدميقراطية كان طبيعيا إىل أن وصل إىل نقطة شكلت اختناقا أو مضيقا صارت فيها 
قد يكون األمر كذلك للذي يعتقد أن التجربة الدميقراطية قبل إلغاء املسار .األمور إىل أزمة طارئة

 ليس سبب االنتخايب كانت طبيعية، لكننا نرى أن التجربة ولدت مأزومة، ووقف املسار االنتخايب
فال ميكننا أن هنمل البعد التارخيي يف تناولنا للظاهرة، إننا نعاين األزمة . األزمة ولكنه جتلية هلا

باعتبارها جتسيدا وإفرازا للبىن الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة واملشكلة تارخييا 
م يصبح البحث يف أسباب غياب يف اجملتمع وليس وضعا طارئا أو ظاهرة عرضية، هبذا الفه

الدميقراطية أو يف أسباب التعثر وتدين جمال املمارسة هو حبث يف الشروط والبىن اليت أدى عدم 
تشكلها إىل اإلخفاق وإىل تأخر وصولنا إىل حتقيق ما ميكن تسميته بالنظام الدميقراطي يرى املفكر 

قراطية الربجوازية ناقصة أو معدومة يف  أن البحث عن األسباب اليت جعلت الدمي)١("مسري أمني" 
وطننا العريب يدفعنا يف أول األمر للنظر يف الظروف التارخيية اخلاصة هبا، فقد جاءت الدميقراطية يف 
الغرب نتيجة تطور تارخيي نسجته صراعات اقتصادية واجتماعية وأيديولوجية تعارضت فيها 

لربجوازية ووراءها الشعب من جهة أخرى، حدثت الطبقة اإلقطاعية وامللكية املطلقة من جهة وا

                                                 
 ٢٥م، ص١٩٨٢يوليو /، متوز٣٩٠جملة مصر املعاصرة، العدد ،فكرة املركز و األطراف يف النظام الرأمسايل و االقتصاد العاملي، مسري أمني 1
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هذه الصراعات يف ظروف مل يكن هناك عدو خارجي، بل أكثر من ذلك استفادت الدول 
الرأمسالية األكثر تقدما من استغالل املستعمرات، األمر الذي عمل يف اجتاه تقوية البناء املتمركز 

 .على الذات
ع داخلي أصلي بل نتيجة لعدوان خارجي أما عندنا فقد ظهرت الرأمسالية ال لصرا

وإخضاع اجملتمع الحتياجات التراكم الرأمسايل يف املراكز املسيطرة وقد أدت هذه االحتياجات إىل 
حتالف طبقي بني الرأمسال األجنيب من جهة والطبقات احلاكمة احمللية من جهة أخرى فالربجوازية 

 القدمية أو من خالل السيطرة على احلكم عندنا ولدت إما من خالل حتول الطبقات احلاكمة
يشري هذا التحليل إىل أن الدميقراطية ليست استنساخ آيل لقوانني وجتربة أوروبية، وإمنا . السياسي

هي جتربة ذاتية وإفراز لتفاعالت اجتماعية وسياسية واقتصادية، كما يؤكد دور العامل اخلارجي 
دعم والتحالفات املنسجمة مع النخب احلاكمة اليت يف عرقلة قيام نظام دميقراطي، من خالل ال

توسع من نفوذها املايل والسياسي لتصبح طبقة مسيطرة تعمل بكل الوسائل لتحافظ على مصاحلها 
الدميقراطية " وامتيازاهتا،وهو ما يعين رفضها التداول على السلطة، يؤدي هذا الوضع إىل بروز

 .ل ذلك إىل نقص وتدين جمال املمارسة الدميقراطية ويؤدي ك"األحزاب املدجنة " و" الصورية 
يف مقابل هذا الرأي جند من املفكرين من يضع شروطا إجرائية لنجاح الدميقراطية مؤكدين 
أن الدميقراطية يف جمتمع متخلف اقتصاديا واجتماعيا ختلق الالستقرار واالضطراب املتواصل الذي 

 .ال يتماشى وأسس الدميقراطية
الذي يشترط ثالثة شروط " رميون آرون"ؤيدين هلذه النظرية املفكر الفرنسي ومن أهم امل

 :رئيسية لنجاح الدميقراطية وهي
 .قدرة السلطة على فض الرتاعات •
 .توفر بنية اقتصادية فعالة •
إقامة كوابح هتدف على تقييد نشاط الذين يرغبون يف تغيري البنية األساسية  •
 .)٢(للمجتمع
 :أن شروط الدميقراطية تتمثل يف " دوبار" ويرى الربوفيسور •

 

                                                 
 .١٠٥، ص ١٩٨٥لكتاب األخضر، طرابلس، ، املركز العاملي للدراسات و أحباث اأزمة الدميقراطية املعاصرةالصديق حممد الشيباين،  2
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 .إنكار الذات وتغليب األفكار العامة •
 .حل املنازعات بالطرق السلمية •
 .االطمئنان املادي واملعيشي •

 .)٣( املسيطرة إىل واقع حيتتوفر جهاز إداري كفء كفيل بتحويل القرارا •

كالية الدميقراطية يف رغم أن هذه الشروط تبدو منطقية إال أهنا ال تقدم إجابات معمقة إلش
اجلزائر،فهي متثل أهدافا أكثر منها شروطا، فالرخاء االقتصادي والسلطة القوية ذات املؤسسات 
القوية هي أهداف نسعى لتوخيها من خالل تبين الدميقراطية، وهل نستطيع انتظار حتسن األوضاع 

قوية إذا افتقدت إىل الشرعية االقتصادية لكي نقرر الذهاب إىل الدميقراطية ؟ وكيف تكون السلطة 
إن غياب الدميقراطية يؤدي إىل فقدان الشرعية وبالتايل تزعزع االستقرار االجتماعي . الشعبية ؟

 . وهو ما يضعف قدرة السيطرة والتحكم يف األوضاع
مع هناية عقد الثمانينات عرفت اجلزائر تعديال دستوريا تضمن اإلقرار بالتعددية السياسية 

عبري والفصل بني السلطات،وهو ما يعين التخلي عن االشتراكية ونظام احلزب الواحد وحرية الت
والتوجه حنو تبين النظام الدميقراطي، لكن هذه التجربة الدميقراطية اليت لفتت أنظار العامل العريب 

يف  لتدخل اجلزائر بعد ذلك  عن وقف املسار االنتخايبنوالغريب، ما لبثت أن تعثرت وذلك باإلعال
 .أزمة سياسية واجتماعية وأمنية خطرية

وبعده الرئيس ) مني زروالالي(وقد عملت السلطة يف السنوات األخرية يف عهد الرئيس
، إىل تدارك األوضاع وحماولة فتح اجملال السياسي أمام األحزاب والعودة إىل )عبد العزيز بوتفليقة(

 .بناء املؤسسات الدميقراطية
ذا االنفتاح اجلزئي والنسيب احلفاظ على األوضاع  على حاهلا، وقد استطاعت من خالل ه

فلم تستطع أي من االنتخابات اليت جاءت بعد إلغاء املسار االنتخايب من حتقيق التداول على 
السلطة كما أن نزاهة االنتخابات وشفافيتها صارت حمل شك لدى الكثري من األحزاب والفاعلني 

 .السياسيني
 :نا طرح التساؤالت التالية من كل ما سبق ميكن

 ـ ملاذا تعثرت التجربة الدميقراطية يف اجلزائر ؟

                                                 
 .٤٤، ص١٩٩٠، مطابع التعليم العايل، بغداد األحزاب السياسية طارق علي اهلامشي، 3
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 ـ ما هي الشروط اليت أدى عدم توفرها إىل عدم تبلور النظام الدميقراطي املنشود؟
 ـ إىل أي مدى ميكن أن تؤثر العوامل اخلارجية يف عرقلة أو تعزيز البناء الدميقراطي ؟

م استرداد النخبة السياسية ملراكز املبادرة والتأثري يف احلياة ـ إىل أي مدى ميكن أن يساه
 السياسية يف إجناح التجربة الدميقراطية ؟

ـ ملاذا مل نستطع إقامة نظام دميقراطي حقيقي ومستقر رغم وجود منظومة قانونية تسمح 
 بذلك ؟

إىل اجملتمع ـ هل ميكن الوصول على نظام دميقراطي ودولة دميقراطية حقيقية قبل الوصول 
 الدميقراطي، الذي يسري فيه الروح والشعور الدميقراطي ؟
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 الفرضية العامة
غياب الثقافة والتقاليد الدميقراطية لدى كل من الشعب والطبقة السياسية والسلطة ساهم 

يقي مرتبط بوجود جمتمع يف تدين املمارسة الدميقراطية يف اجلزائر، فإمكانية قيام نظام دميقراطي حق
 .مشبع بالوعي والشعور الدميقراطي

 
 الفرضيات اجلزئية

غياب الثقافة والتقاليد الدميقراطية لدى الطبقة السياسية ساهم يف تدين املمارسة  )١
 .الدميقراطية

توافق مصاحل الدول الكربى مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل حدوث تغريات  )٢
 .لنجاح التجربة الدميقراطيةسياسية واجتماعية ضرورية 

استرداد النخبة السياسية املدنية ملراكز املبادرة والتأثري يف احلياة السياسية يساهم يف  )٣
 .إجناح التجربة الدميقراطية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 حتديد املفاهيم
 :مفهوم الثقافة الدميقراطية.١

  بأهنا  الثقافة١٩٨٢ العاملي للسياسات الثقافية املنعقد يف مكسيكو سنة  املؤمترعّرف
اجتماعية بعينها،  فئة السمات الّروحية واملادية والفكرية والعاطفية اليت متّيز جمتمعا بعينه أو جمموعة"

وتنظّم القيم والّتقاليد  اإلنسانّية وهي تشمل الفنون واآلداب وطرائق احلياة، كما تشمل احلقوق
ذلك الكل املركب الذي "بأهناTylor, Sir Edward Burnett وعّرفها تايلور .)٤("واملعتقدات

يشتمل على املعرفة والعقيدة والفن واألخالق والقانون العرف وغريها من القدرات والعادات اليت 
 .٥"يكتسبها اإلنسان بوصفه عضوا يف جمتمع

 الثقافة ،الدميقراطيه  الثقافة هوية اجملتمع اليت حتدد سياسة هنج"ويرى باسم السعدي أن 
ميكن التجرد   تصبح دافعا فطريا يف احلياة الاألحيان ويف بعض ، تنفرد هبا الشعوبخصوصية

 وله   بل هي مفهوم ينبثق من الثقافة االجتماعيةأيدلوجيةالدميقراطية مل تنشأ من ه، واالنسالخ عن
 ثقافة الشعوب وتنشاً من حمتوى النضج الثقايف للشعوب والتكامل باختالفخصوصية ختتلف 

 .٦دارة السياسية وسيادة البقعة اجلغرافية لشعب مالإل واالقتصادي واالستقالل الذايت السياسي
قيم التسامح واحلوار " وحني نتناول الثقافة والتقاليد الدميقراطية يف دراستنا فإننا نعين هبا

لطبقة وغريها من القيم الدميقراطية اليت جيب أن تتحلى هبا ا..واحترام اآلخر، واملساواة السياسية
من املمكن أن يقوم ف ".وجود دميقراطية حقيقيةالسياسية والشعب عموما، ويصعب يف غياهبا 

االنتخاب النيايب وما إىل ذلك، ولكن :  عن طريق اإلجراءات الدميقراطية مثل"شكل دميقراطي"
 . وجود هذه القيم الدميقراطية يصبح من الصعب وجود دميقراطيةدون
 : اطيمفهوم الشعور الدميقر.٢

 .حالة عاطفية تكون تعبريا عن ميل ونزعة: لغة شعور وتعين

                                                 
 : من اجمللة اإللكترونية أفكار، املوقع؟عالقة للثقافة والترفيه مبؤسسات الوقت احلر أّية ،احلبيب الدرويش 4 

http://www.afkaronline.org/arabic/articles/derwich.html 
 .٧٧، ص٣،١٩٩٨، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، طقاموس علم االجتماع عبد اهلادي اجلوهري،  5
، من املوقع اإللكتروين نسبية الدميقراطية واالستبداد الدميقراطي باسم السعدي، 6

http://www.alkader.net/apri/basam_050414.htm 
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وقد تناول مالك بين مفهوم الشعور الدميقراطي خالل حديثه عن بروز الدميقراطية 
 مؤسسات أو دساتري، ولكنها استعداد نفسي وتربوي، ليستالغربية،حيث أكد أن الدميقراطية 
يريا فوقيا، وال هو شعور معطى بشكل قبلي، وال هو  تغالعالقاتوهي شعور ال يتحقق فقط بتغيري 

إنه خالصة . ''جان جاك روسو'' تقول الفلسفة الرومانسية يف عهد كمامعطيات النظام الطبيعي 
. تقديره لنفسه ولآلخرين:  اإلنسانيات وتقدير جديد لقيمة اإلنسانحلركةثقافة معني وتتويج 

 .)٧("ة عرب القرون، وهلذا التقدير املزدوج لإلنسان هو نتيجة هلذه احلركالدميوقراطيفالشعور 
وحني نتناول احلديث عن الشعور الدميقراطي يف حبثنا فإننا نقصد مجلة االستعدادات 

 .النفسية، واإلميان احلقيقي بالدميقراطية، ومتثل قيمها املختلفة
 
 :مفهوم النخبة. ٣

، نأفضل ما يكو" خنبة النشئ"، "خنبة القوم"  من شيءرج خنب، أفضل ما خيتا: لغة خنبة
عدد حمدود من أفراد فئة أو مجاعة ميتازون على أقراهنم، حيوزون األفضلية يف جمال : صفوة، خربة

 .)٨(معّين
 Elite andالصفوة يف كتابه الصفوة واجملتمع  T. Bottomore ويعرف بوتومور 

society٩("يف اجملتمع) ب كانألي سب( مجاعات مهنية أساسا هلا مكانة عالية"   بأهنا( 
" فعرفوها بأهنا" باريتو، موسكا، وميتشل" ومن أوائل الذين كتبوا عن الصفوة السياسية 

أكد على   S.F.Nadel-نادال" غري أن عامل األنثروبولوجية االجتماعية .)١٠("مجاعة قليلة حاكمة
 طبيعة القصروجود أكثر من صفوة داخل اجملتمع ذات منط حمدد من التماسك االجتماعي و

ووظيفتها ووضعيتها املعيارية وصفتها السيادية ) االقتصار على نفسها يف أمور كثرية حمددة(
 .)١١(العامة

 
 

                                                 
 .٦٩،ص٥،ط١٩٩١.دمشق ،ار الفكر املعاصرد ،تأمالت بن نيب، مالك  7
 .١٣٩٠،، ص٢٠٠٠،سنة ١دار الشروق، بريوت،ط، املنجد يف اللغة العربية املعاصرة  8
 .١٣٣، ص٣،١٩٩٨، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، طقاموس علم االجتماع عبد اهلادي اجلوهري،  9

 .١٣١ نفس املرجع السابق، ص 10
 .١٣٣ نفس املرجع السابق، ص 11
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ويف دراستنا هذه نتناول النخبة السياسية باعتبارها مجاعة داخل اجملتمع هلا مكانتها 
 .عينة من الناساالجتماعية العالية وهلا بعض النفوذ داخل اجملتمع، وتؤثر على شرحية م

 
 :مفهوم املعارضة السياسية. ٤

عارض "، "عارض أباه"، نقول "وقف يف وجه شخص أو أمر" "عارض"من: املعارضة لغة
 )١٢("أحزاب املعارضة"واملعارضة فئة غري موالية للحكومة ".عارض احلكومة"، "خصما

تدل املعارضة يف األنظمة  " olivier Duhamelوحسب أوليفيه دوهاميل
ميقراطية، على األحزاب والتجمعات السياسية، اليت هي يف خالف مع احلكومة أو النظام الد

رقابة دائمة ومستمرة ألداء احلاكم، تدرس اخلطط وتقّوم "واملعارضة عبارة عن .)١٣("السياسي
األعمال، وتنتقد املمارسات اليت تتعارض مع القوانني واألنظمة، ومع مصاحل الدولة واجملتمع، فهي 

 )١٤("ثل مؤسسة يف الدولة واجملتمع حتد من املمارسة اخلاطئة للحاكم، وحتد من تفرده وطغيانهمت
ضرورة قرهنا بصفة " وهناك من يرفض إطالق تعبري املعارضة بشكل عام ويؤكد على 

تنسجم مع حدود، وحمتوى الربنامج السياسي، وأشكال النضال الذين على أساسهما تعارض ما 
 .)١٥("ارضة وطنية وأخرى قومية، أو ليربالية أو شيوعية أو إسالميةهو قائم فهناك مع

أما يف دراستنا فإننا نستعمل مصطلح املعارضة السياسية، ونقصد هبا كل األحزاب 
واحلركات السياسية الغري ممثلته يف احلكومة،سواء املعتمدة وغري املعتمدة باستثناء من يستعمل 

 .العنف
 
 :ةمفهوم الطبقة السياسي. ٥

، ومنه "للناس طبقات"طبقة مجع طبقات، كدور يف بناء، وتعين أيضا مرتبة، نقول : لغة 
وهي مجاعة من الناس من فئة اجتماعية خاصة، هلم أعمال ومصاحل متشاهبة أو ": طبقات اجملتمع"

                                                 
 .٩٦٦،، ص٢٠٠٠،سنة ١دار الشروق، بريوت،ط، املنجد يف اللغة العربية املعاصرة  12
 ١منصور القاضي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط.، تراملعجم الدستوري، olivier Duhamelأوليفيه دوهاميل  13
 .١١٠٢، ص١٩٩٦سنة
 www.libya4ever.com، من املوقع اإللكتروين على العمل الوطينمفهوم املعارضة وأثره  فايز العقوري،  14
 -www.aljazeera.net/nr/exeres/86ED9FBE-93B4، من املوقع اإللكتروين املعارضة حماولة للتعريف رائد السيد،  15
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طبقة وتعين الطبقة الغنية، ال" الطبقة العليا" ، وتعين العمال،"الطبقة العاملة"أهداف مشتركة مثل 
 .الثرية

وهو ما تتعاىل به طبقة اجتماعية على ماسواها من فوارق " : الشعور الطبقي"ومنها 
 .)١٦(وتعين عصبية، روح عشائرية" طبقية"ونقول .وامتيازات

إىل العصور القدمية، فمعيار دفع الضريبة يف روما القرن " طبقة"ويعود املعىن األول لتعبري 
 "الطبقة  " لتجهيز أنفسهم عسكريا، ويشكلونيكون ما يكف، الذين ميلكتلتني م يصنف.ق١٦

يف القرن " طبقة"تعبري *واستعمل الفيزيوقراطيون.)١٧("الطبقة التحتية" أما بقية الشعب فتشكل  
م لتقسيم اجملتمع تقسيمات فرعية حسب الوظائف اليت تشغلها بعض اجملموعات، أو املكان ١٨

 . )١٨(الذي حتتله يف تنقل الثروة
جمموعة األفراد الذين يربطهم ببقية اجملتمع نوع من عالقات " رف الطبقة أيضا بأهناوتع

 إال قدرهتم على العمل، وما بني هؤالء ناإلنتاج، ملكية وسائل اإلنتاج أو العمل عليها ملن ال ميلكو
مصاحل وأولئك أي ما بني البورجوازية الكبرية والطبقة العاملة توجد شرائح اجتماعية متعددة هلا 

متعددة، وهي جمال أساسي ألنواع متنافرة وخمتلفة من األيديولوجيات واالجتاهات السياسية، 
وكثريا ما يغري أفرادها مواقعهم واجتاهاهتم، أحيانا من النقيض إىل النقيض، وفقا لتغري ظروف 

ية   إىل الطبيعة النوعية للطبقة ومتاسكها، وأمهjoseph A.schmpeterويشري  .)١٩("احلياة
أن اخللية املكونة للطبقة هي األسرة وليس الفرد، ويذكّر بأن وظيفة الطبقة هي يف " تكوهنا، معتربا

 .)٢٠("آن معا اقتصادية واجتماعية
أما يف دراستنا فيشري مفهم الطبقة السياسية إىل األحزاب السياسية، وإىل السلطة معا، أي 

 .إىل كل الفاعلني السياسيني عموما
 
 

                                                 
 ٩٠٠، مرجع سابق، صاملنجد يف اللغة العربية املعاصرة   16
 .٧٧٢ املنجد الدستوري، مرجع سابق،ص 17

 .من اتباع املذهب االقتصادي الذي يقول أن الزراعة هي املصدر الوحيد للثروة: لفيزيوقراطي ا *
 .٧٧٣ نفس املرجع السابق ص  18
 www.rezgar.com/debat/show.art.aspمن الوقع االلكتروين ، الطبقة الوسطى واملستقبل عبد الغفار شكر،  19
 .٧٥٥ املعجم الدستوري، مرجع سابق ص 20
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 :لوعي السياسيمفهوم ا.٦
، وكذلك مجع ووضع، تكونت له "وعت أذنه صوتا" من وعى وعيا أي مسع :  وعيلغة

شعور املرء مبا يفعل، إدراكه األمور على : والوعي". وعى أمهية املوضوع" فكرة واضحة عن شيء
حالة الشعور " وعي مسؤوليات"حقيقتها، أو إدراكه ذاته وأحواله وأفعاله إدراكا مباشرا،  

 .)٢١(إلدراك الطبيعيوا
وقد تناول الفكر املاركسي مفهوم الوعي وذلك بتطرقه إىل الوعي الطبقي وقد قصد به 

الشعور املتزايد الذي ينتاب أعضاء الطبقة الربوليتارية وجيعلها حتس مبركزها االجتماعي املناقض "
عندها صفة التماسك للمركز االجتماعي الذي حتتله الطبقة الربجوازية، ومثل هذا الشعور يولد 

والوحدة اليت تساعدها على حماربة االستغالل والظلم الذي تتعرض إليه من جراء وجود النظام 
 .)٢٢(الرأمسايل

 :مفهوم اخلطاب اإلسالمي. ٧
، وهو كالم يوّجه إىل مجهور من املستمعني يف مناسبة من خطابات.ج :اخلطاب لغة

وهو بيان يلقيه امللك يف الربملان عند افتتاح " شخطاب العر"، "خطاب ترحيب: "املناسبات منها
 .دورته عارضا سياسة حكومته يف احلقلني الداخلي واخلارجي

كل نطق أو كتابة حتمل وجهة نظر حمددة من "بأنه   Benevenisteويعرفه بنفنيست 
 جممل املتكلم أو الكاتب، وتفترض نية التأثري على السامع أو القارئ، مع األخذ بعني االعتبار

 . )٢٣("الظروف واملمارسات اليت مت فيها
واملصطلح تارخييا مقولة من مقوالت علم املنطق، وتعين التعبري عن فكر متدرج بواسطة " 

 .)٢٤("قضايا مترابطة، بعدها، أجيز إطالقه على العمل البحثي بدءا من القرن السابع عشر
بيات واملواقف اليت يتبناها التيار ونقصد باخلطاب اإلسالمي يف دراستنا أهم األفكار واألد

 .اإلسالمي بأحزابه املختلفة
 

                                                 
 .١٥٤٢، مرجع سابق، ص يف اللغة العربية املعاصرةاملنجد  21
 .٢٥٢، ص١٩٩٨، سنة٣، املكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية، طقاموس علم االجتماع عبد اهلادي اجلوهري،  22

23 Beneveniste E,  pRoblèmes de linguistique générale, ED Gallimard, Paris 1974,Vol 
1.p13. 

 .٠٨، ص١٩٩١، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،اجلزائرطب اخلطاب واإليديولوجياسيد ق حممد حافظ دياب،  24
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 أمهية وأسباب وأهداف اختيار املوضوع
 :أمهية املوضوع. ١

، )٢٥(إن املرحلة اخلطرية والصعبة اليت مرت هبا اجلزائر، واخلسائر الباهظة ماديا وبشريا
را ضروريا، ملعرفة أسباب التعثر، جعلت من دراسة التجربة الدميقراطية اليت مرت هبا اجلزائر أم

وهل كان باإلمكان جتنب املسار الصعب الذي عرفته األحداث، وميكننا حتديد أمهية دراسة 
 :ياملوضوع فيما يل

 .عمق األزمة اليت عصفت بالبالد، وضرورة دراستها •
 .تضخم املقوالت اليت تربط العنف باإلسالم، وضرورة إجياد اإلجابات العلمية هلا •
 . موضوع الدميقراطية هو موضوع الساعة يف كل دول العاملأصبح •
 الضغوط اخلارجية والتقارير الدولية اليت تتناول غياب الدميقراطية يف العامل العريب  •

 :أسباب اختيار املوضوع. ٢
 وهو ما عربنا عنه يف األسطر -لعل األمهية اليت يكتسيها موضوع دراسة الدميقراطية 

 أسباب إختيار املوضوع، لكن إضافة إىل ذلك ميكننا حتديد بعض األسباب  يعد من أهم-السابقة
الذاتية واملوضوعية، اليت جعلتنا نقدم على تناول هذا املوضوع بالدراسة، واليت ميكن حصرها 

 :فيمايلي
استقطاب الظاهرة لفضولنا العلمي، حيث تعترب املواضيع السياسية من أهم املواضيع  •

  .اليت تثري اهتمامنا
طبيعة الوظيفة اليت أشغلها باجمللس الشعيب الوطين، واالحتكاك املباشر بقادة  •

 .األحزاب السياسية
تأثر الكثري من األقارب والزمالء بتداعيات األزمة اليت عصفت بالبالد، غداة إيقاف  •

 .املسار االنتخايب
 .حماولة التأكد من صدق الفرضيات اليت وضعناها لدراستنا •
 .ول واقع الدميقراطية يف اجلزائرتقصي احلقائق ح •

                                                 
،ليوم جريدة اخلرب مليار دوالر، أنظر، ٣٠ ألف قتيل  و٢٠٠ حتدث رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن خسائر بـ  25
 .٣، ص٤٤١١، العدد١٤، السنة ٠٢/٠٦/٢٠٠٥
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 :أهداف الدراسة. ٣
، ب إلعداد رسائل املاجستريلعلى الرغم من أن الدافع األساسي يف معظم احلاالت للطا 
 يف احتالل مقعد من مقاعد اهليئة التدريسية باجلامعات، لكن إعداد الرسائل العلمية ةرغبالينبع من 

 منها العملية والعلمية، واليت ميكن إمجاهلا هذا اهلدف،يشمل العديد من األهداف اليت تتضمن 
 :بالنسبة لنا يف ما يلي

 . الرسالة العلمية الشائعف، طبقا للتعريتقدمي مسامهة علمية يف جمال التخصص •
 .توثيق البحث، أي كتابته وجعله متاحاً لآلخرين •
 .توسيع معارفنا حول الواقع االجتماعي املرتبط مبوضوع الدراسة •
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 الدراسات السابقة
 الدراسات األكادميية. ١

 دراسة خدجية فاروق املطري. ١,١
، دراسة سوسيولوجية لعينة "الدميقراطية  يف األردن وموقف الرأي العام منها" حتت عنوان

 . خمتارة من اجملتمع األردين
ملاجستري وتتمحور وقد قدمت الدراسة لقسم علم االجتماع جبامعة اجلزائر لنيل شهادة ا

هل هناك توافق بني القوانني املطبقة يف األردن قيما يتعلق : اإلشكالية حول التساؤل التايل
بالدميقراطية واحلريات على واقع حياة اإلنسان األردين،أي هل هناك اختالف بني نصوص الدستور 

لى املمارسة السياسية  ليس هو املهيمن ع- حسب الدراسة-واملمارسة التطبيقية، ألن نص الدستور
 :وقد متثلت فرضيات الدراسة فيما يلي.يف األردن

إضافة إىل عامل اجلنس، واحلالة املدنية، ومكان اإلقامة، فإن املوقف السياسي للرأي العام 
 :األردين حنو الدميقراطية يتأثر ويرتبط مبا يلي

 .أسباب سوسيوتارخيية، ممثلة يف خمتلف فئات العمر -
 .قافية، ممثلة يف املستوى التعليميأسباب سوسيوث -
)  أخرى-لال يعم-يعمل( أسباب سوسيواقتصادية، ممثلة يف العالقة بقوة العمل  -

 ). أخرى- خاص-عام( وقطاع العمل
 :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية

ترى أن األردن مازال يف أول الطريق، وهي نسبة قليلة مقارنة مع ) ٤،٣(أن نسبة  -
 .خرى، وهذه النسبة تعرب عن وضع املعارضة اليت هي أقلية بطبيعتهاالنسب األ
فقد بلغت نسبتهم على ) ، غري معين، رفض اإلجابةفال أعر(أما من أجاب بـ -

 : فيعود سبب إجابتهم إىل–) %٠،٣(، )%١،٦(، )%١٤،٥(-التوايل 
 .تفاقم املشكالت االجتماعية من فقر وبطالة بسبب حرب اخلليج

، )%٢٠،٥(بة الذين أجابوا بأن األردن وصل إىل طريق الوسط وقد بلغت نس -
وقد أرجعت الباحثة هذه النتيجة إىل كون اجملتمع األردين يتميز بالوسطية واالعتدال، وأن اخليار 

 .الدميقراطي قد ساعد على امتصاص االستياء العام من األوضاع االقتصادية املتردية
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 أبعد احلدود يف الدميقراطية وهو ما بأن األردن وصل إىل) %٧،٨(كما أجاب  -
 .يعرب عن الوالء الذي تكنه هذه العينة من املبحوثني للنظام يف األردن

 على هذه الدراسة وخاصة يف اجلانب النظري، هو اعتمادها على تعريفات ظما يالح
 ومفاهيم هي أقرب إىل علم القانون منها إىل علم االجتماع، وكذا غياب البعد االجتماعي

 . عبارة عن سرب آراءاللدراسة، باإلضافة إىل عدم وجود إشكالية واضحة للدراسة وهو ما جعله
 دراسة حسني بورادة. ٢,١

  "١٩٩٢-١٩٨٨اإلصالحات السياسية يف اجلزائر " حتت عنوان
وقد قدمت هذه الدراسة ملعهد العلوم السياسية والعالقات الدولية جبامعة اجلزائر لنيل 

 :وأهم التساؤالت والفرضيات اليت حاول الباحث اإلجابة عنها. ريشهادة املاجست
 كانت جزئية ووفق تصور القيادة ١٩٨٩إىل ١٩٦٢ هل اإلصالحات السياسية من - 

 السياسية لطبيعة املرحلة؟
 هل حوادث أكتوبر ناجتة عن عجز النظام عن االستمرارية يف النهج املطبق وضرورة -

 فرضتها ظروف اجملتمع؟
 أدرك املسؤولون عن اإلصالحات السياسية أن التداول على السلطة وإقرار مبدأ  هل-

األغلبية وحق األقلية يف التعايش، وحرية التعبري وحتقيق الدميقراطية مرهون بتوفر الظروف املالئمة 
 لنجاح التجربة الدميقراطية؟

 ون؟ هل املقصود باإلصالحات هو حتقيق الدولة القانونية أو دولة القان-
 أن نظرة األحزاب السياسية إىل الوضعية املتأزمة عامة ١٩٨٩ هل هناك إدراك يف -

وسطحية، واختالف يف الطرح الفكري لبناء الدولة وخالفات وصراعات شخصية ومصلحية، 
 تؤدي حتما للتصادم؟

 :وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية
 بتدين األوضاع االقتصادية ١٩٨٨ميكن تفسري األسباب املؤدية إىل حوادث أكتوبر  •

واالجتماعية للفرد اجلزائري، وعجز الدولة عن حتقيق مطالب اجلماهري الشعبية، وعدم إشراكها يف 
 .رسم السياسة العامة
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إن الوضع االقتصادي واالجتماعي لدولة ما، يعترب عامال من عوامل جناح  •
 .الدميقراطية والعكس صحيح

الدراسة مع الفرضية األوىل لبحثنا واملتعلقة بالثقافة وتتقاطع فرضيات ونتائج هذه 
وكذا مع الفرضية األخرية واملتعلقة بالفجوة بني النصوص والتشريعات . والتقاليد الدميقراطية

 .القانونية وبني املمارسة العملية
حيث أكدت الدراسة على االرجتالية اليت ميزت اإلصالحات السياسية، كما أكدت على 

 مضامني الدميقراطية وقيمها وبني املمارسة العملية لألحزاب، جتلى ذلك يف الصراعات الفجوة بني
 .اليت عرفتها الساحة السياسية بني خمتلف األحزاب والتيارات السياسية

 دراسة عمر فرحايت .٣,١
،وهي عبارة عن مذكرة ماجستري مقدمة "إشكالية الدميقراطية يف اجلزائر" حتت عنوان
 :وقد تناولت الدراسة التساؤالت التالية.اسية والعالقات الدولية جبامعة اجلزائرملعهد العلوم السي

العالقة بني توفر الشروط املادية وجناح الدميقراطية، وهل ميكن تسبيق األمور  -
 االقتصادية على األمور السياسية؟

ملقوالت إمكانية تطبيق النظرة الليربالية على اجلزائر، ويقصد بالنظرة الليربالية تلك ا -
 .اليت تؤكد على شرط توفر مستوى معيشي مقبول لنجاح الدميقراطية

هل التوجهات الكربى للقوى السياسية وطبيعة حتركها تساعد يف جتدر الدميقراطية  -
 وإرساء قواعدها يف اجلزائر؟

 :وقد انتهت الدراسة إىل اإلجابات التالية
لتعددية السياسية فتناقضاهتا التشكيالت السياسية يف اجلزائر مل تكن يف مستوى ا •

وقد أرجع الباحث عدم . الكبرية، وعدم اتفاقها على أبسط األشياء أثّر على املسار السياسي للبالد
 .وجود تسامح وإمجاع بني القوى السياسية إىل حداثة التجربة اليت كانت يف املهد

ميقراطية، وبني هناك فجوة بني اإلصالحات السياسية اليت تدعو إىل إرساء قواعد الد •
ممارسات النظام املبادر باإلصالحات، فحسب الباحث فإن تفاعالت النظام مع تطور التجربة مل 

 .تظهر استعداده احلقيقي للسري قدما بالدميقراطية إىل منتهاها
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وميكن هلده النتائج اليت توصل هلا الباحث أن تعزز صدقية الفرضية األوىل اخلاصة بالثقافة 
 .دميقراطية،وكذا الفرضية اخلاصة بالنص القانوين وعالقته باملمارسة العمليةوالتقاليد ال

لكننا نسجل افتقار الدراسة إىل منهجية واضحة يف معاجلة املوضوع، فال وجود جلانب 
وثـائق، برامج أحزاب (وال وجود مليدان أو أرضية تقام عليها الدراسة ) استمارة، مقابلة(ميداين 

.(.. 
  احلرةالدراسات.  ٢

 دراسات عاملية.١,٢
 ٢٠٠٤ اإلنسانية العربية ةتقرير التنمي.١,١,٢

 صفحة، ٢٤٥، يقع يف )١( عن دراسة صادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائيةوهو عبار
" وشارك يف إعداده جمموعة من املفكرين وواضعي السياسات واملمارسني العرب،وقد أخذ عنوان

التنمية اإلنسانية يف العامل " ، وهو الثالث يف سلسلة الربنامج حول"حنو احلرية يف الوطن العريب
 ".العريب

 :وقد تناولت الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية
 .إشكالية العالقة بني احلرية والدميقراطية ومصاحل الدول املهيمنة -
 .ملاذا بقي العرب األقل متتعا باحلرية بني خمتلف مناطق العامل -
رغ املؤسسات الدميقراطية حني تنشأ يف الوطن العريب من مضموهنا  يفيما لذ -

 .األصلي احلامي للحرية
وقد أرجعت الدراسة إخفاق عملية التحول الدميقراطي يف العديد من األقطار العربية إىل 
تضافر بىن اجتماعية وسياسية واقتصادية عملت على غياب أو تغييب القوى االجتماعية والسياسية 

 :ة ممثلة فيما يلياملنظم
اكتشاف النفط وإنشاء دولة إسرائيل كان هلما أبلغ األثر يف مواقف الدول الكربى  -

حيال احلرية يف الوطن العريب، بعدما أصبح تدفق النفط بأسعار مناسبة، واملوقف من إسرائيل 
 النظر عن عاملني حيددان إىل درجة كبرية رضا تلك القوى العاملية عن هذه الدولة أو تلك، بصرف

                                                 
:  من املوقع اإللكتروين، من أجل احلرية يف الوطن العريب، ٢٠٠٤ اإلنسانية العربية ةتقرير التنمي ئي  برنامج األمم املتحدة اإلمنا١

http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2004/ 
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 إىل استفحال القمع والقضاء على فرص التحول ىانتهاكات حقوق اإلنسان، وهو ما أد
 .الدميقراطي يف الدول العربية

 األجهزة وهذه.  يف تعزيز سلطة اجلهاز التنفيذيأهم آلية املخابرات أجهزة تعترب -
.  امللكأو الرئيس يمنة ختضع مباشرة هلإذ الرأي العام، أو التشريعية األجهزة أمامليست مسؤولة 

هائلة، ويتدخل  موارد األمينوميتلك اجلهاز .  جهاز آخرأيومتلك صالحيات تفوق صالحيات 
وتقنني اجلمعيات، حىت  التوظيف يف مجيع صالحيات اجلهاز التنفيذي، خاصة يف ما يتعلق بقرارات

 .اصرةالعربية املع الدولة على" دولة املخابرات" صفة إطالقاصبح من الشائع 
العمليات االنتخابية اليت جتري على الساحة العربية،عبارة عن طقوس إجرائية، متثل  -

تطبيقا شكليا الستحقاقات دستورية، وعاىن معظمها تزييف إرادة الناخبني، وتدين متثيل املعارضة، 
 .وقد أعادت الفئات احلاكمة إنتاج نفسها يف معظم احلاالت

ضمن أحكاما خاصة حبرية الفكر والرأي واملعتقد العديد من الدساتري العربية تت -
 الدستور قد ينص يف صلب أن إالوحبرية االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها، 
و أ القومي األمنمتطلبات  على مواده على عدد من القيود على حق تكوين اجلمعيات حفاظا

وغالبا ما جينح . دي لتنظيم احلريات واحلقوق التشريع العاإىلالدساتري  وحتيل، الوحدة الوطنية
 وهبذا يفقد النص. ، حتت ستار تنظيمهأحيانا تقييد احلق، بل مصادرته إىل العادي التشريع

 جدواه،  كثريا من– من قصور أحيانا رغم ما قد يوجد فيه –على احلقوق واحلريات  الدستوري
الفتة فارغة من  كوهنا  اجملتمع الدويل، رغمأمام جمرد واجهة دستورية تتفاخر هبا الدولة إىلليتحول 

 . مضمون حقيقيأي
 أزمة البنية السياسية على التنظيم اجملتمعي يف البلدان العربية حبيث بات هذا ساانعك -
 .حيمل بذور وأد احلرية ..)أسرة، مؤسسات تعليم( يضمه من مؤسسات خمتلفةااألخري مب

 هلا الدراسة تتوافق إىل حد بعيد مع الفرضيات اليت ميكننا أن نؤكد أن النتائج اليت توصلت
 بالتناقض بني احلرية يف العامل العريب ومصاحل القوى املهيمنة قوضعناها لدراستنا سواء منها ما تعل

 بغياب الثقافة الدميقراطية لدى السلطة والطبقة السياسية والشعب عموما، أو بالتأثريات قأو ما تعل
 .هيمنة قوى األمن على الساحة السياسيةالسلبية اليت تشكلها 

بالنسبة النعكاس أزمة البنية السياسية على التنظيم اجملتمعي اليت تناولتها الدراسة، نشري أن 
هناك تأثري متبادل باعتبار أن النمط السياسي الذي حيكم الدول العربية هو انعكاس للواقع 



 24

املسؤولني على مجيع املستويات هم إفراز  فكل احلكام و- يوىل عليكما كما تكونو-االجتماعي
 االجتماعي، ورمبا الدوافع السياسية للتقرير جعلته ينطق بنصف احلقيقة ويغفل نصفها عللواق
 .اآلخر

 مشروع الشرق األوسط الكبري .٢,١,٢
  ونشرته بالعربية جريدة احلياة ٢٠٠٤يف مطلع " مشروع الشرق األوسط الكبري"ظهر
 الثماين اليت لإىل قمة الدو" جورج بوش" وقد قدمته إدارة الرئيس ،١٣/٠٢/٢٠٠٤اللندنية بتاريخ

 .٢٠٠٤ يف يونيو)١(انعقدت بالواليات املتحدة األمريكية
ينطلق املشروع من فرضية حمورية تشكل األساس الذي انبىن عليه حيث تؤكد الدراسة 

 :هأن
ة يف املنطقة، تزايد كلما تزايد عدد األفراد احملرومني من حقوقهم السياسية واالقتصادي

 .التطرف واإلرهاب واجلرمية الدولية واهلجرة غري املشروعة
كما يؤكد التقرير أن هناك فجوة كبرية بني البلدان العربية واملناطق األخرى، على صعيد 

 .احلكم القائم على املشاركة
 :وعليه فاملشروع يقترح ولوج طريق اإلصالح والذي ينبين على ثالث حماور

 الدميقراطية واحلكم الصاحل، والذي يشكل اإلطار الذي تتحقق داخله تشجيع •
 .التنمية

 .بناء جمتمع معريف، والذي يشكل أفراده أداة التنمية •
 .توسيع الفرص االقتصادية، باعتبار املبادرة يف ميدان األعمال هي أداة التنمية •

اء وتعزيز  من أجل بندتتناقض أهداف هذا املشروع الذي يؤكد على دعم اجلهو
تدفق اليت تؤكد أن " تقرير التنمية اإلنسانية العربية"الدميقراطية واحلرية يف الوطن العريب مع نتائج 

النفط بأسعار مناسبة، واملوقف من إسرائيل عاملني حيددان إىل درجة كبرية رضا تلك القوى 
لدراستنا، اليت تؤكد أن كما يتناقض أيضا مع الفرضية الثانية . العاملية عن هذه الدولة أو تلك

توافق مصاحل الدول الكربى مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل حدوث تغريات سياسية 
 .واجتماعية ضرورية لنجاح التجربة الدميقراطية

                                                 
 /http://arabic.cnn.com/2004/arab.2004/3/1/grandmiddleeast.document   أنظر املوقع اإللكتروين١
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النخبة "معظم  ورغم االعتراض الكبري على املشروع من احلكومات العربية وكذا من
 .يف املنطقة العربية" التغيري السلمي" ضمانة متوفّرة لـأفضله ، إال أن هناك من يعترب"العربية املثقفة
 ميكن اليت اإلهنيارات، أفضل بكثري من لدوليةظلة اامل السلمي، حتت التدرجيي، التغيريوأن 

 .  أكثر من بلد يف املنطقة العربيةمتّزقأن تعقبها حروب أهلية، وطائفية، ميكن أن 
 

 الدراسات العربية .٢,٢
 

  *يوندراسة برهان غل .١,٢,٢
 ".معوقات الدميقراطية يف الوطن العريب"حتت عنوان 

وهذه الدراسة أعادت التأكيد على الوضع املأزوم للحرية والدميقراطية يف الوطن العريب 
 :والذي تناوله يف دراساته السابقة ومن أمهها

 .١٩٧٨بيان من أجل الدميقراطية، والذي صدر سنة 
 . صدر يف السنوات األخريةليف العامل العريب، وهو عمالتحوالت الدميقراطية ودور النخبة 

هي عبارة عن جزء من دراسة كبرية قام هبا العديد من املفكرين حبثت يف املسار التارخيي 
 :لتداول السلطة يف الوطن العريب، ومن التساؤالت اليت تناولتها الدراسة

 العربية، مثل بلشعو الدميقراطية يف سلم االهتمامات األخرى لب وما ترتيعما موق -
مسألة التنمية ومواجهة حتديات اإلفالس االقتصادي، وكذا التحديات اخلارجية مثل قضية 

 .فلسطني
هل بعض اإلنفتاحات والتحوالت اجتاه التعددية اليت مسحت هبا بعض الدول، هل  -

 وسعي تعرب عن إمياهنا بضرورة وأمهية املشاركة الشعبية أم هي عبارة عن شعور بعمق األزمة
 وحماولة إلنقاذ النظام التسلطي، وإعادة جتديده؟

 الثقافة السياسية التقليدية املستمدة من اإلسالم بغياب التعددية السياسية ةما عالق -
 والدميقراطية؟

 :وقد عدد الباحث ست فروض كمعوقات للدميقراطية يف الوطن العريب، وهي
 

                                                 
 .فكر سوري، وأستاذ علم االجتماع جبامعة السربونكاتب وم:  برهان غليون *
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 .سيطرة احلزب الواحد، وضعف التعددية السياسية •

 .غياب مبدأ التنافس على احلكم وتداوله •

 .معوقات قيام دميقراطية وتعددية سياسية •

 .معوقات مرتبطة ببنية الدولة •

 .هشاشة القوى الدميقراطية •

لقد تناولت الدراسة بإسهاب العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية اليت حكمت تكوين 
ام دميقراطي حقيقي ومستقر، حيث أبرزت النظام اجملتمعي العريب وجعلته عاجزا عن إجياد نظ

السهولة والنجاح الذي وجدته األقلية النخبوية يف وضع يدها على الدولة، يف املقابل أكد على 
 مع الفرضية العامة اليت قوهذا ما يتف. هشاشة القوى الدميقراطية وعجزها عن إحداث التغيري

اطي والثقافة الدميقراطية لدى السلطة والطبقة تناولتها دراستنا، واملتعلقة بغياب الشعور الدميقر
 .السياسية عموما

 باعتبارها إحدى الدول -لكن عند إسقاطنا لنتائج هذه الدراسة على التجربة اجلزائرية
  -العربية

جند أن الساحة اجلزائرية قد عرفت قوى تغيرييه ومعارضة قوية، كما عرفت بروز قاعدة 
البت بالتغيري واستطاعت احلصول على العديد من املكاسب، غري اجتماعية شعبية واسعة ومنظمة ط

أنه ما ميكن تسجيله أن هذه القوى املعارضة مل تكن تضع احلرية والدميقراطية ضمن أولوياهتا، أو 
 حتمل بعض املفاهيم املتعارضة مع القيم الدميقراطية، فهذه القوى رمبا سعت للتغيري لكن تكان

لذي يعزز البناء الدميقراطي، وذلك الفتقارها للشعور الدميقراطي الذي  التغيري ادليس بالتأكي
 .يلهمها االستمرارية، ومينعها من التسلط ضد معارضيها
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 :*دراسة حممد عابد اجلابري.٢,٢,٢
، وقد جاءت هذه الدراسة )١("املغرب منوذجا: االنتقال إىل الدميقراطية"       حتت عنوان

 التشريعية يف املغرب، حيث اعترب الباحث أن هذه احملطة ستحسم ٢٠٠٢مرب سبت٢٧قبيل إنتخابات
بعدما " التناوب الدميقراطي"هل يتحقق : يف مسألة أساسية بالنسبة لتاريخ املغرب احلديث وهي

؟ أي هل ستكون سلطة احلكم لصناديق االقتراع وحدها، "التناوب التوافقي"عاش املغرب مرحلة 
 ر لالنتخابات وال يتأثع قوته من التوافق، أومن ميزان القوى الذي ال خيضأم لواقع قائم، يستمد

 .هبا
 :وأهم التساؤالت اليت أجاب عنها الباحث وشكلت حمور الدراسة هي

كيف ميكن االنتقال إىل الدميقراطية يف ظل الدعوة اليت تصدر عن القوى الكربى، وهي 
  مرجعية وطنية؟ أن ال تقبل من تأيت به الدميقراطية إذا كان ذا

، ويقصد "القوة الثالثة" وكما يؤكد الباحث فهي تقبل فقط الدميقراطية اليت تأيت بـ
الباحث بالدول الكربى فرنسا على وجه اخلصوص، وباحلركة الوطنية، املعارضة التارخيية يف 

التارخيية مع والذي قاد احلركة الوطنية ويتقاسم الشرعية " االحتاد االشتراكي" املغرب ممثلثة يف 
أما القوة الثالثة فهي القوة اليت كانت حل وسط بني احلركة الوطنية املغربية بني السلطة .العرش

 .االستعمارية، واليت أصرت فرنسا على أن متسك بزمام احلكم بعد رحيلها كشرط لالستقالل
 :وقد تناولت الدراسة فرضية حمورية وهي

املصطنعة من مراكز " القوة الثالثة"ة احلقيقية إال بإزاحة ال يتم انتقال املغرب إىل الدميقراطي
 .القرار ووضع حد هليمنتها، وهو ما يعين فك االرتباط مع املستعمر السابق

وقد متحورت معظم فصول الدراسة حول دور العامل اخلارجي يف التحول الدميقراطي، 
 ".ةالدميقراطية املغربية ليست مسألة حملي" فعنون املبحث الرابع
 . مع الفرضية الثانية لدراستنا املتعلقة بأثر العامل اخلارجي على الدميقراطيةعهو ما يتقاط
 هذه الدراسة هو تناوهلا لبعد واحد هو البعد اخلارجي، ملشكلة معقدة وهلا بلكن ما يعي

رة على جذور تارخيية وأبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية، سامهت يف تغييب القوى الدميقراطية القاد
 .إحداث التغيري

                                                 
 . حممد عابد اجلابري، كاتب ومفكر مغريب *

 .١٥/٠٣/٢٠٠٣ بتاريخ ،htm.1maroc/3778/forum/athens/com.geocities.www:  أنظر املوقع اإللكتروين-)1(
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 دراسات جزائرية.٣,٢
 دراسة إمساعيل قرية وآخرون.١,٣,٢

،وقد قام هبذه الدراسة فريق حبت مكون من "مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر" حتت عنوان
 .امساعيل قرية، فضيل دليو، علي غريب، صاحل فياليل

ع دراسات الدميقراطية مشرو"وقد جاءت هذه الدراسة يف سياق دراسة شاملة يقوم هبا 
 على عدد من الدول العربية اليت بدأت - الذي يتخذ من اكسفورد مقرا له–" يف البلدان العربية

االنفتاح السياسي، وقد كانت أوىل الدراسات اليت يتم إجنازها، هذا الكتاب الذي حنن بصدد 
 .التطرق إليه

قة مبستقبل الدميقراطية يف اجلزائر وقد حاولت الدراسة اإلجابة على عدد من األسئلة املتعل
 :يممثلة فيما يل
 .األهداف الوطنية الكربى ومكانة الدميقراطية بينها -
 .القوى صاحبة املصلحة يف التحول الدميقراطي -
 .الواقع الراهن للحركة الدميقراطية يف اجلزائر -
 .اإلمكانات والفرص املتاحة لتعزيز التحول الدميقراطي -
 .عيقة للتحول الدميقراطيالعقبات والعوامل امل -
 .املداخل االستراتيجية لتعزيز جهود التحول الدميقراطي -

 :وبالنسبة للعقبات والعوامل املعيقة للتحول الدميقراطي، خلصت الدراسة إىل مايلي
 السلطات الثالث، وهيمنة مؤسسة الرئاسة، باإلضافة إىل قلة تعدم التوازن بني صالحيا

 .سياسيةجتربة معظم التشكيالت ال
تفشي روح الزعامة والقداسات الشخصية الروحية والثقافية واجلهوية والتارخيية يف  •

 .األوساط الشعبية
االختالف حول مفهوم وأبعاد وحدود الفعل الدميقراطي الذي يتناسب مع طبيعة  •

 .اجملتمع اجلزائري وخصوصيته احلضارية
خيربه اجملتمع اجلزائري منذ عدم االستقرار االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي  •

 .أكثر من عشرية كاملة من الزمن
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املعيقة للتحول الدميقراطي، وانتشار األمية واخنفاض ) الطرقية( جتذر الثقافة الشعبية •
 .مستوى احلس املدين لدى شرحية كبرية من اجملتمع

  تدخل اجليش املباشر وغري املباشر يف احلياة السياسية واإلدارية واالقتصادية •
 قيام معظم تنظيمات اجملتمع املدين بدورها التلحيمي بسبب احتوائها املزدوج معد •

 .من طرف النظام أو أحزاب املعارضة
إن عددا معتربا من املنتخبني ومسؤويل األحزاب هم ذوي أصول ريفية مازالت  •

 . مع الفعل الدميقراطي املعقلنب اليت ال تتناسمترسباهتا تصنع تصرفاهتم وسلوكياهت
 .استمرار متلمل مسألة الشرعية والتمثيل واالقتراع باللجوء إىل حجج خمتلفة •
اخللط بني ثوابت ومقومات النظام، وهنا مكمن اخللل يف التجربة الدميقراطية  •

اجلزائرية، فالقوى السياسية تتصارع حول الثوابت، بل قد تشكك فيها أو تستهني هبا، وهذا ما 
 .مويا إقصائيايعطي للتنافس طابعا صراعيا د

الضغوط اخلارجية العربية واألوروبية خباصة، مل تدفع اجلزائر حنو دميقراطية غري  •
مقيدة، بسبب خوفها من انعكاسات فوز التيار اإلسالمي على أوضاعها الداخلية، مما جعلها تدعم 

وري  عنه من تقييد للحياة السياسية، ومن هذه القيود تعميق الدور احملج وما نت١٩٩٢انقالب
 .الذي ما فتئت تلعبه املؤسسة العسكرية يف اجلزائر منذ االستقالل

لكن رغم كل هذه العوائق فقد أكدت الدراسة على السري قدما حنو تعزيز البناء 
الدميقراطي يف اجلزائر، حيث برز تغري يف خطاب السياسيني والذي ينم عن احترام واضح للقيم 

زاب مبختلف توجهاهتا األيديولوجية تتبىن تعابري سياسية الدميقراطية، حيث أصبحت مجيع األح
التعددية السياسية، التداول على السلطة، نبذ العنف كوسيلة للوصول إىل احلكم أو البقاء : مثل
 ..فيه

ويتضح من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة خبصوص عوائق الدميقراطية يف 
لسياسية منذ االستقالل، باإلضافة للعامل اخلارجي واملتعلق اجلزائر، تأكيدها على غياب الثقافة ا

بتخوفات بعض الدول العربية واألجنبية من انعكاسات فوز التيار اإلسالمي،وهو ما يعزز 
 .الفرضيات املعتمدة يف دراستنا
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 مقدمة
هي من أكثر مفردات الفكر السياسي حضورا يف عاملنا ) دميقراطية( إن كلمة

قدما اليوم، على مستوى األحباث واإلعالم والتقارير الدولية، وهي أيضا من أكثرها 

بأصوهلا اليونانية، فمفهوم الدميقراطية موغل يف أعماق التاريخ، لكن تطبيقاهتا ومفاهيمها 

اختلفت عرب العصور فهناك الدميقراطية املباشرة والدميقراطية النيابية والدميقراطية 

االجتماعية والدميقراطية الربجوازية وهكذا فكل الدول من أقصى اليمني إىل أقصى 

 نفسها دميقراطية، حىت أعىت الديكتاتوريات يف العامل متسحت  بالدميقراطية اليسار تعترب

 .وجعلتها شعارا وعنوانا لدوهلا

 .  فما هي الدميقراطية وما هي أسسها وآلياهتا؟
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 الدميقراطية والتطورات التارخيية:  املبحث األول
 تعريف الدميقراطية. ١

إن حكومة من الشعب، " خطابا تارخييا جاء فيه)*("نأبراهام لنكول" ألقى ١٨٦٣يف عام 
هذه اجلملة أصبحت .(26)خيتارها الشعب من أجل الشعب، جيب أن ال تزول من على وجه األرض

أكثر وأشهر تعريف للدميقراطية يف العامل، وهذا التعريف ينطبق مع األصل اليوناين للكلمة، فإذا 
يتكون من مقطعني   سنجده إغريقيا حيثDemocracy عن أصل كلمة الدميقراطية احبثن
 .الشعب:  وتعينDemosدميوس : كلمة

 .السلطة أو احلكم:  وتعينCratesكراتوس :                وكلمة
بري "ومن األصل اللغوي نصل إىل أنَّ الدميقراطية عند اليونان هي حكم الشعب أو كما يصفها 

 " Herodot-هريودوت " كما وصفها أو.٢٧"أهنا حكم الكثرة بدال من القلة) ∗"(يكليس
حكم الكثرة اليت يكون بيدها سلطات احلكم واإلدارة، واليت هتدف إىل إقامة نظام سياسي "

تسوده املساواة بني أفراد اجملتمع مع تقرير مسؤوليات احلاكم ومعاونيه أمام مجهور املواطنني 
 . ٢٨"بعة حكامهمبوصفهم أصحاب احلق الذي ال جيوز املساس به يف مساءلة ومتا

إحدى صور احلكم، تكون "وإذا عدنا إىل منجد اللغة العربية فنجد أن الدميقراطية هي 
السيادة فيها للشعب، حكم الشعب نفسه بنفسه، وقوامها احترام حرية املواطنني واملساواة فيما 

عاهلم أمام الصفة الرئيسية يف النظم الدميقراطية هي مسؤولية احلكام عن أف"،أي أن )٢٩("بينهم
املواطنني، الذين ميارسون دورهم بطريقة غري مباشرة، من خالل تنافس ممثليهم املنتخبني  

 .)٣٠(" وتعاوهنم
 
 

                                                 
 . رئيس سابق للواليات املتحدة األمريكية" أبراهام لنكولن" *

 ، املوقع اإللكتروينالدستورية أمريكا وما يتعداهاغريغ راسل،  26
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy1.htm 

 . أثينا يف عصرهم وهو من أعظم رجاالت. ق٤٣١قدم بريكليس هذا التعريف مبناسبة أحد اخلطب اليت ألقاها عام  ∗
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وقد جاءت الدميقراطية املعاصرة كتتويج لصراع تارخيي مرير بني األغلبية وهي الشعب، 
النبالء فالدميقراطية بديال لكل ضد األقلية ممثلة يف احلكام املستبدين، املتحالفني مع الكنيسة وطبقة 

أشكال احلكم اليت سبقتها من تيموقراطية وبلوتوقراطية وتيوقراطية ،ويرى كثري من الباحثني أن 
البداية التارخيية للدميقراطية املعاصرة تعود إىل األحداث الكربى اليت عرفتها أوروبا ممثلة يف بروز 

 بروز الرأمسالية والليربالية، وبسبب من هذه النشأة بعض األفكار والفلسفات كفلسفة األنوار وكذا
اعترب البعض الدميقراطية عبارة عن مذهب سياسي غريب، فيما يعتقد آخرون أهنا عبارة عن  آلية 

 joseph A. schumpeter ، ومن التطورات املهمة ملفهوم الدميقراطية رفض ٣١إجرائية
إن األسلوب الدميقراطي هو " شر والذي يقول للتعريف الكالسيكي السائد خالل القرن الثامن ع

ذلك الترتيب املؤسسايت الذي ميكن من خالله التوصل إىل القرارات السياسية اليت تشخص اخلري 
العام عن طريق جعل الشعب نفسه يتخذ القرارات من خالل انتخاب أفراد يقومون بتنفيذ إرادة 

اك خريا عاما ميكن أن جيمع حوله  هند  أنه ال يوجschumpeter، حيث اعترب ٣٢"الشعب
 ذلك ناجلميع على اعتبار أن اخلري العام ميكن أن يعين أشياء خمتلفة حسب كل فرد، واقترح بدال م

الدميقراطية هي ذلك الترتيب املنظم الذي يهدف إىل الوصول إىل القرارات " التعريف التايل
 واحلصول على األصوات عن طريق السياسية، والذي ميكن لألفراد من خالله اكتساب السلطة

 .٣٣"التنافس
وهناك تقسيمات عديدة للدميقراطية،وذلك حسب الزاوية اليت يتم هبا النظر للمفهوم، 

، )الدميقراطية املباشرة، والنيابية، وشبه النيابية( فالتقسيم حسب األشكال الدستورية والتنظيمية جند
يف العصر احلديث فنجد الدميقراطية الليربالية، أما إذا ربطنا بني الدميقراطية وصور تطبيقها 

اجملتمع الوحيد القادر على حتقيق احلرية، "والدميقراطية االشتراكية، وحسب التفسري املاركسي فإن 
 الشيوعي الذي ختتفي منه كل أنواع العبودية، ويف هذا اجملتمع فإن الدميقراطية ختتفي عهو اجملتم

 ما هي إال شكل من أشكال الدولة وبالتايل فهي تفترض -لينني كما يقول -أيضا فالدميقراطية
 .٣٤"االضطهاد وتطبقه

                                                 
31Voir, Leon Baradat, Political Ideologies, p62. 
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الدميقراطية الليربالية الغربية املعاصرة اليت تسود معظم " ونقصد بالدميقراطية يف هذا البحث
دول العامل اآلن واليت تطورت يف غرب أوروبا يف القرن التاسع عشر والقرن العشرين، واليت هي 

 :عن شأن إجرائي وآلية للحكم والتداول على السلطة وتقوم علىعبارة 
 .التعددية التنظيمية وتداول السلطة سلميا، وإىل احترام مبدأ األغلبية يف اختاذ القرار-
الدستور والفصل بني : املساواة السياسية وجتسيد مفهوم الدولة القانونية، وأهم عناصرها-

 .كامهاالسلطات، وانفصال الدولة عن شخص ح
 الدميقراطية واجملتمعات الشرقية. ٢

أنَّ جمتمعات املدن الشرقية القدمية قد عرفت أمناطا ) ٣٥(يرى كثري من الباحثني واملؤرخني 
من احلكم الدميقراطي، وقد أورد الباحثون بعض الدالئل اليت تشري إىل أنَّ مدن تلك اجملتمعات قبل 

مناطا من اجملالس االستشارية كما اختذت من االنتخابات دجمها يف إطار الدولة املوحدة قد عرفت أ
وسيلة الختيار حكامها وقد أطلق سكان مصر القدمية على اجملالس االستشارية اليت تتشكل من 

 ".SAROU"كبار السن وزعماء العشائر اسم
وجد يف بالد الرافدين يف العصور " ..د جاء يف موسوعة تاريخ احلضارات العام أنه قو
بالد ما بني النهرين أقدم "أنَّ "راوول مانغالبوس" ويرى )٣٦(."ة نوع من الدميقراطية البدائيةالقدمي

 . )٣٧("دميقراطية رمسية 
على الدميقراطية القائمة باملدن الشرقية يف كل من مصر " أندريه إميار"وقد أطلق املؤرخ 

 .   )٣٨("الدميقراطية البدائية"وبلد ما بني النهرين مصطلح 
 دميقراطية واملدن اإلغريقية ال. ٣

تعود اجلذور التارخيية واإلرهاصات الفكرية للدميقراطية احلديثة إىل أنظمة احلكم اليت 
حيث أنَّ مصطلح " مدينة أثينا"كانت سائدة يف املدن اإلغريقية القدمية، واليت كان منوذجها املثايل 

 بإبراز قيق القدامى ومل يكتفي اإلغريالدميقراطية حبسب األصل هو إغريقي، أطلقه فالسفة اإلغر
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مصطلح الدميقراطية، بل تعدى ذلك إىل إخراج املصطلح من إطاره الفلسفي إىل األفق والواقع 
 .العملي

" إكليزيا"إىل ضرورة إنشاء هيئة شعبية عامة " سولون "متثل هذا التجسيد العملي يف دعوة 
"EKKLESIA " حيث تناط هبا مسؤولية إدارة شؤون ينضم إليها كافة املواطنني األحرار

البالد باإلضافة إىل مهام السلطة القضائية ويساعدها يف ذلك جملس منتخب توكل له بعض املهام 
وذلك يف العقد " دستور سولون"بوضع أول دستور أطلق عليه " أثينا"التنفيذية، فقامت مدينة 

 .)٣٩(م.األخري من القرن السادس ق
راطية األثينية حينما أخضعت احملاكم للرقابة الشعبية يف خطوة وقد اتضحت معامل الدميق

 . اعتربت العمود الفقري للنظام الدميقراطي األثيين
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 أنواع الدميقراطية: املبحث الثاين
 

 )اليونانية(الدميقراطية املباشرة. ١
ما يعرف " أثينا"وهي الدميقراطية اليت ظهرت يف املدن اليونانية القدمية حيث ظهر يف 

جبمعية الشعب أو اجلمعية العمومية، واليت متنح عضويتها لكل أثيين األصل من الذكور األحرار، 
ر عشرين عاما على األقل، ومن خالهلا يباشر أفراد الشعب كافة مظاهر السلطة يبلغ من العم

ومن هنا عد الشعب األثيين مصدرا فعليا لكافة . بأنفسهم دون نيابة أو متثيل أو وساطة من أحد
 .٤٠"بالدميقراطية املباشرة "السلطات يف الدولة، ويسمى هذا الشكل من احلكم 

هذا النوع من الدميقراطية لقلة عدد السكان الذين يقطنون وقد استطاع األثينيون تطبيق 
أثينا، أما يف اجملتمعات احلالية فيمكن القول أنه يستحيل تطبيق هذا النمط من أنواع الدميقراطية، 

 بعد يف قضية معينة، لكن هناك األنه من غري املمكن مجع املاليني من الناس يف مكان واحد ليتداولو
غرية يف سويسرا كمقاطعة انترفالد وكالريس وهي مقاطعة قليلة السكان واليت بعض املقاطعات الص

 .٤١مازالت تطبق أسلوب الدميقراطية املباشرة
 الدميقراطية الليربالية. ٢

 هي تزاوج بني فلسفتني نشأتا يف ظروف خمتلفة، فالدميقراطية )*(إن الدميقراطية الليربالية
أفالطون والتطبيق األثيين، وجوهرها توسيع دائرة احلقوق لدى البعض تعود جبذورها إىل سقراط و

الليربالية من . بني البشر حبيث يتساوون يف فرص احلياة، ويتضمن ذلك تعظيم احلريات واملشاركة
 فبني حركة اإلصالح الديين والثورة الفرنسية قام ١٨ و١٧الناحية األخرى تبلورت يف القرن 

نظام االجتماعي القدمي القائم على اإلقطاع وحتالف امللكية مع  الليرباليون بدك أسس الناملفكرو
لقد نشأ صراع تارخيي مع الكنيسة اليت احتكرت مجيع امليادين وجعلت احلرية . السلطوية الكنسية

اليت نادت هبا الديانة املسيحية، إىل حرية الكنيسة وأتباعها وقد اتسع ) نقض العبودية(واملساواة 
 .ل السلطة على حركة الفكر والعلوم الكونيةنطاق هيمنتها ليشم

                                                 
 ١٤، ص٢٠٠٢ املعارف، اإلسكندرية ، منشأةاألنظمة النيابية الرئيسية عفيفي كامل عفيفي،  40
 .٢٣، ص١٩٩٢، األردن، يف الدميقراطية احلديثة أنظر، معن بشور،  41

 .الدميقراطية الغربية والربجوازية: وتسمى  *
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مث مع ) حركة اإلصالح الديين (وتطور الصراع مع الكنيسة إىل صراع بني أتباع الكنائس
الكنيسة كفكرة،وانتهى الصراع بالفصل التارخيي لسلطة الكنيسة عن سلطة الدولة وحترير سلطة 

ضة يف مجيع امليادين، ورافق ذلك بزوغ وقد أدى هذا التحرر إىل هن. الدولة وسلطة العقل والفكر
 .تبلور الفكر االقتصادي الفرديوفجر الثورة الصناعية 

لقد دعا املفكرون الليرباليون إىل إطالق العنان جلهود اإلنسان االقتصادية، وحلريته يف " 
يل، التملك فكانت نشأة الليربالية يف حقيقتها تعبري عن واقع جديد، وهو تبلور السوق الرأمسا

وعندما أكد هؤالء املفكرون على مفهوم احلرية، مل يقصدوا أن تكون هذه احلرية للجميع بل 
 .)٤٢(الليربالية إذن هي املقابل السياسي للرأمسالية يف اإلقتصاد. كانت مرتبطة بامللكية

ء إزا الربجوازية الصاعدة لقد ختلقت الليربالية يف رحم النظام الرأمسايل لتربير حقوق الطبقة
النظام القدمي املتداعي، واعتمدت على عدد من النظريات مثل نظرية احلقوق واحلريات الطبيعية، 

 .ونظرية العقد االجتماعي، ونظريات املدرسة النفعية البنثامية
وقد ترتب عن ذلك استئناف لتعددية الفلسفات اليت عطلتها الكنيسة، مما زاد يف حدة 

 يوتكتفت احلاجة لرأ.. ، والتشريع الواحد للمجتمع الواحدمواجهة مشكلة تبين الفكر الواحد
 .األغلبية، وزادت قوة تبين الدميقراطية

لقد قاوم الليرباليون الدميقراطية، مث استوعبوها تدرجييا حيث مل يشريوا يف البداية إىل أنَّ 
  .)*(احلريات شاملة جلميع املواطنني، بل استبعدت صراحة الفئات الشعبية والنساء 

بعد ذلك أي مت توسيع دائرة احلقوق واحلريات " تدمقرطت"ولقد ولدت الليربالية أوال مث 
اليت دافعت عنها لتشمل كل املواطنني، ولتصبح الدميقراطية الليربالية نظاما للحكم حتددت فيه 
السلطات، وحتدد أسلوب الفصل بينها، كما حتدد أسلوب املراقبة الشعبية على ممارسة السلطة، 
وقد أدى اتساع نطاق املشاركة وتعقيدات احلياة الصناعية إىل نشوء األحزاب والنقابات لتقود 

 .اجملتمع يف العملية الدميقراطية من منطلق التعددية
 :إذن على مستوى التطبيق قامت الدميقراطية الليربالية على

                                                 
 .٣٨، ص ١٩٨٧، سنة٢،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،طأزمة الدميقراطية يف الوطن العريب ،سعد الدين إبراهيم وآخرون 42
 حىت يكون هلم احلق ١٩٢٠وانتظر النساء حىت سنة ..  جاء اإلصالح االنتخايب يف إجنلترا ليسمح للطبقة الوسطى باملشاركة ١٨٣٢م يف عا *

املوقع اإللكتروين . محاية حقوق األقلياتتينسلي ياربرو،  أنظر، .نفسه
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لسلطة بينها، ومن مث  التعددية السياسية اليت تتمثل يف تعدد األحزاب السياسية وتداول ا- 
 .إمكانية التغيري السلمي

 .  إن القرار السياسي هو مثرة التفاعل بني كل القوى السياسية للوصول إىل حل وسط -
 . احترام مبدأ األغلبية كأسلوب الختاذ القرار -
 . املساواة السياسية، اليت تتمثل أساسا يف إعطاء صوت واحد لكل مواطن -
. .السلطاتنونية، وأهم عناصرها وجود الدستور والفصل بني  مفهوم الدولة القا-

وانفصال الدولة عن شخص حكامها، وإقرار احلقوق الفردية للمواطنني وتنظيم الرقابة التشريعية 
 . )٤٣(...والقضائية على اهليئات احلاكمة

 الدميقراطية االشتراكية. ٣
بقة أو طبقات اجتماعية على سائر تنظر املاركسية إىل الدولة على أهنا تعبري عن سيطرة ط

الطبقات األخرى، وعليه فالدولة هي نتاج للصراع الطبقي يف اجملتمع وحمصلته، هبذا الفهم تصبح 
 ١٨٧١ويف مؤلفه احلرب األهلية لسنة .الدولة أداة للقهر وذات طابع ديكتاتوري منايف للدميقراطية

احلكام سلطة مستقلة عن الشعب ومسخرة متتص دماء الشعب، وميثل " وصف ماركس الدولة بأهنا
 تتحدث عن اليتالنظرة الربجوازية وعليه فاملاركسيون يرفضون .)٤٤("خلدمة مصاحل طبقة معينة

ء بالنسبة للربجوازية الشي نفس  تعينوأهناالطبقات  ، باعتبارها شيئا فوق)بشكل عام(طية راالدميوق
 الربوليتاريا بأهنا مرحلة ال تعرف ةف ديكتاتوريوالفكر اللينيين الستاليين يص.أو للربوليتاريا 

 .الدميقراطية الكاملة أو دميقراطية اجلميع، بل هي دميقراطية للربوليتاريا وديكتاتورية ضد الربجوازية
فليس هناك دميقراطية فوق ) بشكل عام(أنه طاملا ال توجد حرية   وتؤكد املاركسية

 حقه يد الشعب، وبه دميوقراطية يفجد السلطة فيه التاريخ جمتمعا واحدا تو الطبقات  ويعرف
 .اجملتمع االشتراكى  وذلك هو

 التطبيق مثل احلرية واملساواة يفحتقق  - حسب أصحاهبا–والدميوقراطية االشتراكية 
الشئون العامة،  إدارة يف ختلق الظروف احلقيقية ملشاركة كل املواطنني ،إهنامزاياها الرئيسية تؤديو

.  مواهبه وقدراتهإلظهار ة للتطور احلر للفرد وتوفر فرصا غري حمدودة لكل الشعبوتتيح الفرص

                                                 
  . ٤٠ ،نفس املرجع السابق، صأزمة الدميقراطية يف الوطن العريب ،هيم وآخرونسعد الدين إبرا  43

 .٤٤ نفس املرجع، ص 44
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الدولة الربجوازية مبجرد االعتراف هبا  تكتفي اليتوتضمن الدميقراطية االشتراكية احلريات السياسية 
 . والصحافة واالجتماع اخل لتعبريحرية اك

 وميكن تبني ذلك من ،والصحافة كالموتضمن الدميوقراطية االشتراكية احلرية احلقيقية لل
االشتراكية تعرب عن مصاحل الشعب وتدافع   البلدانيفذاعة والتليفزيون إلحقيقة أن الصحافة وا

 البلدان االشتراكية جند أن كل هيئات ويفاحلرية  عنها، وتساعد اجلماهري العاملة على ممارسة
لقد وفرت االشتراكية . طبوعاهتا اخلاصة اجلماهريية لديها م احلزب والنقابات ومجيع املنظمات

 . يعرب حبرية عن أفكاره ورغباته كياحلقيقية لكل شخص  الظروف
 يف احلال هياالشتراكية ال تكون حكرا على بعض احملترفني كما   اجملتمعاتيفوالصحافة 
لصحف  حترير ايفأن العمال والفالحني واملثقفني يسامهون باستمرار  بل. البلدان الرأمسالية
 .عنهم  واجملالت اليت تعرب

 .واملعاش  ويضمن جلميع املواطنني يف اجملتمع االشتراكي حق العمل، والراحة والتعليم
عشر (املرحلة املتوسطة   حىت هنايةإجباري والتعليم ، ومجيع أشكال ومراحل التعليم جمانية

 ).سنوات
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  املبادئ األساسية للدميوقراطية:املبحث الثالث

احلكم الدميوقراطي هو نظام متطور، ولكل بلد ولكل شعب ثقافته وتارخيه، لكننا سنتناول 
املبادئ األساسية للدميوقراطية، باعتبارها مبادئ جوهرية، ينبغي أن تكون متواجدة بطريقة أو 

 :وتتجسد هذه املبادئ فيمايلي.بأخرى يف كل حكم دميوقراطي
   الدستورية. ١

قانون، تعين أن يكون لسلطة القيادات وملؤسسات احلكم حدودا، الدستورية أو حكم ال
وأن يكون فرض هذه احلدود ممكنا من خالل إجراءات قائمة، وبوصفها جمموعة من املبادئ 
السياسية والقانونية فإن الدستورية تعىن حكما مكرسا يف املقام األول خلري اجملتمع بأكمله، ولصون 

 .)٤٥(حقوق األفراد 
حلكم الدستوري الذي تنبع جذوره من األفكار السياسية الليربالية يف أوروبا وقد نشأ ا

ومن . الغربية والواليات املتحدة، دفاعا عن حق الفرد يف احلياة وامللكية ويف حرية العبادة والتعبري
أجل ضمان هذه احلريات شدد واضعو احلكم الدستوري على ضرورة تقييد  صالحيات سلطات 

وقد وجدت النظريات احلديثة لليربالية . ملساواة أمام القانون، ونزاهة احملاكماحلكم، وعلى ا
السياسية تعبريا عمليا يف الكفاح من أجل قيام حكومة دستورية،حيث حتققت أوىل انتصارات 

) تيودور(الليربالية، وأمهها يف إجنلترا، فقد عمدت الطبقة التجارية الصاعدة اليت دعمت أسرة 
لقرن السادس عشر، على قيادة احلرب الثورية يف القرن السابع عشر، وجنحت يف إرساء امللكية يف ا

 .)*(سيادة الربملان مثَّ سيادة جملس العموم بعد ذلك
وكانت السمة املميزة للدستورية العصرية، إجياد اآلليات الفعالة للحد من استبداد احلكام، 

وثيق بالوضع االقتصادي وسلطة اإلنفاق حيث وكذا االرتباط ال.وإلزامهم بتطبيق حكم القانون
كان أساس نشوء مؤسسة الربملان يف بريطانيا هو التشريع للضرائب كما أنَّ الثورة األمريكية 

 بعد ١٦٨٩اإلجنليزي الصادر عام ) ميثاق احلقوق(إنَّ ). ال ضريبة دون متثيل( األوىل رفعت شعار 
ا خارج حدود إجنلترا، خاصة يف إعالن االستقالل األمريكي انتفاضة الربملان الثانية بدأ يعلن تدرجيي

 وشهد القرن الثامن عشر بروز ١٧٨٩، ويف اإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان لعام ١٧٧٦لعام 
                                                 

، املوقع اإللكتروين الدستورية أمريكا وما يتعداهاغريغ راسل،  45
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy2.htm.  
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 امتدادا له يف أملانيا ١٨حكم دستوري يف الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا، كما شهد القرن 
 .)٤٦(وإيطاليا

 قراطيةاالنتخابات الدمي. ٢
ونقصد هبا االنتخابات احلرة التنافسية، واليت تتيح إمكانية انتقال السلطة سلميا وفقا 

 للدميقراطية ١٩٤٢  سنة joseph A. schumpeterلنتائجها، ويعترب التعريف الذي أطلقه
طية الدميقرا"  التعددية وجعلها رديفا للدميقراطية حيث أكـد أنتبداية لالهتمام الكبري باالنتخابا

هي ذلك الترتيب املنظم الذي يهدف إىل الوصول إىل القرارات السياسية، والذي ميكن لألفراد من 
، وهي هنا عبارة عن آلية ٤٧"خالله اكتساب السلطة واحلصول على األصوات عن طريق التنافس

 .بديلة آللية الوراثة ووالية العهد واحلسم بالقوة العسكرية
الوجود للدميقراطية من دون حرية اختيار "  أنه ١٩٩٤كما أكّد أالن تورين سنة 

 .)٤٨("احلاكمني من قبل احملكومني، ومن دون تعددية سياسية 
عبارة عن احلق الشمويل يف االشتراك يف السلطة " هي ةويرى فوكوياما أن الدميقراطي

 السياسية، السياسية، أي احلق الذي ميلكه كل املواطنني يف االنتخاب، ويف املشاركة يف احلياة
والبلد الدميقراطي هو الذي مينح الشعب حق اختيار حكومته بواسطة انتخابات دورية على أساس 

وتقدم االنتخابات . ٤٩"التعددية احلزبية وباالقتراع العام واملساواة يف ذلك بني مجيع أفراد اجملتمع
هم الذين سيحكمون حلوال للمسائل اهلامة اليت يواجهها أي نظام سياسي، إذ حتدد سلميا من 

،كما تضفي املشروعية على القرارات اليت يتخذوهنا، وتصبح هذه األهداف أسهل حتقيقا عندما 
تشجع صفات النظام االنتخايب على شيوع االعتقاد لدى الناس حبرية ونزاهة االنتخابات،وقد 

تطور املبدأ استمر الكفاح من أجل توسيع دائرة من يتمتعون حبق االنتخاب ليؤشر على تقدم و
الدميقراطي الذي يعين حكم الشعب فال جيب أن  يكون جزء من الشعب ممنوع من حق 

 .)٥٠(االنتخاب

                                                 
 .٢٣، ترمجة جورج جحا، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت  صاجلذور االجتماعية للدميقراطية والدكتاتورية بارنتغتون مور، أنظر 46
   ١٧، ص١٩٩٧ بريوت، يناير،،مركز دراسات الوحدة العربيةآليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريب ثناء فؤاد عبد اهللا،  47
 .١٣، صماهي الدميقراطية أالن تورين،  48

49 Francis Fukuyama , The end of History and the last Man, p43. 
من املوقع ، مبادئ االنتخابات الدميقراطية دي غراير ستيفنسون جونيور، 50

 http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy3.htmاإللكتروين
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 جتسد الواليات املتحدة األمريكية امليدان الذي جرت عليه نضاالت كربى من أجل تعميم 
 ميلكون حق االنتخاب ففي البداية كان حق االقتراع حمصورا بالبالغني من الرجال البيض الذين

 مل تعد ١٨٣٠وحبلول عام .قدرا بسيطا من املمتلكات أو الذين يدفعون مقدارا معينا من الضرائب
املؤهالت املتعلقة بامللكية معموال هبا حيث أصبح حق االقتراع يشمل كل البالغني من الذكور 

 .البيض 
الدستورية  جاءت التعديالت ١٨٦٥وبعد أن صمتت مدافع احلرب األمريكية األهلية عام 

 .  لتلغي العرق كمعيار للتصويت١٨٦٥/١٨٧٠
أمَّا حركة منح النساء حق االقتراع فقد استغرق وصوهلا إىل هدفها وقتا طويال وقد -

أول وحدة  سياسية متنح النساء حق التصويت يف الواليات " وايومنغ"سجلت منطقة 
خرى للنساء حبق وحبلول هناية القرن التاسع عشر مسحت ثالث واليات أ.املتحدة

االقتراع،واستطاعت املرأة يف كافة أحناء الواليات املتحدة املشاركة يف االقتراع الذي جرى عام 
 .) ٥١(، وذلك بفضل التعديل التاسع عشر للدستور الذي جرى قبيل االنتخابات١٩٢
  القضاء املستقل.٣

عامل أمجع، حيث صدا كبريا يف أوروبا ويف ال" مونتسكيو" و"جون لوك"  كان ألفكار 
أكدت بأنَّ حقوق الشعب سبقت وجود السلطة، وأنَّ الناس يولدون متمتعني حبقوق،وأن هدف 
احلكومة هو محاية وتعزيز هذه احلقوق، فإذا كانت احلكومات اجلديدة حتمي الناس من بعضهم 

ية وأن البعض فمن حيمي الناس من احلكومة ؟ من احملتمل أن ختطئ احلكومة وأن تكون استبداد
ويتمثل أحد العناصر احلامسة يف الفكر . "تسيء استعمال ثقة الناس وأن حترمهم من حقوقهم

السياسي باالقتناع بأنَّ كافة املؤسسات فاسدة احتماليا، وبأنَّ من احملتمل إفساد كافة السياسيني 
د باالستقامة ليس بواسطة اإلغراء امللموس للنقد بل باإلغراء األشد خطرا املتولد من االعتقا

 .)٥٢("الذاتية

                                                 
من املوقع ، مبادئ االنتخابات الدميقراطيةور،دي غراير ستيفنسون جوني 51

 http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy3.htmاإللكتروين
 من املوقع اإللكتروين ،دور القضاء املستقل فيليب  ستروم،  52

http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy6.htm 
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إن استقاللية القضاء مرتبط مبفهوم الدولة القانونية وأهم عناصره الفصل بني السلطات، 
وخضوع احلكام للقانون، وانفصال الدولة عن شخص حكامها، وتّدرج القواعد القانونية، وإقرار 

اهليئات احلاكمة، وقد أصبح احلقوق الفردية للمواطنني وتنظيم الرقابة التشريعية والقضائية على 
 . استقاللية القضاء أهم مبدأ ومؤشر  للدولة الدميقراطية يف عصرنا

 
  وسائل اإلعالم حرية .٤

جرمية تعرف " انتقاد امللك واحلكومة تبعا لذلك"كان القانون العام الربيطاين يعترب أنَّ 
غيت هذه اجلرمية، ومث ، لكن بعد كفاح طويل أل"جرمية التشهري للتحريض على الفتنة" بـ

إرساء تقاليد جديدة تؤطر ميدان الصحافة حيث تعمل هذه األخرية كوكيل عن املواطن، 
حبيث تنقل إليه بواسطة وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة نشاط احلكومة وكيفية 

طن متابعة فتعقيدات احلياة جعلت من الصعب على املوا...عمل اهليئات التشريعية والقضائية 
هذه األمور عن قرب، وأصبحت وسائل اإلعالم عني املواطن يف متابعة فساد املسؤولني،      

وكشف سوء تطبيق العدالة والقانون، وأصبح واضحا أنه ال ميكن ألي بلد أن يصبح حرا دون 
وسائل إعالم حرة، والتضييق على وسائل اإلعالم صار مؤشرا على احلكم الدكتاتوري، 

 . حرية التعبري عن الفكر والصحافة مؤشرا حامسا على قيام اجملتمع الدميقراطيومحاية
أنَّ الصحافة احلرة، حىت تلك اليت تتجاوز أحيانا الذوق  " )∗(توماس جيفرسون"ويعترب 

وقد كان . السليم،هي أساسية للمحافظة على جمتمع دميقراطي، وهي الضمان األفضل للحرية
وزاهتا بغية كسب فوائد االنتقاد املستمر الذي يستطيع أن يلقي الضوء راغبا يف التغاضي عن جتا
  .)٥٣(على النشاطات احلكومية

 
 اجملتمع املدين الفاعل . ٥

 ويعترب أليكسيس توكفيل أفضل من تطرق إىل دور اجلماعات املستقلة أو ما يسمى بـ 
لغة السياسة احلالية تندرج ظاهرة يف " حيث يؤكد أنه ةبالنسبة لتعزيز الدميقراطي" اجملتمع املدين"

                                                 
 .يات املتحدة األمريكية توماس جيفرسون، الرئيس الثالث للوال ∗

من املوقع اإللكتروين ، دور وسائل اإلعالم احلرةجونسون، . جون دبليو 53
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy8.htm 
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هذه .التعاون من خالل نشاط اجلماعات اليت تتمتع باحلكم الذايت حتت عنوان اجملتمع املدين
 اجلماعات املتنوعة ومبا هلا من استقالل عن الدولة ورمبا أيضا عن األحزاب ال ميكنها فقط كبح

ضا أن تساهم يف خلق مواطنني أفضل  مجاح األعمال التعسفية للحكام، بل إنَّ يف مقدورها أي
يضعون يف اعتبارهم مصاحل اآلخرين، ويتمتعون بثقة يف أنفسهم فيما يقومون به، ويتميزون 

كما يتطرق بعد ذلك إىل مزايا اجملتمع املدين، .)٥٤(باستعدادهم للتضحية من أجل الصاحل العام
 اجملتمع املدين أنه يتيح الفرصة ولعل أفضل ما مييز" وكيف أنه يرقي عنصر املواطنة لدى الفرد

لوجود مجاعة أو طبقة وسيطة بني الفرد والدولة وهذه اجلماعة أو الطبقة تكون قادرة على إدارة 
الصراعات والتحكم يف سلوك األعضاء دون قسر عام، وبدال من زيادة أعباء صانعي القرارات 

تمع املدين أن حيد من الصراعات مبزيد من الطلبات وجعل النظام خارج السيطرة، يستطيع اجمل
 . ) ٥٥("وحيسن من نوعية املواطنة

 )حق الشعب يف أن يعرف (:الشفافية يف املؤسسات احلكومية. ٦
أدى تطور مفاهيم حرية الصحافة، ومطالب وسائل اإلعالم باحلصول على معلومات 

 راطيةحكومية، إىل ما يعرف بالشفافية يف املؤسسات احلكومية، فاحلكومات الدميق
وميكن اعتبار امليل إىل  . )٥٦ ("مطالبة بأن تكون حكومات منفتحة وشفافة إىل حد كبري " 

احلكم السري غريزة إنسانية، وغريزة طبيعية يف احلكم، لذلك جيب على اجملتمع الذي يعترب 
 االنفتاح قيمة، وضرورة دميقراطية أن يضع قواعد تعزز االنفتاح وتدافع عن حرية التعبري بكل

إن جمتمعا يرغب يف تبين االنفتاح كقيمة ذات أمهية رئيسية لن يسمح للمواطنني بالتمتع "أشكاله 
مبدى واسع من حرية التعبري الفردية فحسب بل سيخطو خطوة إىل األمام، ويفتح بالفعل العمليات 

اعدة االعتيادية ففي ثقافة متفتحة حقا تكون الق. التداولية للحكومة بالذات أمام نور التدقيق العام 
على اإلجراءات التشريعية . هي عدم معاجلة احلكومة لشؤون الشعب خلف أبواب مغلقة 

                                                 
54  Alexis de Tocqueville .de la démocratie en Amérique. 2eme .Alger ED. ENAG. 1991. 

 P  ٤٩ . 
55  Ibid. p . ٥١  

 من املوقع اإللكتروين ،الشفافية يف املؤسسات احلكومية أي مسوال،رودين 56
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy10.htm 
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وتتمظهر الشفافية يف .)٥٧("واإلدارية والقضائية أن تكون مفتوحة أمام الشعب بشكل تلقائي 
 :املؤسسات احلكومية فيما يلي

فظ فيها شؤون الناس بطريقة إمكانية الوصول إىل السجالت والوثائق العامة اليت حت. أ
 .ملموسة

الوصول إىل املؤسسات التداولية للحكومة، مثل االجتماعات والندوات حيث تناقش .ب
 .الشؤون العامة ويتم اختاذ القرار بشأهنا 

الوصول إىل مؤسسات تدار هبا روتينيا شؤون حكومية غري تداولية أو تشاورية مثل . ج
 .يت تديرها احلكومة السجون املستشفيات، املدارس ال

  محاية حقوق األقليات. ٧
لدي حلم بأن يعيش أطفايل األربعة الصغار يوما ما يف دولة ال حيكم فيها عليهم بسبب "

 )*" (لون بشرهتم بل مبضمون شخصيتهم
تعترب املعاملة املنصفة لألقليات، من أهم املسؤوليات للدول واحلكومات وأكثرها إزعاجاً يف 

إن التمييز بني املواطنني على أساس العرق أو .اصة يف اجملتمعات القليلة التجانس نفس الوقت، خ
" اجلنس أو اللغة أو املعتقد الديين أو عوامل مرتبطة هبا، هذا التمييز غري قانوين وغري أخالقي 

فعندما تعامل احلكومات أفرادا معينني مبحاباة أقل من اآلخرين استنادا إىل خصائص والدهتم أو 
العتبارات أخرى ال يبدوا أنَّ هلا عالقة بالفوائد املفروض للمواطنني احلصول عليها،أو باألبعاد اليت 
يتوقع منهم حتملّها، فإن احلكومة تربر بذلك بأن املسؤولني املعنيني يتصرفون بسبب حتيزهم 

ية واضحة وافتراضاهتم حول قيمة الفرد وسلوكه، بدال من السعي يف سبيل أهداف عامة قــانون
)٥٨ .( 

 لكما أنَّ التوجهات السائدة يف اجملتمع تؤثر على عملية إزالة التمييز، فعادة ما تشك
اجملموعات املستهدفة أقلية عديدة يف اجملتمع، ومتلك خصائص خمتلفة عن أفراد اجملتمع سواء 

هنا تصبح الختالف يف اللون والدين أو لديها أمناط معيشة جيدها اآلخرون غريبة ومستهجنة، 
                                                 

 .نفس املرجع  57
 ، من املوقع اإللكتروين١٩٦٣أغسطس /  الذي ألقاه يف مسرية واشنطن آب خطاب الدكتور مارتن لوثر كنغ فقرة من  *

http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy11.htm 
، من املوقع اإللكتروين محاية حقوق األقلياتتينسلي ياربرو،  58
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. مقاومة اجملتمع للتغيري صعبة، ويصبح استيعاب هذه األقليات أو هذه اجملموعات يف اجملتمع صعبا
لكن مواجهة كل الصعاب ضرورة اجتماعية وسياسية، والبديل عن معاملة أفراد اجملتمع بالتساوي 

جتماعي، ومحاية حقوق األقليات البديل عن كل ذلك، هو عدم اإلستقرار وتفكك للنسيج اإل
 .قيام الدولة بتشجيع الرتاع املدين : وعدم قيام الدولة بواجباهتا يف هذا اجملال معناه 

 
  السيطرة املدنية على اجلهاز العسكري. ٨

إن القوة العسكرية لكل دولة هي اليت تسهر على محاية البلد داخليا وخارجيا من كل ما 
 أسيء إستخدامها إىل خطر حقيقي يهدد احلياة قد يعترضه من أخطار، وقد تتحول هذه القوة إذا

والنظام الدميقراطي، فقد تتحول السلطة التنفيذية القوية، مع مرور الزمن إىل سلطة ديكتاتورية أو 
 .غوغائية 

 -عقداء"لقد شهد عصرنا احلايل العديد من التجارب املريرة حيث استخدم ضباط اجليش 
 بانقالب يطيح باحلكم املدين، أما يف النظام الدميقراطي، سطوة القوة املسلحة للقيام" جنراالت 

فينبغي أن ال تكون القوات العسكرية خاضعة لسيطرة السلطات املدنية فحسب، بل ينبغي أن 
، ومهمتها هي ..تكون لديها أيضا ثقافة تؤكد أنَّ دور القوات املسلحة هو خدمة اجملتمع الحكمه

 .)٥٩("محاية الدميقراطية ال احلكم 
فمهمة السلطة العسكرية ليس صنع السياسة بل تطبيق السياسة،أي تقدمي املشورة للسياسي 

جيب أن يترك للقادة . " حول أجنع األساليب الستخدام القوة العسكرية لتحقيق األهداف السياسية
وهنا يتطلب أن تكون . )٦٠("السياسيني تقرير ما إذا كان من الضروري سلوك اخليار العسكري 

إن شرعيتها يف أنظار الشعب تساعدها يف السيطرة على "ادة املدنية قيادة شرعية منتخبة شعبيا القي
  )٦١(".القوات العسكرية

 
 

                                                 
  من املوقع اإللكترويناملبادئ األساسية للدميقراطيةيوروفسكي، -ملفني أي-  59
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 خامتة
 

 :تطرق هذا الفصل إىل مايلي
أصل مصطلح الدميقراطية والذي يعود إىل أصول يونانية فكلمة دميقراطية 

Democracy  تتكون من مقطعني 
 .الشعب: تعين وDemosدميوس : كلمة
 .السلطة أو احلكم:  وتعينCratesكراتوس : وكلمة

 ومن األصل اللغوي نصل إىل أنَّ الدميقراطية عند اليونان هي حكم الشعب
كما يرى بعض الباحثني واملؤرخني  أنَّ جمتمعات املدن الشرقية القدمية قد عرفت أمناطا من 

ل اليت تشري إىل أنَّ مدن تلك اجملتمعات قبل احلكم الدميقراطي، وقد أورد الباحثون بعض الدالئ
 .دجمها يف إطار الدولة املوحدة قد عرفت أمناطا من اجملالس االستشارية

وقد تطرقنا إىل أنواع الدميقراطية ممثلة يف الدميقراطية املباشرة واليت برزت أول مرة يف املدن 
من الدميقراطية لقلة عدد السكان الذين اإلغريقية القدمية،وقد استطاع األثينيون تطبيق هذا النوع 

يقطنون أثينا، أما يف اجملتمعات احلالية فإنه يتعذر تطبيق هذا النمط من أنواع الدميقراطية، ألنه من 
 يف قضية معينة، لكن هناك بعض اغري املمكن مجع املاليني من الناس يف مكان واحد ليتداولو

 . تطبق أسلوب الدميقراطية املباشرةاملقاطعات الصغرية يف النمسا اليت مازالت
الدميقراطية االشتراكية واليت نادى هبا التيار املاركسي، وقد ختلت معظم دول العامل عن 

 .هذا اخليار، خاصة بعد سقوط االحتاد السوفيايت
الدميقراطية الليربالية واليت برزت يف أوربا الغربية، بعدما بشر هبا مفكروا عصر النهضة 

 .نوار وهي جتد امتدادا هلا يف الدميقراطية املعاصرة وفالسفة األ
 :يوقد حددنا املبادئ األساسية للدميقراطية فيما يل

 ،وجود جمتمع وسائل اإلعالم، حرية القضاء املستقل، االنتخابات الدميقراطية، الدستورية 
ملدنية على اجلهاز مدين فاعل، الشفافية يف املؤسسات احلكومية، محاية حقوق األقليات،السيطرة ا

 .العسكري
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 المبحث األول 

  القدیمي بنية المجتمع األوروب
  يف ظل النظام اإلقطاعياجملتمع األورويب. ١

 الصراع التارخيي بني امللك والكنيسة. ٢

 ع جديدصعود الربجوازية ومعامل جمتم. ٣
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 مقدمة
إن الدميقراطية اليت عرفتها املدن اليونانية، ونادى هبا كبار املفكرين والفالسفة،  ما لبثت أن 
اهنارت، وذلك مع اتساع رقعة اإلمرباطورية الرومانية حيث بدأ سحب البساط تدرجييا حتت أقدام 

مكان هلا على أرض الشعب، وأصبحت عبارة السلطة مصدرها الشعب جمرد عبارة جوفاء ال 
الواقع، حيث سادت أنظمة حكم استبدادية استندت يف تربير شرعيتها إىل نظريات تيوقراطية وإىل 

 .نظرية احلق اإلهلي للملوك يف احلكم 
و املتأمل يف حركة املد الدميقراطي جيد أنَّ هذه الدميقراطية قد عادت للظهور مرة أخرى، 

 أي يف القرن الثالث عشر والرابع عشر امليالدي )*(ور الوسطىوذلك يف القرنني األخريين من العص
 مسح للعامة من أفراد الشعب بإجنلترا بترشيح أنفسهم لعضوية الربملان أمَّا يف ١٢٦٥ففي عام "

 . )62("١٣٠٢فرنسا فقد مسح للعامة بذلك عام  
من ذلك لكن الطريق حنو الدميقراطية مل يكن سهال ومفروشا بالورود، بل على العكس 

 وال خيلو من العوائق والدميقراطية منذ ذلك احلني وهي يف مد شاقا،متاما، فقد كان الطريق صعبا و
وقبل التطرق إىل التغريات اليت عرفها اجملتمع األورويب وجعلت منه جمتمعا دميقراطيا، حيسن . وجزر

 اجملتمع الذي كان سائدا بنا معرفة مكونات هذا اجملتمع قبل وقوع التغريات عليه، أي معرفة بنية
  .أثناء القرون الوسطى، وهي الفترة التارخيية اليت تعرف مبرحلة النظام اإلقطاعي

 
 
 
 
 
 

                                                 
  وقع خالف بني املؤرخني حول حتديد املدة الزمنية اليت إستغرقتها العصور الوسطى، إال أنَّ الراجح أهنا امتدت إىل ما يربو عن األلف عام، تبدأ *

...  على يد األتراك ١٤٥٣تهي بسقوط الدولة الرومانية الشرقية سنة  على يد اجلرمان، وتن٤٧٦منذ سقوط اإلمرباطورية الرومانية الغربية سنة 
 ١٩٥٩-١٩٥٨ مصر  ١دار املعارف،ط.الوجيز يف النظريات واألنظمة السياسية ومبادئها الدستورية"احلميد متويل . ع : راجع 
  . ٤٧ ص
  .١٢٣ مرجع سابق، ص،عفيفي كامل عفيفي  62
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  القدميبنية اجملتمع األورويب: املبحث األول
  يف ظل النظام اإلقطاعياجملتمع األورويب. ١

ليكتمل . شر امليالدي تعود للقرنني التاسع والعايإن اجلذور األوىل لربوز النظام اإلقطاع
 وميكننا إرجاع نشأة النظام اإلقطاعي إىل اتساع رقعة )٦٣(نضجه يف القرن الثاين عشر

اإلمرباطورية، وتعرضها ألخطار متعددة، عجز اإلمرباطور صاحب السلطة املركزية عن دفعها، مما 
لفة، وحىت يتمكن أدى إىل إختيار بعض ذوي النفوذ والقوة وتعيينهم حكاما على املقاطعات املخت

هؤالء احلكام من أداء مهمتهم على الوجه األكمل منحهم اإلمرباطور جمموعة من احلقوق 
واالمتيازات، مقابل شروط خاصة فرضها عليهم، وترتب على هذه السياسة اتساع سلطة حكام 

ة مهزة مبثاب) أمراء اإلقطاع(املقاطعات وازدياد نفوذهم بصورة ملحوظة، وأصبح حكام املقاطعات 
ومع مرور الوقت متكن حكام املقاطعات من . الوصل بني األفراد التابعني هلم واإلمرباطور

االستقالل عن اإلمرباطورية، وحيازة كل مظاهر السلطة، وهو ما جعل كل إقطاعية مبثابة دولة 
 .مستقلة هلا كياهنا السياسي واالجتماعي املستقل وهو ما ّحوهلا إىل ملكيات إقطاعية

نظام اإلقطاعي الذي ساد أوروبا قبل بروز الرأمسالية بقيادة الربجوازية، مل يكن جمرد فال
نظام اجتماعي واقتصادي، بل كان باإلضافة إىل كل ذلك، عبارة عن نظام سياسي من أنظمة 
احلكم، يتوىل ممارسته حاكم اإلقليم، الذي يطلق عليه السيد اإلقطاعي ويعتمد هذا النظام على 

وأتباعه القاطنني ) مالك األرض(تبعية الشخصية املرتبطة حبيازة األرض بني السيد اإلقطاعي عالقة ال
لإلقليم على أساس تعاقد عريف، يتضمن مجلة من احلقوق والواجبات املتبادلة، ونظرا ألن السيد 

 كفته كانت ناإلقطاعي هو صاحب النفوذ والسلطان يف اإلقليم، والطرف األقوى يف العقد، فإ
ي الراجحة، وله نصيب األسد يف هذا التعاقد، وقد كانت بنية اجملتمع األورويب يف ظل هذا ه

 النظام كاآليت
 : على مستوى البناء الفوقي جند

 وميثل السلطة الزمنية، وله سلطة فعلية ونفوذ على مجيع املستويات، وحيوز كل السلطات : امللك-
 . األب إىل االبنوميثل نظاما وراثيا ينتقل مبوجبه احلكم من

                                                 
 .٨٤، ص١٩٦١، ١، اإلسكندرية، ط١،جي واألنظمة السياسيةالقانون الدستورعبد احلميد متويل،  63
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 كانت الكنيسة الكاثوليكية هي املسيطرة على احلياة الروحية للمجتمع األورويب وهي : الكنيسة-
متثل الدين الرمسي واملرجعية الثقافية، وتتجسد سلطة الكنيسة الفكرية على املستوى الفردي 

يث وحمتوى الربنامج والعائلي وكذا يف تنظيم العالقات االجتماعية مثل عقود الزواج واملوار
أنَّ اهللا قد خلق سيفني حلكم العامل، أحد " نظرية السيفني" التعليمي، وتعتقد الكنيسة حسب 

هذين السيفني ميثل اجلانب الروحي، وقد تلقاه البابا مباشرة من اهللا والسيف الثاين ميثل اجلانب 
اشرة، ومعىن ذلك أنَّ البابا هو الدنيوي وقد تلقاه اإلمرباطور عن طريق البابا، وليس من اهللا مب

 . )١(الذي مينح يف الواقع السلطة لإلمرباطور
 وهم أعوان امللك على مستوى التسيري العسكري واإلداري، وكانوا يعتربون من : طبقة النبالء-

 .   علية القوم، حيث حيوزون على األراضي الزراعية الواسعة، والكثري من األتباع واخلدم واألقنان
 : ا على مستوى البناء التحيت للمجتمع فنجدأمَّ

 : للنظام االجتماعي القدمي ويتشكلون منىالعامة من أبناء الشعب، ويشكلون الطبقة السفل
 .سكان املدنو  التجار واحلرفيني -  
 .  العمال والشغالني والبطالني والفقراء-  
وقد عرف اجملتمع ...حلطابني  وضعاء الريف، وهم املزارعني املستأجرين، واحلدادين وا-  

والنظام االجتماعي األورويب طيلة تارخيه صراعا حادا بني سلطة امللك وسلطة البابا، وبني أتباع 
 .الكنائس املختلفة، وانتهى الصراع بفصل الكنيسة عن سلطة الدولة، وحترير سلطة الدولة منها

 الصراع التارخيي بني امللك والكنيسة. ٢
عدما توطدت دعائم املسيحية وأصبح املؤمنون هبا قوة ضخمة، تستطيع بدأ هذا الصراع ب

 بأمهيتهم، ومسو مركزهم، وأقاموا من تأن حتمي الدين ممن يفكر يف االعتداء عليه، فشعر الباباوا
على املؤمنني به، وبدؤوا ينازعون األباطرة سلطاهنم الزمين، وحياولون وأنفسهم حراسا على الدين، 

سلطتني الدينية والدنيوية، وكان اإلمرباطور، يعتمد، على نظرية احلق اإلهلي يف تأييد االستئثار بال
سلطته، مبعىن أنَّه مفوض من قبل اهللا حلكم البشر وأنه حياسب أمام اهللا وحده عن تصرفاته اليت قام 

لوك، هبا، بناء على ذلك التفويض، ويتحتم على األفراد بناء على ذلك اخلضوع التام ألوامر امل
وإطاعة ما يصدرونه من قوانني، ولقد عرفت أوروبا العديد من التطورات االجتماعية والتيارات 

                                                 
  .٤١١ص١٩٦٩، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،النظم السياسية الدولة واجملتمع حممد كامل ليلة، ١
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النظريات الفكرية اليت سامهت يف إبعاد الكنيسة عن السلطة الزمنية، والفصل التام بني الدين و
ينية اليت وقد متثلت التيارات الفكرية يف نشوء اجلامعات واستقالهلا عن السلطة الد. والدولة

 وضرورة انقاد العقل من حجر الكنيسة عليه، ياحتكرت التعليم، وإميان أساتذهتا بالتحرر الفكر
واعترب الفالسفة واملفكرون أنَّ الباباوات حجر عثرة يف طريق العلم، وتطبيق املبادئ اإلنسانية احلرة 

ية، ومترد الطوائف املختلفة، وترتب عن هذه احلركة انتشار العقالنية، والروح الدميقراط. السليمة
 .ومطالبتها بضرورة إصالح النظم الكنسية وختليصها من اخلرافات ومظاهر الفساد

أما الشطر الثاين واملتمثل يف التطورات اإلجتماعية، فيمكن إرجاعه إىل ظهور طبقة 
ليبية متوسطة أثرت من التجارة، نتيجة فتح طريق التعامل بني الشرق والغرب بعد احلروب الص

يف صراع مع رجال اإلقطاع من األشراف " الربجوازية " وقد دخلت هذه الطبقة متمثلة يف 
والنبالء، واستطاعت زلزلة دعائم تلك الطبقة اليت كانت سندا للبابوية وعامال من عوامل  زعزعة 

 لقد استطاعت .مركز امللوك، على اعتبار أنَّ أمراء اإلقطاع والنبالء كانوا يقامسون امللوك سلطاهنم
 طبقة الربجوازية أن تلعب دورا تارخييا بارزا يف حتديد معامل جمتمع دميقراطي

لقد أدى إعادة تشكيل البين اإلجتماعية على صورة رأس املال إىل إضعاف الطبقات " 
القدمية، وظهور قوى جديدة، وساهم كل ذلك يف كسر اإلطار القدمي للمجتمع اإلقطاعي امللكي، 

السياسية للقرن السابع عشر والتاسع عشر سجلت تقلد الربجوازية زمام احلكم، وإزاحة فالثورات 
               )١(."الطريق أمام التطور االقتصادي حتت لواء الرأمسالية

  صعود الربجوازية ومعامل جمتمع جديد.  ٣
ديث لئن كان اإلقطاع السمة البارزة للعصور الوسطى وعصور الظالم، فإن العصر احل

فمع بروز . عصر ما بعد اإلقطاع، هو عصر الطبقة الربجوازية اليت صبغت التاريخ احلديث بصبغتها
الكشوف اجلغرافية الكربى، وإعادة فتح سبل التجارة مع الشرق ظهرت طبقة حمترفة من التجار، 

فيما بينها، ازداد مع الزمن ثراؤها، خاصة بعد االنفتاح االقتصادي ألوروبا مع القارات األخرى، و
مما قوى االعتماد على هذه الطبقة، وسهل هلا احلصول على بعض املكتسبات من أمراء اإلقطاع، 
بغرض تسهيل العمليات التجارية قي بادئ األمر، وانتهت بأن غدت حقوقا فيما بعد، وكان من 

                                                 
 1P.Kende ,l'avènement de la société moderne, Le présent en question.Encyclopédie de la 

sociologie, E.D Librairie Larousse , Paris 1975 ,p 17.   
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ا، عرفت جمهزة مبا يلزم للدفاع عنهوبني هذه احلقوق، احلق يف إنشاء حمطات جتارية مرخصة، 
 أي bourgeois، واليت أخذت هذه الطبقة تسميتها منها بعد ذلك »bourgs«باسم األبراج 

الربجوازيون، وتعد هذه احملطات التجارية اليت أنشأها الربجوازيون مبثابة النواة لقيام املدن الصناعية 
 جمالسها املنتخبة مما والتجارية، واليت كانت تتمتع بقدر كبري من االستقالل واحلكم الذايت بواسطة

لقد استمر صعود الربجوازية، وازداد حتكمها يف . )٦٥(أوجد نوعا من احلكم النيايب يف تلك املدن
اآللة االقتصادية ووسائل اإلنتاج اليت كانت قبل ذلك حتت سيطرة اإلقطاع، وهو ما أدى إىل 

 أجنلز ك، ولقد حدد فريديريميالد جمتمع جديد ذي تركيبة جديد، وبنية خمتلفة عن اجملتمع القدمي
 : انتصار الربجوازية على اإلقطاع يف ثالث مستويات حددها يف

 .اإلصالح الربوتستانيت يف أملانيا. أ
انتفاضة الربجوازية يف إجنلترا حتت لواء العقيدة الكالفنية، واليت تعرف بالثورة .ب
 .الصناعية
 . )٦٦(سةالثورة الفرنسية اليت نزعت لباس الدين عن السيا.ج

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 .١١٩، مرجع سابق صةاألنظمة النيابية الرئيسيعفيفي كامل عفيفي ،  65

s , Moscou èED du progr.3tome. oeuvres choisis en trois volumesEngels,.Marx, F. K66

1978.p.107-110  
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 العوامل الفكرية واالجتماعية لربوز الدميقراطية: املبحث الثاين
جيد أنَّ هناك عوامل خمتلفة، وعالمات فارقة يف إن املتتبع للزحف الدميقراطي يف أوروبا، 

التاريخ األورويب، أوصلت الدميقراطية واجملتمع األورويب إىل ما هو عليه اآلن، وميكننا حتديد هذه 
 : العوامل يف عاملني

 عامل فكري، متثل يف اآلراء والنظريات الفلسفية السياسة، واليت كان هلا األثر األكرب يف -
 رجاالت الثورات يف أوروبا وحىت أمريكا، وإىل إعادة إنتاج العقل األورويب تكوين عقليات

 .عموما
 . عامل مادي اجتماعي، يتجسد يف العديد من الثورات والرتاعات واالنتفاضات- 

 العوامل التارخيية الفكرية  . ١
ر طويل إن املسار الذي عرفته أوروبا قبل الوصول إىل النموذج الدميقراطي احلايل هو مسا

يعرب عن مسعى تراكمي تارخيي، تشكل خالله إنسان أورويب جديد، إنسان ما بعد اإلقطاع، 
.. هذا الشعور الدميقراطي الغريب بدأ يعرب عن نفسه"مشبع مبا ميكن تسميته الشعور الدميقراطي 

ني مها خالل احلركتني التارخييتني الكبريتني، حركة اإلصالح وحركة النهضة بل إن هاتني احلركت
 .)٦٧("أول تصريح بقيمة اإلنسان األورويب يف جمال الروح ويف جمال العقل

،حيث سرت "النهضة" عرفت أوروبا حركة فكرية عرفت باسم ١٥فابتداء من القرن 
روح جديدة يف اجلسم األورويب، كان من أهم مظاهرها وجتلياهتا، التحرر من القيود العقائدية 

مركز ثقل "صور الوسطى وعصر اإلقطاع، وأحدثت تغيريا يف الدينية اليت ميزت حقبة الع
 حيث أصبح اإلنسان حمل اهتمام اإلنسانية،، فقد برز ما يعرف بالرتعة )٦٨"(االهتمامات الفكرية 

الفكر اجلديد، فاإلنسان مسئوال عن كل فعل يصدر عنه، مع رفض أخالق القرون الوسطى 
لتأكيد على حق التنعم مبلذات الدنيا، وإشباع خمتلف وا"الداعية إىل التقشف والزهد يف الدنيا 

  .)٦٩("احلاجات واألهواء

                                                 
 .٦٩،ص ١٩٨٤سنة ، ٣ دار الفكر، دمشق ،ط،تأمالتمالك بن نيب،  67
 . ٩٢، ص.١٩٩٢، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر  ةالتمركز األورويب، حنو نظرية للثقافمسري أمني،  68
  .٠٧ ص١٩٨١، دار الطليعة، بريوت فلسفة األنوارفولغني، .  ف69
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وقد جلأت "لقد ذهب العديد من املفكرين إىل إعادة النظر يف املبادئ واألفكار املتوارثة 
بعض املدارس الفلسفية إىل تأسيس املبدأ الفردي على أسس منطقية ومدنية بعد أن كانت تبىن على 

 .) ٧٠"(وحاة من التعاليم ومبادئ الدين، فخرجوا بنظرية العقد االجتماعيأسس دينية مست
هذه النظرية اليت لعبت دورا كبريا يف صياغة وتغيري الكثري من املفاهيم اليت كانت سائدة يف 
ظل النظرية التيوقراطية، وقد برزت بعض األمساء يف جمال التنظري السياسي، كان من أبرزهم هوبز، 

يث سامهوا بفعالية يف صياغة نظريات خاصة بتفسري السلطة ونشأهتا لتتناسب لوك، وروسو ح
وميكننا حتديد احملطات الكربى اليت شكلت منعطفات  .)٧١(والظروف املعاصرة لكل واحد منهم
 : تارخيية على مستوى الفكر فيما يلي

 . اإلصالح الربوتستانيت-
 . النهضة األوروبية-
 .عي بروز نظرية العقد اإلجتما-
 . ظهور فلسفة األنوار-
  اإلصالح الربوتستانيت. ١,١

إن حماولة الكنيسة اهليمنة عل احلياة الروحية والثقافية والسياسية وعلى مجيع مناحي احلياة، 
مل يلق مقاومة من قبل امللوك فحسب، بل القى مقاومة من بعض رجال الدين أنفسهم، وهو ما 

مارتن ( الديين، وقد بدأ اإلصالح من خالل أفكار وأعمال يف التاريخ األورويب باإلصالح فعر
الذي قال بأن النص الوارد يف اإلجنيل هو أعلى من الكنيسة، وبذلك حتدى احتكار الكنيسة ) لوثر

إىل ظهور الربوتستانتية، واليت شكل أتباعها حركة " لوثر"حلق التفسري الديين وقد أدت أفكار 
وقد .سة الكاثوليكية من احنطاط خلقي واحنالل يف الشعائراحتجاج على ما وصلت إليه الكني

كانت هلذه احلركة آثارا بالغة، حيث أدت إىل اشتعال الروح القومية لدى الشعوب املختلفة بعد 
أن كانت متحدة يف ظل وحدة العقيدة الكاثوليكية وهو األمر الذي أدى إىل قيام الدولة القومية 

حبصر اختصاصات الكنيسة باألمور الروحية تأييدا كبريا من " وثرل"وقد القت دعوات  يف أوروبا،

                                                 
70 Maurice Duverger, les partis politique, sciences politique, ED. A.Colin, 9eme Ed , Paris 

1976.p85. 
، دار اجلوهرة للطباعة والنشر والتوزيع ،بدون تاريخ،  دراسات يف نظم احلكم الدميقراطية اللربالية، ومناذجها التطبيقية،  أكرم بدر الدين 71
 . ،٢٦ص
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قبل ملوك أوروبا وأمرائها، وعلى إثرها قامت أنظمة حكم مطلقة يف بداية عصر النهضة، وخاصة 
 حيث مت إحياء نظرية احلق اإلهلي للملوك، لتربير سلطتهم املطلقة ولتقويض أدىن ١٦يف القرن 

 .نيسةالكسلطة ميكن أن تتمتع هبا 
لقد شكل بروز املذهب الربوتستانيت فرصة للملوك لوأد الدميقراطية الوليدة، خاصة يف 

إال أننا إذا نظرنا إىل األمر بعني فاحصة ألتضح لنا، " إجنلترا وفرنسا يف عهدها هذا يف البداية 
يث ، ح١٦وخاصة مع نشوب ما يعرف باحلروب الدينية بني الكاثوليك والربوتستانت يف القرن 

أدى مساندة احلكام ألي من الفريقني إىل متسك الفريق اآلخر بالدميقراطية، إىل أن سار كل من 
الفريقني يتمسك بذات املبدأ يف مواجهة بعضهم البعض، ولكسب تأييد الشعوب ومجع األتباع 

 .)٧٢("حوهلم 
نيسة لقد استطاعت أفكار اإلصالح الديين أن حترر نفوس الناس وعقوهلم من هيمنة الك

واستطاعوا تنظيم أمور دينهم، مبعزل عن البابا والكنيسة، وقد استنتج الناس من هذه الربوتستانتية 
يف الدين أنَّ يف استطاعتهم إجياد بروتستانتية شبيهة يف السياسة، وهي الدميقراطية، ويؤكد 

Delisle Burns " يض أنَّ ملوك عهد اإلصالح قد عملوا على إضعاف رجال الدين، وتقو
سلطاهنم، ولكنهم بذلك قد أوهنوا سلطاهنم بأيديهم، ألن الناس إذا أمكنهم أن يضعوا ألنفسهم ما 
يشاءون من قواعد الدين من غري أن يستعينوا بقوة القس السحرية، أمكنهم أيضا أن يضعوا 
ن ألنفسهم من نظم احلكم ما يريدون من غري أن يلجئوا إىل امللوك ذوي احلق اإلهلي، وإذا كا

اجلدل العلين وانتقاد أوىل األمر نافعني يف الدين فما أجدرمها أن ينفعا يف السياسة وتدبر الشؤون 
 .)٧٣("العامة 
 النهضة األوروبية.  ٢,١

من أهم احملطات الفارقة يف التاريخ األورويب، واليت أنشأت جمتمعا جديدا وإنسانا أوروبيا 
 واليت تعرف باسم ١٥عرفتها أوروبا، ابتداء من القرن جديدا هي احلركة أو الثورة الفكرية، اليت 

 ".النهضة "

                                                 
 . ٠٥، ص١٩٤٩، ٤ ، املطبعة العاملية، القاهرة، طمبادئ القانون الدستوري السيد صربي،  72
 .١٠ ص١٩٨٣،ترمجة حممد بدران ، سلسة املعارف العامة، مصر لدميقراطيةا ديليسل برينز،  73
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 )٧٤(" السابقطنقلة كيفية بالنسبة إىل الفكر الوسي"ويعرف مسري أمني هذه النهضة بأهنا 
 .والنقلة هنا هي االنتقال من حالة إىل حالة أخرى، وذلك على مستوى الفكر

ورات واملعتقدات الدينية أي أنه كان لقد متيز فكر العصور الوسطى خبضوعه املطلق للتص
أي    ، وكان هسجينا لسلطة الكنيسة اليت كانت هتيمن على حركة اجملتمع يف كلياته وجزئيات

لقد اتسم "  جيب أن يتطابق مع الفكر واملعتقدات الدينية -إن وجد -إنتاج فكري أو علمي 
 عامل الدنيا وعامل اخلالص، واالعتقاد الفكر الديين بالطابع التشاؤمي من خالل الفصل والتضاد بني

 . )٧٥("باحنطاط أصل اإلنسان وفطرته 
لقد عمل مفكرو عصر النهضة على إحداث القطيعة مع البديهيات واملبادئ اليت كان 
يرتكز عليها الفكر الوسيط، وأهم مسة ميزت هذه احلركة الفكرية هي التخلي عن هيمنة االهتمام 

 القيود العقائدية الدينية اليت كانت تثقل كاهل الفكر الوسيط، أي ن مبالغيب والالهوت، والتحرر
، حيث أصبح اإلنسان مركز )٧٦("مركز ثقل االهتمامات الفكرية"أنَّ النهضة أحدثت تغيريا يف 

 . االهتمام الفكري وليس الغيب، هذا اإلنسان احلر الذي جيب أن يبين مصريه بيده
 نجياد جمتمع وإنسان جديد وفكر جديد متحرر ملقد عمل مفكروا عصر النهضة على إ

قيود الفكر الوسيط ومن هيمنة الكنيسة واملعتقدات الغيبية الالهوتية، وقد أخذت هذه القطيعة 
أشواطا متعددة لتشمل مجيع مناحي احلياة، حيث بدأت النهضة مع الفنون واآلداب، لتنتقل إىل 

فنية، يف كون التجريب الذي أتت به والذي سيقوم خمتلف العلوم األخرى، وتظهر أمهية النهضة ال
النهضة هي اليت رفعت مبدأ "عليه العلم الطبيعي الفيزيائي، هو مدين للنهضة الفنية، حيث يقول فيرب

التجريب إىل مستوى معني، حيث السباقون يف هذا امليدان هم أكرب اجملدين يف ميدان الفن 
)léonard. De Vinciة وبصفة مميزة يف ميدان املوسيقى، أي مع ، ولكن خاص) وأمثاله

،من هنا مر التجريب إىل العلوم األخرى حتت ١٦يف القرن ) clavecin(جمربو املعزف القيثاري 
  .)٧٧("تأثري قاليلي، وإىل النظرية مع بيكون، مث تبنتها خمتلف العلوم الدقيقة

                                                 
 .١١، مرجع سابق، صالتمركز األورويب حنو نظرية للثقافة مسري أمني،  74

 .٢٠-١٩ص ،١٩٧٧، ترمجة حممد حقي، منشورات عويدات، بريوتتاريخ السوسيولوجياغاستون بوتول،  75
 ٩٢مسري أمني، مرجع سابق ص 76

Suivi de Essai sur le neutraliste , le Savant et la politique,Weber . M77

axiologique.ED:ENAG, Alger 1991.p24.   
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 نظرية العقد االجتماعي .  ٣,١
صالح الديين، انبعثت روح جديدة يف اجملتمع األورويب مع بزوغ عصر النهضة، وحركة اإل

حيث صار األفراد أكثر ميال إىل نقد األوضاع التقليدية اليت كانت سائدة يف العصور الوسطى 
فسرت روح . وانصرف اهتمام الناس إىل عامل الدنيا بدل عامل اخلالص، واإلنسان بدل الالهوت

شمل الفكر السياسي والفلسفي، وكان من أهم األفكار التغيري واالبتكار والتجديد، واتسعت لت
والنظريات اليت انتشرت وأثرت يف تكوين النظام الدميقراطي الغريب ولعبت دورا كبريا يف صياغة 

 .وتغيري املفاهيم اليت كانت سائدة يف ظل النظرية التيوقراطية هي نظرية العقد اإلجتماعي
 سى دعائم نظرية العقد اإلجتماعيوكان كل من هوبز ولوك وروسو أول من أر

 يف العصر احلديث، فقد حتدثوا عنها بعمق وإفاضة مما دعا الكثريين إىل وصفهم
 ".فالسفة العقد االجتماعي" بـ 

 وتذهب هذه النظرية إىل أنَّ الدولة قامت نتيجة اتفاق مقصود واختياري من ناحية -
هي تفترض أنه كان هنالك عهد يف التاريخ الناس البدائيني الذين خرجوا من حالة الطبيعة، و

البشري كانت حياة األفراد فيه تتسم بالبدائية، وتسودها الفطرة، وحيكمها القانون الطبيعي، أي 
 .أنه مل توجد دولة مطلقا، ومل يوجد قانون سياسي

ا  فاحلالة الطبيعية إم- القانون الطبيعي- واختلف دعاة نظرية العقد االجتماعي يف ماهية -
النتيجة هي هجران الناس هلذه احلياة، واستبدلوها . أهنا مثالية أو غري مالئمة وال ميكن احتماهلا

حبياة أخرى يسودها جمتمع منظم، فأقاموا بذلك جمتمعا سياسيا عن طريق التعاقد، وكالزمة طبيعية 
ى األمن ومحاية هلذا العقد، فقد كل إنسان حريته الطبيعية جزئيا أو كليا، وحصل نتيجة لذلك عل

 .الدولة اليت كفلها القانون السياسي
لقد اختلف منظرو العقد االجتماعي يف طبيعة احلالة البدائية الطبيعية، ويف جوهر مكونات 

 .العقد، فرتبوا بذلك نتائج خمتلفة تتفق واملعتقدات السياسية والفلسفية لكل منهم
لكي، واستخدمها لوك لتأييد احلكومة لقد استخدم هوبز النظرية لتربير احلكم املطلق امل

 .الدستورية، أمَّا روسو فعزز بفكرة العقد اإلجتماعي نظرية السيادة الشعبية
لكن أهم فكرة رسخها العقد االجتماعي أنَّ السلطة احلكومية لكي تكون شرعية جيب أن 

ة إىل التحرر تضمن رضا احملكومني عنها، فاجتهت هذه النظرية إىل كفالة حقوق الشعب والدعو
وكبح مجاح احلكام املستبدين، وهدم أسس النظرية التيوقراطية، ونظرية احلق اإلهلي للملوك، 
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وذلك بسبب افتراضها أنَّ الدولة خملوق صناعي، وأنَّ سلطة الدولة قيد على حرية اإلنسان 
 .الطبيعية

ة وعن احلكام نالحظ هنا أنَّ هذه النظرية قد نزعت لبوس اإلجالل والتقديس عن الدول
 من أبرز ١٧٠٤ -١٦٣٢الذي عاش بني سنة "جون لوك "ويعد الفيلسوف اإلجنليزي . وامللوك

منظري العقد االجتماعي، وقد كّرس حياته ملواجهة االستبداد السياسي، وطرح فكرة العقد 
االجتماعي، وقال بأنه ال يوجد حق إهلي للحكام وامللوك، ألن اهللا خلق اإلنسان على أساس 
املساواة، وأكد على حق امللكية الفردية، ألن ذلك هو أساس القانون الطبيعي وجعل أهم احلقوق 
الطبيعية هي احلق يف احلياة واحلق يف احلرية وامللكية الشخصية، وأنَّ هذه احلقوق غري قابلة للنقاش 

 . سحبها منه- مهما كان -فال حيق ألي إنسان آخر . ألهنا تولد مع اإلنسان
كد أنَّ أفراد اجملتمع سيتنازلون عن جزء من حريتهم للحكام من أجل حفظ األمن كما أ

 جزء من احلريات الفردية للسلطة املركزية، مقيد نوهذا التنازل ع. ورعاية املصاحل املشتركة
بني أفراد اجملتمع واحلكام، وأنَّ شرعية احلاكمني ليس هلا مكان، إذا مل . باتفاقية، أو عقد متفق عليه

 . )٧٨(يوجد مثل هذا العقد 
أعطى لوك اهتماما وعناية خاصة ملبدأ الفصل بني السلطات الذي جيب أن يكون سائدا يف 

وقام بتقسيم السلطات يف اجملتمع كما هو موجود حاليا يف الدول . أنظمة احلكم مهما كان شكلها
 .احلديثة

خاب أو بالوراثة، وقد أوىل  سلطة تشريعية تتكون من ممثلي الشعب الذين خيتارون باالنت-
اهتماما كبريا بالسلطة التشريعية، واعتربها السلطة العليا يف اجملتمع، وجعل سلطتها مقيدة بتحقيق 

 .الصاحل العام
 سلطة تنفيذية مهمتها تنفيذ القوانني الصادرة عن اهليئة التشريعية وقد جعل لوك السلطة -

 . تطبيق األوامر الصادرة عنهاالتنفيذية تابعة للسلطة التشريعية مهمتها
 السلطة الفيدرالية أو التعاهدية، وتتكون من ممثلي املدن واملقاطعات وتكون مهمتهم -

  )٧٩(...مناقشة األمور اخلارجية مثل إعالن احلرب وإبرام املعاهدات

                                                 
 ، املوقع االلكتروين دروس حول املفاهيم السياسية، العقد االجتماعي منصور اجلمري،  78

 http: // www.vob.org /Arabic/ lessons / lesson 26. htm. 
 .٢٢٤، مرجع  سابق، صاألنظمة النيابية الرئيسية ، عفيفي كامل عفيفي 79
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لوك مبثابة األساس النظري للتيار السياسي الليربايل الغريب، املتعلق «وتعترب أفكار 
 .ميقراطية حيث كان لفكرة القانون الطبيعي أثر كبري يف دفع الشعوب للقيام بالثوراتبالد

التحررية يف العديد من دول أوروبا وخاصة يف فرنسا، حيث " لوك"ولقد انتشرت أفكار 
أمَّا منتسكيو فكان يؤمن مببدأ النسبية مثل أرسطو، الذي "... تأثر هبا كل من منتسكيو وروسو 

ب أن يكون النظام السياسي متناسبا مع طبيعة وظروف الدولة، ولذا فإن النظام الصاحل مؤداه انه جي
 هو الذي يكفل أكرب لخيتلف من بلد إىل آخر، ويف البلد الواحد من وقت آلخر وأنَّ النظام األمث

 .)٨٠("قدر ممكن من حرية املواطنني
م بينهما حيث رفض وقد ميز مونتسكيو بني سلطة الشعب وحرية الشعب، ونفى التالز

استبداد األغلبية باألقلية، فحرية الشعب تتحقق من خالل تقييد سلطة الدولة بقوانني، وقواعد 
ثابتة، يتعذر على احلاكم خمالفتها كما يرى أنَّ أهم اآلليات صونا حلرية الشعب هو الفصل بني 

التنفيذية إىل سلطات السلطات، والذي يتحقق بتوزيع وظائف الدولة، التشريعية، والقضائية و
" ونظرا لالهتمام الكبري الذي أواله للفصل بني السلطات خاصة يف كتابه . مستقلة، ومنفصلة

ملونتسكيو أكرب األثر يف اإلعالنات " صار هذا املبدأ ينسب إليه،هذا وكان " روح القوانني 
تحدة ورد اسم مونتسكيو والدساتري الصادرة عن الثورتني األمريكية والفرنسية، ففي الواليات امل

يف املسودات الرمسية لالجتماعات اليت عقدهتا اجلمعية التأسيسية األمريكية، وهي بصدد إعدادها 
 . )٨١("ملشروع الدستور األمريكي 

 ظهور فلسفة األنوار . ٤,١
حيث " فلسفة األنوار" أهم ما ميز القرن الثامن عشر يف أوروبا، ويف فرنسا حتديدا، هو 

أي عصر احلرية " عصر التنوير" ق على هذه املرحلة اهلامة يف التاريخ األورويب بـأصبح يطل
، الذي »١٧٧٨-١٦٩٤«الفكرية والدينية، ومن أكرب دعاة احلرية يف هذه املرحلة الفرنسي فولتري 

أعلن قطيعة هنائية مع الكنيسة، حيث اعتربها جمموعة من اخلرافات اليت ال يصدقها العقل، وأهنا 
 املسيحية إىل أسوأ دين، وبدأت الدعوة لعلمنة الدولة، أي فصل الدولة عن الكنيسة تنتشر حولت

 . )٨٢(يف أوروبا بشكل متسارع 
                                                 

 .٢٢٥ نفس املرجع السابق، ص 80
 .٢٢٦    نفس  املرجع، ص81
 .منصور اجلمري، املرجع االلكتروين السابق 82



 66

 يف تاريخ الثقافة هذا القرن ١٨كلمتان تسمح لنا بتحديد بسهولة القرن "Desneيقول
مية عصر لقد حقق الفالسفة الفرنسيون حتررا يليق بتس.. كان قرن الفالسفة واألنوار

إذن أهم مسة متيزت هبا فلسفة .  )٨٣("ونقصد هبذه الفلسفة موقفا واألنوار حمتوى أفكار..األنوار
التنوير هي احلرية وقد متظهرت هذه احلرية يف حمتوى األفكار واليت ميكن صياغتها يف  العقالنية، 

 .الروح النقدية، الفعالية أو العملية
ر هي امتداد للفلسفة الديكارتية اليت اتسمت باملنطق أفكار فالسفة األنوا:  العقالنية-

 .لوك ولنيتون: العقالين، كما أنَّها مدانة أيضا ل
 le siècle de la"بقرن النقد) ١٨(لقد مسي هذا القرن : الروح النقدية -

critique    " والذي كان موجها باخلصوص للكنيسة، كما هو موجه جلميع أنساق النظام
 .اإلجتماعي
إن فلسفة األنوار هي املآل والنتيجة واالمتداد لألفكار والفلسفات اليت ظهرت : لفعالية ا-

مع بزوغ فجر النهضة واإلصالح، لكنها متيزت بكوهنا تريد توسيع دائرة التحرر واالستقاللية ال 
ع ألفكار فحسب بل حىت لألفعال، فكان اهلم األول لفلسفة التنوير تغيري الواقع، ووضع أسس جمتم

جديد، جمتمع حر، وخالق ودميقراطي، وقد حتقق ذلك حقا مع الثورة األمريكية ضد التاج 
 .م ١٧٨٩م والثورة الفرنسية سنة ١٧٧٦الربيطاين سنة 

بأفكار " توماس جيفرسون " لقد تأثر اآلباء املؤسسون للواليات املتحدة األمريكية مثل 
ره يف إعالن االستقالل، كما جاءت الثورة فالسفة األنوار، وأفكار جون لوك اليت ضمنت أفكا

الفرنسية كتتويج أسطوري حلركة الفكر، اليت انبعثت مع عصر النهضة واإلصالح، واليت قدمت 
 . منوذجا للحرية والتحرر، والدميقراطية

 
 
 
 

                                                 
J .Jà   , la philosophie de GALILEE cleèaise du XVIII Siç, la philosophie franDESNE . R83

Rousseau. , ED marabout , Bruxelles,1979, pp . 240 ..247. 
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    العوامل التارخيية االجتماعية.٢
ألورويب، وشكلت عوامل بعد أن حددنا احملطات التارخيية الكربى، اليت وجهت التاريخ ا

فكرية هامة يف نشأة الدميقراطية الغربية، حناول اآلن التطرق إىل العوامل االجتماعية، ممثلة يف 
الثورات االجتماعية الكربى اليت غريت اجملتمع األورويب، وانتهت بنا إىل العصر احلديث، عصر 

 البيوريتانية، الثورة الفرنسية، الثورة"الدميقراطية والتحرر لقد جسدت هذه الثورات ممثلة يف 
 .واحلرب األهلية األمريكية، تزاوج الرأمسالية والدميقراطية لتنتج لنا الليربالية الغربية احلديثة

سنكون ملزمني باحلديث عن الثورة الصناعية الكربى، اجملسدة للواجهة االقتصادية لليربالية 
قليدي خاصة على مستوى العالقات االجتماعية الغريبة، واليت استطاعت تغيري بنية اجملتمع الت

االقتصادية مث بعد ذلك نتحول إىل التجربة اإلجنليزية ممثلة يف االنتفاضات الشعبية، وظهور مؤسسة 
الربملان، مث نتطرق إىل التجربة األمريكية فالثورة الفرنسية واليت جسدت االنتصار األسطوري 

 .للدميقراطية
  الثورة الصناعية.١,٢

د عرفت أوروبا وبريطانيا حتديدا، بروز ظاهرة فريدة من نوعها، متيزت هبا عن سائر لق
الشعوب واألمم األخرى، متثلت هذه الظاهرة يف بروز النظام الرأمسايل، احملرك األساسي للثورة 
الصناعية هذه الثورة وإن كانت ظاهرة إقتصادية يف ظاهرها، إال أهنا أشرت لربوز جمتمع جديد 

 . عن السابق أي عن النظام اإلقطاعيخمتلف
 : وخلصها فيما يلي)٨٤( خصائص اجملتمع الرأمسايل-jean Baechler-لقد حدد 

 .الفصل بني املدينة والقرية-
 .ظهور فئة إجتماعية من التجار-
 .امتداد العالقات التجارية إىل جمال واسع-
  ).Manufacture(ظهور املصانع اليدوية -
 . العامل أمجع نتيجة اكتشاف أمريكا وظهور االستعمارامتداد التجارة يف-
 ).اليت ظهرت هبا الثورة الصناعية(احتكار السوق العاملية، من طرف األمة اإلجنليزية -
  )٢(.تطور قوى اإلنتاج من أجل االستجابة للطلب املتزايد-

                                                 
84   jean  Baechler ,les origines du capitalisme, ED. Gallimard . Paris 1971.p25. 

2   ibid. P 27 
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 قبل يف سياق عرضنا للنموذج اإلجنليزي، سوف نتناول كيفية االنتقال من عامل ما
امللكي، مع دافع جتارة الصوف، " التيودوري "الصناعة، إىل العامل احلديث، وكيف ولد السلم، 

 .حمركا قويا لنمو نظرة جتارية ورأمسالية بعد ذلك يف الريف اإلجنليزي
لقد أحلقت الثورة الصناعية آثارا بالغة بالبناء اإلجتماعي، حيث أدى انتشارها إىل زعزعة 

وتفكك شبكة العالقات اإلجتماعية التقليدية،  وإعادة تشكلها وفق خصائص النظام القدمي، 
 .اجملتمع اجلديد الذي كان حمركه األساسي، الذي أعاد بناءه هو الرأمسال

" la tradition Sociologique"  يف كتابه  Robert Nisbetولقد تناول 
 : ما يلياآلثار اليت أحلقتها هذه الثورة بالبناء اإلجتماعي فلخصها ك

 . تغيري شروط العمل واحلياة-
 . تغيري طبيعة امللكية-
 . ظهور املدن الصناعية-
 . االكتشافات التكنولوجية-
  )86(. تنظيم العمل يف املصنع-

 أحدثت تغيريا جذريا يف دبالنسبة لتغيري شروط العمل واحلياة ميكن اعتبار الثورة الصناعية ق
رض والفالح والسيد اإلقطاعي، ليأخذ بعد ذلك شروطا عالقات العمل، الذي كان رهني األ

 :وأمناطا جديدة خلصها ماكس فيرب فيما يلي
 . التنظيم العقالين للعمل-
 .  احلساب العقالين للرأمسال-
 . )87(عالقات العمل و الفصل بني العالقات االجتماعية يف البيت، -

تنظيم املستمر للتعاون بني عدة ال: وقد عرفها بـ" ةالبريوقراطي"كما أضاف فيرب مفهوم 
كما غريت الثورة الصناعية طبيعة امللكية من .  )88("أفراد حبيث كل واحد خيتص بوظيفة حمددة 

ملكية إقطاعية لألراضي إىل ملكية فردية لوسائل اإلنتاج، لقد قام املفكرون الليرباليون بدك أسس 
 .اإلنسان اإلقتصادية وحلريته يف التملكالنظام اإلقطاعي، حيث دعوا إىل إطالق العنان جلهود 

                                                 
.41p .1984Paris . F .U.P.  ED,la tradition Sociologique, Nisbet . R86 

87 Raymond aron, les étapes de la pensée Sociologique, ED .GALLIMARD, Paris 
1967,p532.     
88 ibid. p.533 
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كما أدى تطور الصناعة يف املدن إىل الرتوح الريفي، مما عجل بظهور طبقة عمالية عريضة، 
اإلقطاعي، والسلطة  وكسر الروابط العائلية والتقليدية اليت تربط األسرة املمتدة حتت سيادة السيد

 السوق الرأمسايل ركتعبري عن واقع جديد، وهو تبلولقد نشأت الليربالية .للكنيسةالروحية األبوية 
وكتربير حلقوق الطبقة الربجوازية الصاعدة املتحالفة مع الطبقة العمالية املتنامية والواسعة االنتشار، 
إزاء نظام قدمي متداعي، وقد اعتمدت على العديد من النظريات، مثل نظرية احلقوق، واحلريات 

لقد ترتب عن ذلك، استئناف .تماعي، ونظريات املدرسة النفعية البنثاميةالطبيعية، نظرية العقد اإلج
لتعددية الفلسفات، اليت عطلتها الكنيسة، مما زاد يف حدة مواجهة مشكلة تبين الفكر الواحد 

 . والتشريع الواحد للمجتمع الواحد، وتكثف احلاجة لري األغلبية، وزادت قوة تبين الدميقراطية
 إلجنليزية، وبروز الربملان االنتفاضات ا.٢,٢

عمدوا إىل " وليام الفاتح" بقيادة ١٠٦٦مع جناح امللوك النورمانديني بغزو بريطانيا عام 
املركزية وتركيز السلطة يف يد امللك، وحىت ال  التقليص من نفوذ اإلقطاع وبدا واضحا االجتاه إىل

شاء جملس للحكام يضم األشراف، إىل إن" وليام الفاتح"  يظهر مبظهر األجنيب أمام الشعب عمد
وقد عمل امللك هنري .)89(وحائزي أراضي امللك الزراعية باإلضافة إىل قادة الفرق العسكرية احمللية

الثاين على احلد من النفوذ الطاغي لرجال الكنيسة فعهد إىل استمالة األشراف والبارونات وتعزيز 
جون سان "لك، وهو ما أدى يف عهد مركزهم فازدادت قوة األشراف بصورة هددت سلطات امل

إىل نشوب نزاع مسلح بني امللك واألشراف وانتهى الصراع بأن " Jean san terre" "تيري 
والذي «  Magna Carta"امليثاق العظيم" على ١٢١٥أن يوقع عام " جون"فرضوا على امللك 

أن حيصل على موافقة يعترب أول وثيقة دستورية تنص على عدم قيام امللك بفرض أي ضريبة قبل 
وحسب هذه الوثيقة إذا احتاج امللك إىل أي مساعدة مالية أو فرض أي "اجمللس العام للمملكة "

 .)٩٠(" اجمللس العام للمملكة " َضريبة، فإن عليه أن يدعو إىل انعقاد 
 باألموال وأبعد الوزراء ذوي اإلرادة احلسنة، فأساء امللك التصر) ١٢٣٧( يف العام -
وعندما طلب انعقاد اجمللس للحصول على املزيد من ). أكثرهم فرنسيني ( ليه أعوانه وقرب إ

الضرائب، تقدم أعضاء اجمللس بطلبات معينة لتحسني األوضاع، بالرغم أهنم وافقوا على إعطائه ما 
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 اجمللس ءيريد من أموال، إال أن طلبه رفض يف ا الجتماعات  الالحقة، فكان كلما مجع أعضا
 ورفضوا االنصياع لطلبه ما دامت شكاواهم  ال بشكاواهمنهم املزيد من األموال تقدموا طالبا م
، وعندما وافق امللك على االنصياع )١٢٥٨( الوضع حىت سنة     هذاوقد استمر . هلابيستجا

ألعضاء اجمللس، ومن أجل النظر يف شكاواهم ومناقشتها، مث االتفاق على عقد اجتماع خاص مسي 
 وهكذا أصبح طريف النقاش امللك الذي )٩١("وتعين املناقشة من أجل التوصل التفاق "ن الربملا" 

 .     يطالب بالضرائب والطرف الثاين البارونات الذين يطالبون باالستجابة للشكاوى
املالكة اليت " تيودور "  اإلجنليزية بعض الركود يف عهد أسرة ة عرفت احلركة الربملاني-

وعرف ) ١٤٨٥-١٤٥٥(  وامللكية، والذي نشب بني سنيتةببني األرستقراطيانبثقت عن الصراع 
 .واليت شكلت كارثة اجتماعية لألرستقراطية صاحبة األمالك" حروب الوردتني " بـ 

، فإن الربملان مل يكن يعقد إالَّ إذا احتاج امللك ملزيد من األموال ١٥٢٩ حىت عام -
رئس (فقد أراد أن يطلق زوجته، ولكن البابا .  الوضعوالضرائب،  ولكن امللك هنري الثامن غري

 وأعلن هناية سلطة البابا على نرفض ذلك فقام امللك باستدعاء الربملا) الكنيسة الكاثوليكية 
وأعلن نفسه رئيسا لتلك الكنيسة غري أنَّ عملية فصل ". الكنيسة اإلجنيلية " أسس والكنيسة، 

 إلكمالت، مما اضطر امللك أن يواصل الربملان جلساته الكنيسة عن البابا استغرقت سبع سنوا
، انفصلت ١٥٣٣ويف العام .  عن البابااإصدار التشريعات، من أجل فصل الكنائس يف بريطاني

 .)٩٢(" الكنائس عن البابا بعد ألف عام من العالقات املباشرة حتت سلطة الكنيسة الكاثوليكية 
ة األديرة، والرهبنات مما عد ضربة قاسية  قام هنري مبصادر١٥٣٩ و١٥٣٦ ويف سنيت -

 ). الكنيسة ( لواحدة من أعمدة النظام القدمي وهي 
وقد ساندت الطبقة الوسطى النظام التيودوري يف هدمه أعمدة النظام القدمي ممثال يف 

 التقليدية اإلقطاعية مما حدى باحلكومة إىل االستعانة بأبناء هذه الطبقة ةالكنيسة واألرستقراطي
للعمل لديها كمحامني وخرباء ومنحهم العضوية يف جملس اللوردات وجملس العموم بدال من 

ويف هذه األثناء كانت إشارات عديدة تدل على أمهية التجارة يف الريف واملدن، .)٩٣(األشراف 
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وكانت إجنلترا قد عرفت جتارة الصوف منذ زمن طويل لكن يف هذه املرحلة كانت قد أصبحت 
 .صدر للصوف الناعمأكرب وأهم م

مع دافع جتارة الصوف، حمركا قويا لنمو نظرة جتارية بل " التيودوري " وقد ولد السلم 
وكان النظام التيودوري بتشدده يف منع نفقات اإلعالة واللباس املميز " رأمسالية يف الريف 

ل السلطة على املال واقتالعه ألنياب اإلقطاعية قد جع... واألحكام اإلدارية وبريوقراطية املثابرة
صار هذا التحول بداية انتقال من املفهوم القدمي لألرض واعتبارها ... أهم من السلطة على الرجال

كأساس للوظائف وااللتزامات السياسية إىل املفهوم احلديث الذي يعتربها استثمارا ذا دخل، 
 .)٩٤("باالختصار مالت ملكية األرض إىل أن تكون عمال جتاريا 

وجتارة الصوف، قد احتدا بطريقة معينة من أجل إنشاء " التيودوري " ضحا أن السلم بدا وا
 .القوى اهلامة الدافعة بإجنلترا حنو الرأمسالية، وحنو ثورة جتعل من الرأمسالية دميقراطية

 صغار املالكني، وهم طبقة تنتهي حدودها عند الطبقات العليا للعامة من جهة الرأس، -
 باالستمالكات فألقل رخاء من جهة األسفل، هم القوة الرئيسية وراء ما عروعند الفالحني ا

الفالحية، حيث كانوا يعملون على اقتطاع بعض األرض اليباب، أو املشاعات العامة، أو بعض 
أراضي اجلريان اليت غفل أصحاهبا عن محاية حقوقهم، ويف حاالت كثرية اإلستمالك الفالحي 

 .ع األراضي واالنصراف عن نظام القطع الصغرية إتفاقية متبادلة لدمج قط
رأمسالية "املالكني الصغار وبعضا من الطبقات العليا صاحبة األمالك هم من تعهد موجة -
،أمَّا الفالحون الصغار والذين )٩٥(وهم املنتصرون الرئيسيني يف الصراع مع النظام القدمي " األراضي 

ية احلاصلة من عادات وتقاليد الضيعة، فكان من حصلوا على مرتبة حيسدون عليها من احلما
املعقول واحلالة هذه أن يلجئوا إىل العادات والتقاليد تلك كي تكون سدا، يقيهم هجمات الطوفان 

 .الرأمسايل، الذي مل يكونوا يف وضع يستطيعون فيه اإلفادة منه إفادة ذات شأن 
واملد الرأمسايل التجاري على حاول العرش التخفيف من آثار التحوالت االجتماعية، -

" كمحكمة النجمة"الفالحني الصغار والطبقات الفقرية يف املدن، حيث وفرت حماكم ملكية 
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، لكن كل )٩٦(حلماية الفالح من االقتالع من أرضه بواسطة اإلستمالكات " حمكمة االلتماسات"و
 .تلك احملاوالت مل تكن كافية حيث بدأ السد باالهنيار

ك شارل األول وأثناء عقد دورة الربملان، قام النواب باستعراض ما يقوم به يف عهد املل-
قام باستعراض مجيع أخطاء   وسوء ) أوليفر كرومويل (وزراء امللك، غري أنَّ أحد األعضاء 

تصرفات امللك ذاته، وطالب بإصالح نظام امللك، ونظام الكنيسة، وطالب أن تتم املوافقة على أي 
نه امللك، ووافق الربملان على هذه التشريعات، غري أنَّ امللك قام باقتحام مبىن وزير قبل أن يعي

  .)٩٧(.الربملان حبجة القبض على مخسة من أعضائه بتهمة  اخليانة العظمى
أوليفر (أدت هذه احلادثة إلنفجار احلرب األهلية بني أنصار امللك وأنصار الربملان بقيادة 

ويعترب هذا أول انتصار . بري حماكمة قادت امللك إىل املشنقة وانتهت بتد) ١٦٤٥كرومويل عام 
 .حاسم للربملان على سلطة امللك

 "كرمويل "ومع إلغاء امللكية قامت اضطرابات وتقلبات سياسية عديدة خاصة مع وفاة-
من منفاه ليتوىل العرش، وعاد امللك إىل " شارل الثاين "مما حدى بالربملان إىل استدعاء 

السابقة ملن سبقوه، مما حدى بأعضاء الربملان إىل مواجهته والثورة عليه وخلعه، التصرفات 
 .واستدعاء أمري أورانج لوقف انتهاكات امللكية للدستور 
وقد عمدت هذه الثورة إىل )١٦٨٨سنة (ومسيت هذه اإلنتفاضات بثورة الربملان الثانية 

السلطات امللكية إىل حد بعيد بقيد هام التوفيق بني النظام امللكي ومبدأ الشرعية، حيث قيدت 
. يتمثل يف وجوب عمل امللك طبقا ملشورة الربملان، وحصر دور امللك يف جمرد تنفيذ إرادة الربملان 

حىت سارع بعقد اجتماع مع أعضاء الربملان البارزين " لألمري أورانج " فما أن استقرت األمور 
 واليت أهنت  "Bill of rights" بوثيقة احلقوق وهو األمر الذي مهد الطريق إلصدار ما يعرف

 .           أية سلطة من شأهنا العرقلة أو احليلولة دون ممارسة الربملان الختصاصاته
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 الثورة األمريكية .  ٣,٢
 إىل الدميقراطية الرأمسالية احلديثة اختلفت عن تلك اليت سلكتها فرنسا يالطريق األمريك
 الواليات املتحدة مل تواجه مشكلة تفكيك جمتمع زراعي معقد وعميق وبريطانيا، والسبب أنَّ

اجلذور، فمنذ البدايات األوىل لتكوين املستعمرات كانت الزراعة التجارية ذات أمهية، كمثل 
، مث أصبحت سائدة بعد إستقرار البالد، مل يكن الصراع بني "فرجينيا"يف " التبغ" زراعة 

سابقة للعهد التجاري وعرش ما،جزء من تاريخ هذه البالد، كما مل ) نبالء ( أرستقراطية مالكة 
 .يعرف اجملتمع األمريكي طبقة ضخمة من الفالحني تعيق أو تقود ثورة إجتماعية 

احلرب األهلية " حرب االستقالل و "–ولقد عرفت الواليات املتحدة انتفاضتان مسلحتان 
يات املتحدة أكرب دميقراطية صناعية رأمسالية يف  كانتا من أهم العوامل اليت جعلت من الوال-" 

 .العامل مع هناية احلرب العاملية الثانية 
 نشأة املستعمرات األمريكية . ١,٣,٢

إن املهاجرين الذين وفدوا إىل العامل اجلديد، متهيدا لتأسيس املستعمرات األمريكية كانوا 
ضوج وكان اهلم األول للمهاجرين البحث ميثلون ثقافات قومية لشعوب أوروبية عديدة تتسم بالن

عن املواد األولية وحتقيق بعض املصاحل التجارية اإلقتصادية وفتح أسواق جديدة، حيث جتمعوا يف 
شكل شركة مسامهة تستمد وجودها مبوجب تصاريح تصدر من التاج الربيطاين يتم مبوجبها 

 أصدر حمافظ مستعمرة ١٦١٩ ويف عام. استغالل أرض تلك املستعمرات من قبل املهاجرين 
فرجينيا قرارا  بإنشاء جملس نيايب مشابه للجمعية العمومية للمسامهني اليت كانت تعقد اجتماعاهتا 

 .)٩٨(يف لندن، وهو األمر الذي يعد مبثابة نقطة حتول من شركة مسامهة إىل اجملتمع السياسي 
لطوائف املسيحية اجلديدة، كان من بني املهاجرين بعض املضطهدين يف أوروبا من أهل ا-

واليت عرف عنها ميوهلا السياسي ذو " االنفصاليني"أو " املتطهرين" واليت كان على رأسها طائفة 
 واجلمهورية، وكانت مبادئهم الدينية تدعوا بان إتفاق األفراد يف حد ذاته كاف ةالصبغة الدميقراطي

 طاملا أمكن تأسيس كنيسة على أساس "لتأسيس كنيسة، ولعل هذا األمر قد حدى هبم إىل القول
االكتفاء باتفاق األفراد فيما بينهم على ذلك، فمن باب أوىل أن يتم تنظيم األمور الدنيوية مبثل هذا 

وكان على رأس شركات املسامهة اليت .)٩٩(" االتفاق لتكوين اجملتمع السياسي املرغوب فيه
                                                 

 .٢٢٨، مرجع سابق، ص  األنظمة السياسية الرئيسية عفيفي كامل عفيفي، -98
 .٢٣٠ نفس املرجع ص -99



 74

واليت ينتمي معظم أعضائها، ومعظم أعضاء " شركة فرجينيا " تأسست يف كنفها اجملالس النيابية 
 إىل أن حيرصوا *، والذين دفعهم صراعهم مع امللك جيمس األول"املتطهرين" الوالية إىل طائفة

على استقطاب سكان هذه املستعمرة إليهم، فسمحوا لكل مدينة أو مقاطعة من هذه املستعمرة 
 .)١٠٠(جتمعوا يف صورة مجعية عامة بأن تنتخب نائبني ليتشاوروا مع احلاكم وأعوانه ولي

 الثورة وإعالن االستقالل . ٢,٣,٢
إن اجملالس النيابية اليت أنشأهتا املستعمرات، نظرت لنفسها على أهنا على قدم املساواة مع 
الربملان اإلجنليزي، وهذه النظرة مل تكن لتلق تأييدا من احلكومة الربيطانية، واليت ترى يف 

النيابية، جمرد هيئات إقليمية حملية تابعة للسلطة املركزية يف إجنلترا، كما جاء املستعمرات وجمالسها 
فرض الضرائب الباهضة واليت أثقلت كاهل مواطين تلك املستعمرات سببا مباشرا الندالع الثورة، 

 ) .١٠١"(ال ضريبة دون متثيل " واليت رفعت شعار 
املؤمتر األول للقارة "ؤمتر عرف باسم اجتمع ممثلو اجملالس النيابية للمستعمرات يف شكل م

وعند عقد االجتماع الثاين .  والذي صدر عنه ما يعرف بإعالن احلقوق ١٧٧٤يف عام " األمريكية
 كانت العمليات العسكرية بني الثوار والقوات الربيطانية قد بدأت  فعال وما ١٧٧٥للمؤمتر عام 

ية يف إنشاء حكومة جديدة على أنقاض إن انتصرت الثورة ورسخ االستقالل حىت شرعت كل وال
 .احلكومات املتساقطة، اليت هتاوت مع جناح الثوار املتتايل، وحتقيق النصر على قوَّات االحتالل 

 جيفرسون ينتصر ملبادئ لوك . ٣,٣,٢
دخل جيفرسون احلياة السياسية يف سن مبكرة، إذ انتخب يف جملس نواب مستعمرة 

 السادسة والعشرين ووجد نفسه يف وسط عاصفة هتدد العالقات  وهو يف سن١٧٦٩فرجينيا سنة 
 .)١٠٢(" بريطانيا " اليت تربط املستعمرات األمريكية بالوطن األم 

واليت اتسمت باالستبداد، " جورج الثالث" وما إن جتددت سياسة بريطانيا يف عهد ملكها 
ة املستعمرات من ناحية حيث أصرت احلكومة الربيطانية على التدخل بالتشريع يف تقييد حري

التجارة الداخلية واخلارجية، ومن ناحية التوسع حنو الغرب، حىت أدرك جيفرسون أنَّ مصلحة 
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اجلنوب يف املستعمرات الربيطانية األمريكية، ال ميكن فصلها عن مصلحة الشمال، ومن مث دعى إىل 
هلا ضد قوانني الشاي يف نضا" ماسا شوستس" وجوب دعم إقليمه فرجينيا  ووقوفه إىل جانب 

فرجينيا " لقد أدرك جيفرسون أنَّ حتالف .وغريها من القوانني اليت أخذ يفرضها الربملان الربيطاين
وماساشوستس هو السبيل إىل دفع الطغيان اإلجنليزي وحتقيق احلرية واحلياة املزدهرة للمجتمع 

 .األمريكي 
اهم يف إجياد الزعامات احمللية اليت باإلعداد والتنظيم للثورة، حيث س" جيفرسون " قام 

تقود الثورة، ولكنه عمل أيضا على إجياد القاعدة الشعبية اليت تسند الزعامة يف تدبريها، وتتجاوب 
 معها لتحقيق األهداف فانتهز  جيفرسون ورفاقه يف فرجينيا  قرار حكومة  

ك اليوم الذي  يبدأ  وأعلنوا ذل١٧٧٤يف أول يونيو سنة " بوسطن" فرجينيا بإغالق ميناء
" فيه غلق امليناء يوما للصوم والصالة يف أرجاء فرجينيا مشاركة من أهلها وتضامنا مع 

وخيربنا جيفرسون أنَّ " ماساشوستس،يف نضاهلا ضد التشريعات الربيطانية املقوضة حلرية السوق 
شبه بصدمة كهربائية فكان تأثري اليوم يف مجيع أحناء املستعمرة أ" يوم الصوم والصالة قد جنح 

     )١٠٣("أيقظت كل رجل ووضعته يف وضع مستقيم ثابت على جذعه 
 آمن جيفرسون إميانا عميقا مببادئ النظرية الطبيعية يف فهم اجملتمع والدولة، حيث استمد -

ملك بريطانيا ومستعمراهتا " جورج الثالث "منها املطالبة باحلياة واحلرية واالستقالل وقد بعث لـ 
هذه هي مظاملنا اليت وضعناها أمام، صاحب اجلاللة بتلك احلرية يف اللغة والعاطفة اليت "... ال قائ

تناسب شعبا حرا يطالب حبقوقه كما تستمد من قوانني الطبيعة ال كهبة من هبات حاكمه 
ه األعلى،ودع أولئك الذين خيشون ويتزلفون، فالتزلف ليس فنا أمريكيا فإزجاء الثناء يف غري موضع

قد يكون مقبوال من الدينء، ولكنه اليليق بأولئك الذين ينادون حبقوق الطبيعة اإلنسانية، إهنم 
 )١٠٤("أنَّ امللوك خدم الشعب ال مالّكه "يعرفون، ولذلك يقولون 

لقد أكد هنا مصدر احلقوق األمريكية، ونسبها إىل سلطة أعلى من سلطة احلاكم، كما بني 
ال تسمح " رية السوق واملتاجرة، حيث خاطب ملك بريطانيا قائال طبيعة هذه احلقوق، وأوهلا ح

 لنتصرف يف تلك السلع اليت ال ىهلم بان يفكروا يف إبعادنا عن الذهاب إىل األسواق األخر
يستطيعون أن يستعملوها، أو يف متويننا بتلك احلاجات اليت ال يستطيعون متويننا هبا، وال تدعهم 
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داخل حدود أراضينا ألي سلطة على وجه األرض سوى سلطتنا يف يقترحون أن ختضع أمالكنا 
تنظيمها أو فرض الضرائب عليها، واهللا الذي وهبنا احلياة وهبنا احلرية يف الوقت نفسه، وأن يد 

 .)١٠٥(العنف قد تدمرمها ولكن ال تستطيع أن تفصلهما 
ن بعدها  واحلرية عند جفرسون ال تقتصر على التفسري اإلقتصادي وحده، وإن كا-

اإلقتصادي، هو الباعث املباشر الذي حرك السياسة األمريكية لتحطيم احلواجز الربيطانية  ولكنها 
متعددة اجلوانب، وحمتواها متعدد العناصر، فحني حل االستقالل قام جفرسون بتسجيله لفهمه 

ة فيه، الشامل للحرية تسجيال رائعا يف إعالن االستقالل األمريكي، فوسع من مدلول احلري
فكان " السعادة "حبق " لوك" اإلمتالك الذي يردده أصحاب مذهب التحرير مثل " واستبدل حبق 

إن الناس مجيعاً خلقوا متساوين وإن خالقهم قد منحهم بعض احلقوق اليت " مما جاء يف هذا البيان 
ضمان هذه احلقوق وإن من بينها حق احلياة واحلرية والسعي وراء السعادة، وإنه ل. ال يتنازل عنها 

أقيمت احلكومات بني الناس، مستمدة سلطاهنا العادل من رضا احملكومني، وانه عندما يصبح أي 
شكل من أشكال احلكم مقوضا هلذه األغراض فمن حق الشعب أن يغريوه أو يلغوه، وأن يقيموا 

ا هلم أنه من حكومة جديدة  واضعني أساسها على املبادئ ومنظمني سلطاهنا يف الشكل الذي يبدو
 .)١٠٦("املرجح أن حيقق أمنهم وسعادهتم

 احلرب األهلية األمريكية .  ٤,٣,٢
" تعترب احلرب األهلية األمريكية، حدا فاصال بني عهدين، العهد الزراعي والذي لعب فيه 

فقد شكلت احلرب األهلية اختراقا . دور البطولة، وبني العهد الصناعي الرأمسايل احلديث " الرقيق
السود الذين جيء هبم من " الرقيق " فا للتركيب االجتماعي القدمي الذي كان أهم ضحاياه عني

 .إفريقيا 
يف حقيقة األمر، مل يكن الرق يف مزارع اجلنوب قيدا للرأمسالية الصناعية، بل ميكن القول 

 .)١٠٧(أنه ساعد يف التطور السريع للصناعة يف املراحل ألوىل 
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عائقا أمام الدميقراطية السياسية واإلجتماعية فالقطن الذي لكن الرق استطاع أن يكون 
كان العبيد يعملون على إنتاجه قد لعب دوراً فاصال ال يف منو الرأمسالية األمريكية فحسب  بل أثر 

 . كذلك ةيف منو الرأمسالية اإلجنليزي
قتصاد  متتعت جتارة القطن بتأثري فعال على نسبة النمو يف اإل١٨٦٠ و١٨١٥فبني سنة "

 كانت السبب األهم لنمو الصناعة يف هذه البالد، وصار ١٨٣٠األمريكي، فحىت حوايل سنة 
من حمصول القطن يصدر % ٤٦ كان ١٨٤٩تصدير القطن مسة بارزة يف تلك الفترة، وحبلول سنة 

  .) ١٠٨("إىل اخلارج، وبشكل خاص إىل إجنلترا 
زوائد باطلة على الرأمسالية الصناعية، بل هكذا يتضح أنَّ املزارع القائمة على الرق مل تكن 

 .كانت جزء ال يتجزأ من هذا النظام 
لقد تطور التركيب االجتماعي األمريكي لينتج نظامني خمتلفني لكل منهما موقف من -

الرق ال ميكن أن يتعايش مع موقف اآلخر، فظهر يف اجلنوب جمتمع زراعي قائم على الرق  ونشأ 
الية صناعية وجمتمع ذو ثقافة متعارضة مع مثل اجلنوب وقيمه ونقطة يف الشمال الشرقي رأمس

 .االختالف الكبرية املوقف من الرق 
لتظهر مجاعة ) احلزب الدميقراطي (  تسببت مشكلة الرق يف أزمة داخل احلزب احلاكم -

 جديدة ترغب يف إلغاء الرق تتكون من أصحاب املصانع ومن بعض املزارعني الذين يقطنون غرب
نظر .")١٠٩("احلزب اجلمهوري" الواليات املتحدة حيث تكتلوا ليشكلوا حزباً جديدا أطلقوا عليه 

األعضاء البارزون يف هذا احلزب إىل احلرب ضد الرق، كصراع ثوري بني الرأمسالية التقدمية 
من عامل الرق بقية قد بطل عهدها " واجملتمع الرجعي القائم على الرق، وتبنوا املفهوم القائل أنَّ 

 ". ميت من البارونات واخلدم والنبالء والعبيد
 انتهت احلرب األهلية األمريكية، بانتصار الشمال الصناعي على اجلنوب، ومتت اإلطاحة -

بالرق، وهو ما أعترب خطوة حامسة على طريقة البناء الدميقراطي ال تقل أمهية عن اإلطاحة بامللكية 
يزية والثورة الفرنسية لقد كان انتصار الشمال انتصارا للحرية، وهو املطلقة يف احلرب األهلية اإلجنل

 ".الثورة األمريكية الثانية"ما دفع البعض إىل تسميتها 
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 الثورة الفرنسية.٤,٢
ثورة اجتماعية غريت جمرى التاريخ يف ) م١٧٨٩(عرفت فرنسا أواخر القرن الثامن عشر 
 استطاعت الثورة الصناعية أن تترك أثارا كبرية على أوربا  ووصل تأثريها إىل العامل أمجع، فألن

البناء االجتماعي وطبيعة العالقات االجتماعية، فإن الثورة الفرنسية كانت القطيعة اجلذرية واحلامسة 
 . مع النظام اإلقطاعي الكهنويت القدمي، ومع تصنيفاته الطبقية املطلقة

 التناقضات مع التجربة اإلجنليزية .١,٤,٢
امللكية يف إجنلترا مقاومة كبرية، حيث كانت حماولة ترسيخها أضعف من أي واجهت 

مكان آخر يف أوربا، وكما بّينا سابقا فإن أسباب هذا الوضع  أنَّ النبالء من مالكي األرض كانوا 
قد شرعوا منذ عهد مبكر  باكتساب مسات جتارية، غري أنَّ الوضع يف فرنسا خمتلف متاماً، فعوض 

ستقالهلا عن امللك، أصبحت طبقة النبالء الفرنسية حاشية تزيينية للملك، وعوضا عن  عن حتقيق ا
طبقة عليا مالكة تتحول إىل الزراعة التجارية على الطريقة اإلجنليزية فإننا جند يف فرنسا، طبقة من 

 .)١١٠(النبالء تعيش على ما ميكنها ابتزازه عرب التزامات تقع على عواتق الفالحني 
  اجع األرستقراطية وصعود الربجوازيةتر.٢,٤,٢

 بشكل خاص ظهرت دالالت تشري إىل أنَّ ١٦ أثناء بداية الفترة احلديثة ورمبا أثناء القرن -
شيئا يقارب األزمة يف مدخوالت السادة  يف طريق احلدوث،وانتهى األمر بالطبقة األرستقراطية 

كية، تكاملت يف عهد لويس الرابع عشر ألن تتلقى خسائر كبرية، وسهل للملوك بسط السلطة املل
 ). ١٧١٥-١٦٤٣) (امللك الشمس (

يف املقابل كانت الربجوازية الصاعدة حتقق املزيد من النجاحات وحتاول مأل كل -
الفراغات، فقاموا بشراء األرض من النبالء الذين كانوا يف أزمة، وحققوا الكثري من الربح 

 من زوايا عديدة، فالبريوقراطية امللكية يف امتدادها احتاجت وضع احملامني كان مثاليا" والنجاح، 
إىل حمامني يف صراعها مع النبالء الذي هم أقدم عهدا منها، وانتقل الربجوازيون األغنياء  الذين 

 شراء صارت هلم أراض، أعلى فأعلى يف احللقات االجتماعية إما عرب منحهم ألقابا نبيلة، أو عرب
 .)١١١(" مركز بريوقراطي 
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 جرت حماوالت عديدة إللغاء بيع املناصب، وقد حاول لويس اخلامس عشر قبيل وفاته -
إلغاء بيع املناصب، لكنه لقي معارضة " موبو " Maupeau عن طريق  مستشاره ١٧٧١سنة 

احلقوق الطبيعية لإلنسان، وحرية الفرد : شديدة وقد عّبرت املعارضة عن نفسها مستعملة مفاهيم 
 .اسية، وحىت نظرية العقد االجتماعي واحلرية السي

متثلت " ردة فعل السادة " شهد الريف الفرنسي يف النصف األخري من القرن الثامن عشر -
يف حركة متلك خمتصرة، هذه احلركة هي عبارة عن ردة فعل إقطاعية، لكنها يف الواقع متظهرت يف 

من األشكال اليت أخذها هذا "إقطاعية شكل إختراق املناهج التجارية والرأمسالية الزراعية بطرق 
االختراق، إعادة احلقوق والرسوم اجلمركية اليت كانت وقعت أسرية اإلمهال، والسبب دائما 

السمة االقتصادية هلذه احلركة وهذا االنتعاش، هي جهود السادة . )١١٢(حاجة السيد املتزايدة للنقد 
القيام ببيعها أما السيطرة على أراضي من أجل احلصول على حصة أكرب من حمصول فالحي بقصد 

 . )١١٣(الفالحني فقد جاءت يف املرتبة الثانية، بعد االستيالء على احملاصيل 
"  الربجوازية"، اليت تتزعمها "الطبقة الثالثة" كانت نتيجة هذه التطورات تشجيع وحدة -

 .ودفع الكثري من الفالحني وسكان املدن إىل معارضة عنيفة للنظام القدمي 
أعلنت بعض اإلصالحات اليت هدفت إىل إزالة العراقيل عن التجارة وحرية )١٧٧٤( عام -

اإلنتاج والتبادل يف جمايل الصناعة والتجارة وقد اشتمل اإلصالح على التجارة احلرة يف 
وقد أثارت هذه ..احلبوب،النظام الضرييب، إلغاء النقابات وحرية اختيار العمال ملهنتهم 

يظة صغار املستهلكني الذين أزعجهم االرتفاع الشديد يف أسعار املأكوالت الذي اإلصالحات حف
 .جاء كنتيجة للتجارة احلرة يف احلبوب، فنشبت حوادث شغب عمت مجيع نواحي البالد 

 كما أثارت اإلصالحات حفيظة الصناعيني الذين سخطوا لعدم محاية الصناعة الفرنسية -
 .يف وجه املزامحة األجنبية

الربملان " (جملس طبقات األمة " أعضاء " فرساي "  اجتمع مبدينة ١٧٨٩ عام  يف-
، حيث طلب امللك من اجملتمعني اقتراح الوسائل الكفيلة بإقامة نظام ثابت دائم لكل )الفرنسي 

 .فروع احلكم مبا حيقق الرخاء واالزدهار للدولة واملواطنني 
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من " الطبقة الثالثة" ذين والنبالء فقد متكنت  وبالرغم من املقاومة اليت أبداها رجال ال-
 :ترسيخ مبادئ دميقراطية تعد من أسس النظام الدميقراطي احلديث ومن أبرز هذه املبادئ

  ضرورة اجتماع ممثلي كافة طبقات اجملتمع الفرنسي يف قاعة اجتماعات واحدة -
 طبقات  اختصاص ممثلي األمة كافة بفحص مسألة صحة عضوية ممثلي كافة ال-
 . تقرير مبدأ األمة مصدر السلطة -
 انطالق شرارة الثورة . ٣,٤,٢

إىل أنَّ ما مت إقراره مل يكن منسجما بطبيعة احلال مع رغبات الكثري من حاشية امللك 
واملقربني إليه من رجال البالط، وكذلك مل يكن متوافقا ومصاحل الطبقة األرستقراطية، فعمدوا إىل 

 . ح وكل ما من شأنه إثارة القالقل من أجل محل امللك على حل الربملانتعطيل خطوات اإلصال
وأتفق كل ذلك مع األزمة املالية اخلانقة اليت متر هبا البالد والتذمر الشعيب الواسع النطاق 

–حرية "، واليت رفعت شعار "الثورة الفرنسية الكربى: " ليؤدي كل ذلك لقيام ما يعرف بـ 
 ".إخاء–مساواة 

الثورة اليت مسحت بالفصل النهائي واجلذري مع النظام القدمي ومع بناه وأعمدته اليت هذه 
ممثله خاصة يف الربجوازية ويف حتقيق مشروعها االجتماعي الذي " الطبقة الثالثة " أعاقت تقدم 

 .صاغته فلسفة األنوار 
 : فإن الثورة الفرنسية مسحت بـ Robert nisbet: بالنسبة لـ

يعين أنَّ ...ن حقوق اإلنسان وحقوق املواطنة وبتأكيد مبدأ السلطة للشعب  اإلعالن ع-
 .)١١٤(" إىل تشكيلها – شخصيا أو عن طريق مندوب –كل فرد مدعو 

 كذلك أعلنت الثورة الفرنسية عن القانون املدين لألسرة أو نظام األسرة حيث أن قانون -
 . حاالت عديدة جيعل الزواج عقد مدين، وجيعل الطالق ممكن يف ١٧٩٢

 السلطة األبوية حتد من صالحياهتا، أي أن سلطة األب تنتهي مع بلوغ الطفل سن الرشد -
 .١٧٩٣احملدد يف سن الواحد والعشرين سنة وذلك عام 

 تغيري نظام املواريث، حيث أصبح األب مرغما على إعطاء جلميع أفراد عائلته نفس -
 .املقدار من األموال والعقار

                                                 
114 R.NISBET ,LA TRADITION SOCIOLOGIQUE, ED, P.U.F, PARIS, 1984. P41 
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 . دميقراطية التعليم  رفع شعار-
 الثورة الفرنسية غريت بصفة راديكالية وضعية الكنيسة وانطالقا من هذا تتجلى العالقة -

 .بني فلسفة األنوار والثورة الفرنسية 
 األساقفة والكهنة يوظفون عن طريق االنتخاب كأي وظيفة عادية، فالكنيسة جزء من -

 . الدولة، وهي موجودة ألجلها
 .ك الكنيسة وأمواهلا مصادرة أمال-
لقد أهنار التحالف اهلش أو على األقل الذي كان موجودا يف العصور الوسطى بني " 

السلطة والثروة واملكانة، أي بني املكونات الثالث هلذا النظام املفكك من طرف الثورة، وبات 
وناته الثالث، مهزوزا من جراء التصنيع وصعود القوى الدميقراطية، لقد اختفى هذا التحالف مبك

فأصبحت هذه األخرية تبحث طوال القرن التاسع عشر عن تشكيل تضامن جديد  مؤهل 
 . )١١٥("للبقاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

115 -ibid.p37. 
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 خامتة
حاولنا يف هذا الفصل البحث يف اجلذور التارخيية للتجربة الدميقراطية يف أوروبا وكذا 

ت األوروبية واألمريكية إىل النظام معرفة الظروف والشروط اليت مسحت بوصول اجملتمعا
الدميقراطي، بعد اهنيار اجملتمع القدمي الذي كان سائدا يف العصور الوسطى واملشكل من حتالف 

 اإلقطاع، مشبع مبا داإلقطاع والكنيسة، وبروز جمتمع جديد وإنسان أورويب جديد، إنسان ما بع
  .-الشعور الدميقراطي-ميكن تسميته

نسان اجلديد على مستوى األفكار قبل أن يظهر كواقع اجتماعي، وقد تشكل هذا اإل
وأفكاره اإلصالحية الدور البارز يف ظهور اإلصالح الديين " مارتن لوثر"وكان ألعمال 

النهضة " املتحالفة مع اإلقطاع، وجاءت ةالربوتستانيت، وبداية القطيعة مع الكنيسة الكاثوليكي
 نقلة كيفية بالنسبة إىل الفكر –يف التاريخ األورويب فشكلت كأحد احملطات الفارقة " األوروبية
 املتميز خبضوعه املطلق للتصورات واملعتقدات الدينية واملتسم بالطبيعة التشاؤمية من –الوسيط 

لقد أحدثت النهضة األوروبية نقلة يف مركز .. خالل اهتمامه بعامل اخلالص،وبالغيب والالهوت
وهو ما بعث .. صبح اإلنسان مركز االهتمام الفكري وليس الغيباالهتمامات الفكرية، حيت أ

فسرت روح التغيري واالبتكار والتجديد،وكان من أهم .. روحا جديدة يف اجملتمع األورويب
األفكار والنظريات اليت انتشرت وأثّرت يف تكوين النظام الدميقراطي الغريب، نظرية العقد 

 حقوق وحرية الشعب وكبح مجاح احلكام ةالشعبية وكفالاالجتماعي اليت عززت أفكار السيادة 
لقد نزعت .املستبدين، فالسلطة احلكومية لكي تكون شرعية جيب أن تضمن رضا احملكومني عنها

هذه النظرية لبوس اإلجالل والتقديس عن الدولة وعن احلكام وامللوك،وجعلت من الدولة والسلطة 
كما أحدثت تغيريات على مستوى األفكار . لطبيعيةجمرد خملوق صناعي، يقيد حرية اإلنسان ا

 زأي عصر احلرية الفكرية والدينية فأهم ما مي" عصر األنوار"والتصورات لتمهد لدخول أوروبا 
حيث أعلن فالسفة األنوار عن قطيعة جذرية مع " فلسفة األنوار"أوروبا القرن الثامن عشر هو 

 العقل، االدينية الكنسية مرتلة اخلرافات اليت ال يصدقهالنظام الكنسي اإلقطاعي، وأنزلوا األفكار 
لقد كانت فلسفة األنوار املآل . وبدأت الدعوة لعلمنة الدولة، أي فصل الدولة عن الكنيسة

والنتيجة لألفكار والفلسفات اليت ظهرت مع بزوغ فجر النهضة، لكنها متيزت بكوهنا وسعت 
فعال، فكان اهلم األول لفلسفة التنوير تغيري الواقع  فحسب، بل حىت لألردائرة التحرر ال لألفكا
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االجتماعي ووضع أسس جمتمع جديد وإنسان أورويب جديد، حر وخالق ودميقراطي، متحرر من 
ومشبع بالشعور الدميقراطي، هذا .. قيود اإلقطاع واألفكار الكنسية ونظريات احلق اإلهلي للملوك

تفاضات اإلجنليزية ضد التاج الربيطاين  وحرب الشعور الذي عّبر عن نفسه من خالل االن
 والثورة ضد نظام الرق كما عّبر عن نفسه أيضا بالتتويج التارخيي ١٧٧٦االستقالل األمريكية سنة

 .األسطوري للثورة الفرنسية، واليت قدمت منوذجا للحرية والتحرر والدميقراطية
ر والفلسفات والنظريات اجلديدة  استخالصه من التجربة األوروبية هو دور األفكانما ميك

يف صناعة التغيري الذي عرفه اإلنسان واجملتمع األورويب حيث جّسدت هذه الفلسفات مشروع 
 .فكري مّهد للثورات وللتغيريات يف أوروبا حنو احلرية الدميقراطية

 لقد وقع حتريك وتغيري للبناء الفوقي وللتركيبة النفسية وألنساق القيم للفرد وللمجتمع
األورويب ليتغري تبعا لذلك الواقع االجتماعي، مث جاءت بعد ذلك القوانني والدساتري املنظمة 
للممارسة الدميقراطية كتعبري عن واقع اجتماعي جديد، وحالة ذهنية سائدة،ووضع حضاري 

 .يعيشه اإلنسان األورويب
نقاض اجملتمع هذا الوضع احلضاري اجلديد، واجملتمع األورويب اجلديد الذي قام على أ

 ملسعى تراكمي تارخيي حلركة فكرية واعية، محلت لواء نشر قيم ة، هو نتيجالقروسطي القدمي
 إفرازا ذاتيا لتفاعالت اجتماعية وسياسية عاشها هذا ااحلرية واملساواة والدميقراطية، وهو أيض

 .اجملتمع
اليت متتعت ..) ربجوازيةالنبالء، ال( هذه التفاعالت ميكننا إرجاعها إىل وجود بعض الطبقات

ببعض االستقاللية عن السلطة امللكية واليت مساها توتكفيل باجلماعات األهلية، أو اجملتمع املدين، 
 لنا السبق التارخيي إلنكلترا حنو الدميقراطية وترسيخ النظام الربملاين، مقارنة بباقي روهو ما يفس

ملطلقة تزداد قوة يف فرنسا، ويف أجزاء واسعة ففي الوقت الذي كانت امللكية ا" الدول األوروبية
من أملانيا وروسيا، فقد واجهت تلك امللكية أول مقاومة جدية هلا على األرض اإلنكليزية،حيث 
 كانت حماولة ترسيخها أضعف من أي مكان آخر يف أوروبا، والشك أن من أسباب ذلك الوضع

 كانوا قد شرعوا منذ عهد مبكر باكتساب مسات  يف إنكلترا أن النبالء من مالكي األرض اإلنكليز
  .)١١٦("جتارية

                                                 
 ٣٩٣ بارينغتون مور، اجلذور االجتماعية للدميقراطية والدكتاتورية، مرجع سابق، ص  116
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 مقدمة 
يعترب اإلسالم املنعطف احلاسم يف تاريخ الوطن والشعوب العربية، ونقطة حتول هامة، 

 .غريت كل شيء مبا يف ذلك شرعية السلطة ونظام احلكم 
لقد كان العرب موزعني ومشتتني بني إمرباطوريت الفرس والروم، مث بدأت بعد ذلك دولة 

 .اإلسالم يف املدينة يف عهد الرسول، لتمتد وتشمل اجلزيرة العربية كلها
وبعد وفاة الرسول اختار املسلمون أبا بكر خليفة، وتبعه عمر ابن اخلطاب مث عثمان فعلي، 
يف عملية اختيار وتشاور مث وقع االحنراف بعد ذلك لتتحول اخلالفة إىل ملك، حيث حول معاوية 

 .دأت الدولة اإلسالمية تقودها عائالت يتم انتقال السلطة فيها وراثيااحلكم إىل عائلي، وب
لقد قامت دولة معاوية على حق القوة وحده، وأصبح منطق السيف هو املنطق الوحيد يف 

أمري "التجربة اإلسالمية لقد قام زياد ابن أبيه يدعو للبيعة ليزيد، فقام يف املسجد خماطبا الناس 
 .     )117("عاوية، فإن هلك فهذا وأشار ليزيد فإن أبيتم فهذا، وأشار إىل سيفهاملؤمنني هذا وأشار مل

وخيربنا التاريخ أن الدولة اليت تقوم على السيف تعصف هبا الدماء، لقد شهد التاريخ 
اإلسالمي صراعا وحروبا بني الدول والعائالت، بدأ الصراع بني أنصار علي وأنصار معاوية، مث 

باسيني، ورغم أن دولة العباسيني استمرت مخسمائة سنة، فقد تفككت، ومل بني األمويني والع
يتجاوز نفوذها العراق بعد مائيت سنة من قيامها، وقد كانت السلطة الفعلية للجيش، الذي يسيطر 

بعد ذلك . عليه األتراك وبقيت للعباسيني نوع من املكانة الروحية يستغلها قادة اجليش والوزراء
ستقلة يف مصر على يد الوالة الذين كان اخللفاء العباسيون يعينوهنم من القادة بدأت الدول امل

 مثل الطولونيني واإلخشيديني، ونشأت دول أخرى يف األطراف، واألقاليم مثل آل العسكريني
زنكي الذين ورثهم األيوبيون، واألمويون يف األندلس، واملرابطون واملوحدون واألدارسة واألغالبة 

إىل أن جاءت اخلالفة العثمانية يف أوائل القرن السادس  ن والوطاسيون يف مشال إفريقيا،واحلفصيو
 .عشر، وبسطت نفوذها على العامل العريب

                                                 
  htm.45./tareek.mn-hkaek/com.masom14.www://http املوقع املعصومونكترونية، اجمللة اإلل.117 
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 الدميقراطية يف العهد اإلسالمي األول: املبحث األول
 طبيعة الدولة الناشئة . ١

، وذلك من خالل لقد نشأت الدولة العربية اإلسالمية بصورة تدرجيية و بوتائر سريعة
لقد حصل جدال فكري حول ما إذا كان النيب حممد قد وضع . انتشار دعوة الرسول وانتصارها

وصف الدولة اإلسالمية صعب  "من مجلة أهدافه يف بداية دعوته إنشاء دولة، يقول عبد اهللا العروي
يت من عملية تكون إن مل يكن مستحيال والصعوبة ال تأيت من قلة املعلومات واملصادر بقدر ما تأ

سيقودنا هذا اجلدل الفكري للتفكري يف اجملال الديين واجملال السياسي يف التجربة . )118(الدولة ذاهتا 
التارخيية لإلسالم، أو أمناط العالقة بني الدين والدولة، فنجد أنفسنا أمام فريقني األول دعا إىل فك 

فسموا بالعلمانيني، أمَّا الفريق الثاين وهم االرتباط بني الدين والسياسة، وأبطل الصلة بينهما 
، ياألصوليون أو اإلسالميون، وهم من يقرأ العالقة بني الدين والسياسة بأهنا عالقة تالزم ومتاه

وممتنعة عن أية حماولة للفصل، ولقد بدأ هذا النقاش يف مطلع القرن املاضي مع الكتاب الذي ألفه 
حيث أكد أنَّ النيب " اإلسالم وأصول احلكم "ونه بـ الشيخ األزهري، علي عبد الرزاق وعن

وأنَّ ما قام من أوضاع سياسية بعد ذلك " لست عليهم مبسيطر"الكرمي مل يكن سوى مبلغا عن اهللا 
 وقد رد عليه الشيخ حممد )٢("مل يكن هلا عالقة بالدين، وإمنا اقتضتها ظروف البيئة وطبائع امللك

 اإلسالم معضد بالدولة، وإن دولته ضمنه، ألن امتزاج الدين الطاهر بن عاشور حيث أكد أنَّ
بالدولة وكون مرجعها واحد،هو مالك قوام الدين ودوامه، ومنتهى سعادة البشر يف إتباعه حىت 

لكن املتصفح للوثائق التارخيية جيد أنَّ مذاهب .حيتاج الدين يف تأييده إىل الوقوف بأبواب غري بابه
، واجب ديين إلقامة الشريعة )نصب اإلمام(ف أنَّ إقامة سلطة يف اجلماعة املسلمني تكاد ال ختتل

يف توفري شروط بقاء اجلماعة، من مثل وزع القوي عن " وضرورة اجتماعية إنسانية ال بديل عنها
 .)١١٩(الضعيف، وإقامة احلدود ومحاية الثغور

خالفة عن "فقرر أهنا " املاوردي"وقد عرف ابن خلدون اخلالفة فلم يبتعد كثريا عما صاغه 
ومل يشد يف القدمي غري فرقة من اخلوارج، .)١٢٠("صاحب الشرع يف حراسة الدين وسياسة الدنيا 

                                                 
 .٩١ ص١٩٨٤، سنة ٣، دار التنوير، بريوت، طمفهوم الدولةالعروي ،  عبد اهللا118

 .٥٩، ص ١٩٨٨،  سنة٢، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت، ط كمعلي عبد الرازق االسالم وأصول احلحممد عمارة،   2
: ، املوقع االلكترويننظام الوقف يف اإلسالم إبراهيم املوسوي، 119 
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ذهبت إىل نفي الضرورة الدينية، إلقامة احلكم وانصب اهتمامها على وظيفته االجتماعية أال وهي 
ويورد منظري الفقه  . إقامة العدل، فإذا تيسر للناس إقامته دون سلطة مل يكن هلم هبا حاجة

 " .هل اإلسالم دين ودولة؟"السياسي يف اإلسالم ثالث حقائق جتيب على سؤال 
وأن من بني هذه األحكام ما .  القرآن يتضمن أحكاما يأمر املسلمني بالعمل هبا :األوىل

 .يتطلب وجود سلطة تنوب عن اجلماعة 
ر الدعوة اإلسالمية إىل دولة ذات تنفيذ هذه األحكام أدى يف النهاية إىل تطو : الثانية
 . مؤسسات

عندما اجتمع املهاجرون واألنصار بعد وفاة النيب الختيار خليفة كان السؤال من  : الثالثة
 .          يكون اخلليفة ؟ وليس  هل يكون اخلليفة

 انقالب اخلالفة إىل ملك. ٢
فة بين ساعدة، لينظروا فيمن بعد وفاة النيب اجتمع صحابته من املهاجرين واألنصار، يف سقي

" أبا بكر" حيكم من بعده، وبعد أن قدم كل فريق حجته الشرعية والعقلية مث االتفاق على اختيار 
إن هذه املسلكية يف إختيار احلكام . ومن بعده بويع لعمر مث عثمان فعلي يف عملية إختيار وتشاور 

ميكن هلذا النموذج املتقدم والفريد القائم كانت شيئا جديدا يف نظام احلكم يف ذلك العصر، وكان 
على الشورى والرافض للحكم الوراثي، كان بإمكانه أن يغين التجربة اإلنسانية يف احلكم ويطورها 
لو أنه استمر، ولكنه توقف بعد ثالثة عقود لتدخل الدولة اإلسالمية يف مرحلة من حكم العائالت 

 .وتتحول اخلالفة إىل ملك 
  )١٢١(:نَّ هناك مسائل ثالث رئيسية كانت وراء حتول اخلالفة إىل ملكيرى اجلابري أ

لقد مت تعيني أيب بكر يف ظروف :  عدم إقرار طريقة واحدة مقننة لتعيني اخلليفة -
 .كما قال عمر ابن اخلطاب " فلته" استعجالية استثنائية فكان تعيينه 

ذا استحضرنا يف أذهاننا أنَّ وهذا شيء ميكن فهمه إ:  عدم حتديد مدة والية اخلليفة -
األساسية، يف ذلك الوقت هي أن يكون أمريا للمسلمني، يقود جهادهم يف " اخلليفة " وظيفة 

 ..حروب الردة أوال، مث يف حروب الفتوحات 

                                                 
-٨٨ ،  ص١٩٧٤ ،سنة٢ ، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،طوجهة نظر حنو إعادة بناء قضايا الفكر العريبحممد عابد اجلابري،  121
٨٩. 
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، والسبب هو أنَّ النموذج الذي كان يهيمن على "اخلليفة " عدم حتديد اختصاصات -
 .مل يكن يسمح بطرح مسألة االختصاصات " أمري اجليش " ذج العقل السياسي العريب آنذاك منو

هذه الثغرات الثالث كانت مؤشرا للفراغ الدستوري الذي وقع مع هناية حكم اخلليفة 
ومبا أنَّ املسألة مل تعاجل معاجلة سلمية فقهية، فقد بقي الفصل للسيف، وبذلك -عثمان -الثالث 

حصل ملا "بن خلدون، فريى أنَّ انقالب اخلالفة إىل  ملك أما العالمة ا.انقلبت اخلالفة إىل ملك 
انغمس العرب يف النعيم بكثرة الغنائم والفتوحات وأصبحت طبيعة الظروف اجلديدة تفرض 

لذلك فإن ما حدث يف عهد معاوية مل يكن باختياره أو " االنفراد باجملد واستئثار الواحد به "
ن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي ساقته العصبية بطبيعتها، أن يدفع ذلك ع"تدبريه فلم يكن بإمكانه 

ولو محلهم معاوية، على غري تلك الطريقة وخالفهم يف االنفراد باألمر، لوقع يف افتراق الكلمة اليت 
 .)١٢٢("كان مجعها وتأليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبري خمالفة 

 معاوية والواقعية السياسية. ٣
أول ملك يف اإلسالم الذي أخذ احلكم حبد السيف، " معاوية"بدأ احلكم األموي مع 

وبالتايل كانت تعوزه الشرعية اليت تأسس عليها احلكم يف اإلسالم منذ أبا بكر، وهي شرعية 
كأيديولوجية، " باجلرب"املرتكزة على القول " القضاء والقدر "الشورى، فاعتمد لنفسه الشرعية من 
شراكهم يف مثار احلكم وقد خطب أمام معارضي البيعة ليزيد كما عمل على استرضاء الناس بإ

"  مث قال )١٢٣("إن أمر يزيد قد كان قضاء من اهللا، وليس للعباد خرية يف أمرهم :"فكان مما قال 
إين سلكت بكم طريقا يل ولكم فيه منفعة، مؤاكلة حسنة، ومشاربة مجيلة، فإن مل جتدوين 

 .)١٢٤(..."خريكم، فإين خري لكم والية 
إرادة " إىل نظرية " القضاء والقدر "بعد األمويون جاء العباسيون، فحولوا عقيدة القضاء 

فقالوا إن اهللا هو الذي شاء أن حيكموا، وأهنم إمنا حيكمون بإرادته ويتصرفون مبشيئته " اهللا ومشيئته 
 اهللا يف أرضه، إمنا أنا سلطان"وقد خطب أبو جعفر املنصور املؤسس الفعلي للدولة العباسية فقال .

                                                 
 .٢٠٣ نفس املرجع السابق، ص 122

 .٩١نفس املرجع ص  123
 .٩٢نفس املرجع ص 124
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أسوسكم بتوفيقه، وتسديده وتأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه مبشيئته وإرادته وأعطيه بإذنه 
")١٢٥( . 

هذه املقوالت وجدت يف األيديولوجيات السلطانية الفارسية، اليت تقوم على املماثلة بني 
 نظرية سياسية حول احلاكم الطاغية املستبد وبني اإلله ،كمرتكز فكري هلا، وذلك يف غياب

ممارسة احلكم، فبسبب بطش خلفاء األمويني والعباسيني امتنع الفقهاء عن احلديث يف ميدان الفقه 
 ..السياسي 

 املاوردي وإمامة املتغلب . ٤
مث ارحتل أبوه إىل بغداد، فنشأ معاصرا  خلليفتني من ) ١٢٦(ه بالبصرة ٣٦٤ولد املاوردي عام 
الذي وصل " القائم باهللا " ومن بعده ابنه"القادر باهللا " م  العباسي أطول اخللفاء بقاء  يف احلك

 .الضعف به مبلغه حىت إنه قد خطب للخليفة الفاطمي على منابر بغداد
كالما يف اإلمامة يرد به فقهاء أهل السنة على آراء " الفقه السياسي"قبل املاوردي كان 

ر وعثمان، وقالوا إن النيب قد أوصى لعلي الشيعة والروافض الذين رفضوا خالفة أبا بكر وعم
باإلمامة وكان الرد مستندا على الوقائع التارخيية ليخلصوا بعد ذلك إىل شروط اإلمامة وكيفية 

حاول .."تعيني اإلمام فكان فقه السياسة تشريعا ملاضي احلكم اإلسالمي املتمثل يف اخلالفة الراشدة 
أي " األحكام السلطانية "كم يف عصره على مستوى املاوردي إضفاء نوع من الشرعية على احل

من قضاء وغريه، ولكن تشريعه ذلك مل يكن سوى وصف " الواليات الدينية " الوظائف اإلدارية و
ألمر واقع، وحماولة إلضفاء نوع من الشرعية الفقهية عليه، وقد تطور فقه السياسة بعد املاوردي 

لشروط حىت انتهى به األمر إىل االعتراف بأن احلكم إمنا عرب سلسلة من التنازالت، والتخلي عن ا
حيث انتهى األمر بالفقهاء إىل صياغة "إمامة املتغلب " أو ما يعرف بـ )١٢٧("يتم بالشوكة والغلبة 

 )١٢٨(.من اشتدت وطأته وجبت طاعته" مبدأ كلي  يلغي فقه السياسة إلغاء تاما مبدأ يقول 

                                                 
 ٩٢نفس املرجع، ص 125
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 :ويف األخري ميكننا أن نؤكد  أنَّ
 العهد اإلسالمي املثايل ممثال يف اخلالفة الراشدة،كان موجة عابرة يف حبر تاريخ اإلسالم، -

وأنَّ حكم الفرد البعيد عن الشورى كان السحابة القامتة اليت غطت معظم فترات هذا التاريخ،لكن 
إلسالمي رغم ذلك مل يتحول االستبداد إىل عقيدة بل ظل ينظر إليه على أنه احنراف عن النموذج ا

 . مما جعل أنظمة االستبداد ال تعرف االستقرار
 عرف اجملتمع اإلسالمي رغم احلكم االستبدادي نوعا من التعددية الثقافية والفكرية، - 

متثلت يف تعدد املدارس الفقهية واالجتهادية، وكذا التعددية الدينية ورمبا ما كان حاصال من 
سلمني، أمَّا أهل الديانات األخرى فلم يعرفوا هذا استبداد وظلم مل يكن ضحاياه إال من امل

 اليهود بعد سقوط األندلس من أيد لاالضطهاد، إال بعد سقوط احلكم اإلسالمي وهو حا
 .املسلمني 
برز جمتمع مدين ميارس بعض االستقاللية عن السلطة ممثال يف طبقة العلماء، وقادة   وقد-
 .ف العام، وزعماء العشائر والطوائ الرأي
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 المبحث الثاني

  تطور مفاهيم الدیمقراطية في الوطن العربي
  احلرب العاملية األوىللمرحلة ما قب. ١

 مرحلة ما بني احلربني العامليتني. ٢

 مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية. ٣
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  احلديثتطور مفاهيم الدميقراطية يف الفكر العريب: املبحث الثاين
عندما نتحدث عن الفكر العريب احلديث، فإننا نتناول مرحلة هامة يف تاريخ األمة العربية، 
وهي ما أصطلح عليه بالنهضة العربية، وتعد هذه املرحلة، مرحلة التغريات والتحوالت الكربى، 

 .وقد حفلت بتحديات ضخمة وجوهبت باستجابات خمتلفة 
يش كله حتت لواء الدولة العثمانية، واليت عرفت أحداثا كان الوطن العريب قبل قرنني يع

.. جساما على الصعيدين الداخلي واخلارجي، حيث عانت كثريا من حرهبا مع روسيا القيصرية 
 الذي قاده نابليون بونابرت، كما ١٧٩٨ومل تلبث مصر أن تعرضت إىل الغزو الفرنسي عام 
مار األورويب، بدأ بغزو فرنسا للجزائر عام تعرض الوطن العريب بعد ذلك ملوجات من االستع

 واستمر حىت أواخر احلرب العاملية األوىل، حيث احتلت بريطانيا وفرنسا بالد الشام ١٨٣٠
 . والعراق

هذه املرحلة هي مرحلة االحتكاك بالغرب األورويب الذي مثل بقوته وتفوقه، قمة اإلدهاش 
املغلوب "و" إنسان ما بعد املوحدين "وط حضارته واإلهبار للعقل العريب الذي كان يعيش بعد سق

فإنه -أنَّ التفاعل بني حضارتني حني حيدث  " ق،ويؤكد قسطنطني رزي"مولع بتقليد الغالب
التواصل املكاين  حيدث تواصل زماين بني احلضارة اليت تنبهت وبني تراثها،وحني حيدث -وبفعل

 ملتأثر، فهناك موقف الرفض املطلق  لكل ما يأيتهذا التفاعل فإن مواقف عدة تربز داخل اجملتمع ا
من اخلارج، وهناك موقف القبول املطلق،وهناك موقف االستجابة الصحيحة الذي يتمثل يف حتقيق 

 .)١٢٩("النهضة 
وميكننا إعادة جذور التيارات السياسية يف الوطن العريب إىل مرحلة االحتكاك بالغرب، فمن 

 .. ، تشكلت التمايزات يف الساحة السياسية ر األورويبخالل تباين ردود الفعل من اآلخ
إن العقل العريب يف تفاعله مع الفكر الغريب، يكون تأثره وتطوره انعكاسا للتغريات اليت 
حتدث يف الغرب، هذا رغم تأثر زعماء اإلصالح والنهضة بكتابات الفقهاء السابقني يف ميدان 

  وابن اجلوزية  وابن مجاعة وابن خلدون، حيث ء واجلو يينأمثال املاوردي والفرا" الفقه السياسي "
 

                                                 
 .١٢٨ص.١٩٦٤،دار العلم للماليني، بريوت  يف معركة احلضارة قسطنطني رزيق، 129
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كان االنشغال بقضية الشورى يف الفكر العريب احلديث استمرارا إلنشغال الفكر العريب اإلسالمي 
 .هبا على مدى احلقب السابقة 

يف تتبعنا لالنشغال بقضية الشورى والدميقراطية يف كتابات زعماء اإلصالح، ويف الربامج 
ياسية لألحزاب والتنظيمات، وأنظمة احلكم، ميكننا أن منيز يف هذا االنشغال بني ثالث مراحل، الس

 . احلرب العاملية الثانيةد احلرب العاملية األوىل، مرحلة مابني احلربني، مث مرحلة ما بعلمرحلة ما قب
 
 مرحلة ما قبل احلرب العاملية األوىل. ١

 ميقراطية األوىل تلخيص باريز وبذور الفكرة الد. ١,١
 ولد يف قرية نائية من ١٨٠١يف العام الذي خرجت فيه احلملة الفرنسية من مصر عام 

صعيد مصر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، وامللقب برائد التنوير املصري نظرا للمشروع الثقايف 
ثة لإلصالح، مؤسس مصر احلدي" حممد علي"التحديثي الذي قام به، والذي تزامن مع مشروع 

  .١٨٤٨-١٨٠٥والذي دام حكمه من 
 تلقى الطهطاوي تعليمه يف األزهر الشريف، وأظهر نبوغا كبريا، جعل معلمه الشيخ حسن 
العطار يرشحه ليكون إمام البعثة اليت أرسلها حممد علي إىل فرنسا لدراسة العلوم احلديثة 

 متعلم، فأتقن الفرنسية،  ونقلها إىل مصر، حتول الطهطاوي من واعظ للبعثة إىلاوالتكنولوجي
فلما عاد إىل مصر بذر بذور ."وأطلع على آداهبا والحظ الشرائع والنظم السياسية واإلجتماعية 

ختليص إبريز يف تلخيص "  وهو ١٨٣٤الفكرة الدميقراطية يف أول كتاب أصدره يف حياته عام  
  .)١٣٠("إن سلطان امللوك على أجسام الرعايا ال على قلوهبم"فقال " باريز

 ١٨٣٠حاول الطهطاوي التبشري بالفكرة الدميقراطية كما رآها يف فرنسا من خالل ثورة 
من تدابري "، حيث خصص فصال للتعريف بنظام احلكم وعنونه "لويس العاشر" اليت قامت ضد

لنكشف الغطاء عن تدبري الفرنساوية، ونستويف غالب أحكامها، " ومما جاء فيه"الدولة الفرنسوية 
 )١٣١("ن تدبريهم العجيب عربة ملن يعتربوليكو

                                                 
 ، املوقع االلكتروينن للجميعحنو تنوير عريب جديد، الطهطاوي وأطروحة الوط حسن حنفي،  130

 http //www.azzman.com/azzaman/articles 799.htm 
  . ٩٥ ص ١٩٦٣،دار اهلالل، القاهرة تاريخ الفكر املصري احلديثلويس عوض ،  131
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وعرب عن إعجابه الشديد بـكفاح الشعب الفرنسي يف سبيل الدميقراطية، مث شرح أسباب 
املراد بامللكية أتباع امللك، " واليت كانت صراعا بني مؤيدي امللكية وبني أنصار احلرية ١٨٣٠ثورة 

ه من طرف الرعية بشيء، واألخرى متيل إىل القائلون بأنه ينبغي تسليم األمر من غري أن يعارض في
احلرية مبعىن أهنم يقولون  ينبغي النظر إىل القوانني فقط، وامللك إمنا هو منفذ لألحكام على طبق ما 

ومن الفرقة الثانية طائفة عظيمة تريد أنَّ يكون احلكم بالكلية . يف القوانني فكأنه عبارة عن آلة 
لكن ملا كانت الرعية ال تصلح أن تكون حاكمة وحمكومة، للرعية وال حاجة للملك أصال، و

وجب عليها أن توكل عنها من ختتاره للحكم وهذا هو حكم اجلمهورية، ويقال للكبار مشايخ 
 وبعدما ّعرف بالدميقراطية أخد يّؤصل ملا رآه، ويربط بني ما يف الغرب )١٣٢("وللصغار مجهور 

 عليها مدار احلكومة اإلسالمية مشوبة باألنواع املذكورة شريعة اإلسالم اليت"وبني اإلسالم، فيقول 
 .)١٣٣("ملن تأملها  وعرف مواردها 
أنَّ الطهطاوي إستخدم لبناء مشروعه، عدة آليات أوهلا االجتهاد،ثانيا ")*(وتؤكد اخلضريي

قلب الطهطاوي يف مشروعه العالقة بني حقوق وواجبات الشعب واحلاكم رأسا على عقب فقدم 
عية على واجباهتم، وفعل العكس بالنسبة للحاكم،ثالثا حتديث املفاهيم السياسية حقوق الر

والشرعية ال بالتوفيق الساذج بينها وبني املفاهيم السياسية الوضعية العصرية، وإمنا بتطويرها 
 .)١٣٤(الشرعية ، وامللة، والدولة، والوطن : اجتهادا، وعلى رأس هذه املفاهيم 

 
 اجلمع بني األصالة واملعاصرة أقوم املسالك و. ٢,١

حتسني "اليعرف الكثري عن حياة خري الدين التونسي، سوى أنه مملوكا تركيا، ترىب يف بيت 
، أين تلقى تعليما ١٨٣٩عام " أمحد باي "نقيب األشراف يف إسطنبول، مث نقل إىل قصر " باي 

كان خري . ليزية والفرنسيةدينيا وعسكريا، وأتقن عددا من اللغات، كالتركية والفارسية واإلجن
أقوم املسالك يف معرفة أحوال املمالك " كتابا ١٨٦٧الدين إداريا عظيما،ومصلحا فذا، أصدر عام 

أراء جوهرية خطرية، ما جيعل منها مرحلة "دون فيه، معظم أفكاره اإلصالحية وقد حوت مقدمته "
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http://www.links:islammemo.cc/historydb/one-news.asppidnews 
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وحتوي املقدمة . )135(" احلديثحامسة من مراحل التفكري السياسي يف العامل العريب اإلسالمي
وكل باب خمصص لبلد من البلدان األوروبية، وتضم  جزأين، حيوي اجلزء األول عشرون بابا

األبواب فصوال تتضمن احلديث عن تاريخ البلد وجغرافيته وموقعه ومساحته، وأهم ملوكه 
 .وتنظيماته السياسية والعسكرية واإلدارية

عث األصلي على تأليف كتابه أمران مردمها إىل مقصد واحد، أنَّ البا" وقد جاء يف املقدمة 
أحدمها ذوي الغرية واحلزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما ميكنهم من الوسائل املوصلة إىل 

ثانيها حتذير ذوي الغفالت، من عوام املسلمني ...حسن حال األمة اإلسالمية وتنمية أسباب متدهنا
ا حيمد من سرية الغري املوافقة لشرعنا جملرد ما إنتقش يف عقوهلم من أنَّ من متاديهم يف اإلعراض عم

مجيع ما عليه غري املسلم من السري والتراتيب ينبغي أن يهجر، وتأليفهم يف ذلك ينبغي أن تنبذ وال 
وهاجم احلكم  ..وأكد خري الدين على جواز األخذ واالقتباس من الغرب . ) ١٣٦("تذكر

كما أوضح معىن السياسة الشرعية ودور العلماء، وسلطة اخلليفة وأهل احلل االستبدادي املطلق، 
، يوتناول بإسهاب كبري قضية الشورى وقدم إجابات واضحة ملشكلة احلكم االستبداد. والعقد

وإشكالية التعامل مع الغرب،فأكد على إقامة نظام مقيد بالشرع والقانون والعدل، وبناء نظام 
 شرطا الزدهار االقتصاد والعمران، واالستفادة من احلضارة الغربية وأخذ عصري تكون فيه احلرية

 .ما يفيدنا منها
الذي درس يف النجف األشرف يف أوائل شبابه " مجال الدين األفغاين" بعد ذلك جاء -

 )137(."فأحاط بشيء من العلوم حيث كانت النجف يف أوج هنضتها العلمية 
 

 والتخلف الذي يعيشه العامل اإلسالمي، فوجد اجلواب حبث األفغاين يف أسباب االحنطاط،
يف الدكتاتورية واستبداد احلكام والسالطني ويف غياب العدل والشورى وعدم تقيد احلكم 

 العسف واجلور وأشكال لفقد أحىن الدهر على الشرق بكلكله، ومرت عليه زالز"بالدستور، 

                                                 
 ١٢٢،ص١٩٨٧سنة  ،٢،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،طأزمة الدميقراطية يف الوطن العريبسعد الدين إبراهيم وآخرون،  135

. 
،املوقع اإللكتروين  املسالكوأقوم..خري الدين التونسي أمحد متام،  136

http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/08/article27.shtml 
 من املوقع اإللكتروين  .دراسة يف مرتكزاته االصالحية.. جعفر عبد الرازق، مجال الدين األفغاين  137

             http:/www.altayyeb.net/jamalafgani larb.html.                      
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نة، واخللود إىل الرقاد، إن اشتراك األمة يف االستبداد حىت تأصل يف نفوس أبنائه الذل واالستكا
حكم البالد عن طريق الشورى، وانتخاب نواب عن األمة هو البديل هلذه احلالة والعالج لذلك 

  .)١٣٨("الداء
الذي زار " ناصر الدين" بدعوة من الشاه ١٨٨٦ولقد وصل األفغاين إىل إيران عام 

 فلما )١٣٩( دألفغاين أن يقوم بكتابة دستور جديأوروبا فأنبهر بدساتريها وقوانينها فطلب من ا
أحضر له املشروع وجد أنَّ صالحياته حمدودة بقدر كبري، وإنه خاضع جمللس الشيوخ والنواب 

أيها امللك إن تاجك " كيف أكون ملكا وأتساوى مع العامل ؟فأجابه األفغاين " فسأله قائال
مين وال تفرط هبذه الفرصة الثمينة أن امسع ...وعرشك وأوامرك ستكون أقوى مبعية الدستور 

 .)١٤٠("تكون إليران حكومة دستورية، لتهدم حكومة االستبداد
أخذ أوروبا بنظام اجملالس وحتميلها " وحبث عبد اهللا الندمي يف أسباب االحنطاط فوجد أنَّ -

الشرقيني على املسؤولية للنواب والوزراء اخلاضعني للقانون ونظام الشورى  وباملقابل تضييق امللوك 
 )١٤١(. "رعاياهم، واالستبداد هبم من أسباب تأخر الشرق

وطبائع االستبداد حيث ربط بني التقدم والشورى، " أم القرى "  وبرز الكواكيب بكتابه-
وبني التأخر واالستبداد، وتوصل إىل أنَّ التدقيق يف أدوار احلكومات اإلسالمية من عهد الرسالة 

ابعان لقوة وضعف أحتسب أهل احلل والعقد واشتراكهم يف تدبري شؤون بني ترقيتها واحنطاطها ت
 .األمة، وأنّ الصالح والفساد دائران مع سنة االستشارة أو االستقالل يف الرأي 

 : أن نستنتج مايلياويف األخري ميكنن
 يف كل كتابات زعماء اإلصالح والنهضة يبدو تأثرها الشديد بالدميقراطية الغربية -
وقد أكد رشيد رضا أنَّ استقالل الفكر ومكافحة االستبداد ونشدان اخلروج " إىل األصول والعودة

 . )١٤٢("منه بصورة خاصة هي يف العصر احلديث مما يدين به الشرق للغرب 

                                                 
 .٤٧٣ ص١٩٦٨دار الكتاب العريب، القاهرة .،مجال الدين األفغاين: الكاملة لـلاألعما حممد عمارة، 138
 من املوقع اإللكتروين  ،دراسة يف مرتكزاته االصالحية.. مجال الدين األفغاين جعفر عبد الرازق،  139

            http:/www.altayyeb.net/jamalafgani larb.html. 
 .فس املرجعن 140
 .١٧٣ ص١٩٧٩، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاهرة أسس التقدم عند مفكري اإلسالم فهمي جدعان،  141
 .١٥١ ص١٩٧٠، اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرةاألعمال الكاملة لعبد الرمحان الكواكيب حممد عمارة، 142
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 اعترب الفكر اإلسالمي ممثال يف كتابات زعماء اإلصالح  أن مفهوم الشورى يف اإلسالم، -
العصر احلديث، وهو ما يعرب عن قدر كبري من املرونة والتفتح، حبيث يقابله مفهوم الدميقراطية يف 

مجع بني احلفاظ على األصول اإلسالمية لفكرة الشورى وتطبيقاهتا يف العصر اإلسالمي الراشد، 
وبني استلهام األفكار والتطبيقات املعاصرة للدميقراطية يف نظم احلكم الغربية وكتابات مفكري 

 .يةعصر التنوير األوروب
 

واملسلمني (إن اإلشكالية اليت يتبناها مفكرو عصر النهضة هي أن كل ما حل بالعرب 
  من ختلف واستعمار كان بسبب اإلستبداد وغياب الشورى والدميقراطية، وهو ما يعين)عموما

 .اعتبار املشكلة سياسية، وأنَّ يف إصالح املؤسسة السياسية إصالح لكل املشاكل
 
 يف الوطن العريب يف هناية هذه املرحلة قضية رئيسية، حيث أصبحت قضية الشورى-

الزمت قضية التحرير  وقضية التقدم، وتبلورت يف صورة تقييد سلطة احلاكم ومباشرة التمثيل 
 . واحلفاظ على حقوق األفراد وحرياهتم، فهي يف مفهومها ليربالية حتررية،ويف شكلها دستورية

ه املرحلة بأنه فكر خنبوي حيث عاين إشكالية السلطة ميكن أن نصف الفكر العريب يف هذ-
يف عالقة ثنائية بني احلاكم والسلطة وأهل احلل والعقد،أو العلماء، أو النخبة، فإذا مهشت النخبة 

وما يظل غائبا هنا هو الشعب، الذي يفترض أنه مصدر السلطة، هبذا . كان احلكم استبداديا
ث يف البىن االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أبعادها الطرح يبتعد الفكر العريب  عن البح

 .التارخيية
 أن جتد هلا منفذا يف بعض الدول العربية املشرقية من خالل ة حاولت الدول األوروبي-

اإلجراءات الدميقراطية اليت تتبعها هذه الدول، مما جعل قطاعات واسعة من الشعوب العربية 
 ...)ممثله يف التعددية، والنيابية (راطية تشكك جبدوى اإلجراءات الدميق

 األنظمة العسكرية بعد مرحلة االستقالل تتبىن االشتراكية، وتعترب النظام لورمبا هذا ما جع
 .النيايب خيانة وصنيعة االستعمار، ووسيلة للسيطرة 
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 مرحلة ما بني احلربني العامليتني . ٢
ين ويف أنظمة احلكم، وقادة التنظيمات صار مصطلح الدميقراطية شائعا يف كتابات املفكر

السياسية واحلركات احلزبية وأخذت احلركة الدستورية طابع املطالبة باالستقالل أكثر منها 
 .باحلريات الدميقراطية على اعتبار أنَّ حرية الوطن تسبق حرية املواطن 

ورويب اشتدت مقاومة االستعمار على خمتلف األصعدة، وانعكس الظلم واالستبداد األ
على طبيعة التفاعل احلضاري ونتائجه، فربزت تيارات اتسمت بطابع احلدية  له، واملقاومة العربية

 .اجتاه الغرب وكل ما ميت له
 برزت احلركة احلزبية يف هذه املرحلة وشهدت تطورا كبريا، وركزت يف البداية على -

تماعية، وقرنت بني التحرير بلوغ هدف التحرير مث ظهرت فيها اجتاهات اهتمت بالقضية االج
الدميقراطية ظهر يف أمساء بعض األحزاب،حيث "وبني العدل االجتماعي، ويلفت النظر أنَّ مصطلح

 .)١٤٣(" طويال  تشكل يف كل من مصر وسوريا حزب هبذا االسم، ومل يعمر احلزبان
سه  كما عرفت مصر يف هذه املرحلة، التعددية السياسية وكان احلزب الوطين الذي أس

مصطفى كامل هو األبرز على الساحة املصرية، وظهر بعد ذلك حزب الوفد بزعامة سعد زغلول 
الذي استطاع أن يعترب نفسه طيلة عقد من الزمن املمثل الوحيد املفوض عن الشعب  " ١٩١٩سنة 

  .)١٤٤("املصري 
ه أكرب ، وهو ما كان ل١٩٢٤وقد عرفت هذه املرحلة سقوط اخلالفة العثمانية بتركيا سنة 

األثر على تطور مفاهيم الدميقراطية يف الفكر العريب احلديث، حيث اعترب البعض أن إلغاء اخلالفة 
 . الدولة وهنجها السياسيتهو إقصاء لإلسالم عن القيادة السياسية، وحجب لتأثريها عن مؤسسا

ة، كما متيزت هذه املرحلة باالنتقال من أفكار زعماء اإلصالح إىل برامج كتل حزبي
 .وتوسع االهتمام بالدميقراطية السياسية ليشمل أيضا الدميقراطية االجتماعية 

 
 
 

                                                 
 .١٣٤ صمرجع سابق ، راطية يف الوطن العريبأزمة الدميق سعد الدين إبراهيم وآخرون، 143
 .٧٢٤نفس املرجع، ص 144
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 وهكذا وبعدما كان احلديث عن الشورى والدميقراطية خطبا متفرقة لزعماء اإلصالح، 
صار التناول مجاعيا من خالل ظهور األحزاب والتنظيمات، وقد دعى التغريبيون إىل تبين القوانني 

بية بدل الشريعة كما دعوا إىل استبعاد اإلسالم عن امليدان السياسي، ومن زعماء هذا املدنية الغر
الذي دعى إىل مدنية القوانني وانتقد النص يف دستور " حممود عزمي " التيار يف مصر 

 ".البند املشؤوم" وأطلق على هذا البند " دين الدولة اإلسالم "املصري على أنَّ ١٩٢٣
ن تيار األصالة واملعاصرة يتابع انشغاله بقضية الشورى مؤصال يف اجلهة األخرى كا-

أحد زعماء تيار األصالة يف مصر قد " عبد العزيز جاويش" مفهومها وحماربا االستبداد وكان الشيخ
، الذي عم وانتشر يف كافة الوطن العريب، وصار "اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان "رفع شعار 

 .)   ١٤٥(اب اإلسالمية فيما بعد أحد العناوين البارزة لألحز
 مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية .٣

 ةبعد احلرب العاملية الثانية استقلت العديد من الدول العربية، وكانت النخب السياسي
والثقافية، تعترب أنَّ النظام النيايب كما عرفته مصر وسوريا من قبل، هو وسيلة لالستعمار 

 الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وذلك باستغالل وإثارة الفرقة بني واإلمربيالية للتدخل يف
التنظيمات وكان نتيجة ذلك هو بروز ظاهرة االنقالبات العسكرية اليت كان بدايتها من 

 وأصدرت قرارا بإلغاء ١٩٥٢ يوليو ٢٣، كما قامت يف مصر ثورة ١٩٤٩ سنة)١٤٦(سوريا
ل كما هو احلال يف اجلزائر إىل تبين فكرة احلزب الدستور، واجتهت هذه النخب بعد االستقال

الواحد، أو احلزب القائد والطليعي، واقترن هذا التوجه مع طرح مفهوم جديد للدميقراطية هو 
احلرية كل "حيث رفع شعار " دميقراطية العساكر" الدميقراطية االشتراكية، أو كما يسميها نقاذها 

ويعّرف الشعب بأنه القوى العربية العاملة غري " اء الشعب احلرية للشعب،وال حرية أية حرية ألعد
املستقلة، وبرزت كتابات ترفض  الزعم بأن النظام الربملاين احلزيب القائم على تعدد األحزاب هو 
الصيغة العملية للنظام الدميقراطي وترفض الزعم بإمكان بناء الدميقراطية على غري قاعدة اشتراكية 

")١٤٧(. 

                                                 
 .١٣٨، نفس املرجع السابق صأزمة الدميقراطية يف الوطن العريبسعد الدين إبراهيم وآخرون ،  145

 .١٣٩ نفس املرجع، ص 146
 .١٣٩نفس املرجع، ص 147
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مصر عقب االنفصال عن سوريا ميثاق وطين حتدث عن الدميقراطية وقد صدر يف " 
وطرح صيغة احتاد قوى الشعب العاملة بفئاهتا اخلمس، الفالحني، العمال، املثقفني " االجتماعية

واجلنود والرأمسالية الوطنية، وقد أفرد فصال للحديث عن الدميقراطية شرح فيه مفهومه هلا، وقد 
دد من البلدان العربية اليت حكمتها املؤسسة العسكرية، وساد يف مصر طيلة اعتمد هذا املفهوم يف ع

  .)١٤٨("الستينات 
بالنسبة ألصحاب التوجه اإلسالمي فقد واصلوا اهتمامهم بقضية الشورى والدميقراطية -

وظهر حزب التحرير اإلسالمي يف مطلع اخلمسينات وطرح تصورا لكيفية احلكم باإلسالم "
ور إسالمي، وترمجت كتب أيب األعلى املودودي إىل العربية ومن بينها كتاب وأصدر مشروع دست

منهاج احلكم يف "عن نظام احلكم يف اإلسالم وصدرت كتب أخرى من بينها كتاب حممد أسد 
وبعد ".التشريع اجلنائي يف اإلسالم مقارنا بالقانون الوضعي"وكتاب عبد القادر عودة " اإلسالم 

ا اإلخوان يف مصر بدأت تظهر ردود فعل حادة متثلت يف مواقف راديكالية احملنة اليت تعرض هل
رافضة لألنظمة القائمة ولكل عالقة بالغرب حىت على مستوى التسمية وهو ما عرب عنه القرضاوي 

الذي نعت " معامل يف الطريق"يف كتابه " سيد قطب"وقد جسد هذا الفكر ".فكر احملنة"بتسميته 
، بعدها تعزز لدى هذا التيار رفض مصطلح  الدميقراطية "نظم اجلاهلية "ائمة بـاألنظمة العربية الق

وأصدر عبد اللطيف سلطاين يف اجلزائر .. وكل املصطلحات اآلتية من الغرب مثل اإلشتراكية
وقد منت االجتاهات املتطرفة بني أصحاب االجتاه اإلسالمي .." املزدكية أصل االشتراكية "كتاب 

تنظيم ومالحقة السلطات، وطرحت مفاهيم لإلمامة والشورى والعدل واجملتمع يف ظل سرية ال
 .)149("اإلسالمي واجلاهلية ودار اإلسالم ودار الكفر حيث متيزت باحلدية الشديدة

 اتسمت هذه املرحلة خاصة يف العقود األخرية حبدوث تغريات اجتماعية كبرية،ورافق -
افق ذلك أخطار تعرضت هلا الدول وأنظمتها، مما قدم هذه التغريات اشتداد مركزية السلطة، ور

املربر للسلطات احلاكمة حلماية نفسها والتضييق على احلريات،واشتد الصراع على السلطة، 
فحدثت انتهاكات وتعديات على حقوق اإلنسان مل يعرفها العامل العريب من قبل، وبرزت مشكلة 

فعل ذلك الدعوة إىل محاية حقوق اإلنسان وإىل انتقال السلطة بطريقة سلمية وشرعية، وقويت ب
سيادة الشورى والدميقراطية،وحدث نزوع  كبري حنو التعددية احلزبية وإىل تقييد السلطة، خاصة 
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مع هبوب رياح الدميقراطية هناية الثمانينات وبداية التسعينات، فغريت الكثري من الدول العربية من 
 . دساتريها لتتبىن التعددية احلزبية 
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 المبحث الثالث

 في أسباب غياب الدیمقراطية في الوطن العربي
 املستبد العادل بديال للدميقراطية . ١

 جذور أزمة احلرية والدميقراطية. ٢
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 يف أسباب غياب الدميقراطية يف الوطن العريب : املبحث الثالث 
 
 املستبد العادل بديال للدميقراطية . ١

 موضوع غياب الدميقراطية يف بلدان العامل العريب واإلسالمي، فقسمها إىل )*(تناول اجلابري
 :ثالث مستويات 

 .ويشمل بلدان العامل الثالث كله " عام"
 ".املستبد العادل"ويتعلق باملوروث العريب اإلسالمي وفكرة " خاص"
 .ويتعلق باملعطيات اخلاصة لكل قطر " خاص اخلاص"
  
 توى األول املس.١,١

فالعامل العريب "ويتناول اجلانب العام يف املوضوع، ويشمل بلدان العامل الثالث كله 
واإلسالمي على كثرة دوله وتنوع شعوبه خيلو من أية جتربة دميقراطية ميكن القول عنها أهنا ترقى 

عامل العريب لكن هذا الغياب غري مقتصر على ال. )١٥٠("إىل مستوى التجارب الدميقراطية يف الغرب 
العامل "ذلك أنَّ معظم البلدان اليت جيمعها تعبري " واإلسالمي ولكنه يشمل الكثري من دول العامل  

إن مل يكن مجيعها يعاين من نفس الظاهرة بدرجات خمتلفة متاما كما هو احلال يف العامل " الثالث
 بل إنَّ بعضها ال تعترب دياناهتا ،ورغم أنَّ هذه الدول ختتلف معنا يف الدين والثقافة)151("اإلسالمي 

مساوية باملطلق، وهو ما يعين وجود عوامل مشتركة خارج إطار الدين وهو ما أطلق عليه اجلابري 
" غياب الدميقراطية واحلريات العامة وقد أرجعه إىل ظروف " اجلانب العام يف املوضوع وهو : بـ

ب الرأمسايل من جهة والكتلة الشيوعية من حيث انقسم العامل إىل قسمني، الغر" احلرب الباردة 
 بما يناس" العامل الثالث"وقد استعمل كل قطب من وسائل التأثري يف أقطار هذا "جهة أخرى 

لقد اعتمد الغرب يف الغالب أسلوب االنقالبات العسكرية وإقامة أنظمة دكتاتورية يف ..غرضه 
راطية واحلريات العامة أمَّا الطرف اآلخر الدميق"والضحية هي " العامل الثالث " عدد من أقطار 

                                                 
 .جلابري ، كاتب ومفكر مغريب حممد عابد ا *

، من املوقع اإللكتروين الدميقراطية واإلسالم من منظور خمتلف حممد عابد اجلابري ، 150
http://www.geocities.com/athens/fortum/3778/demoislaM2.htm 
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فقد سلك مسلكا آخر يف سعيه إىل اكتساح مواضع يف العامل الثالث يتعلق األمر خبلق أحزاب ..
وانتقاد الدميقراطية الربجوازية والتشهري "دكتاتورية الربوليتاريا "شيوعية، والترويج أليديولوجية

ة على هذا املستوى، إىل الظروف العاملية اليت كانت وعليه ميكن إرجاع غياب الدميقراطي)١٥٢(هبا
 . سائدة 

 
 املستوى الثاين .٢,١

ويتعلق باألسباب اخلاصة بالعامل العريب واإلسالمي واملتعلق باملوروث الثقايف واحلضاري 
هلذه الشعوب، لقد كان من نتائج االحتكاك بالغرب بروز خنبتني لكل منهما مرجعيته ورؤاه  

 .اخلاصة
 ".  التيار الدميقراطي العلماين" بـفخنبة مرتبطة بالثقافة الغربية وميثلها يف اجلزائر ما يعر - 
 وخنبة مرتبطة بالتراث العريب اإلسالمي وتضم يف اجلزائر ما يعرف بأحزاب التيار الوطين -

أنه بدون النخبة األوىل تربر اختيارها بكون العامل العريب يواجه حتديات احلداثة، و" واإلسالمي 
االخنراط يف العامل املعاصر،وتبين األسس اليت قامت عليها احلداثة األوروبية يف اجملاالت االقتصادية 

 .)١٥٣("واالجتماعية والسياسية ال ميكن  أن  يتقدم  العامل العريب، وال أن حيتل املكانة الالئقة به
الوجه اآلخر للحداثة ممثال يف اهليمنة أمَّا النخبة الثانية فترى أنَّ العامل العريب يواجه حتديات 

والغزو الثقايف،من هنا كان البحث يف كيفيات التصدي للحداثة الغربية،وهنا االختالف بني 
أحزاب التيار الوطين وأحزاب التيار اإلسالمي، فاألوىل اختارت تذكية الشعور القومي والوطين 

ويف " تعزيز وتقوية روح االنتماء للعقيدة الدينية ملقاومة التدخالت األجنبية، أمَّا الثانية فاختارت 
كلتا احلالتني فالتعبئة إذ حتتاج إىل عقيدة قومية أو دينية حتتاج أيضا إىل من يقودها وجيسم أهدافها 
خطابا وسلوكا، ومن هنا أمهية القائد أو املرشد العام الذي يستمد شرعيته القيادية يف مرحلة 

 :حلة النصر، من خاصيتني أساسيتني الكفاح وشرعية احلكم يف مر
اليت تكرست يف اخلطاب العريب اإلسالمي " املستبد العادل"احلزم والعدل ومن هنا مقولة 

 .)١٥٤(منذ العصر األول للحضارة العربية اإلسالمية 
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ونشري هنا أنَّ لفظ االستبداد مل تكن شيئا سلبيا يف املرجعية اللغوية العربية باملطلق كحاهلا 
للحزم وعدم التردد يف اختاذ القرارات التنفيذية ومن هنا تلك "، لقد كان االستبداد مرادفا اليوم

 ، وذلك خاصة عندما يكون االستبداد )١٥٥("إمنا العجز من ال يستبد "العبارة الشهرية 
أمَّا االستبداد بدون عدل فكان له اسم آخر يف املرجعية العربية وهو " مقرونا بالعدل 

 .)١٥٦("الطغيان"
إنَّ فكرة املستبد العادل املوجودة يف الالشعور السياسي للشعوب العربية اإلسالمية واليت 

 :قفزت إىل ساحة الشعور مع التحدي االستعماري الغريب فيمكن إرجاعها إىل ما يلي 
والذي اشتهر بالشدة واحلزم " عمر ابن اخلطاب " ما عرف عن السرية الذاتية للخليفة -

 .يف الذاكرة اجلماعية للشعوب العربية واملسلمة منوذجا للمستبد العادلوالعدل، فشكل 
 األدبيات الفارسية اليت راجت من خالل الترمجة يف العصر األموي والعباسي، واليت -

حزم أردشري الذي استطاع أن يلم مشل األمة "من خالل " املستبد الضروري للدين" شيدت لنموذج 
الدين : ل الدين، مما مكنه من تأسيس الدولة الساسانية على مبدأين اإليرانية بالتحالف مع رجا

شيدت تلك " امللقب باملوحد لكونه، وحد الدين واألمة " أردشري "باإلضافة إىل صورة .وامللك 
أنو شروان  امللقب " من خالل صورة كسرى " العادل الضروري للدنيا" األدبيات نفسها لنموذج 

القرارات والتدابري اليت اختذها سلفه بتأثري من املزدكية ذات الرتعة بـ العادل، لكونه ألغى 
 .)١٥٧(الشيوعية

مل يكونوا .. مجال عبد الناصر، هواري بومدين : إنَّ كثريا من الزعماء العرب أمثال 
دميقراطيني باملطلق، ومل تكن احلرية والدميقراطية من اهتماماهتم ولكن قلوب اجلماهري إرتبطت 

م كثريا حزنا على موهتم، إنَّ هذا االرتباط العاطفي هبؤالء الزعماء، هو ارتباط بنموذج هبم، وبكته
، وذلك حتت أمساء خمتلفة مثل القائد امللهم، األب الكبري، الزعيم، إنَّ هذا "املستبد العادل " 

جمال التفكري االرتباط وتلك الثقافة اليت تبنتها اجلماهري الشعبية استطاعت أن تبعد الدميقراطية عن 
وعن الواقع االجتماعي السياسي، فهي يف نظر شرائح واسعة غري ذات جدوى، ورديفا للفوضى 
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والتسيب،وهو ما فتح اجملال لكثري من احلكام املستبدين لتحويل بلداهنم إىل إقطاعيات وملكيات 
 .خاصة 

 
 :املستوى الثالث.٣,١

 .ويتناول املعطيات اخلاصة بكل قطر 
 
 ة احلرية والدميقراطية جذور أزم. ٢

موضوع غياب احلرية والدميقراطية عند اإلنسان العريب، يف دراسة )*(تناول حسن حنفي
، هذه األزمة نراها كل "اجلذور التارخيية ألزمة احلرية والدميقراطية يف وجداننا املعاصر" عنوهنا بـ

التفكري وإبداء الرأي،حيث يوم  جمسدة يف غياب احلوار، وعدم التسليم حبق اآلخر يف احلرية و
نواجه الفكرة بالسيف، والرأي باإلعتقال، والعقل بالعضالت، أو برفع سالح التكفري على كل "

 .)١٥٨("خمالف للرأي، أو يتهم باخليانة والعمالة أو العته واجلنون 
هذه األزمة ال يعتربها حنفي وليدة لقوانني ودساتري ظاملة أو إجراءات إستثنائية نسيت أو 

فالقانون نفسه تعبري عن وضع حضاري وتقنني حلالة "رفضت أن تنص على احلرية والدميقراطية 
إذن مشكلة " ذهنية سائدة وحلظة من حلظات تطور الروح، روح احلضارة اليت هي روح الشعب 

الروح والشعور الدميقراطي، اجملتمعات العربية، واجلزائر من بينها مشكلة هذه الشعوب هي غياب 
زمة موجودة على مستوى الفكر، على مستوى األبنية النفسية والفوقية وأنساق القيم، اليت فاأل

 .ورثناها منذ ألف عام 
 ما حيدث يف واقعنا اليوم من خالل  إنَّ احلاضر ما هو إال تراكم للماضي، وأنَّذلك "
در تدخل ماضينا ن هو إال تراكم تارخيي ملاض عشناه، بل إننا ال نعيش حاضرنا، إال بقإسلوكنا 

 . ) ١٥٩("فيه

                                                 
 .حسن حنفي كاتب ومفكر مصري  *

الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب، "،أعمال ندوة اجلذور التارخيية ألزمة احلرية والدميقراطية يف وجداننا املعاصر  حسن حنفي، 158
  .١٧٧ ص١٩٨٦،  نوفمرب ٢مركز دراسات الوحدة العربية بريوت، ط

 .١٧٧ن حنفي ، نفس املرجع السابق، صحس 159



 108

فمازلنا جمتمعا "وعليه فتغيري، وحتريك وضعيتنا الراهنة، يتطلب نقد وحتريك أبنية القيم 
 )١٦٠("حتركه األفكار، وتوجهه أنساق القيم، وتؤثر فيه التقاليد

وقد استعمل حنفي تعبري اجلذور ليعرب عن الرواسب احلضارية يف شعورنا والتراكمات 
 :نية النفسية اليت ورثناها جيال بعد جيل منذ ألف عام فقسمها إىل نوعنيالقيمية واألب

 الثقافية اوهي اليت متدنا بأبنيتن.. جذور ثراثية خالصة، ورثناها من األصول األوىل -
 .وقوالبنا الذهنية، واليت تشكل معظم بنائنا الفوقي

ها واليت ابتعدت فيها الطبقات والثاين أبنية واقعية، وهو طابع النظم االجتماعية اليت عشنا-
الشعبية عن الساحة منذ القضاء على الفرق اإلسالمية األوىل وتصفيتها  وقد حدد هذه اجلذور يف 

 :مخس جمموعات أساسية وهي 
 حرفية التفسري 
 تكفري املعارضة  

 سلطوية التصور  
 تربير املعطيات  
 هدم العقل 

 
 حرفية التفسري١,٢

 
نصوص، وقد ظهر هذا املنهج يف التعامل مع النص املقدس يف وتعين التفسري الظاهري لل

تضحي احلرفية باملعىن يف سبيل اللفظ وبالواقع "، ويف التفسري باملأثور حيث)احلنبلي (الفقه السلفي 
 اللغة فيها حقيقة وجماز، أنَّيف سبيل النص، تنكر اجملاز، وترفض التأويل، وتستبعد املتشابه مع 

مقيد ومطلق، هذه احلرفية متنع احلوار حول املعىن والتوجه إىل  ومتشابه،حمكم  ظاهر ومؤول،
، ويعتقد هذا الفكر أنه ميتلك )١٦١(مضمون النص، فيتحول احلوار الفكري إىل حماكاة لفظية 

ما جيعل احلوار عملية عبثية ال طائل منها فاحلوار يتطلب إمكانية اخلطأ  احلقيقة املطلقة وهو
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ذا ال يتأتى يف مثل هذا التفكري االطالقي، ويف هذا التغييب الواعي واحتمال الصواب، وه
 .والالواعي للعقل 

 
  تكفري املعارضة. ٢,٢

 إن اإلسالمي ظهرت العديد من األحاديث املوجهة للفكر والسلوك واملشاعر، والتراثيف 
اخلطرية يف كنا مل نفصل ومل جنمع على صحتها وضعفها، لكن ال ميكن اإلختالف حول آثارها 

تارخينا ويف واقعنا، وحياتنا اليومية، أهم هذه األحاديث على اإلطالق من حيث أبعاده، والنتائج 
 إىل العديد من األحاديث اليت وجهت ضد املعتزلة ةهو حديث الفرقة الناجية باإلضاف–املترتبة عنه 

ووجهت ضد كل ، )أي ضد  الثورة واخلروج على احلاكم(أو ضد اخلوارج ) أي ضد العقل(
 .معارضة، ورأي خمالف للسلطة القائمة 

لقد وقع إسقاط واستغالل سياسوي حلديث الفرقة الناجية، ولغريه من األحاديث 
وأصبحت الفرق الضالة هي كل أنواع املعارضة السياسية للسلطة القائمة، كما أصبحت الفرقة "

ة األموية وطلب البيعة ليزيد وتكفري وقد سرى هذا التفسري منذ الدول! الناجية هي حزب احلكومة
 .)١٦٢("االجتاهات املعارضة له، واستمر ذلك حىت اآلن

 
 سلطوية التصور.٣,٢

 
وحتوهلا إىل الفكر الرمسي للدولة " األشعرية" أفرز صراع الفرق اإلسالمية عن إنتصار 

مل على أنه تصور وميكن تلخيص التصور األشعري للعا". "املتوكل"السنية يف عهد اخلليفة العباسي 
سلطوي مركزي إطالقي، أصبح تصورنا للعامل وأساس نظمنا السياسية، فاهللا مركز الكون 

 يفعل إال إذا تدخلت اإلرادة اإلهلية حلظة أنال يستطيع اإلنسان .. وخالقه، يسيطر على كل شيء
ا الفهم وهذا وقد حتولت سلطوية التصور إىل سلطوية ومركزية النظم، وقد أنتج لنا هذ.)١٦٣("فعله

الفكر إنسانا ينتظر اخلالص من الزعيم امللهم، واملنقذ األعظم، والرئيس املخلص، والزعيم املنتظر، 
ضاعت املؤسسات وهي من أهم إجنازات تراثنا الفقهي القدمي مثل الوالية واإلمارة والوزارة " لقد 
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مل الذي يعطي القمة كل شيء، هذا التصور املركزي للعا..واحلسبة والقضاء وبيت املال واخلراج 
 .)١٦٤("ويسلب من القاعدة كل شيء كيف يتم فيه احلوار

 
 تربير املعطيات . ٤,٢

 
وظيفة العقل يف تارخينا الفكري القدمي هو موقف القبول ال الرفض، والتأكيد ال النفي، 

لها إىل معطيات إنه يأخذ املعطيات وينظرها وحيي" والتوفيق وليس إبراز النواقض،كان عقال تربيريا 
مل يقف العقل أمام املعطيات، حمايدا أو ناقدا إياها، ومعارضا هلا أو .مفهومة ميكن الربهنة عليها 

ويف الوقت الذي يظهر فيه العقل الرافض سرعان ما يتم احتواؤه أو لفظه .. متسائال عن صحتها 
 ..،متاما كما حدث للحالج وابن الراوندي "واستبعاده 

وما احلاجة إىل .. بالتربير، والتربير يعمي عن احلقائق، وهكذا غاب احلوار فاكتفى العقل
 .احلوار يف ظل التوافق ومادمنا ندور يف نفس احللقة

  
 هدم العقل . ٥,٢

 
 مع هناية القرن اخلامس اهلجري كان التصوف قد سيطر على ساحة الفكر العريب 

ليعلن القضاء على " هتافت الفالسفة"و" الضاللاملنقذ من "و" إحياء علوم الدين"واإلسالمي وجاء 
التفكري العقالين للفلسفة وكل اجتاه وبناء حضاري، والتصوف هو دعوة للعلم اللدين وترك للعلم 

 تزاوج التصوف واألشعرية والتحما معا منذ القرن مثَّ"اإلنساين، سلوك للطريقة وترك للحقيقة  
 واإلهلام، ونطيع مطلق اإلرادة اإلهلية أو السياسة، نعمل بالكشف..اخلامس اهلجري وحىت اآلن 

 . )١٦٥("أصبحنا يف املعرفة صوفية ويف األخالق أشعرية
فلسفة (وباحلجر على العقل ووضعه يف قاعة االنتظار توقف احلوار وغابت احلرية، فالعقل 

يد الذوق   غيابه سوى إىل جتميد احلواس وجتميالذي حرر أوروبا من اإلقطاع، ال يؤد) األنوار
لقد سادت الالعقالنية يف حياتنا وظهرت يف سلوكنا اليومي، ."وسيادة األحادية، وتغييب احلرية 

                                                 
 . ١٨٥نفس املرجع،  ص164

 .١٨٨  نفس املرجع ، ص165
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وهي تؤدي وظيفتها خري أداء يف اإلبقاء على أحادية الطرف يف حياتنا الثقافية، ويف نظمنا السياسية 
 .    )١٦٦("ها يف حركة التاريخكيف تطالب الناس حبريتها وهي ال تؤمن بفعلها، وبإجنازاهتا، وبدور.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامتة
                                                 

 .١٨٨نفس املرجع،  ص 166
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لقد عرف العهد اإلسالمي األول ممثال يف اخلالفة الراشدة مسلكية جديدة يف اختيار احلكام 
متثلت يف حكم الشورى، مث صار احلكم بعدها ملكا عضودا، حيث حّول معاوية احلكم إىل عائلي 

 .ثيايتم انتقال السلطة فيه ورا
 لقد كانت مرحلة حكم الشورى موجة عابرة يف التاريخ اإلسالمي، ليشكل االستبداد 

 .بعدها السحابة الكربى اليت غطت معظم فترات هذا التاريخ
وقد اهتم املفكرون السياسيون يف العامل العريب منذ فجر النهضة العربية املعاصرة بقضية 

 .الدميقراطية
ي أول أثار النقاش حول هذا املفهوم، حيث حرص على  رفاعة الطهطاوخويعترب الشي

  مع  تعاليم اإلسالمضإثبات أن النظام الدميقراطي الذي كان شهده يف فرنسا ال يتعار
ومن الرواد الذين كان هلم السبق يف إثارة قضية الدميقراطية جند خري الدين التونسي رائد 

 خطة شاملة لإلصالح ١٨٢٧ حيث وضع سنةاحلركة اإلصالحية التونسية يف القرن التاسع عشر،
، وقد حارب فيه الفكرة اليت مفادها أنه علينا نبذ "أقوم املسالك يف تقومي املمالك" تضمنها كتابه

 من عند غري املسلمني، ومنها أنظمة احلكم ، حيث كل الكتابات واالختراعات وكل ما يأيت
 .حارب احلكم املطلق املضطهد للشعوب

 فقد كانت جل مسامهاته حول أسباب ختلف )١٨٣٨-١٨٩٧( األفغاينأما مجال الدين
املسلمني اليت أرجعها إىل غياب العدل والشورى، وعدم تقيد احلكومة باحلكم الدستوري، واستمر 
يطالب بإعطاء الشعب دور يف املمارسة السياسية واالجتماعية وذلك من خالل الشورى 

 .ميقراطية، وأن حكم األغلبية يقابله اإلمجاع يف اإلسالموأكد أن الشورى تقابل الد.واالنتخابات
 الذي أكد يف جل كتاباته أن البلية يف فقد احلرية، )١٨٤٩-١٩٠٣( كما ظهر الكواكيب

 .وأن التخلف واالحنطاط مرتبط باالستبداد
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 ث األولالمبح

  الدیمقراطية في الخطاب اإلسالمي
 يف املوقف من الدميقراطية. ١

 من اإلطالقية إىل النسبية. ٢

 بني الشورى والدميقراطية. ٣

 عوائق فكرية يف طريق الدميقراطية. ٤

 حتمية التعايش واملصاحلة .٥
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 مقدمة
ن األسئلة القلقة، واليت تعيد عالقة الشورى بالدميقراطية أو موقف اإلسالم من الدميقراطية م

 بداية االحتكاك بني الغرب والشرق، مع بزوغ فجر النهضة العربية إىل يومنا ذتكرار نفسها من
 .احلايل

ففي كل مرة ويف كل مرحلة من تارخينا جند أنفسنا أمام نفس السؤال، هل هناك تعارض 
 .راطيةبني اإلسالم والدميقراطية وهل تشكل الشورى بديال عن الدميق

مرة أخرى ومع التعددية اليت عرفتها اجلزائر عاد السؤال ليطرح نفسه من جديد هل هناك 
 .اشتباك بني اإلسالم والدميقراطية ؟ وهل الدميقراطية كفر؟ كما وصفها البعض

ويتعمق السؤال أكثر إذا وجدنا أن مقاالت ومقوالت التفجري الدميقراطي واليت سوقت 
 وطيلة ١٩٩٢-١٩٩١نقالب الدستوري أو محاية الدميقراطية من الشمولية عام إعالمياً ملا مسي اال

مرحلة التعددية، وما بعد إلغاء املسار االنتخايب كانت حتاول رسم صورة قامتة لعالقة سلبية بني 
التيارات واألحزاب اإلسالمية وبني الدميقراطية يترتب عن هذه العالقة السلبية استغالل هذه 

 .قراطية للقضاء عليها بعد ذلكدميللاألحزاب 
وإذا وجدنا أن أهم مكون لنفسية وعقلية الفرد اجلزائري هو اإلسالم، اإلسالم كحضارة 

 .وكثقافة وتاريخ يكاد يكون احملدد اهلام يف نظرة اجلزائري لألشياء وللغري وللعامل من حوله
 إىل العالقة بني اإلسالم هنا يصبح إلغاء العوائق الفكرية أمام الدميقراطية يتطلب التطرق

  .والدميقراطية وفحص االشتباك املوهوم بينهما
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 الدميقراطية يف اخلطاب اإلسالمي: املبحث األول
 
 يف املوقف من الدميقراطية. ١

الدميقراطية حبسب التسمية واألصل اللغوي هي مصطلح يوناين غريب مرتبط باجملتمع 
لتايل فهو يعرب عن ثقافة وفلسفة الفكر األورويب يف نظرته للحياة األورويب وتطوره التارخيي وبا

واجملتمع والكون، من هنا كانت حساسية اإلسالميني والفكر اإلسالمي يف التعامل مع هذا 
 ".احللول املستوردة اليت جنت على أمتنا"املصطلح الغريب الوافد واعتبار البعض له من 

من الدميقراطية ميثل بؤرة مهمة مسكونة بااللتباس إذ إنّ موقف املسلمني وليس اإلسالم "
هو مثقل يعبئ التاريخ إىل حد كبري وتلعب الذاكرة دوراً حامسا يف إثارة الشكوك  واهلواجس 

 .)167("ورمبا الرفض واالهتام أيضاً
إن الكثري من اإلسالميني ينظر للدميقراطية باعتبارها جتسيدا ملشروع غريب وافد، هذا 

 .ي ظل مقترناً باالستغالل واالستعمار لدى الذاكرة اجلمعية للجزائرينيالغرب الذ
ميكننا أن منيز يف موقف اإلسالميني من الدميقراطية، بني الدميقراطية كمصطلح وبني و

 ...الدميقراطية كفلسفة ونظام اجتماعي
  الدميقراطية كمصطلح .١,١

 
 مصطلح الدميقراطية يف اجلزائر مع بداية مع هناية عقد الثمانينات، وبداية التسعينات، وبروز

التعددية السياسية، جند أن أحزاب التيار اإلسالمي قد تباينت مواقفها منها، ووقعت يف مشكلة 
 فمن ناحية هي منخرطة يف العملية السياسية، ومتارس الدميقراطية واقعاً، لكن على ،وتناقض كبري

االشتباك الواقع بني اإلسالم الذي هو مرجعيتها مستوى الفكر وجدت صعوبة يف تقبلها، ويف فض 
وبني الدميقراطية اليت متارسها، لقد رفع بعض أنصار الفيس يف مسرياهتم الفتات تعترب الدميقراطية 
كفر، ومن احللول املستوردة اليت جنت على أمتنا لكن هذا املوقف مل يكن هو املوقف الرمسي 

وعندما أتيح يل أن أناقش بعضهم اكتشفت "ي هويدي للجبهة وال موقف كل أنصارها يقول فهم

                                                 
  ١٩٩٩سلسلة كتب املستقبل العريب، بريوت ،  يف الفكر واملمارسةتوالدميقراطية دراسا يةسالم اإلاحلركاتجمدي محاد وآخرون،  167
 .١٧ص 
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أهنم اعتربوا الدميقراطية ضمن بضاعة  املشروع الغريب الذي رأوه متجسداً يف ذل ومهانة االحتالل 
 .)168("الفرنسي، بينما رفضوا الدستور وامليثاق ألهنما يتحدثان عن االشتراكية وال يشريان لإلسالم

 حتفظاً من استعمال املصطلح، أما رئيس حركة جمتمع )*( حركة النهضةرئيسكما أبدى 
أي حكم  "الشوراقراطية" :فقد أراد أن حيل اإلشكال من خالل اللغة فظهر ما يعرف بـ) *(السلم

  .الشورى
اجتاه ال : لو عدنا إىل املشرق العريب فإننا جند بروز عدة اجتاهات يف التعامل مع املصطلح

 . ريب فالعربة ليست بالصور واأللفاظ، وإمنا باملعاين واملقاصديرى حرجاً يف استعمال مصطلح غ
 .االجتاه الثاين رأى احلل يف التوليفة بدمج املصطلح اإلسالمي والغريب يف آن واحد

االجتاه الثالث وهو الذي يرفض الدميقراطية مجلة وتفصيال ويعتربها بضاعة غربية، ومن 
 .احللول املستوردة اليت جنت على أمتنا

إن املوقف "الذي كتب شارحاً موقفه  ،)*(النسبة لالجتاه األول وقد تزعمه حسن الترايبب
أما وقد جتاوزنا  األوفق من استعمال الكلمات الوافدة رهن حبال العزة والثقة واحلذر والفتنة،

ل مرحلة غربة اإلسالم، وغلبة املفهومات الغربية بكل مضامينها وضالهلا فال بأس من االستعانة بك
 وإدراجها يف سياق الدعوة لإلسالم ولفها بأطر التصورات اإلسالمية ،كلمة رائجة تعرب عن معىن

حىت تسلم هللا أو تكون أداة تعرب عن املعىن املقصود بكل أبعاده ومالزماته اإلسالمية، وعندئذ يقال 
 .)169("املقاصدأن املعاين أهم من املباين وإن العربة ليست بالصور واأللفاظ وإمنا باملعاين و

كما يرى اإلمام حممد مهدي مشس الدين أنه ال حرج من استعمال املصطلحات احلديثة مبا 
ة وال ثدحرفض استعمال األلفاظ املستنإن من احلرفية وضيق األفق حبيث "يف ذلك الدميقراطية 

 .)170("يوجد موقف يف الفكر اإلسالمي من األلفاظ املستحدثة
يف مصطلح واحد " الدميقراطية"و" الشورى"أن ميزج مصطلحي أما االجتاه الثاين فحاول 

 .)171(منهم فهمي الشناوي الذي قام بعملية املزج  يف مقالة مبجلة العامل" الشوراقراطية"هو
                                                 

 . ١٨نفس املرجع ،ص  ) ١٦٨
 ".عبد اهللا جاب اهللا" رئيس حركة النهضة السابق  *
 ".حمفوظ حنناح" رئيس حركة جمتمع السلم السابق  *
  مفكر إسالمي سوداين *

 .٧٢ ص ١٩٨٨إلعالم،اخلرطوم الشركة العاملية خلدمات ا،نظرات يف الفقه السياسي حسن عبد اهللا الترايب، ١٦٩
  .١٩٩٢مايو / ايار٤٣٠، العدد ٠٩ جملة العامل، السنة ١٧٠
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، ويبدو أن الشيخ استعمل هذا املصطلح )حمفوظ حنناح(وهو املوقف الذي تبناه املرحوم 
علوا من هذا املصطلح تنظريا ج أكثر، لكن أتباع الشيخ من قبيل الصنعة اللفظية اليت اشتهر هبا ال
 . وسائل اإلعالمفكريا وأخذوا يبشرون به يف اجلامعات ويف

ول أن انتشار هذا املصطلح ليس بسبب جاذبيته، بل بالعكس فهو أقرب للركاكة، قميكن ال
 ن سببوليس ألنه غين بأشياء ذات دالالت قوية بل بالعكس فهو أجوف، وأقرب للهزل ولك

  وكما يؤكد مكسيم رودنسونرت هبذا املصطلح هو القوة السياسية واالجتماعية اليت بّشانتشاره
وذلك ... هي تلك اليت توجهها منظمات تستخدم الوسائل األكثر مالئمة .. .الداللة اليت تنتصر"

هم إال ألن الصراع ال جيري يف مساء منظومات املعاين بل جيري على األرض وبني بشر ال خيدع
 .)172("بعض الشعارات

تعبري عن أزمة وليس حال هلا، فقد جاء " شوراقراطية"رمبا أمكننا اعتبار استعمال مصطلح 
هذا املصطلح كمحاولة حلل التناقض من خالل اللغة واملصطلحات دون الغوص يف اجلوهر 

 .واملضمون
 هذا املوقف إىل أما االجتاه الثالث فهم الرافضون هلذا املصطلح وميكن تقسيم أصحاب

 .تيارين
عن   استعمال املصطلحات الغربية بالبحث من داخل املرجعية التراثية،جتنبيار  ت-

وبدال " البيعة"مصطلحات مقابلة ومرادفة وميكن أن تشكل بديالً فبدال من العقد االجتماعي هناك 
 هذا املوقف يف بىنقد تو، "الشورى"وبدالً من الدميقراطية هناك " اإلمجاع"من الرأي العام هناك 

 .)*("الساحة اجلزائرية عبد اهللا جاب اهللا
رمبا يعرب هذا املوقف عن االعتزاز الشديد بعطاء املشروع احلضاري اإلسالمي، واحلرص 

،كما قد يعرب أيضا عن ضيق على إثبات متيزه، وتفرده واخلوف من االنسياق وراء تقليد الغرب
 .األفق

                                                                                                                                                         
 .١٩٩١مايو /  ايار٣٨٠، العدد ٠٨ السنة ،جملة العامل) ١٧١(

 .١٨ مرجع سابق ص ، دراسات يف الفكر واملمارسة والدميقراطيةيةسالم اإلاحلركاتجمدي محاد وآخرون، ١٧٢
بد اهللا جاب اهللا يف بداية التعددية السياسية يف العديد من جامعات الوطن، واليت سجلت يف أشرطة مسعية وبصرية، أنظر احملاضرات اليت ألقاها ع  *

  ". اإلسالم فوق التحزب"و " احلزبية يف امليزان: "بعنوان 
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 جبهة اإلنقاذ اجلزائرية، ليار السلفي الوهايب والذي جيد توابعه داخ التيار الثاين وهو الت -
وهو التيار السلفي الذي يرفض العمل احلزيب، وجيد " السلفية العلمية: "وكذا فيما يعرف بـ

مرجعيته يف املشايخ والعلماء السعوديني املتبنني للتيار الوهايب ذو اجلذور احلنبلية، أصحاب هذا 
 العالقة بينهما هي عالقة أن، وئلدميقراطية، ويرون أهنا ليست من اإلسالم يف شالتيار يرفضون ا

)  ١٧٣(تعارض،وتناقض ومن الكتابات اليت تتبىن هذا املوقف كتاب أساس احلكومة اإلسالمية

وكتابات حزب التحرير اإلسالمي ونشراته الداخلية، اليت تتناول هذا املوضوع وميكن أن نلمس ،
، والذي حيمل )∗( يف كتاب زعيم السلفية العلمية يف اجلزائر عبد املالك الرمضاينهذا املوقف أيضاً

 ".رك النظر يف السياسة الشرعيةامد"عنوان 
تلف عن موقف خت ومواقف اإلسالميني املعاصرين يف التعامل مع املصطلحات الوافدة 

غبة ملحة يف مد اجلسور الذين نلمس لديهم ر) األفغاين وعبده(الرواد زعماء اإلصالح من أمثال 
 اإلصالح ءعمد زعمافكثرياً ما ، بني املرجعية التراثية اإلسالمية، واملرجعية النهضوية األوروبية

 إىل مقاربة وموازنة املفاهيم اإلسالمية بغريها من املفاهيم األوروبية، وإعطائها نفس املعىن السابقني
ا أو مطية والشورى ال ألهنم كانوا يطابقون بينهلقد عمدوا إىل املوازنة بني الدميقرا"واملضمون 

جيهلون الفروق اليت تباعد بينها، بل لقد فعلوا ذلك يف إطار ممارسة إيديولوجية، تستهدف من 
جهة طمأنة املتشددين ولرمبا احلكام أيضاً وطمأنتهم مجيعاً بأن املناداة بالدميقراطية ال يعين إدخال 

 .)١٧٤("إلسالمبدعة أو بضاعة دخيلة إىل دار ا
إنه منذ احتكاك العرب بالغرب وحضارته الليربالية، عمد ما يعرف بالتيار الديين عن 

 اإلسالمي، ومل ثالبحث لكل مفهوم من املفاهيم الليربالية األوروبية عما يوازنه ومياثله يف الترا
ك احلني ومنذ ذل" الشورى"ومفهوم " الدميقراطية"جيدوا أي صعوبة يف املطابقة بني مفهوم 

إىل أن أصبح مفهوم "  الشورى" والدميقراطية ال تعين لدى املنطلقني من املرجعية الدينية سوى
الشورى لدى اإلسالمي املعاصر قريب من الدميقراطية لكنه أكثر تعبرياً عن املعىن املقصود وهو ال 

 .          ملفهوم الدميقراطيةءواملضيحيمل سوى اجلانب اإلجيايب 

                                                 
 .٩٣،ص ١٩٧٩ بريوت ،،الدار اإلسالمية،أساس احلكومة اإلسالمية ،كاظم احلائري 173
 .، أستاذ باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  عبد املالك رمضاين ∗

: ، من املوقع اإللكتروينالدميقراطية و اإلسالم من منظور خمتلفحممد عابد اجلابري،  174
http://www.geocities.com/athens/fortum/3778/demoislaM21.htm 
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 دميقراطية كفلسفة وكنظام اجتماعي ال.٢,١
 

ثري من الذين يتحفظون من الدميقراطية، ينظرون إليها من وجهتها الفلسفية املذهبية، أي لكا
له نظرته للحياة  وللفرد وللمجتمع ختتلف يف أصوهلا عن  ينظرون إليها باعتبارها مذهبا اجتماعي

الدميقراطية نظاما سياسياً اقترنت "بقوله فلسفة اإلسالم وروحه، وهو ما عرب عنه حممد املبارك 
د تتعارض مع قبأفكار ومفاهيم عند اإلنسان واجملتمع وانبثقت عن فلسفة ال يقبلها اإلسالم، و

فلسفته ونظرته يف كثري من نقاطها، إننا إذا اعتربنا الدميقراطية مذهبا اجتماعيا قائما بذاته فليس لنا 
مها مذهبان خمتلفان يف أصوهلما وجذورمها إذ سالم يقبلها أن نقول أهنا من اإلسالم أو أن اإل

    )175("وفلسفتهما ونتائج تطبيقهما

والكثري من الذين يوافقون على كثري من جوانب الدميقراطية، يرفضون أبعادها الفلسفية 
د والعالمة حمم" نظرات يف الفقه السياسي" واملذهبية، ومن بينهم الدكتور حسن الترايب يف كتابه 

 .)176(حسني فضل اهللا
قف خاصة يف السنوات العشر األخرية، تعترب الدميقراطية اوقد ظهرت الكثري من اآلراء واملو

الدميقراطية ليست عقيدة، وال "نظاماً حيادياً وتشكل منجزاً قابالً للتبين، يقول حممد حسن األمني 
وال تتضمن موقفاً رافضاً للعقيدة ،  تتضمن موقفاً عقائدياً أو فكرياً حمددا بذاهتا كاملاركسية مثالً

 )177("حياة  كالليربالية مثالً إهنا صيغة لتحويل احلرية إىل نظام
يظلم اإلسالم مرتني مرة عندما يقارن بالدميقراطية، " وهو ما عرب عنه فهمي هويدي بقوله 

لتنايف خطيئة، األمر ومرة عندما يقال أنه ضد الدميقراطية، إذ املقارنة بني االثنني خاطئة، وادعاء ا
الذي حيتاج إىل حترير أوالً واستجالء ثانياً،املقارنة متعذرة من الناحية املنهجية بني اإلسالم الذي 

رسالة، تتضمن مبادئ تنظم عبادات الناس وأخالقهم، ومعامالهتم، والدميقراطية اليت هي وهو دين 
 .)178(يم اإلجيابيةنظام للحكم وآلية للمشاركة وعنوان حممل بالعديد من الق

 

                                                 
 .٢٨ ص ،١٩٧٠،سنة٢لفكر، بريوت،ط ، دار االفكر اإلسالمي احلديث يف مواجهة األفكار الغربيةحممد املبارك،  ١٧٥
 .١٩٩١ يناير ٢٣، العدد ١السنة ،-لبنان –جريدة البالد   أنظر ١٧٦
 .١٩٩٢ فرباير ٤١٧ العدد ٩نقال عن جملة العامل، السنة١٧٧
 .٣٧-٤ ص ١٩٩٢ ديسمرب ١٦٦، العدد ١٥املستقبل العريب، السنة  ١٧٨
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 من اإلطالقية إىل النسبية . ٢
 

ومطلع التسعينات مرحلة االعتزاز الشديد باملشروع  لقد كانت مرحلة الثمانينات
احلضاري اإلسالمي والتأكيد املبالغ فيه، على إثبات متيزه، وتفرده، وقد ركزت الكثري من 

ن اعتبار الشعب مصدر السلطة أ، و اهللاحاكميةالطروحات حول سيادة الشعب اليت تتعارض مع 
والتشريع هو نوع من اجلاهلية، ألن التشريع هو خاص باهللا والدميقراطية ترسي تعدد األحزاب 

 . واإلسالم ال يعرف سوى حزب اهللا
) محاس(ويف بداية التعددية احلزبية يف اجلزائر جند أن رئيس حركة اجملتمع اإلسالمي 

لدينا " عن رفضه للدميقراطية أما عبد اهللا جاب اهللا فكان يردد كتعبري) الشوراقراطية(يتحدث عن 
إننا نقول أن "أما عباس مدين فإنه يتحدث عن دميقراطية بإطارها اإلسالمي ويؤكد " الشورى

 كانت نتائجها ستحترم األغلبية حىت لو كانت هذه األغلبية صنعها إذااالنتخابات حامسة للجميع 
عل أن الذي ينتخبه الشعب يعكس رأي الشعب، وعلى عكس ذلك لن صوت واحد إننا نعترب بالف

نقبل أن يقوم هذا الشخص املنتخب باإلضرار مبصاحل الشعب، وال ينبغي أن يكون هناك تناقض 
أن يناهض اإلسالم من يعادي اإلسالم فهو عدو   ال ينبغي،بينه وبني الشريعة وبني مذهبها وقيمها

 .)179("للشعب
قد "د كان أكثر وضوحاً، حيث يتحدث عن السم الدميقراطي ويقول أما علي بلحاج فلق

يظن ظان أنين عندما أمحل على الدميقراطية هذه احلملة العنيفة، أنين أجمد الدكتاتورية، إنين كافر 
 أكفر باالستبداد كما أكفر بالدميقراطية فالدميقراطية الغربية كشفت عن جوهرها عندما اهبما أن

 .)180(دمائها ني إهنا ال تعمل إال على سحق شعوهبا وبقر بطوهنا وامتصاص حكمت بالد املسلم
فهل ستصل اجلزائر إىل ما وصلته : "ويرى أن الدميقراطية رديف االحنالل اخللقي فيقول

 . )181("أوربا من احنالل خلقي يف ظل التعددية الدميقراطية
 االنتخايب، واالنسداد والتدهور لكننا ميكن أن نلمح يف السنوات األخرية، وبعد إلغاء املسار

 يف – فكراً وسلوكاً –الكبري الذي عرفته البالد نتيجة العنف املتنامي، تغريات وتطورات كبرية 
                                                 

 .٢٦٧ ص ،١٩٩٩،  ديسمرب ٢، بريوت، طيةالتيارات اإلسالمية وقضية الدميقراط  علي، حيدر إبراهيم١٧٩
 .٥٨ ص ،١٩٩٣ ،سنة٢، نشر عيون املقاالت،الدار البيضاء ،طاإلسالميون يف اجلزائر بني السلطة والرصاصعياشي امحيدة،  ١٨٠
  .٥٩، ص نفس املرجع ١٨١
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لقد دخلت  "،موقف األحزاب اإلسالمية من الدميقراطية، ومن العديد من القضايا املرتبطة هبا
بت خاصة على مراجعة فكر سيد قطب، احلركة اإلسالمية، يف سلسة من املراجعات الفكرية، انص

له التأثري يف العشرية اليت سبقت مبا محله هذا الفكر من تركيز على املسألة العقيدية  الذي كان
 . )182("واخللقية، وإمهال يكاد يكون كامالً ملسألة الثروة ومسألة الدميقراطية واحلريات العامة

اب اخليار الصدامي واستعمال العنف، كما عرفت مرحلة املواجهة املسلحة اندحاراً ألصح
 . لبة تيار االعتدال والوسطيةغو

تأيت هذه التطورات حنو املوقف من الدميقراطية لدى األحزاب اإلسالمية يف اجلزائر، و
انعكاساً ملا حيدث يف املشرق العريب ويف العامل اإلسالمي عموماً، حيث تطور خطاب الكثري من 

يف النقد "ني وشهد مراجعات نقدية واسعة حيث كتب خالص جليب املفكرين والدعاة اإلسالمي
 "وجاء كتاب احلركة اإلسالمية" أزمة الوعي الديين"وفهمي هويدي " الذايت للحركة اإلسالمية

لعبد اهللا " احلركة اإلسالمية ثغرات يف الطريق "وكتاب " رؤية مستقبلية أوراق يف النقد الذايت
إن من رأينا أن وجود األحزاب السياسية يف "، ويقول سليم العوا النفيسي يسري على نفس الدرب

الظروف احلالية للمجتمعات اإلسالمية ضرورة لتقدمها، وحلرية الرأي فيها، ولضمان عدم استبداد 
 . )183("احلاكمني باحملكومني، وهو استبداد يف جل هذه اجملتمعات أو كلها

 التبين والدفاع عن الدميقراطية، أن يصدر ولعل من حتوالت اخلطاب اإلسالمي املعاصر يف
 فتوى -"احللول املستوردة وكيف جنت على أمتنا" وهو الذي ألف قبل سنني –الشيخ القرضاوي 

كما أصدر فتوى أخرى، . شرعية يدافع من خالهلا عن الدميقراطية، ويعتربها من صميم اإلسالم
من خصائص : "شيخ حممد الغزايليف إجازة األحزاب اإلسالمية، ويف هذا الصدد يقول ال

وأن للمعارضة زعيماً ُيعترف ! الدميقراطية احلديثة أهنا اعتربت املعارضة جزءاً من النظام العام للدولة
ذلك أن مالك السلطة بشر له من يؤيده وله من ينتقده وليس أحدمها ! به ويتفاهم معه دون حرج

 . )184(..."أحق باالحترام من آخر 
غيري يف املوقف من الدميقراطية أن ألف عبد اهللا جاب اهللا كتاباً يدافع به عن ومن دالالت الت

لقد تطورت اليوم النظم السياسية وأصبح النظام الدميقراطي : "التعددية احلزبية حيث يقول
                                                 

  . ١٩٩٠أفريل  ،٠١، العدد ٠١ السنة - فرنسا-جملة اإلنسان راشد الغنوشي لـ ١٨٢
  .٣٧٣ ص  مرجع سابق،،آليات التغيري الدميقراطي ،اهللا ثناء فؤاد عبد ١٨٣
 .١٦٤، ص ١٩٩٠ ،سنة٠٨ القاهرة،ط،، دار الشروقالسنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ، حممد الغزايل١٨٤
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التعددي، هو املهيمن على مستوى احلكم والفكر، وهو يف جوهره وحقيقة أمره يضع منهاجاً 
 كيفية تنظيم السلطة، وكيفية الوصول إليها وكيفية أداء األمة لدورها يف تسيري قانونياً رمسياً يف

إن الدميقراطية التعددية " ويربز جلياً دفاعه عن الدميقراطية حني يصرح )185("شؤوهنا وتنظيم حياهتا
 .)186("اليوم هي أرقى ما وصل إليه الفكر السياسي البشري

 –اب محس، النهضة، وحىت احلزب احملظور أصبح تداول مصطلح الدميقراطية لدى أحزو
 شيئاً عادياً، كما أن مواقف علي بلحاج من الدميقراطية، قبل دخوله السجن ختتلف عنها –الفيس 

إذا كان املنع واإلقصاء : ")*(بعد دخوله وخروجه منه، حيث جاء يف كتابه الذي ألفه يف السجن
ن أهم تلك احلقوق، أال وهو احلق يف احلريات يتناىف مع حقوق اإلنسان الكثرية فهو يطيح حبق م

السياسية، احلرية السياسية تقتضي أن يشارك الفرد يف بناء وطنه، وحيكم نفسه بنفسه، أي عن 
 .)187("له يف اجملالس النيابية، وله احلق يف اعتناق أي مذهب أو منهج سياسي طريق ممثلني

شعوب مل تتحصل على احلرية وال: "مث يستمر علي بلحاج يف متجيده للحرية فيقول
 إال بعد ثورات دامية منذ العهود القدمية إىل ثورات اإلجنليز املتتالية ضد ملوكهم منذ السياسية
، فاحلرية السياسية أخطر ١٩٨٩، وكذا فرنسا ١٧٧٦، وكذا أمريكا ١٩٤٨، ١٤١٥، ١٢١٥

 ،لة احلقوق اليت ال تقبل التنازلواحلق يف احلرية السياسية أهنا من مج"  دينستباألمور على احلكام امل
 .)188("من اخلصائص األساسية للكرامة اإلنسانية: "ألهنا كما قال جون لوك

 
 بني الشورى والدميقراطية. ٣
 

رمبا أن سبب حتفظ الكثري من شباب احلركة اإلسالمية من الدميقراطية كمصطلح أو 
اصبونه العداء، هو رفض كلي كآلية، أو كمضمون فكري، هو اعتبارها رمزاً ملشروع غريب ين

 . للغرب ولكل ثقافة الغرب
                                                 

  .٩٩، ص ٢٠٠٣ سنة، دار املعرفة، اجلزائر، شرعية العمل السياسي ، عبد اهللا جاب اهللا١٨٥
  .٩٩ نفس املرجع، ص ١٨٦

، وهو مل ينشر بعد، وقد كتب جزء منه يف املعتقل بتمنراست، وجزء يف األحزاب اإلسالمية يف ميزان اإلسالم والدميقراطية ،ان الكتابعنو *
  . السجن

  .http://www.alasr.ws/index.cfm?fuseaction=print&cotentid: ، عنوان املوقعجملة العصر اإللكترونية ١٨٧
 . نفس املرجع السابق  ١٨٨
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ون إىل ئكما أنه يعرب عن اعتزاز باألصالة اإلسالمية اليت قد تتدنس بفكر وافد غريب، فيلج
عالياً كبديل عن الدميقراطية، فلو سألت، ما هي الشورى جتد اجلواب " الشورى"رفع شعار 

 وبعد ذلك )190()ستغفر هلم، وشاورهم يف األمرفاعف عنهم، وا(  أو)189()وأمرهم شورى بينهم(
 . لن جتد جواباً

أو نظام احلكم يف اإلسالم، " باب الشورى"والواقع أن الفقه اإلسالمي خاٍل من باب امسه 
والسبب هو االحنراف الذي وقع بعد اخلالفة الراشدة، وحتوهلا إىل ملك عضود، واستبداد اخللفاء 

مكن السماح للفقهاء التحدث يف هذا امليدان، وأما الذين والسالطني بعد ذلك، فمن غري امل
: اشتغلوا بالفقه، فلم يزيدوا على تأكيد، وتأطري، وتأصيل ما هو موجود، فظهر ما يعرف بـ

 باخلليفة العباسي جيدة عالقات أقام الذي )191( واملاوردي،لدى كل من الغزايل" إمامة املتغلب"
ى الشرعية واإلمامة لكل متغلب قاهر فإن الفقه السياسي يكون وعندما تعط. له والذي جعله سفرياً

 . قد انتهى
الواقع أنه ال يوجد نص من السنة املطهرة، يوضح كيف يكون األمر واحلكم بعد وفاة 
الرسول الكرمي، رغم وجود أحاديث كثرية تتحدث عن دعاء اليوم والليلة، وجتربة اخلالفة الراشدة 

ي وقعت فيه، وعليه فاإلسالم ترك ذخلليفة كانت خمتلفة حسب الظرف الأثبتت أن طريقة اختيار ا
 . باب االجتهاد مفتوحاً يف هذا امليدان وذلك حسب متطلبات احلياة

رمبا ختتلف الشورى عن الدميقراطية يف كوهنا تكليف رباين  فهي كانت نتيجة لبصرية 
ة لصراع قرون عديدة ضد قوى  أما الدميقراطية فقد ختلقت نتيج– إن صح التعبري –نافذة 

حيث انتهى الصراع بالتتويج األسطوري للثورة ... االستعباد املمثلة يف الكنيسة وامللك والنبالء 
 . الفرنسية

 وحنن اآلن لسنا ملزمني بأن نبتدئ ،أما جتربة الشورى فقد توقفت مع اخلالفة الراشدة
أن نستفيد من جتارب غرينا، والذين قاوموا املسرية بالعودة إىل القرن األول اهلجري، بل علينا 

زمات حتمي الشعوب من جور احلكام، ياالستبداد قروناً عديدة، وانتهوا إىل وضع آليات وميكان

                                                 
  .٣٨ سورة الشورى، اآلية ١٨٩

  .١٥٩ سورة آل عمران، اآلية ١٩٠
، من املوقع االلكتروين املاوردي منظرا سياسياحممد املشطاوي، ١٩١

http://www.islamonline.net/Arabic/history/1422/06/article22a.SHTML  
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إننا حباجة إىل البحث عن . بل خلصوا إىل الشعور الدميقراطي الذي أشار إليه مالك بن نيب
وصول اجملتمعات اإلسالمية إىل النظام األسباب احلقيقية النفسية والفكرية اليت حالت دون 

 .    ىل أنظمة تضمن احلقوق واحلريات واملساواة بني املواطننيإالدميقراطي و
 
 عوائق فكرية يف طريق الدميقراطية. ٤
 

بعض اإلشكاليات " الدميقراطية"الرافضون واملتحفظون على " الشورى"يطرح أنصار 
 : كن تلخيصها يفالفكرية والشرعية يف طريق الدميقراطية مي

شكال شرعي، على اعتبار أن مفهوم الدميقراطية جيعل احلكم للشعب، إاالعتقاد بوجود 
 . بينما احلكم يف الشورى هللا

 .مربر احلفاظ على األصالة اإلسالمية
 . عدم وضوح ماهية الدميقراطية، آلية للحكم أم نظام اجتماعي

 
 اإلشكال الشرعي .١,٤

 
كال شرعي على الدميقراطية، ملا يستنبطه هذا النظام من مفهوم يعتقد البعض بوجود إش

فاملتحفظون على . يعطي السلطة والسيادة للشعب، بينما ينص اإلسالم على أن احلكم هللا
 أي ال حدود – الربملان قبةالدميقراطية جيدون حجتهم يف السقف، فسقف الدميقراطية، ما تقرره 

 .  الشرع أما سقف الشورى فهو–على اإلطالق 
واجلواب على هذا الرأي، أننا يف بلد يدين باإلسالم وليس يف بلد من املالحدة والكافرين، 
إننا نتحدث عن بلد مسلم، وأغلب ومعظم األمور اليت تدخل جمال التصويت ال عالقة هلا بثوابت 

 . األمة اليت ال تقبل التغيري
 يكون تعارض مع فلسفة دون أن(فالسقف قد ال يكون قبة الربملان أو الشرع، 

 الدستور املعرب عن تاريخ وحاضر ومستقبل ، ميكن أن يكون السقف هو الدستور)الدميقراطية
فالربملان أو املشرع مطالب باحترام هوية وثقافة الشعب، املعرب عن هوية وحضارة وثقافة الشعب، 
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ة من املرجعية التراثية طلقن واألحزاب امل. الدستوراحترامواحترام قبل ذلك وبعده وتقاليد الشعب، 
 حقيقة األمر تقوم بدعوة وتوعية الشعب ليختار هي يفاليت تدخل جمال املنافسة االنتخابية و

 :برناجمها، فإذا اختار الشعب غري اإلسالميني فهذا يعين
 . غ، فهنا جيب إعادة النظر يف الوسائل واألساليبيإما فشل اإلسالميني يف عملية التبل -
م فعالً غري مؤهلني لقيادة الشعب، فهنا جيب التفريق بني اإلسالم واإلسالميني، أو أهن -

 . ل وليس لألوينفالرفض هنا للثا
عن قناعة فيكون أصحاب هذا ) الربنامج اإلسالمي(أما إذا رفضت الغالبية من الشعب  -

 . تبعات خياره  الشعباخليار قد أدوا دورهم يف التبليغ، وهم غري ملزمون بالنتيجة، ويتحمل
 : يف هذه احلال نقول

هل ميكن إكراه الشعب على اخليار اإلسالمي؟ رمبا هذا ما يسبب استعداء الشعب هلذا 
 ملا فيه من مصلحة -ن مل تكن واجباًإجائزاً -املشروع وهنا تصبح الدميقراطية باملنطق اإلسالمي 
 .للمشروع اإلسالمي، وما فيه من درء ملفاسد مجة

 
  احلفاظ على األصالة اإلسالميةمربر. ٢,٤

 
 أصحاب التحفظ على الدميقراطية يرون أن اإلسالم غين باملصطلحات وهو ال حيتاج إىل 

كما  أن الدميقراطية تعين حكم الشعب، . غريه، خاصة وأن هذا االقتباس من حضارة علمانية
 .وهذا غري مقبول من وجهة النظر اإلسالميـة 

 استعمالي ينطلق منه الرافضون ألن الكثري منهم ال جيد حرجاً من نريد مناقشة املنطق، الذ
" اجلمهورية" فالذي يقبل بـ،رغم أن مصدرها ال خيتلف عن الدميقراطية" اجلمهورية"كلمة مثل 

والشورى البديل " م الشعبكح" الدميقراطية بوصفها ضال يرفجيب أن " دولة اجلمهور"اليت هي 
 . ظاماً بقدر ما متثل قيمة أخالقيةاملطروح واملقترح ال متثل ن

يكاد الرافضون للمصطلح بسبب غربة منبته يشبهون العلماء واملراجع يف مطلع القرن 
العشرين، الذين كانوا يرون احلكم امللكي أقرب للدين من احلكم اجلمهوري، تومهاً منهم أن 

وكثرياً ما . التارخيية لإلسالماحلكم اجلمهوري تقليداً للغرب، واحلكم امللكي متوافق مع التجربة 
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استغل السياسيون هذا املنطق الساذج، واستثمروا سوء الظن بالغرب لدى شرائح واسعة من 
شاه إيران حممد علي بن مظفر "العرب واملسلمني لتحقيق أغراض سياسوية معينة، من ذلك أن 

الذي تطالب به احلركة هو ملا أراد مواجهة احلركة الوطنية، أشاع أن القانون ) ١٩٠٧(القاجاري 
 –فضل اهللا نوري –ضد الشريعة، ألنه وضعي وغريب، واستخدم يف ذلك فتوى ألحد الفقهاء هو 

 . )192("ادعت أن النظام الدستوري ضد اإلسالم للسبب ذاته
 نفسه رئيساً لدولة "كمال أتاتورك" ونصب ١٩٢٤وعندما ألغيت اخلالفة اإلسالمية سنة "

نتهزها الشاه رضا خان فرصة ليثبت ملكه، فادعى أن النظام اجلمهوري خمالف علمانية يف تركيا، ا
ألغوا منصب خالفة املسلمني وأقاموا " الكافر"لإلسالم، باعتبار أن أولئك الذين نقلوا أفكار الغرب 

 . )193("مكانه نظاماً مجهورياً
 من الدماء لقد اهتدت الشعوب بعد صراع مرير مع احلكام املستبدين، سالت فيه اهنار

وضحايا يعدون باأللوف واملاليني، إىل النظام الدميقراطي، كوسيلة مقبولة لكبح مجاح احلكم 
إن جوهر الدميقراطية أن خيتار الناس من حيكمهم ويسوس أمرهم وأال يفرض . "التسلطي الفردي

 هحق عزلعليهم حاكم يكرهونه أو نظام يكرهونه وأن يكون هلم حق حماسبة احلاكم إذا أخطأ، و
ساق الناس إىل اجتاهات ومناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية ال يإذا احنرف وأال 

رضها بعضهم كان جزاؤه التشديد والتنكيل بل التعذيب ايعرفوهنا وال يرضون عنها، فإذا ع
ة لكبح فهل هذه الدميقراطية واليت تضمنت العديد من اآلليات واألساليب العملي. )194("والقتل

هل هذه . احلكام املستبدين مثل االنتخاب واالستفتاء، وحتكيم األغلبية والتعددية السياسية
الواقع أن الذي يتأمل جوهر الدميقراطية جيد أنه من "الدميقراطية تنايف اإلسالم؟ جييب القرضاوي 

ضونه عنه، وإذا أن يؤم الناس يف الصالة من يكرهونه وال ير) اإلسالم(فهو ينكر " صميم اإلسالم
 .)195("كان هذا يف الصالة، فكيف يف أمور احلياة والسياسة

 
 

                                                 
 .١٩، ص مرجع سابق، احلركات اإلسالمية والدميقراطية دي محاد وآخرون،جم ١٩٢
   .٤٩، ص نفس  املرجع١٩٣

  .٤٩سابق، ص مرجع ، احلركات اإلسالمية والدميقراطية ، فتوى للشيخ القرضاوي، من كتاب١٩٤
 .٤١نفس املرجع ص ١٩٥
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  عدم وضوح ماهية الدميقراطية آلية أو نظام للحكم.٣,٤
 

أثناء االنتخابات التشريعية عام  يلعل من أهم احلجج اليت رفعتها مقاالت التفجري الدميقراط
صدق اإلسالميني يف التعامل مع الدميقراطية ، هو التشكيك يف االنتخايب، وبعد إلغاء املسار ١٩٩١

وأهنم يؤمنون هبا كآلية للحكم وليس كنظام للحكم، وأهنم سريفضون التداول على السلطة إذا 
 االنتخايب سبب لتعثر املسار أهم الالئكي رمبا أن أزمة الثقة بني الطرفني اإلسالمي و.إليهاوصلوا 

ها، فكل طرف يعترب أن الطرف اآلخر ال يؤمن  وسببا لكل املآسي اليت نعيش،يف اجلزائر
 إذا كانت منقوصة من اآلخر، وأهنا ترفع شعاراً للوصول إىل احلكم فإذا ما مت ذلك إالبالدميقراطية 

فرزت عدم أ على الدميقراطية ولعل التصرحيات الالمسؤولة لكال الطرفني قد االنقالبيقع 
سالمية لإلنقاذ واليت تضم العديد من التيارات اليت وقد مسح تعدد اخلطاب داخل اجلبهة اإل.الثقة

م البعض الرافض يتضخباختلف خطاهبا إىل درجة التناقض خاصة حول الدميقراطية،للتيار الالئكي 
رقة لس مما مسح بإجياد مناخ موات ،للدميقراطية وجعله ضمن عملية صناعة الصورة يشكل الكل

 .النتخايب والتجربة الدميقراطيةالعقد الدميقراطي واإلجهاز على املسار ا
 
 حتمية التعايش واملصاحلة. ٥
 

لعل أكرب درس تقدمه لنا جتربة العقد األخري من الصراع بني اإلسالميني والعلمانيني، هو 
استحالة قضاء أحد الطرفني على اآلخر، وأن كل منهما يشكل واقعاً ال ميكن إلغاؤه، وأن مواصلة 

 ،، وعليه فالتعايش واملصاحلة تعد ضرورة ملحةهميع وهتدم البيت مبن فياملواجهة من شأنه إهناك اجل
إننا نريد أن ننظر إىل املشكلة مبنطق العقل بعيداً عن متويه اإليديولوجية، ونداءات العاطفة، وال 
نطلب من أي طرف التنازل عن قوانينه وقيمه ولكننا نتحدث عن عقلنة الصراع وختفيف حدته 

 فبالنسبة لبعض اإلسالميني والذين ،ت مشتركة للمصاحل واحلوار واالعتدالوالبحث عن مساحا
قون من مبدأ إلغاء كل ما هو غري إسالمي ل وينطً،ري مسموح هبا دينياغ" احلالة الالئكية"ربون  تيع

عند توفر اإلمكانات، على هؤالء أن يفرقوا بني االعتراف باآلخر كأمر واقع وبني االعتراف 
ومرونة الوسائل وكما مل يضق صدر " صالبة العقيدة"مل من أفكار وقيم، بني بشرعية ما حي
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وللذين " باحلالة العلمانية"اإلسالم كدين باليهودية واملسيحية، فال نعتقد أن يضيق الفكر اإلسالمي 
ال يفكرون سوى يف االستئصال والقمع والتنكيل للظاهرة اإلسالمية عليهم أن يكونوا أكثر نضجاً 

اً ويبتعدوا عن التفكري بعقلية املستعمر احملتل، فبدل اإلقصاء ورفض اآلخر هناك التسامح وحتضر
والتعايش فرغم أننا ال حنمل لآلخر أي ذرة ود إال أن وجوده كأمر واقع ال مفر منه، يقتضي 
التعامل والتعايش معه وستكون الدميقراطية هي احلل الوحيد والقاعدة املشتركة للتعايش بني 

 .رفنيالط
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  الدیمقراطية في فكر مالك بن نبي
 إشكالية املصطلح .١

 والشعور الدميقراطي..جوهر الدميقراطية .٢

 بني املضمون واآلليات.. البناء الدميقراطي  .٣

 عالقة الدميقراطية باإلسالم .٤

 اإلنسان بني النموذج اإلسالمي والنموذج الغريب .٥
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  مالك بن نيب  فكرالدميقراطية يف: بحث الثاينامل
هي تعبري عن إشكالية أعمق واجهها العقل العريب ) الدميقراطية-الشورى(إن إشكالية 

لقد فرض النموذج الغريب املعاصر منذ بداية التوسع ). املعاصرة-صالةاأل(املسلم، وهي إشكالية 
عل من الصعب االختيار بني األخذ االستعماري، فرض نفسه كنموذج عاملي حضاري جديد ج

به وتركه،وكانت النتيجة بروز جمتمعني أو باألحرى منطني من احلياة الفكرية واملادية أحدمها 
 .ينطلق من املرجعية التراثية) تراثي، أصيل(ينطلق من املرجعية الغربية والثاين ) حداثي، عصري(

 نقل لىارها أفكار فالسفة األنوار عت أبصي جهد األنتلجنسيا اجلزائرية اليت غشانصبلقد 
غلب األحيان اخلصوصيات أ متناسني يف ،عادة استنباهتا عندناإريات الغربية وحماولة ظاملذاهب والن

الفاصلة بني واقع احللول وواقع املشكالت فكانت النتيجة مزيدا من التشرذم واالنقسام بني من 
 .ع األخرمماهي  بالذات وبني من يراها بالتصنيرى النهضة بالتح

والدميقراطية كانت هلا نصيب من هذا الصراع فمن رافض هلا واصفا إياها بالكفر إىل 
 .مقدس ومتحمس ومؤمالً فيها كل األمل

وقد تطرق املفكر اجلزائري مالك بن نيب إىل هذا املوضوع يف حماضرة ألقاها بنادي الطلبة 
 :اإلسالم من خالل التطرق إىل النقاط التاليةنوان الدميقراطية يف بع ١٩٦٠املغاربة بدمشق عام 

 إشكالية املصطلح •
  والشعور الدميقراطي…جوهر الدميقراطية •
 بني املضمون واآلليات  …البناء الدميقراطي  •
 عالقة الدميقراطية باإلسالم •
 اإلنسان بني النموذج اإلسالمي والنموذج الغريب •

 
  إشكالية املصطلح. ١

 املوضوع من باب التخندق مع أحد طريف الصراع لقد جتنب بن نيب التطرق إىل
وللعقل العريب املسلم ولع باختيار الثنائيات ) الدميقراطية ...الشورى ( املصطلحايت من خالل ثنائية

 ..مت إدامة وإدارة الصراع حوهلما بني قائل باالتصال ومناد باالنفصال وحماوالت توفيقية أخرى
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ورثنا حنن معشر : "يقولي حيث وية السياق احلضار املشكل يف زا" نيبابن"لقد حصر 
الشعوب اإلسالمية، كما ورثت معنا يف الظروف نفسها  الشعوب األفريقية واآلسيوية اليت 

 ورثنا من هذا ، وحضارهتا يف إطار االستعماراثقافاهتبت كخضعت مثلنا للدول االستعمارية واحت
 ورثنا املقاييس املرتبطة ، عادات وتقاليد الغالباالتصال وحبكم القانون الذي يفرض على املغلوب

حبياة العامل الغريب وبتجربته التارخيية وتقبلنا بعضها لنقيس هبا الواقع االجتماعي لدينا ونقارن على 
 ."ا يسحر أبصارنا يف حاضر هذه األمم الغربية مبضوئها ماضينا 

 حمكمون بالقانون الذي ،ينأننا كأمة تعيش ما بعد سقوط حضارهتا ما بعد دولة املوحد
وبوصفنا ) خر املتغلبآلا(رب غنشأ لدينا اللقاء مع الألقد .يفرض على املغلوب اتباع الغالب 

عتقد انه ذا قيمة نكل ما ) ذاتنا-أصالتنا(مهزومني حضاريا مركب نقص جعلنا نضم إىل إسالمنا 
والذي ) األفغاينه،عبد(إلصالح وهو ما يفسر لنا النهج الذي سار فيه زعماء ا. يف حضارة الغرب 

وكذا الكتابات اليت ظهرت يف أواسط القرن املاضي ،حاول تسويق أفكار الغرب  يف ثوب إسالمي
قرب إىل رد الفعل أفالعملية ) اإلسالم والعدالة االجتماعية) (اشتراكية اإلسالم(واليت حتدثت عن 

)  الفكرية–املفهومية (لم بقوة الغرب سالنفسي الذي يؤشر إىل قمة اإلدهاش واإلهبار للعقل امل
تعدى ذلك إىل ن فترانا ال نتوقف عن استرياد الوسائل املادية بل ،بقدر ما هو منبهر بسطوته املادية

 وبالتايل تغدو الدميقراطية من تلك العناصر اليت نتقبلها لنضيفها إىل ،استرياد األفكار واملفاهيم
ذه اإلضافة،ولو بصورة شكلية،حىت يصبح املوضوع ال يفتح  هرعني مبا يربتنالذات اإلسالمي، مق
بل ندخل فيه مباشرة من باب املسلمات ، هل توجد دميقراطية يف اإلسالم..بابه على نقطة استفهام

 .فنقول صفوا لنا الدميقراطية املوجودة يف اإلسالم 
فيه الغرب لقد كتب بن نيب مقالته يف مرحلة تارخيية عرفت صراعا فكريا رهيبا حاول 

إلصاق هتم الرجعية واملاضوية والتحجر ،الليربايل والشرق الشيوعي واملنبهرون بالغرب احلضاري 
باإلسالم فكان املصلحون يف العامل العريب واإلسالم يبذلون جهودا مضنية لدفع هذه الشبهات 

 يتعامل  ملن نيبن بإ رغم كل هذا ف،نه دين ال يتعارض مع احلضارة والتقدمأوتقدمي اإلسالم على 
غراء الذي حيمل املدافع عن إلباعتبارها مسلمة رغم ا) الدميقراطية يف اإلسالم(ة كبمع الصيغة املر

 .هاي تبنإىلاإلسالم 
أن يطرق املوضوع من باب توضيح الرابطة بني  و لقد فضل بن نيب أن يكون حمايدا

ملشكلة األساسية يف املوضوع جيب ري اظفمشكلة الربط بني هذين املصطلحني هي يف ن"املفهومني 
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ن نعطي لكليهما ما تستحق شخصيته من التعريف، حىت يتبني يف ضوء هذا أأوالً أن منيز بينهما و
التعريف أي قرابة توجد بني املصطلحني وعليه جيب يف خطوتنا األوىل أن نوضح وأن نعرف 

رق إىل التعريف أشار بن نيب إىل ؟ وقبل التط)١٩٦( ما هو اإلسالم؟ وما هي الدميقراطية،مصطلحاتنا
 :شيئني 
الصلة املفقودة بني املصطلحني زمانياً ومكانياً، هناك تباعد من حيث التاريخ واجلغرافية بني  -  
الذي صيغ يف اللغة اليونانية قبل عهد " الدميقراطية"وبني " القرآن"الذي هو من ابتكار " إسالم"مصطلح 

 ".بريكليس"
ب معاين وتلوينات سله جذور عرب التاريخ بقدر ما يكت ما تكونصطلح بقدر املإن  -
 : فعند تعاملنا مع املصطلحني لغوياً جند أهنما ويف أبسط معانيهما ميثالن. خمتلفة

 ). سلطة اإلنسان(هي سلطة الشعب أو اجلماهري وبصورة موجزة هي : الدميقراطية
) خضوع اإلنسان( حتليلي موجز  وبتعبري،وهو االستسالم واخلضوع هللا تعاىل: اإلسالم

 هذا التبسيط؟ أي وجه مقارنة بني مفهوم سياسي يفيد جممله دفهل يوجد وجه مقارنة بينهما بع"
خضوع "يف نظام اجتماعي معني وبني مفهوم ميتافيزيقي يفيد جممله تقرير " سلطة اإلنسان"تقرير 

 األمر فيما يبدو إىل مناقضة أو ما يشبه اإلنسان إىل سلطة اهللا يف هذا النظام أو غريه، هكذا ينتهي
 : وهنا يقترح بن نيب ضرورة. )١٩٧("مناقضة

جتاوز املعىن اللغوي السطحي على اعتبار أن املصطلح مشحون برائحة التاريخ، فاملقارنة  -
 . الصورية السطحية تزيد يف صعوبة املقارنة اليت نريد عقدها بينهما

طه بأي مفهوم آخر علينا أن حندد املعىن الذي نريده دون حتديد مفهوم املصطلح قبل رب -    
 .   له، وكذلك الشأن بالنسبة لإلسالم وال أن جنعله مقياساً: ربطه مسبقاً بأي مفهوم آخر كاإلسالم

 
 
 جوهر الدميقراطية والشعور الدميقراطي. ٢

ملصطلح بشكل ع امإذا جتاوزنا املستوى اللغوي السطحي يف حتديد املفهوم، وإذا تعاملنا 
 :جمرد، فإننا سنصل إىل جوهر الدميقراطية والذي رآه بن نيب من خالل ثالثة وجوه هي

                                                 
 . ٦٢ص ، ١٩٨٤، سنة ٣ دار الفكر، دمشق، ط،تأمالتمالك بن نيب،  ١٩٦
 .٦٤، ص ن نيب، نفس املرجع السابقمالك ب ١٩٧
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 الدميقراطية كشعور حنو األنا  -   
 الدميقراطية كشعور اآلخرين -   
الدميقراطية كمجموعة الشروط االجتماعية والسياسية الالزمة لتكوين وتنمية هذا الشعور  -   
  .يف الفرد

 بن نيب أن هذه الوجوه الثالثة تتضمن بالفعل مقتضيات الدميقراطية الذاتية ويرى
واملوضوعية، أي كل االستعدادات النفسية اليت يقوم عليها الشعور الدميقراطي والعدة اليت يستند 

ن تتحقق الدميقراطية كواقع سياسي إن مل تكن أفال ميكن  ،عليها النظام الدميقراطي يف اجملتمع
 .)١٩٨(متوفرة يف بناء الشخصية ويف العادات والتقاليد القائمة يف البلدشروطها 

هنا يشري بن نيب بوضوح إىل اخللل يف التجارب العربية واإلسالمية السابقة والتجارب 
الالحقة واليت جعلت الدميقراطية شعارا يرفع يف وجه اخلصوم،كما أهنا ليست سلعة أو بضاعة 

فالدميقراطية عند بن نيب تنطلق .رض الواقعأقيقية لتجسيدها على نستوردها غافلني عن األسس احل
 الضمانات والشروط بعد ذلك مث تأيت ، أيضاً كما تتفاعل مع اآلخرين شعورامن الذات شعوراً

 .االجتماعية والسياسية الالزمة لتعزيز وتكوين وتنمية هذا الشعور يف نفسية وكيان الفرد
يا حنون قوانني، وهي شعور قبل أن تكون ممارسة وال ميكن أن فالدميقراطية ثقافة قبل أن تك

السياسية ومنظماتنا اجلماهريية، بل ومغيبة بنا  وهي مغيبة داخل أحزا،الدميقراطية يف واقعنا السياسي
 . األسرةبعن مجيع وحدات وأنساق التنظيم االجتماعي بدء 

) ذاتية(روطاً بل أن تتحقق الدميقراطية كواقع سياسي جيب أن تتوفر شقو
ضح لنا هذا و مث ينطلق بعد ذلك لي،، مساها بن نيب مقتضيات الدميقراطية)موضوعية(وأخرى

وهذا الشعور بالدميقراطية مقيد بشروط معينة ال يتحقق بدوهنا "الشعور وتلكم الشروط فيقول 
انت وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة وال من مقتضيات النظام الطبيعي، على خالف ما ك

تتصوره الفلسفة الرومنطيقية يف عهد جان جاك روسو، بل هي خالصة ثقافة معينة وتتويج حلركة 
 تقديره لنفسه وتقديره لآلخرين، فالشعور الدميقراطي هو ،اإلنسانيات وتقدير جديد لقيمة اإلنسان

 .)١٩٩("نتيجة هلذه احلركة عرب القرون، وهلذا التقدير املزدوج لقيمة اإلنسان

                                                 
 . ٦٥ص نفس املرجع  ١٩٨
 . ٦٥ ص مالك بن نيب، نفس املرجع السابق ١٩٩
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والذي ال ميكن تصور نشوءه مصادفة، أو " الشعور الدميقراطي"نا أمام تشريح لطبيعة إننا ه
 يتخلق هذا .بطريقة آلية بل هو النتيجة واملآل لعمل شاق ومضين وواقع تتخله تضحيات جسام

العمل الدؤوب يكرب ليتجسد بعد ذلك يف الواقع السياسي متاماً كما أكدته مع الشعور صغرياً مث 
فالتغيري ينطلق من إرادة التغيري . )200()نَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما ِبقَْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهْم ِإ(:اآلية

 مث تنطلق يف حركة واعية ترفع هذا – فاملسألة ليست عملية آلية تأيت هبا األقدار –الداخلية 
دميقراطية يف واقعه السياسي بعد أن آمن هبا الشعور إىل الواقع لتنتج لنا إنساناً جديداً جيسد لنا ال

ويستشهد بن نيب بالنموذج الغريب الذي نعجز عن فهمه دون . وجسدها يف ذاته وأقامها يف نفسه
ر ق الشعور الدميقراطي ببطء قبل أن يتفّجالرجوع إىل األصول األوىل للدميقراطية الغربية وكيف ختلّ

 . فرنسيةبالتتويج األسطوري والسياسي للثورة ال
فالشعور الدميقراطي الغريب، قد بدأ يعرب عن نفسه، وهو مل يتخلص بعد من الغموض "

 حركة اإلصالح –املالزم لكل ما هو يف حالة ختلق ونشوء، خالل احلركتني التارخييتني الكبريتني 
روح  بل إن هاتني احلركتني مها أول تصريح بقيمة اإلنسان األوريب يف جمال ال–وحركة النهضة 
 .)٢٠١("ويف جمال العقل

 احلركة الواعية – حركة اإلصالح والنهضة –وعلى غرار التجربة األوربية اليت جسدت 
القانون العام "اليت أعادت تقييم وهتيئة اإلنسان األوريب إلنتاج جمتمع جديد وواقع جديد فإن 

 هو أن هذا الشعور نتيجة  بلد آخر أيبالنسبة إىل طبيعة الشعور الدميقراطي، سواء يف أوربا أو يف
الطراد اجتماعي معني، فهو باملصطلح النفسي احلد الوسط بني طرفني كل واحد منهما ميثل نقيضاً 

 النقيض املعرب عن نفسية وشعور العبد املستكني من ناحية والنقيض الذي يعرب عن ،بالنسبة لآلخر
 . )٢٠٢("د املستبد من ناحية أخرىعبه وشعور املستينفس

 
 
 
 

                                                 
 .١١ سورة الرعد، اآلية ٢٠٠
 .  ٦٦، ص  مالك بن نيب، نفس املرجع السابق ٢٠١
 . ٦٦ ص نفس املرجع،٢٠٢
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 :  بن نيب لنظريته صفة القانون العام وهوكعطى ماللقد أ
 
 
 
 
 
 
 
 

وحركة  إمنا يكون نتيجة لعمل) األساس القاعدي للدميقراطية(إن كل شعور دميقراطي 
اجملتمع والنظام (اجتماعية واعية تعيد تقييم وهتيئة الفرد ومن مث اجملتمع للوصول إىل واقع جديد 

 ). الدميقراطي
 يتمثل يف تقييم – والذي تنتجه حركة واعية وعمل دؤوب –الدميقراطي إن الشعور 

 : جديد للذات واآلخرين
 ).بالعبودية(تقييم للذات ينتفي معه الشعور 
 ). باالستعباد(تقييم لآلخر ينتفي معه الشعور 

 وجسدته ،وهذا ما عمل من أجله عرب قرون فالسفة األنوار ومنظري العقد االجتماعي
اإلنسان يف تفاعله ،إن جوهر الدميقراطية هو اإلنسان وليس القانون". الح والنهضةحركة اإلص"

إن الدساتري تدعم . وما القوانني واآلليات سوى حتصيل ألمر قد حصل). اآلخرين(ومع ) ذاته(مع 
 .   إذا مل يكن موجوداً يف كيان الفرد وأفكارهه ال تنشئهاالبناء الدميقراطي لكن

 :راطي بني املضمون واآلليات البناء الدميق.٣
عندما نستعري من بالد معينة دستوراً دميقراطياً جاهزاً، "يرى بن نيب إننا نقع يف خطأ جسيم 

ا يف مثل هذه احلالة ال ننقل مع النصوص الدستورية املستعارة كل األسس النفسية والتجربة ننأل
قوم مبشروع دميقراطي على غري أساس نا التارخيية اليت أملت هذه النصوص يف بالد مولدها، كأمن

 الدميقراطية

وجود شعور دميقراطي إنتاج إنسان وجمتمع جيد

 حركة واعية
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يب سواء كان ذلك عروهنا سبب فشل معظم التجارب التنموية يف الوطن ال. )٢٠٣("يف صميم الواقع
 حيث اكتفى العقل العريب واملسلم. يف اجلانب االقتصادي أو السياسي أو الثقايف واالجتماعي

 احلضارة عندما انكبت على منجزاهتا لقد أخطأت شعوبنا طريق. جرد النقل اآليل ملا عند اآلخرمب
لة التقدم والتحضر لكن النتيجة أن منتجات احلضارة تكدست لدينا، رتتقنيتها لعلها جتعلها يف م

 . دون أن ختطو بنا خطوة حنو التقدم
لقد أكد بن نيب على استحالة الفصل بني اقتناء آليات الدميقراطية وبني ترسيخ املفهوم حىت 

فالتمسك باآلليات والقوانني دون ترسيخ املفهوم على مستوى األنفس، . د وروحهميازج كيان الفر
. بية ال متلك هلا أساساً على أرض الواقع االجتماعيواً آلياً لنماذج أورخاسال يعدو أن يكون استن

جمرد عملية سياسية، " الدميقراطية ليجعلها – وهذا حال التجربة اجلزائرية –لقد اختزل الكثري 
 .)٢٠٤(" إىل شعب يصرح بسيادته يف نص خاص يف الدستور،ة لتسليم سلطات إىل اجلماهريعملي

إن هذا التصريح الذي ال يعكس حقيقة يف واقع الناس، سوف لن يساوي قيمة املداد الذي 
عملية تسليم سلطات تقع بني طرفني "سطر به، ألن الدميقراطية يف أساسها وحقيقتها ليست 

 مثالً، بل هي تكوين شعور وانفعاالت ومقاييس ذاتية واجتماعية، تشكل معينني، بني ملك وشعب
 ، قبل أن ينص عليها أي دستور،جمموعها األسس اليت تقوم عليها الدميقراطية يف ضمري شعب

والدستور ما هو غالباً إال النتيجة الشكلية للمشروع الدميقراطي عندما يصبح واقعاً سياسياً يدل 
 .)٢٠٥("دات وتقاليد، وميليه شعور يف ظروف معينةعليه نص توحي به عا

لذلك قد جند جمتمعاً ال حيتوي مثل هذا التصريح واإلعالن الدستوري لكنه ينتظم وفقاً 
به كل فرد فيه، للمبادئ والقواعد الدميقراطية، وذلك إذا سرى يف أنساقه الشعور الدميقراطي وتشّر

فإجنلترا تتمتع " مثالً لذلك اجملتمع اإلجنليزي فيقول ويضرب بن نيب. وعايشه سلوكاً وواقعاً يومياً
حبياة دميقراطية ممتازة، دون أن يكون يف أساسها نص دستوري خاص، حيمي احلقوق واحلريات 

ع هبا فعالً الشعب اإلجنليزي، وإمنا حتميها تقاليد الشعب ذاته وعاداته وأوضاعه النفسية، تاليت يتم
 ".  التحليل حيميها ما ميكن أن نسميه الروح اإلجنليزي بالذاتوعرفه االجتماعي أي يف هناية

                                                 
 . ٧٦ ص مالك بن نيب، نفس املرجع السابق،٢٠٣
 . ٧١ ص مالك بن نيب، نفس املرجع السابق،٢٠٤
 .٧١ ص  نفس املرجع،٢٠٥
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 ،ورمبا هذا ما يفسر بقاء الواقع العريب والعامل الثالث عموماً حبيس الدميقراطية الشكلية
احلل والعقد بأيدي خنب حمددة، تتحكم يف مفاصل النظام وتسيطر يبقى  حبيث ،دميقراطية األسياد

ر التعددية واالقتراع العام يف توزيع السلطة السياسية بني تيارات اجملتمع على أجهزة الدولة، فال تؤث
 .وخنبه املختلفة، وال تؤثر يف توزيع الثروة الوطنية توزيعاً عادالً

بني ، ويقدم لنا نص بن نيب جواباً لسر التناقض والشرخ الكبري املوجود بني اخلطاب والواقع
 لكننا يف ،لعامل حديثاً عن الدميقراطية واحترام املؤسساتمن أكثر دول ا،فنحن الفكر واملمارسة 

ويفسر لنا أيضاً . نفس الوقت أكثر دول العامل انتهاكاً للدساتري وسطواً على الشرعية واملؤسسات
 فأول ما يقوم به احلاكم بعد الرد على رسائل – كلما جاءت أمة لعنت اليت سبقتها –كيف أنه 

كرسي احلكم، هو تفصيل دستور على املقاس وكلما جاء حاكم التهنئة مبناسبة جلوسه على 
ويبقى موقف الشعب املتفرج، والذي يتم كل ! دستوراً على مقاس العهد اجلديد) فّصل(جديد 

 ال يفسره ،"الشعور الدميقراطي"موقفاً غريباً ال يفسره سوى غياب ! شيء بامسه وألجله ومن أجله
 . سوى حضور اآلليات وغياب املضمون

 عالقة الدميقراطية باإلسالم. ٤
، وواضح من خالل العنوان أنه ال )الدميقراطية يف اإلسالم(لقد كان عنوان حماضرة بن نيب 

ينفي وجود الدميقراطية يف اإلسالم فالعنوان مل ينتهي ال بعالمة تعجب وال بعالمة استفهام، كما 
 . عتبار الدميقراطية كبديل عن اإلسالمأنه مل يقارن بني املفهومني من حيث القيمة أو من حيث ا

" هل توجد دميقراطية يف اإلسالم؟: "لقد كان السؤال احملوري الذي أجاب عليه النص هو
، كما ال ميكننا تفهم )نص فقهي مستنبط من السنة والقرآن(وأكد أن اإلجابة ال ميكن تلمسها يف 

 . تشربة لروح العصر الذي وجدت فيهمدلول الدميقراطية اعتماداً على القواميس الغربية وامل
أو روح اإلسالم لقد حبث بن نيب يف حقيقة ) جوهر اإلسالم(وبالتايل اإلجابة جندها يف 

وجوهر الدميقراطية فوجدها يف احلرية، حرية اإلنسان وختلصه من شعور العبودية واالستعباد يف 
اسية واالقتصادية اليت تعزز هذا حد ذاته وحنو اآلخرين، مث توفري الضمانات االجتماعية والسي

 . الشعور يف كيان الفرد
فيجب البحث عن موقف اإلسالم من ) الدميقراطية يف اإلسالم(وبالتايل عند التطرق إىل 

إنه ال يسوغ لنا أن نعترب اإلسالم "حرية اإلنسان، ومدى توفريه للضمانات املفرزة حلرية اإلنسان 
  يف حبقوق وحريات هذا الشعب، بل ينبغي أن نعتربهكدستور يعلن سيادة شعب معني، يصرح
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سياق حديثنا كمشروع دميقراطي تفرزه املمارسة وترى من خالله موقع اإلنسان املسلم من اجملتمع 
 . )٢٠٦("الذي يكون حميطه، وهو يف الطريق حنو حتقيق القيم واملثل الدميقراطية

ولإلنسان، فبعد إعطائه لعديد من لقد وجد بن نيب أن اإلسالم هو احملرر األول للشعوب 
فرد الشعور  باحلرية ل اإلسالم يغرس يف كيان ا أنّالشواهد عرب التاريخ اإلسالمي خيلص إىل

ليترك للتجربة اإلنسانية تنميتها وهذا ما أعلنه بقوله إن )  بذورةيف صور) (ات الدميقراطيةموقم(
دى توفري الضمانات املفرزة للحرية اإلنسانية وملعرفة م."مشروع دميقراطي تفرزه املمارسة"اإلسالم 

 جيب أن نعرف نظرة اإلسالم لإلنسان وكذا نظرة النموذج  الغريبذا اإلسالم والنظام الدميقراطيل
 . الغريب إليه

 اإلنسان بني النموذج اإلسالمي والنموذج الغريب. ٥
 –) الدميقراطية اإلسالمية(ينتقل بن نيب إىل املقارنة بني نظرة اإلسالم وتقييمه لإلنسان أو 

 الليربالية واالشتراكية – وبني النموذج الغريب أي بني باقي الدميقراطيات األخرى–إن صح التعبري 
 ). ١٩٦٠ال ننسى أن النص كتب عام  (–

الدميقراطية : ويف سياق املقارنة يتعرض للنموذج الغريب ويرى أنه جيمع بني قسمني
سان حقوقه السياسية، لكنها مل تضمن له بالقدر الكايف حقوقه الليربالية، واليت أعطت اإلن

الدميقراطية االشتراكية، واليت سعت إىل ضمان احلقوق االجتماعية مع إقصاء تام . االجتماعية
 :للحقوق السياسية يقول بن نيب

 وبالنسبة إليه جند أهنا - اإلسالمي النموذج عدا-ولكننا عندما نعترب هذه النماذج"
ما منح اإلنسان بعض احلقوق السياسية اليت يتمتع هبا املواطن يف البالد إ يف أساسها تستهدف
 .)١(" يق يف البالد الشرقيةفوإما الضمانات االجتماعية اليت يتمتع هبا الر. الغربية

مع إمهال تام ،  يعين أن تركيز الدميقراطية الغربية على اجلانب الناسويت املاديو ماوه
أما اإلسالم فانه مينح اإلنسان "ىل تطلعات اإلنسان ومركزه بني املوجودات إو ،للجانب الروحي

هذه القيمة جاءت عرب الدستور الدميقراطي الذي ، )٢٠٧(" كل قيمة سياسية أو اجتماعيةققيمة تفو
لتكرمي فنظرة النموذج اإلسالمي إىل اإلنسان هي نظرة إىل ا") َولَقَْد كَرَّْمَنا َبِني آَدَم(عربت عنه اآلية

 أي نظرة إىل اجلانب الالهويت فيه، بينما النماذج األخرى متنحه النظرة إىل ،الذي وضعه اهللا فيه
                                                 

 .٧٢ ص  مالك بن نيب، نفس املرجع السابق، ٢٠٦
 .٧٣ص مالك بن نيب، نفس املرجع السابق،  ٢٠٧
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والتكرمي الذي منحته اآلية لإلنسان جتعله ينعكس . )٢٠٨("واجلانب االجتماعي،اجلانب الناسويت 
لشعور الدميقراطي على تقديره لنفسه ولآلخرين، وحتميه من الدوافع والرتعات السلبية املنافية ل
ِتلَْك الدَّاُر الْآِخَرةُ (كما وضع اإلسالم هلذا اإلنسان املكرم ملكني حيفظانه من الوقوع يف االستعباد 

 . )٢٠٩ ()َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن ال ُيِريُدونَ ُعلُّواً ِفي الْأَْرِض َوال فََساداً َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني
لَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا ِفيَم كُْنُتْم قَالُوا كُنَّا ِإنَّ ا: (جز ضد العبوديةاوح

  . )٢١٠ ()ُمْسَتْضَعِفَني ِفي الْأَْرِض قَالُوا أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعةً فَُتَهاِجُروا ِفيَها
ر الدميقراطي، املوجودة أو وجممل القول أن املسلم حمفوظ من الرتعات املنافية للشعو"

املدسوسة يف طينة البشر، مبا وضع اهللا يف نفسه من تكرمي مقدس، وما جعل عن ميينه ومشاله من 
باإلضافة إىل هذا . )٢١١("معامل، ترشد طريقه حىت ال يقع يف وصل العبودية أو وصل االستعباد

وهذه العزة املوهوبة  .")٢١٢ ()َرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمِنَنيَوِللَِّه الِْعزَّةُ َوِل( التكرمي هناك شعور خاص متنحه اآلية
للمؤمن ال تعرضه للكربياء، ألهنا ال تعين اجملد التالف املتصل باألشياء املادية بل هي العزة يف مسو 

هنا متنح إالدميقراطية العلمانية أو الالئكية ف" هذا عن اإلسالم أما . )٢١٣(" وعلو اهلمةاألخالق
احلقوق والضمانات االجتماعية، ولكنها تتركه عرضة ألمرين، فهو إما أن يكون لإلنسان أوالً 

ضحية مؤامرات ملنافع معينة، ولتكتالت ومصاحل خاصة ضخمة وإما ألن جيعل اآلخرين حتت ثقل 
ضح بن نيب و وهنا ي)٢١٤("ف يف نفسه دوافع العبودية واالستعبادصديكتاتورية طبقية ألهنا مل ت

ج اإلسالمي وبني النموذج العلماين للدميقراطية، وهي إجابة للذين يرفضون الفروق بني النموذ
إقامة أي عالقة بني اإلسالم والدميقراطية ويعتربون الدين يف أساسه ضد احلرية وضد الدميقراطية 

 واختزال ملفهوم الدميقراطية وجعلها جمرد ،ل حلقيقة وجوهر اإلسالمهوسرد هذا الفهم هو ج
 .)٢١٥("معينة لطات للشعب مبقتضى نصوص دستوريةمشروع تسليم س"

                                                 
 .٧٣ص نفس املرجع  ٢٠٨
 .٨٣سورة القصص اآلية  ٢٠٩
 .٩٧سورة النساء اآلية  ٢١٠
 .٧٣ص نفس املرجع  ٢١١
 .٠٨سورة املنافقون اآلية ٢١٢
 .٧٥ص نفس املرجع ٢١٣
 .٧٥ص جع السابق،مالك بن نيب، نفس املر ٢١٤
 .٧٦ص نفس املرجع  ٢١٥
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ليقول لنا يف ،بن نيب يف تعداده للفروق بني النموذج الغريب واإلسالميويستمر 
هكذا يظهر بوضوح اخلطأ الذي نقع فيه عندما نستعري من بالد معينة دستوراً دميقراطياً "األخري

تورية املستعارة كل األسس النفسية جاهزاً ألننا يف مثل هذه احلالة ال ننقل من النصوص الدس
 .)٢١٦("والتجربة التارخيية اليت أملت هذه النصوص يف بالد مولدها

هذه البالد متر قطعاً حبالة إرهاق "وعن مستقبل الدميقراطية يف الدول اإلسالمية يقول بن نيب
 …تبشر بنهضة الروح الدميقراطية

،  وقيمة اآلخرين، قيمتهمضمري املسل بقدر ما تضع يف  ولكن هذه احملاوالت ال تنجح إالّ
 .)٢١٧("حىت ال يقع يف هاوية العبودية أو هاوية االستعباد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٧٦ص نفس املرجع ٢١٦
 .٩٠ص نفس املرجع ٢١٧
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 خامتة 
حاولنا يف هذا الفصل البحث يف موقع الدميقراطية  يف اخلطاب اإلسالمي، أي يف مواقف 

قف الشرعي منقضية الدميقراطية ، وبالتايل التطرق وأدبيات األحزاب اإلسالمية، وكذا معرفة املو
لقضية الشورى، هل تعارض الدميقراطية أم تتوافقان، أم حتمل الشورى اجلانب املضيء يف 

 بالتيار فالدميقراطية، وتتعاىل عن كل سلبياهتا، وبعد البحث يف أفكار ومواقف قادة ما يعر
 :اإلسالمي أمكننا الوصول إىل النتائج التالية

 الرأي الغالب يف التيار اإلسالمي وحىت يف الفقه اإلسالمي مع احلرية ومع الدميقراطية، -
كآلية ووسيلة لتنظيم أمور احلكم، وهي تشكل البديل الراقي للتداول على السلطة مقارنة بنماذج 

 ..التوريث وآلية الدبابة العسكرية
مية، إمنا يرفضون شيئا جيهلونه، إن الذين يرفضون الدميقراطية من داخل املرجعية اإلسال-

 .وكثريا منهم ينظر للدميقراطية باعتبارها جتسيد ملشروع غريب وافد يناصبونه العداء
 :يف التعامل مع مصطلح الدميقراطية ميكننا أن منيز بني االجتاهات التالية

اظ اجتاه اليرى أي حرج يف استعمال املصطلحات الغربية فالعربة ليست بالصورة واأللف
 .ولكن باملعاين واملقاصد

 اجتاه رأى احلل يف التوليفة بدمج املصطلح اإلسالمي والغريب يف آن واحد
 .اجتاه يرفض الدميقراطية مجلة وتفصيال ويعتربها بضاعة غربية غريبة

ويف مواقف األحزاب اإلسالمية نلمح تطورات كبرية اجتاه الدميقراطية بعدما كانت معظم 
ة تتحفظ من جمرد النطق بالدميقراطية صارت اليوم تؤلف الكتب وتصدر الفتاوى القيادات اإلسالمي

حول حماسن الدميقراطية، واعتبارها األقرب إىل روح الشرع، لكن املوقف الوحيد املتميز داخل 
 مالك بن نيب وقد متيز هذا اخلطاب من حيث زمانه، ومن املنهجية باخلطاب اإلسالمي، هو خطا

ليل، فمعظم قادة األحزاب اإلسالمية مل يقدم جديدا سوى أهنم يعربون بلساهنم عما املتبعة يف التح
 ، أي موقف شخصي نابع  عن إبداع فكري، بل ينظرون اجتاه نيصدر من الفقهاء ، وال ميلكو

 .الرأي العام الشعيب داخل الدارة اإلسالمية، ليقدموا ألنصارهم ما هم ينتظرونه ويرغبون فيه
أفكار مالك بن نيب من حيت توقيتها فقد عرب عن أفكاره من الدميقراطية يف وتربز أمهية 

وقت كانت بالده حتت االستعمار الفرنسي، واحلديث عن الدميقراطية يعترب ترف فكري، كما أن 
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 ءكان االجتاه العام ملنتسيب التيارات اإلسالمية هو االحتفا) مرحلة الستينيات( هذه املرحلة 
 الذي كان تالمذته  يف كل األقطار العربية يعتربون الدميقراطية نقيضا لإلسالم بكتابات سيد قطب

وقد سعى  بن نيب  إىل التأكيد على أن اإلسالم مبعارضته االستبداد . دون حاجة ملناقشتها وفهمها
 ر الدميقراطية، وهو حتريروحتريره لإلنسان فإنه ينمي فيه الشعور الدميقراطي، وهذا هو جوه

 . ن من استعباد غريه، وتكون يف الفرد الشعور املنايف لالستعباداإلنسا
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 الفصل السادس
  يف اجلزائرةالتجربة الدميقراطي
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 المبحث األول

لمحة تاریخية عن الواقع السياسي واالجتماعي 

 الجزائري

 في العهد العثماني
 

 اخلارطة السكانية.١

 ة السياسيةبنية السلط.٢
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 مقدمة
إىل ظهور ) ١٢٦١عام (أدى التفكك السياسي للمغرب العريب بعد سقوط دولة املوحدين 

" املغرب األوسط"بشرق وأقصى املغرب العريب، وقد أطلق العرب الفاحتون  العديد من الدويالت
 .ود اجلزائر احلاليةعلى اجلزائر احلالية، لكن عبارة املغرب األوسط آنذاك مل تكن تعين بالضبط حد

يف مطلع " عروج وخري الدين بربروس"وميكننا اعتبار تأسيس إيالة اجلزائر على يد األخوين 
القرن السادس عشر،مرحلة حامسة  يف تكوين مقومات الدولة واألمة اجلزائرية من خالل حتديد 

 .وحدود جغرافية وسلطة مركزية) مدينة اجلزائر(عاصمة قارة 
-١٨٣٢(العمق التارخيي لدولة األمري عبد القادر ) أيالة اجلزائر(رها كما ميكن اعتبا

 فلألتراك ير جع فضل إدخال فكرة احلدود والسيادة الترابية"ولدولة االستقالل ) ١٨٤٨
 )بسكرة(وحنن  مدينون هلم بإطار  اجلزائر  املمتدة من أدرار إىل القالة ومن اجلزائر إىل بسكارا  

رب الكثريون أن الدولة اجلزائرية احلديثة تعود أصوهلا إىل فترة األمري عبد القادر ويعت. ) ٢١٨("و ورقلة 
 الكثري من والدولة اليت أسسها أثناء مقاومة االحتالل الفرنسي ورغم أنَّ هذا األمر حيتاج إىل

يكيلون مبكيالني، "، حني أعاب على الذين (*)النقاش والتحليل إال أننا نقف مع صرخة إبن باديس
فاجلزائريون آنذاك  مهما تصورنا كياهنم كأمة  )م١٨٣٠(  معايريهم على اجلزائر قبلنوال يطبقو

متمثلة يف دولة، أوكأمة ممثلة يف شعب،   أو كمجرد وطن قومي موحد الكلمة، فإن اجلزائر قد 
 .)٢١٩(" سنة كاملة أمام فرنسا١٣٠توفر فيها عامل أساسي جعلها تصمد 

 
 
 
 

 

                                                 
, presses universitaires de rie contemporaineéAlg’, histoire de lronèCharles Robert Ag 218

France, Paris 1979,p04 
ووحدهتا الدينية و اللغوية ...و هلذه األمة تارخيها ... متكونة موجودةفتشنا يف صحف التاريخ ويف احلالة احلاضرة فوجدنا األمة اجلزائرية املسلمة"  *

 .٤٦، ص١٩٣٦ أفريل ١، ج١٢الشهاب قسنطينة، مج : أنظر..."
 اجلزائر، ، الشركة الوطنية للنشر،) م٢٠-١٦(تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر اهلجري  أبو القاسم سعد اهللا، 219 

 .٢٩-٢٨ ،ص١٩٨٥
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 تارخيية عن الواقع السياسي واالجتماعي اجلزائري يف العهد حملة:املبحث األول
 العثماين 

 اخلارطة السكانية. ١
متيز اجملتمع اجلزائري غداة احلكم العثماين بالطابع القبلي والطائفي، وإذا حاولنا رسم 

 :اخلارطة السكانية هلذه الطوائف املشكلة للمجتمع فإننا سنجد ما يلي 
دهم حسب بعض املؤرخني عشية االحتالل الفرنسي يتراوح بني وقد كان عد:  األتراك-

  (220).عشرة آالف وثالثني ألف نسمة من األصليني واملندجمني
بالنسبة للمجتمع "وهم املنحذرون من آباء أتراك وأمهات جزائريات :  الكراغلة-
ر  وأكث(boutin)" بوتان" حسب تقديرات ١٨٠٨، وكان عددهم مخسة آالف سنة "اجلزائري

 .)٢٢١("١٨ تركيا فقط كانوا موجودين بالعاصمة يف القرن ١٤٠٠٠ مقابل ١٦٠٠٠من 
من املسلمني الذين " املوريسكيني " ويتكونون أساسا من األندلسيني أو) : البلدية( احلضر-

باإلضافة إىل ) إسبانيا حاليا(فروا من اإلضطهاد واإلبادة اجلماعية للملوك املسيحيني يف األندلس 
 .)   ٢٢٢(هايل من املستوطنني القدامى يف هذه املدنبقية األ

وكانوا موجودين بكثرة يف قطاع التجارة، ويف خمتلف اجملموعات السياسية :  اليهود-
، واستوطن العاصمة،كما ١٨املتعاقبة على رغم قلتهم، وقد جاء بعضهم من أوروبا يف القرن 

 .  )٢٢٣(ة املسلمني هلمارتفع عددهم نسبيا مع هجرة األندلسيني طمعا يف محاي
هذا بالنسبة للتجمعات احلضرية الكربى  أمَّا الريف اجلزائري  فيمكن تقسيمه حسب 

 .)٢٢٤(عالقة القبائل باحلكم  إىل األنواع القبلية التالية
 .وهي مناطق حميطة باملدن خاضعة للبيلك" األوطان"مبا كان يسمى بـ:  قبائل الرعية -
طة يف إخضاع قبائل الرعية ومجع الضرائب، وكان بعض قادهتا أعوان السل:  قبائل املخزن-

 .أتراكا 
                                                 

220 Pierre Boyer ,l’évolution de l’Algérie médiane, ancien département d’Alger de 1830 à 
1956, MAISON NEUVE, Paris, 1960 p 61 et 274.    

221  Kamel Filali , Les kuloughlis Ces Algériens d’origine Turque, papier présenté à 13ème 

conférence des études Ottomanes et pré- Ottomanes , CIEPO,Vienne, 20-25 octobre 1998. 
 .٥٤، ص٢٠٠٢، ١، مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،ط يف اجلزائرةمستقبل الدميقراطية وآخرون، ريإمساعيل ق 222
 ٩٧،ص١٩٨٨للكتاب، اجلزائر، ، املؤسسة الوطنية  العهد العثماين١دراسات و أحباث يف تاريخ اجلزائر، ج ناصر الدين سعيدوين، ٤

 .   ٥٥ة وآخرون، نفس املرجع ص ري  إمساعيل ق224
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اليت تتبادل اخلدمات واملصاحل مع السلطة، وكانت موجودة أساسا : القبائل األحالف -
 بني قبائل الرعية والقبائل املستقلة،مشكلة مناطق عازلة وأحزمة وقائية للسلطة 

الدهرة، الونشريس، القبائل، (اطق اجلبلية وتتواجد أساسا باملن:  القبائل املستقلة-
أمَّا من ناحية البنية االجتماعية والتنظيمية فإن قبائل الريف كانت .وبشمال الصحراء ..) .قسنطينة

وعامل ) املرابطني( حتت سيطرة طبقة النبالء واألشراف واليت تستمد نفوذها من عامل الدين 
 وقد كان بينهما تنافس شديد ومن الناحية اإلثنية ،)قبائل األجواد( السيف والقوة العسكرية 

وغالبية لغوية " عربية –بربرية "واللغوية ميكن أن نسجل أنَّ اجلزائر قد عرفت خليطا إثنيا بؤرته 
 .)٢٢٥(عربية

ويتواجدون خاصة يف املناطق اجلبلية وهم يتكلمون العديد من ) الناطقني بالرببرية(الرببر-
 .)٢٢٦(...)ية، القبائلية، التارقية، الشنوية، امليزابيةالشاو(اللهجات املختلفة 

من األندلسيني والعرب األصليني يف املدن " احلضر" وهم ) يتكلمون العربية(العرب -
 .والبدو يف السهوب واهلضاب العليا

يف املدن خاصة، باإلضافة ) بربرية،تركية أو أوروبية : عربية ولغة أخرى(مزدوجو اللغة  -
 .ناطق اجلبلية إىل بعض امل

 بنية السلطة السياسية . ٢
وإىل يومنا هذا تتجاذبه " إيالة اجلزائر"إنَّ الواقع والفعل السياسي اجلزائري منذ تأسيس 

وقد متثلت يف ) الشرعية الدينية(شرعيتان وتتقامسه قوتان ، تستمد األوىل شرعيتها من الدين 
وتستمد الثانية شرعيتها من القوة .حزاب الدينية املرابطني الصوفيني العلماء شيوخ، إىل زعماء األ

 ..وقد متثلت يف  اإلنكشاريني، الرياس، قادة، جنراالت) شرعية القوة(والسالح 
عرفت العالقة بني القوتان تنافس وصراع يف حاالت السلم أو حتالف اضطراري بفعل 

إيالة "رجية منذ ظهور الضغط اخلارجي، وتاريخ اجلزائر، هو تاريخ التحديات واملخاطر اخلا
على يد األخوين خري الدين وعروج إىل دولة األمري عبد القادر بعد االحتالل الفرنسي إىل " اجلزائر

 .دولة االستقالل احلالية 

                                                 
 .   ٦١ نفس املرجع ص  225
 .  ٢٣١، ص١٩٩١منشورات دحلب، اجلزائر،، فرنسا واألطروحة الرببرية يف اجلزائر اخللفيات األهداف الوسائل البدائلمحد بن نعمان، أ  226
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وقد فرضت املخاطر اخلارجية املستمرة تعاون وتكامل القوتان يف كثري من مراحل التاريخ 
لزوايا والعلماء مع العسكريني األتراك منذ االعتداءات فقد حتالف املرابطون وشيوخ ا"اجلزائري 

اإلسبانية املتكررة، كما حتالفت قبائل األجواد احلربية وقبائل املرابطني املتدينني ضد االحتالل 
الفرنسي للجزائر، حيث قادت هذه األخرية، معظم االنتفاضات والثورات ضده حىت هناية القرن 

ط الثقايف، التأصيلي واإلصالحي للعلماء، للثورة التحريرية اليت وأخريا مهد النشا. التاسع عشر
 .)٢٢٧("أشعل فتيلها شباب وطنيون وكان وقودها الريف اجلزائري حبماسه الدين

يف القرن الثامن عشر،كان التطور املوضوعي للنظام السياسي اجلزائري، قد جعل من هذه 
شرق، وسط، (مع تقسيم للدولة إىل ثالث مقاطعات " داي"طعة شبه مستقلة يقودها األخرية مقا

، واليت تقع حتت سلطة )الساحل العاصمي وسهل املتيجة" (دار السلطان" إضافة إىل) غرب
، وميتاز احلكم هنا "داي اجلزائر"يعني من قبل " باي"مباشرة، ويشرف على كل مقاطعة " الداي"

أمَّا جمموعة الطوائف احلضرية، فكان "عموده الفقري،"الرياس"ث يشكل بالصبغة العسكرية حي
باإلضافة إىل العلماء الذين يشاركون مباشرة .على كل طائفة منها أمني كواسطة بينها وبني السلطة

 .)٢٢٨("يف اإلدارة ولكنهم كانوا يشكلون النخبة الروحية للمدن، أي ما يسمى اآلن بالرأي العام
زائري فكان يقع حتت سلطة النبالء من األجواد واملرابطني، كما شكلت أمَّا الريف اجل

 القرن تقبائل املخزن القاعدة األساسية للسلطة السياسية حيث أنشأهتا هذه األخرية يف ثالثينيا
وكانت هذه القبائل " السابع عشر كقوة حملية جلمع الضرائب وفرض سلطة احلكم يف الريف 

ت سكانية إصطناعية متمايزة يف أصوهلا، خمتلفة يف أعراقها، فمنها من تتكون من جتمعا) املخزن(
، ومنها من أعطيت هلم األراضي لتستقر عليها، ومنها ..أقرها األتراك باألراضي اليت وجدت عليها

من إستقدم كأفراد مغامرين أو متطوعني من جهات خمتلفة ليؤلف مجاعة شبه عسكرية ترتبط 
 . )٢٢٩("التركيةمصاحلها خبدمة احلكومة 

ميكننا القول أن احلكم البيليكي متيز باالنعدام شبه الكلي للمشاركة الشعبية يف إختاد 
القرارات، ويف تسيري شؤون البالد السياسية، حيث اقتصر دور زعماء القبائل على الوساطة بني 

كم احمللي اليت مثلتها باستثناء الفترة التارخيية املتميزة باحل"األهايل وبني السلطة السياسية، وهذا 
                                                 

  .٦٥ إمساعيل قرية وآخرون،مرجع سابق، ص 227
 à 1830Alger de ’partement dé, ancien ddianeérie méAlg’volution de l’élBoyer, Pierre 228

1956, p60 
 ٩٨، مرجع سابق، صدراسات و أحباث يف تاريخ اجلزائر،  ناصر الدين سعيدوين 229
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مثلت القبيلة قاعدهتا : حيث كانت بنية السلطة هرمية .التجربة القصرية لدولة األمري عبد القادر 
تليها القيادة املتكونة من عدة قبائل برئاسة قائد، مثَّ اآلغاليك اليت كانت " شيخ الشيوخ "بقيادة 

، "خليفة"نت تشكل خليفليك برآسة وجمموع هذه األخرية كا" آغا"تضم عدة قيادات برآسة 
 )٢٣٠(.وجمموع اخلليفليك يكون الدولة بقيادة األمري عبد القادر

أمَّا طبيعة املشاركة داخل اجملتمع القبلي، فتدار بواسطة جمالس عائلية أو عشائرية داخل -
 .القبيلة أو العشرية نفسها 

رق إبن خلدون بوضوح ولكن طبيعة تسيري هذه القبائل مل تكن موحدة النمط فلقد ف"
 رئيسها إال بسلطة معنوية وتسود فيها مواصفات،التنافس ع اليت ال يتمتةمثال، بني القبيلة الدميقراطي

يف اخلري واحلياء من األكابر، وتوقريهم والتدين وإنصاف املستضعفني، والقبيلة الدكتاتورية األكثر 
سية، ويسود فيها القهر والغدر واالنقياد إىل انسجاما، واليت حيتكر رئيسها السلطة املادية والسيا

وميتثل الناس ألوامر الزعيم وخيشونه ألنه خاصة ينتمي إىل أسرة تتمتع بلقب « )٢٣١(.." الباطل 
وفكرة الشرف هامة جدا، إذ أنه تسمح لنا بأن نفهم السبب الذي من أجله ال ينكر . الشرف

 )٢٣٢(»األفراد علو مقام  احلاكم
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
230 Boyer ,Ibid ,p,85-91. 

231 Henni ,Etat Surplus et Société en Algérie avant 1830,p32 . 
، ترمجة حممد شريف بن دايل حسني، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  الفكر االجتماعي عند بن خلدون،األستاذ الدكتور عبد الغاين مغريب  232

 .١٥٧، ص١٩٨٦
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 جلزائرية احلديثةالسياق السوسيوتارخيي لقيام الدولة ا: املبحث الثاين
 دور العامل اخلارجي يف انبثاق حركة تكوين الدولة .١

" إنَّ ما اصطلح على تسميته بالدولة اجلزائرية املعاصرة، هي يف الواقع استمرار وتطور لـ
واليت جتددت مع قيام دولة األمري " عروج وخري الدين بربروس"اليت أسسها األخوين " إيالة اجلزائر
 .١٨٣٢عبد القادر

ويعترب العامل اخلارجي ممثال يف التهديدات واملخاطر اخلارجية أهم عامل ساعد على انبثاق 
حركة تكوين الدولة، فقد حتالفت القوى الدينية ممثلة يف املرابطني مع القادة العسكريني األتراك 

 ".إيالة اجلزائر"لصد اهلجمات اإلسبانية لتتشكل تبعا لذلك "
كرد فعل للغزو الفرنسي للجزائر وحصول فراغ " عبد القادردولة األمري " كما قامت

 .وتسليمه مدينة اجلزائر" الداي"سياسي يف قمة هرم السلطة بعد انسحاب 
وبعد قرن على جتربة األمري عبد القادر وبعد مقاومات عديدة وبعد حرب حتريرية مريرة 

 .م١٩٦٢ام ضد احملتل الفرنسي يعلن عن قيام الدولة اجلزائرية املستقلة ع
 البعد الديين ومعامل تشكل الشخصية اجلزائرية. ٢

عند قدوم األتراك إىل اجلزائر، كانت القبائل املرابطية املتدينة، تبسط نفوذها الروحي على 
املرابطون هم الذين كانوا يف غالب األوقات "الشعب اجلزائري وتشكل القوة الرئيسية يف البالد و

من يقود ويوجه الفكر القومي ويعلن اجلهاد كقوة رائدة أو كدعامة –طيلة أزيد من ثالثة قرون 
  .  (233)"أساسية للحكم

كما أنَّ معظم الثورات ضد االحتالل الفرنسي قادها شيوخ الزوايا ابتداء من األمري عبد 
 )   .٢٣٤(القادر بن حمي الدين إىل ثورة الشيخ بوعمامة، مرورا بثورة املقراين، والشيخ احلداد

املعرب الزمين  الذي حافظ على قيم  اجلزائر  احلضارية  "  مرحلة  احلكم  العثماين وتعترب
وبعد أن تعب الصوفيون من مقاومة الفرنسيني، واختاروا مهادنة .)٢٣٥("وتراثها اإلسالمي

، ليسترجع مكانته الريادية، ويعلن )اإلسالم السين(االستعمار ومد اجلسور معه، حترك العلماء 
لقد قلنا سابقا أن تاريخ .، ويتمثل املطالب الوطنية التحررية)اإلسالم املهادن(هذا احلرب على 

                                                 
 .٦٤، مرجع سابق ص يف اجلزائرةمستقبل الدميقراطيإمساعيل قرية و آخرون،   233

 .١٠٣، مرجع سابق صاجلزائرفرنسا و األطروحة الرببرية يف  أمحد بن نعمان، 234
 .٠٩، مرجع سابق صدراسات و أحباث يف التاريخ اجلزائري ناصر الدين سعيدوين، 235
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اجلزائر احلديث،هو تاريخ التحديات اخلارجية وأن حركة انبثاق الدولة اجلزائرية جاءت كمحصلة 
قد للغارات اإلسبانية على سواحل اجلزائر وللتهديدات اخلارجية اليت عرفتها اجلزائر عرب التاريخ، ل

أدى منطق املواجهة واإلعداد والدفاع إىل تشكل دولة، ذات رقعة أرضية وسلطة حاكمة، وألن 
األجنيب الذي يريد أن جيتث جذورنا ويقضي على هويتنا هو اآلخر املسيحي كان على الذات 

، لذلك كانت املواجهة هي جهاد األنا املسلمة ضد اآلخر املسيحي "باإلسالم"اجلزائرية أن حتتمي 
لقد كان للجزائر منطقها اخلاص يف املواجهة والدفاع، حيث كانت ترى أنه من الضروري انقاد "

مسلمي األندلس مهما كانت التكلفة، وذلك لن يتأتى إال بالقوة، ويف ذلك الوقت كان عليها أن 
  .)٢٣٦( "تركب عباب البحر، لتحقق انتصارات على اليابسة

ضد الغارات املسيحية والذي كانت ) إخوان العقيدة (إنَّ استنجاد اجلزائريني باألتراك 
حمصلته بروز القوات البحرية اجلزائرية وقيامها بالعديد من املواجهات والغارات يف عرض البحر، 
جيعلنا نعتقد أن القوة العسكرية اجلزائرية قد أوجدت من أجل الدفاع واحلرب من أجل اإلسالم 

هو ما يعين أن اإلسالم يف اجلزائر شكل اإليديولوجيا اليت ، و)٢٣٧(أوال ومحاية األندلسيني ثانيا
تأسس عليها اجليش اجلزائري، كما شكل أيديولوجية الدولة الناشئة، باعتبار أنَّ القوة العسكرية 
سبقت نشوء الدولة، بل كانت سبب بروزها، وهو ما جعل اإلسالم يف اجلزائر عبارة عن دين 

 .ئريون يقدمون اإلسالم على الوطنوهوية يف نفس الوقت، وجعل اجلزا
 اإلسالم والقوة العسكرية اجلزائرية . ٣

مع بداية القرن السادس عشر، أي مع بروز األتراك على الساحة اجلزائرية حتول اإلسالم 
 للقوة العسكرية اجلزائرية فالعمل العسكري كان دائما عرب تاريخ الدولة مرتكزا على ةكأيديولوجي

العقيدة اإلسالمية،فبها وألجلها كانت القوات العسكرية اجلزائرية حتارب عقيدة واضحة وهي 
وميكننا أن حندد منطلقات البحرية اجلزائرية مع ظهور .وبتلك العقيدة تكونت الدولة والوطن 

 :)٢٣٨(العثمانيني على ساحة املسرح اجلزائري  يف ثالث قضايا وهي
وا من ديارهم، وجرت حماوالت  هناك اخوة يف العقيدة قد ظلموا وشردوا وأخرج-

 .إخراجهم من دينهم فواجب نصرة املسلم دفع اجلزائريني إىل إنقاذهم 

                                                 
  ٩٣     ص٢٠٠٠، منشورات مؤسسة الشروق، القبة املؤسسة العسكرية اجلزائرية والشرعية خالد عمر بن ققة، 236
  .    ٩٤ نفس املرجع، ص237
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 ).اإلسالم، املسيحية( يف ثنائية  متظهر الصراع األورويب-
 إىل جمرد رد فعل، وذلك بغزو تغورهم، لتجنب هجماهتم،  العمل على حتويل األوروبيني-

 .وإضعاف قوهتم  
عمار الفرنسي إىل اجلزائر، قامت العديد من املقاومات أخذت كلها  ومع دخول االست

كون جيشا نظاميا "الطابع الديين، وأوهلا وأغناها من حيث التجربة مقاومة األمري عبد القادر الذي 
ومن اإلعالن األّول يتبني أنَّ اجليش كان إسالميا،فقد جاء يف املنادة األوىل ... مهمته خدمة الدولة

ليبلغ الشاهد منكم الغائب أنه "اق بأمر األمري ما يؤكد ذلك، حيث نودي يف األسواق يف األسو
صدر أمر موالنا ناصر الدين بتجنيد األجناد وتنظيم العساكر من كافة البالد، فمن أراد الدخول 

 .)٢٣٩("حتت اللواء احملمدي، ويشمله عز النظام، فليسارع إىل دار اإلمارة، مبعسكر
 وتكوين اجليش واملقاومة والدولة، والسياق التارخيي العام جعلت اإلسالم إنَّ طبيعة نشأة

 .يف اجلزائر، يتحول إىل وطن وهوية ومطلبا سياسيا وعقيدة للجيش والشعب والدولة 
ولقد استطاعت اجلزائر أن تصل إىل أوج قوهتا على الساحة العاملية بفضل انتظام اجلميع، 

رة اإلسالم،حيث شكل هذا األخري مرجعية، وهدف اجلميع، اجليش، الشعب والدولة داخل دائ
 .فخف بذلك الصراع الداخلي وتوجه اجلميع جملاهبة املخاطر اخلارجية 

 عمال مزاجيا  – حسب رأي املؤرخني –إنَّ ميالد مجهورية جزائرية عسكرية مل يكن  «
 احلرية للتصرف يف ، الذي كان له مطلق"الداي"وإمنا عمال دستوريا، حيث كان يتم انتخاب 

شؤون األيالة، أي أن العمل العسكري هو الذي حيقق العدل، وهذا عكس ما نعيشه اآلن، حيث 
  .)٢٤٠(» خناف من السلطة العسكرية لقناعتنا بظلمها

إنَّ الزلزال الذي عرفته اجلزائر يف العقد األخري، سببه حماولة البعض فصل املؤسسة 
لقد ثبت عرب تاريخ . طارها الديين، الذي هو سبب وجودها العسكرية اجلزائرية عن بعدها وإ

اجلزائر احلديث أنَّ الدين عامل انصهار وتوحد للمجتمع اجلزائري، فكلما كان الفعل اإلنساين 
كلما مت "، وحقائق التاريخ تؤكد أنه )اآلخر املسلم(منطلقا من مرجعية دينية كلما زاد تقبل اآلخر

م تثقيف اجليش ثقافة دينية، كلما وحدت الصراع بني العسكريني، االستغناء عن الدين، أو عد
واجلماعات الدينية، صحيح أنَّ هذه كانت قليلة يف املاضي،وهي يف احلاضر ويف سنواتنا هذه أكثر 
                                                 

  .١٣٨نفس املرجع ،ص 239
  . ٩٧ نفس املرجع، ص240



 155

وضوحا لكنها قاعدة عامة، والذين قرؤوا تاريخ اجلزائر يعرفون ذلك،ورمبا هلذا السبب يعمل 
  )٢٤١(."زائري لتظل التجارب بعيدةالبعض على طمس التاريخ اجل
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 الدميقراطية يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق:  املبحث الثالث
 مرحلة الثورة املسلحة. ١

  على مستوى النصوص. ١,١
ثالثة نصوص ومواثيق اعتربت ) ٦٢-٤٥(ميكننا أن نرصد خالل مرحلة الثورة املسلحة 

 : اجلزائر عموما وهي حمطات فاصلة يف تاريخ الثورة وتاريخ
 .٥٤ بيان أول نوفمرب -
 . وثيقة مؤمتر الصومام -
 . ميثاق طرابلس -
 بيان أول نوفمرب . ١,١,١

يعترب بيان أول نوفمرب التارخيي الوثيقة الرمسية األوىل اليت حددت األهداف الكربى للثورة 
مة دولة دميقراطية اجتماعية املسلحة ، حيث اهلدف الرئيس هلذه الثورة هو إحراز االستقالل وإقا

ورغم ميل البيان إىل جعل جبهة التحرير الوطين .تضمن االستقالل واملساواة جلميع شرائح الشعب 
حركة التجديد الواجب  القيام هبا سوف تقوم حتت "إطاراً جيمع كل اجلزائريني، حيث أكد أنَّ 

ني من خمتلف احلساسيات واالجتاهات توجيه جبهة التحرير الوطين اليت تفتح اجملال لكل اجلزائري
 .)٢٤٢("السياسية لالندماج يف حرب التحرير بدون أية حساسية

إال أنه توفر على قدر كبري من املرونة والشمولية جعلته إىل اليوم حمل إمجاع كافة مكونات 
الشعب اجلزائري، حيث تضمن إقامة دولة جزائرية ذات سيادة دميقراطية واجتماعية يف إطار 

 .بادئ اإلسالمية امل
 وثيقة مؤمتر الصومام .٢,١,١

أهم ما جاء به مؤمتر الصومام هو التمييز وألول مرة منذ بداية الثورة بني السياسي 
أولوية "والعسكري، حيث كان عبان رمضان وراء وضع مبدأين هامني يف وثيقة الصومام ومها 

ما جعل املؤمتر من أهم شروط وقف ، ك"أولوية الداخل على اخلارج"و" السياسي  على العسكري
إطالق النار االعتراف جببهة التحرير الوطين كتنظيم وحيد ميثل الشعب اجلزائري ويتفاوض بامسه 

كفاح الشعب يسعى إىل إقامة مجهورية جزائرية دميقراطية واجتماعية،وليس إقامة " وأكد بأن 
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ة اليت تنص على التقيد باملبادئ  وهو ما يعين حذف الفقر)٢٤٣(" دولة ملكية أو دينية مطلقة 
اإلسالمية واملتضمنة يف بيان أول نوفمرب، وقد نتج عن املؤمتر مؤسستني يف غاية األمهية ومها اجمللس 

 .الوطين للثورة اجلزائرية، وجلنة التنسيق والتنفيذ واليت تشكلت من الداخليني فقط 
 ميثاق طرابلس . ٣,١,١

يق أهداف الثورة الدميقراطية الشعبية البد من حزب لتحق" نص ميثاق طرابلس على أنه 
حتويل جبهة التحرير إىل حزب سياسي أصبحت ضرورة ملحة للسري إىل .. مجاهريي قوي وواعي 

 .)٢٤٤("احلزب البد أن يضم كل الشرائح االجتماعية لألمة لتحقيق أهداف الثورة.. األمام 
 مرجعيتها يف ميثاق طرابلس، وقد إن فكرة احلزب الواحد الذي يقود البالد قد وجدت"

تعزز هذا املشروع بإقرار أنَّ رئيس احلكومة وأعضائها البد أن يكونوا أعضاء يف احلزب، وأن 
رئيس اجلمهورية ال بد أن يكون يف املكتب السياسي، وأغلبية النواب البد أن يكونوا حتت تأطري 

 .)٢٤٥("احلزب
ة االجتماعية أي دميقراطية احلزب الواحد لقد تبىن ميثاق طرابلس ما عرف بالدميقراطي

 .الطالئعي املرتبطة بالطبقات احملرومة، واملتبلورة يف إطار االجتاه االشتراكي 
 على مستوى املمارسة امليدانية .٢,١

 قد جسدت فكرة القيادة اجلماعية للعمل الثوري املسلح، ١٩٥٤    رغم أنَّ ثورة نوفمرب 
وم على مراكز النفوذ والقوة، لقد جاء إعالن الثورة من طرف عسكريي إالَّ أهنا متيزت بصراع حمم

املنظمة اخلاصة كحسم هنائي للصراع السياسي العقيم بني املركزيني واملصاليني، وقد تشكلت منذ 
ذلك التاريخ أحد أهم خصائص النظام اجلزائري، وهي حسم اجليش يف الصراعات اليت هتدد 

عسكري للسياسي، وقد استمر هذا التقسيم حىت بني الثوار أنفسهم البالد، كما عززت احتقار ال
وذلك من خالل بروز أولوية السياسي على العسكري اليت حاول عبان رمضان فرضها داخل 

 .مؤمتر الصومام لكنه دفع حياته بعد ذلك مثنا هلذه احملاولة 
 الداخل على كما فتحت قرارات مؤمتر الصومام األخرى ممثلة خاصة يف مبدأ أولوية

اخلارج ملزيد من الصراعات واألزمات، وقد وصلت الصراعات يف بعض األحيان إىل درجة 
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 جماهد إىل تونس ٤٠٠٠ بإرسال cceهدد عبان رمضان بوصفه منسق " استعمال العنف، حيث 
 ).٢٤٦(" الصومام رملعاقبة وتصفية كل من رفض قرارات مؤمت

 لة الدميقراطية يف عهد حكم أمحد بن ب.   ٢
 على مستوى النصوص. ١,٢

مع اقتراب إعالن االستقالل ازداد الصراع على السلطة بني الزمر ومراكز القوى داخل 
الثورة، وكان أهم املتنافسني على احلكم جيش احلدود بقيادة هواري بومدين واحلكومة املؤقتة 

 .باإلضافة إىل الزعماء التارخييني أصحاب الشرعية التارخيية
" والذي كان يتوفر على " جمموعة وجدة"ىل جيش احلدود واملعروف تارخييا بـ بالنسبة إ

 ألف جندي موزع على احلدود يف كل من تونس واملغرب ٣٥جيش متجانس يقدر عدده بـ
 فإن ما ينقصه لالستيالء على السلطة بعدما توفرت له القوة العسكرية الضرورية هو )٢٤٧("األقصى 

بومدين قائد األركان ليس من قدماء املنظمة اخلاصة وال هو من التسع الشرعية التارخيية فهواري 
إىل التحالف مع أبرز الوجود " بومدين " التارخييني ولذلك جلأت جمموعة وجدة ممثلة يف زعيمها

وكان ".والذي صورته الصحافة املصرية والعربية كزعيم أول للثورة " أمحد بن بلة " التارخيية وهو 
 دخول جيش احلدود العاصمة وتعيني بني بلة ٦٢اع والذي عرف بأزمة صيف نتيجة هذا الصر

 .رئيساً للبالد 
" ظهور أول دستور للجزائر املستقلة وهو " بن بلة " على مستوى النصوص عرف عهد 

 . عن ميثاق اجلزائر١٩٦٤كما أعلن سنة " ١٩٦٣دستور 
  ١٩٦٣دستور . ١,١,٢

س، حيث أكد على الدميقراطية يف إطار احلزب وقد استوحي يف جممله من ميثاق طرابل
أعطى هامشا كبرياً للحرية ١٩٦٣رغم ذلك فإن دستور . الواحد من خالل دجمها باالشتراكية

حيث دعى إىل محاية حرية الصحافة ووسائل اإلعالم وحرية التعبري واالجتماع كما مسح بتكوين 
 .الس املختلفة اجلمعيات،وأعطى السلطة للشعب من خالل ممثليه يف اجمل
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 ١٩٦٤ميثاق اجلزائر . ٢,١,٢
 لينتقد التعددية احلزبية ويعطي فهما خاصاً للدميقراطية من خالل ٦٤جاء ميثاق اجلزائر

 بوضوح أنَّ مبدأ احلزب الواحد هو قرار ٦٤وقد نص ميثاق . وضعها يف إطار احلزب الواحد 
 طرابلس الذي أقر مبدأ احلزب الواحد، إن برنامج" تارخيي، مت تداوله من خالل برنامج طرابلس 

يستجيب لإلرادة العميقة للجماهري الكادحة يف احملافظة على مكاسب التحرير وضمان مواصلة 
كما يقدم امليثاق مقاربة للدميقراطية من خالل ربطها باالختيار االشتراكي للبالد، . )٢٤٨("الثورة 

لشكلية، تعرب النقابات واملنظمات عن مصاحل يف جمتمع الدميقراطية ا"... حيث يؤكد صراحة أنه 
كتل متعددة، ومتناقضة أما يف اجملتمع السائر حنو االشتراكية فإن تعدد اهليئات يستجيب فقط 
للخاصيات لكل فئة من السكان ولضرورة مضاعفة إمكانيات حركة احلزب يف عمله لتعبئة 

 .)٢٤٩("اجلماهري
 ن بلةاملمارسة السياسية خالل فترة حكم ب. ٢,٢

من وضع " هواري بومدين " استطاع جيش احلدود ممثال يف جمموعة وجدة وزعيمها 
" أمحد  بن بلة"على رأس السلطة يف البالد، فأصبح بالتايل شريكه يف احلكم، لكن " أمحد بن بلة "

فأخذ يشق طريقه حلصر كل السلطات .مل يكن لريضى بدور شكلي ومبن يشاركه يف صنع القرار 
فنجح أوال يف فرض خيار احلزب الواحد ورفض . بعاد منافسيه إىل األطراف واهلوامش بيده، وإ

التعددية السياسية اليت نادت هبا بعض األمساء التارخيية، مث سارع إىل إقصاء رئيس املكتب السياسي 
سلطة حمترمة ال تقبل التحدي من أي "، مربرا قراراه حباجة اجلزائريني إىل "حممد خيضر"للحزب 

 . وبالتايل حتول احلزب إىل جمرد واجهة للسلطة)250("سلطة أخرى
إنه رغم وجود بعض النصوص يف الدستور اليت تؤكد على دعم احلريات األساسية إىل أنَّ 

عمل على متثل السلطة شخصيا فقام بتجميد الدستور بعد ثالثة عشر يوما "الرئيس أمحد بن بلة 
 حبجة املخاطر اخلارجية والداخلية ٠٣/١٠/١٩٦٢ ، وذلك يف)٢٥١("فقط من شروعه يف السريان

 .اليت هتدد اجلمهورية الفتية، وبذلك استطاع أن يضم كل السلطات إليه

                                                 
 .١٠٧، ص ١٩٦٤، ١٩٦٤امليثاق الوطين ،  جبهة التحرير الوطين248
 .١٠٧  نفس املرجع ص249
 .١٠٤، مرجع سابق ص طية يف اجلزائر، مستقبل الدميقراإمساعيل قرية وآخرون   250
 .١٠٤ نفس املرجع، ص251



 161

 الدميقراطية يف عهد هواري بومدين.  ٣
 انقلبت السلطة العسكرية على السلطة الفردية الزعيمية  ألمحد بن ١٩٦٥ جوان ١٩يف 
شخصت يف جملس الثورة " شرعية ثورية " لة وليحكم باسم إىل رئاسة الدو" بومدين" بلة ليصل 

، حكم على أحدهم باإلعدام، اغتيل اثنان، أو ٢٦من أعضائها الـ"تناقص أفراده مع مرور األيام 
 سعيد عبيد، أمحد مدغري، اثنان ماتا يف حادثني العقيدان - وهو أمر أخطر–دفع إىل االنتحار 

اهلجرة بومعزة، على حمساس، وقايد أمحد،وسبعة ضبطت  إىل اثالثة اضطرو" شابو"و" عباس"
وآخرون صدهتم اإلغراءات .. دعلي منجلي، حممدي السعي أنفاسهم أمنيا يوسف خطيب،

 )٢٥٢("املادية
، حيث جملس الثورة هو ١٩٧٦ إىل ١٩٦٥ لقد عرفت اجلزائر مرحلة الالدستورية من -

ارضة ضد نظام بومدين وسعيا منه لسد الفراغ اهليئة العليا يف البالد، وعندما اتسعت دائرة املع
الدستوري وإعطاء شرعية جديدة لنظامه بعد أن استنفذت الشرعية الثورية أغراضها، قرر إعداد 

وقد جاء امليثاق والدستور . ميثاق وطين جديد ودستور جديد يتبعان بانتخابات رئاسية وتشريعية 
سيد سياسة التنمية املعتمدة أساسا على النهج ليؤكدا على األمهية الكربى لدور الدولة يف جت

 فصال كامال للحريات األساسية، وحقوق اإلنسان، كما ١٩٧٦االشتراكي، وقد خصص دستور 
 .تضمن حرية التعبري والتفكري واملعتقد وجعلها مكفولة للجميع 

 أن  يرى أن املواطن لكي يستطيع أن ميارس الدميقراطية، جيب بومدين ولقد كان الرئيس
يتمتع باحلرية، واحلرية ال تقتصر على اجلانب السياسي ولكنها متتد أساسا إىل اجلانب االقتصادي 

 .٢٥٣واالجتماعي والثقايف
وعلى ضوء هذه النظرة تصبح الدميقراطية جمرد فولكلور هزيل بالنسبة للعاطل عن العمل أو 

 دولة حتمي حقوق كل مواطن املريض أو اجلاهل، وهي أيضا طريق إىل الفوضى إذا مل تكن هناك
 .وتسهر على قيامه بواجباته

مث إن الدميقراطية ليس جهازا إلكترونيا ميكن شراؤه من اخلارج كأي ثالجة أو تلفاز 
ويبدأ املرء يف استعماله مبجرد احلصول عليه، ولكنها ممارسة هلا قواعدها وأساليبها اليت جيب أن 

                                                 
   Algérie actualité  22.28 octobre 1992 : هذه إجابة  العقيد طاهر زبريي يف حوار مع صحيفة وطنية أنظر كانت  252

 :نت من املوقع االلكتروين. انظر حوار حمي الدين عميمور مع اجلزيرة 253
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E66552CA-0468-482E-9B2E-D0635365A456.htm 
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كل هذا فإن نظام  ولكن رغم .االهتا ويدرك ضوابطهايفهمها املواطن ويتفهمها، ويستوعب جم
 .احلكم يف عهد بومدين كان أحاديا زعيميا، مل يعطي أدىن هامش للحرية واملعارضة

 الدميقراطية يف عهد الشاذيل بن جديد . ٤
  التحول الدميقراطيل مرحلة ما قب١,٤

 اجليش يعني بن جديد رئيسا للدولة. ١,١,٤
ازداد التنافس والصراع على من خيلفه "هواري بومدين "مع ازدياد املرض على الرئيس 

كرئيس للجمهورية، يف هذه الفترة يظهر فريقان رئيسيان يتصارعان على السلطة، الفئة األوىل 
ير وكانت تدعوا إىل الدعم واحملافظة املسؤول السامي يف جبهة التحر" حممد الصاحل حيياوي"تؤيد 

وزير " عبد العزيز بوتفليقة" "على االجتاه االشتراكي ومحاية ما حققته الثورة، الفئة الثانية تؤيد 
" بومدين " بعد إعالن خرب وفاة . وتنادي باإلصالحات وفتح اجملال للقطاع اخلاص اخلارجية،

بتويل منصب رئاسة الدولة بالنيابة ملدة " بح بيطاط را" اجتمع اجمللس الشعيب الوطين ليكلف رئيسه 
 جيتمع رابح ١٩٧٨ ديسمرب ٣١يف ." ١٩٧٦ يوما كما ينص على ذلك دستور ٤٠ال تتجاوز 

 .)٢٥٤("الدستوري بيطاط باإلطارات السامية يف اجليش الذين يؤكدون له تعلقهم ومتسكهم باإلطار
قاصدي مرباح، " ر، وضع على رأسهاعضوا باإلعداد للمؤمت) ٣٧(وكلفت جلنة مكونة من 

 .وكانت السيطرة يف هذه اللجنة للمؤسسة العسكرية 
وبعدما اشتد الصراع  بني أنصار حيياوي وأنصار بوتفليقة حسم اجليش الصراع يف األخري 

ويعني العقيد بن جديد غري املعروف للعامة ."بإبعاد كال الشخصيتني لتجنيب النظام خطر االنقسام 
وكان اجليش قد عني بن جديد منسقا عسكريا له أثناء مرض الرئيس بصفته .. بومدين كخليفة ل

أكرب الضباط العسكريني سنا ورتبة،تلخصت مهمته يف احلفاظ على وحدة قيادة املؤسسة العسكرية 
ومل يبق أمام مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطين إالَّ تزكية بن جديد كمرشح لرئاسة اجلمهورية 

 اجليش يف أمر اخلالفة، وبذلك ينهزم حزب جبهة التحرير املمثل السياسي أمام بعدما حسم
 .)٢٥٥(العسكري ويعني الشاذيل بن جديد رئيسا للجهورية

                                                 
254 - Abdelkader yefsah, la question de pouvoir en Algérie, Alger :ENAP.1990.p314. 

 .١٩١، دار املعرفة اجلزائر ص اجلزائر يف دوامة الصراع بني العسكريني والسياسيني،  رابح لونيسي - 255
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 ١٩٨٦ميثاق . ٢,١,٤
مع بداية عقد الثمانينات برزت واشتدت املعارضة السياسية مبختلف توجهاهتا 

 فقام بتسليط الضوء على مكونات اهلوية ١٩٨٦، والحتواء هذه املعارضة جاء ميثاق ةاأليديولوجي
الوطنية، فركز على قضايا اإلسالم والثقافة والتاريخ إرضاء للمعارضة اإلسالمية واملعارضة الرببرية 

 .يف منطقة القبائل
 على ربط الدميقراطية باالشتراكية،وأعطى هلا ثالثة مضامني سياسية ١٩٨٦وأبقى ميثاق -

تأمني البعد الدميقراطي .. لية، حماربة اإلقطاع وحتقيق املضمون الشعيبمناهضة اإلمربيا " .. يوه
كما أكد امليثاق على . )٢٥٦("يتعلق بتصفية بنيات ما قبل الرأمسالية بكل جوانبها البالية الرجعية 

 .وحدوية احلزب وجعل منه األداة األوىل والفعالة لتسيري البالد
 املمارسة السياسية قبل التعددية . ٣,١,٤

 على رأس الدولة، قام بإبعاد هرهينة بني يدي من أتوا ب" بن جديد"كي ال يكون الرئيس 
مراكز القوى والشخصيات الفاعلة يف النظام كما فعل سلفه الرئيس بومدين وكما حاول أن يفعل 

 .دون يتمكن من ذلك " بن بلة " الرئيس األسبق 
من العسكري الذي لعب دورا مسؤول األ" قاصدي مرباح " بإضعاف " بن جديد" قام 

بارزا يف تعيني الرئيس حيث نقله إىل منصب إداري بوزارة الدفاع، مت عينه وزيرا للصحة مت 
الصناعة مث الفالحة وبعد أحداث أكتوبر عينه رئيسا للحكومة مث أبعده هنائيا عن سرايا النظام، 

-.. السالم، بوتفليقة، حيياويكما استطاع بن جديد إبعاد الشخصيات القوية األخرى بلعيد عبد
 .حتت أسباب وحجج خمتلفة 

 لقد استطاع بن جديد التوسيع من جمال صالحياته، واستطاع أن يفرض قبضته على -
أمينا عاما للحزب، لكن كل ذلك " شريف مساعدية " حزب جبهة التحرير الوطين وذلك بتعيني 

 قوة خاصة املعارضة اإلسالمية  واملعارضة الرببرية، مل يزد األمور إالَّ تعقيدا، ومل يزد املعارضة إالَّ
 عنه ظهور أحداث خطرية مل تشهدها البالد من قبل كان أمهها أحداث الربيع جوهو ما نت

 وأحداث قسنطينة سنة ١٩٨٢،وجتمع اإلسالميني باجلامعة املركزية سنة ١٩٨٠األمازيغي سنة 
١٩٨٦. 

                                                 
 .٥٢، ٥١،  اجلزائر ص ١٩٨٦ الوطين  جبهة التحرير٨٦ امليثاق الوطين - 256
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تفتحا نتج عنه بروز فئة برجوازية صغرية كما سلك الرئيس بن جديد هنجا اقتصاديا م
 . شكلت قوة حقيقية، وكان هلا تأثري بالغ على جمرى األحداث يف ما بعد

 حناول التطرق ١٩٩٦و١٩٨٩وقبل تناول الوثيقة الدستورية الثالثة والرابعة ممثلة يف دستور 
ة السياسية والتغريات قبل ذلك إىل األجواء اليت عرفتها اجلزائر قبل الولوج إىل مرحلة التعددي

 .  يف دفع عجلة التغيري١٩٨٨ أكتوبر ٠٥العميقة اليت عرفتها البالد وتأثريات انتفاضة 
 التحول الدميقراطي يف اجلزائر . ٢,٤

 إعالن التعددية السياسية وقيام ١٩٨٩عرف العهد الثاين حلكم الشاذيل بن جديد منذ 
 ١٩٨٦قد متيزت هذه الفترة من تاريخ اجلزائر وذلك منذ التجربة الدميقراطية التعددية يف اجلزائر، و

بأزمة اقتصادية خانقة كان من أهم أسباهبا تدهور أسعار احملروقات وظهور بوادر األزمة 
االقتصادية العاملية، وقد كان هلذا الوضع املأزوم انعكاسات كربى على اجلانب االجتماعي حيث 

 وانتهى هذا االختناق االقتصادي واالجتماعي، بانفجار جتاوزت البطالة املليون عاطل عن العمل،
 . ١٩٨٨أحداث أكتوبر 

 :الظروف االقتصادية واالجتماعية .١,٢,٤
الخنفاض سعر " أزمة إقتصادية خانقة،حيث كان ١٩٨٦عرفت اجلزائر ابتداء من سنة 

ات من العملة الصعبة،فقد كانت عائد%٤٠ خسائر كبرية قدرت حبوايل ١٩٨٦البترول سنة 
 مليار ٧,٦٥ إىل ١٩٨٦ مليار دوالر واخنفضت سنة ١٢,٧ تقدر حبوايل ١٩٨٥البترول سنة 

،هذه الوضعية أحدثت خلال وارتباكا كبريين على اجلهاز االقتصادي، الذي عجز على )٢٥٧("دوالر
إختاذ املبادرات الالزمة، إذ أصبح هذا اجلهاز يقتصر فقط على التسيري اليومي للشؤون اجلارية، 

 . )٢٥٨(رجع هذا بدوره إىل طبيعة التسيري املركزي وارتباط املؤسسات الوطنية باهليئات املركزية وي
أمام هذه الوضعية اضطرت احلكومة، إىل زيادة الديون اخلارجية وهو ما جعل السلطة 
مضطرة إىل ختصيص نسبة كبرية من عائدات البترول إىل تسديد الديون وفوائدها اليت ارتفعت 

ثريا يف هذه السنوات، يضاف إىل ذلك أنَّ القروض اليت حتصلت عليها اجلزائر ذات أجل قيمتها ك

                                                 
 .٤٢، ص١٩٨٩ سبتمرب ،برنامج حكومة قاصدي مرباحاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة احلكومة،   257
 .٥نفس املرجع ص  258
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 إىل ثالث سنوات سنة ١٩٨٦قصري، فقد اخنفضت مدة متوسط تسديدها من تسع سنوات  سنة 
٢٥٩(١٩٨٩(. 

وقد كان للتحوالت االقتصادية آثار اجتماعية بالغة اخلطورة، حيث ازداد تفشي البطالة 
 ١٩٨٥ف له اجلزائر مثيال من قبل،فنسبة طاليب العمل كانت تتراوح دائما قبل سنة بشكل مل تعر

 )٢٦٠( منصب شغل كل سنة ١٤٠٠٠٠ شخص تصل اإلجابة إىل حوايل ٢٠٠٠٠٠يف حدود 
 شخص من بينهم ١٠٣٥٠٠٠ كان عدد طاليب العمل قد وصل إىل حوايل ١٩٨٩لكن سنة 

أي أنه من بني كل مخسة % ١٨,٩٨لة قدره مل يشتغلوا من قبل أي معدل بطا% ٦٦,١٤حوايل 
التدهور االقتصادي االجتماعي مع منو ا وقد تزامن هذ) ٢٦١(أشخاص شخص عاطل عن العمل 

 آالف ٤لتصل البطالة مع مطلع التسعينات إىل مليوين شخص منهم "دميغرايف متصاعد وكبري، 
هذه األوضاع )٢٦٢("  تقين٥٥٠٠٠ حاصل على شهادة ليسانس وتقين سامي و١٦٥٠٠مهندس و

املتدهورة كانت مرتعا خصبا لربوز اآلفات اإلجتماعية خاصة بني أوساط الشباب، باإلضافة إىل 
توسيع الفجوة بني األغنياء والفقراء بسبب زيادة غىن األغنياء نتيجة لالنفتاح االقتصادي وزيادة 

 .فقر الطبقات األخرى تأثرا باملناخ االقتصادي املأزوم
 هور احلاصل على كل اجلبهات كان من الضروري إحداث إصالحاتوملواجهة التد

وقد برز إىل السطح احلديث عن اإلصالحات السياسية، وعجلت انتفاضة أكتوبر  جذرية وعميقة،
 بظهور تعديالت سياسية مل تكن متوقعة، أدخلت البالد يف جتربة فريدة يف العامل العريب ١٩٨٨

 .واإلسالمي 
 والتحول الدميقراطي١٩٨٨أحداث أكتوبر . ٢,٢,٤

 بدأ يظهر رغبة كبرية ١٩٨٤مع انتخاب الشاذيل بن جديد للمرة الثانية رئيسا للبالد سنة
يف إعادة صياغة نظام احلكم بإحداث تغيريات يف منط تسيري االقتصاد اجلزائري، وهذا بالتوجه 

 قد عّجل ١٩٨٦ول سنة التدرجيي حنو اقتصاد السوق ويبدوا أنَّ االخنفاض املدوي ألسعار البتر
لكن بعض الشخصيات الفاعلة يف احلزب والدولة ذات التوجه االشتراكي . بالسري يف هذا االجتاه

واليساري مل يرضها هذا اخليار، وعملت على عرقلته بكل ما أوتيت من قوة فظهر استقطاب يف 
                                                 

 .ألول، اجلزائر، العدد ا١٩٩١ نوفمرب ٢٠،  ، عامل السياسة عبد اجمليد بوزيدي، نفط حاسي مسعود  أو اخلروج من املديونية،  259
260 Mohsen TOUMI, Algérie 1989, les cents fleurs ?arabiesN°24 decembre1988.p33 

261 HAMID SOUABER ,le chômage en Algérie,  revue statistique, n27.1990  p44.  
 . ،اجلزائر٢، ص٧٩، عدد ١٩٩٢ فيفري ٢٣، اجلزائر اليوم اجلزائرية مأخوذ من جريدة  األنباءتقرير لوكالة 262 
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رضني هلا من احملافظني الساحة اجلزائرية بني مؤيدي اإلصالحات من أنصار الرئيس بن جديد واملعا
 .  )٢٦٣(أنصار النهج االشتراكي 

 يوجه الشاذيل بن جديد خطابا ناريا وّجه خالله انتقادات الذعة ١٩٨٨ سبتمرب ١٩ويف 
فمن خالل هذا اخلطاب أشار إىل أنَّ اإلصالح الذي " جلناح اليسار، املعارض لسياسته الليربالية 
فادوا من الوضع القدمي املتميز باجلمود وبأنَّ هذه العناصر يهدف إىل حتقيقه ال يزعج إال الذين است

 .  )٢٦٤(سوف تعيق مسار اإلصالحات ولذلك فقد وجه هلا هتديدا شديد اللهجة
وقد ردت اجلهات الرافضة لإلصالحات من مؤيدي اخليار االشتراكي بالقيام بالعديد من 

 عامل، مثَّ توسعت ٨٠٠٠يت تضم االضطرابات، وكانت البداية باملنطقة الصناعية لرويبة، ال
االحتجاجات لتشمل مصانع احلراش والبويرة وأرزيو، ومصنع احلجار وكانت كل األمور تدل 

 .على أنَّ الوضع سائر حنو االنفجار 
وكان موقف االحتاد العام للعمال اجلزائريني واضحا يف معارضته لإلصالحات حيث أعلن 

أي مساس مبكتسبات ثورتنا االشتراكية وال باالستقالل السياسي، أنَّ العمال اجلزائريون لن يقبلوا ب
 .)٢٦٥(وال باالستقالل االقتصادي للبالد 

أنَّ تردى األوضاع يف البالد واشتداد املعارضة على ) ٢٦٦(يرى أمحد طالب اإلبراهيمي 
الرئيس الشاذيل بن جديد خاصة من طرف أنصار النهج االشتراكي داخل احلزب جعلته حيدث 

ففي . للقضاء على املعارضة، وفتح الباب على مصراعيه للخيار الليربايل١٩٨٨أكتوبر ٥فاضة  انت
، اجتاح آالف من الشبان كل األماكن العمومية ليقوموا ١٩٨٨منتصف هنار اخلامس من أكتوبر 

حبرق رموز الدولة مبا فيها مقرات احلزب، وهم يرددون شعارات مناوئة للسلطة احلاكمة، وقد 
 ١٥٤ أعوان من األمن وحوايل ٠٥ قتيل من بينهم ١٥٩اإلحصائيات الرمسية حوايل سجلت 

 .قتيل٥٠٠جريح، لكن األوساط الشعبية كانت تتحدث عن حوايل 
 يلقي الشاذيل بن جديد خطابا على األمة يتأسف عن النتائج ١٩٨٨كتوبر ١٠يف 

د، ويف اليوم املوايل خترج بعض املأساوية لألحداث، ويعد بإجراء تغيريات جذرية يف سياسة البال
                                                 

 .،اجلزائر٥٥،، العدد ١٩٩٢ جوان ٠١  مع أمحد طالب اإلبراهيمي، السبت  الصحوةأنظر احلوار الذي أجرته جريدة 263 
264 Kamel bouchama, le FLN instrument et alibi du pouvoir 1962-1992, Alger , édition 
dahleb , 1992, p162. 
265 Ignacio Ramonet, l’Algérie sous le choc, le monde diplomatique , n° 416, novembre 
1988, p12. 

 .٥٥، العدد ١٩٩٢ جوان ١ مع أمحد طالب اإلبراهيمي، السبت الصحوةأنظر احلوار الذي أجرته جريدة  266 
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املسريات املساندة للرئيس بن جديد، وهكذا توقفت املظاهرات بانتصار الشاذيل بن جديد، 
 .وانسحاب املعارضني لإلصالحات من مؤيدي النهج االشتراكي 

 نوفمرب، يعطي ٠٣ يعلن الشاذيل بن جديد عن تنظيم استفتاء يوم ١٩٨٨ أكتوبر ١٢ويف 
ة الفصل يف اإلصالحات املزمع القيام هبا، وقد متت صياغة مشروع التعديل دون فيه للشعب كلم

إذ مل يعلم أعضاء اللجنة املركزية للحزب هبذا املشروع إال يوم .)٢٦٧(أن يكون احلزب طرفا فيه 
 .)٢٦٨(أي تاريخ نشر بيان رئاسة اجلمهورية الذي حيدد نقاط التعديل ١٩٨٨ أكتوبر ٢٤

ري إىل التخلي عن السياسات السابقة اليت جعلت من احلزب وكانت جل التعديالت تش
القوة السياسية الطالئعية الوحيدة يف البالد، وكانت بالتايل مؤشرات التغيري اجلذرية القادمة اليت 

 ٢٨ويف . تفتح الباب حنو التعددية السياسية مباشرة بعد موافقة الشعب على التعديالت املقترحة 
يس بن جديد عن نيته لوضع حد الحتكار احلزب الواحد للمجال  يعلن الرئ١٩٨٩جانفي 

إذا كانت "السياسي، وعن الطالق النهائي مع اإليديولوجية االشتراكية حيث يصرح قائال 
التناقضات قد ظهرت يف قوانيننا ومؤسساتنا الرمسية، فهذا راجع إىل أننا أعطينا األولوية إىل 

طين برنامج، والدستور كان برنامج قانون مع كل التناقضات اليت اجلوانب اإليديولوجية فامليثاق الو
لن ميكننا التكلم عن دولة القانون إذا ظل الدستور خليط إيديولوجية وفلسفة . تنجر عن ذلك

قوانني، الدستور ال بد أن يكون نصوص قوانني تسري العالقات بني املؤسسات واجملتمع اجلزائري، 
 .)٢٦٩(نون هذا هو تعريفنا لدولة القا

وعليه قامت الرئاسة بصياغة دستور جديد يعلن الطالق النهائي مع االشتراكية، ويفتح 
الشعب للمناقشة   يف شكله النهائي إىلراجملال للتعددية السياسة، وقد قّدم املشروع النهائي للدستو

 .١٩٨٩ فيفري ٢٣والتصويت، ومتت املوافقة يوم 
 .ديدة يف تارخيها هي جتربة التعددية السياسيةوبذلك دخلت اجلزائر مرحلة وجتربة ج

                                                 
267 Abdelkader Djeghloul, le multipartisme à l’Algérienne, Maghreb Machrek, N° 127 

janvier , mars 1990, p196.  
 .١٧٠، ص١٩٩٠ اجلزائر،دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع،، النظام السياسي اجلزائريسعيد بوشعري، 268 

269 Voir EL MOUDJAHID 29 janvier 1989. 
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 مرحلة التعددية السياسية .  ٥
 دخلت اجلزائر مرحلة جديدة يف تارخيها، هي مرحلة التعددية ١٩٨٩ فيفري ٢٣بعد 

السياسية حيث ٌصوت الشعب اجلزائري على الدستور اجلديد الذي أهنى مرحلة احلزب الواحد 
 ، ولقد تطرقنا فيما سبق إىل كيفيات هذا التحول، بالتخلي النهائي عن االشتراكية

يف دفع عجلة التغيري أما اآلن فسنناقش البنية القانونية ١٩٨٨ أكتوبر ٠٥وتأثريات انتفاضة 
 . املعدل له١٩٩٦ ودستور نوفمرب١٩٨٩هلذه املرحلة، واملتمثلة خاصة يف دستور 

 ودميقراطية الفوضى١٩٨٩دستور . أ
 الذي ١٩٨٩ ميالد دستور جديد وهو دستور فيفري ١٩٨٨ر أكتوب٠٥أفرزت انتفاضة 

حق "  من الدستور ما يلي ٤٠مسح بتأسيس اجلمعيات ذات الطابع السياسي، حيث تضمنت املادة 
إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، وال ميكن التذرع هبذا احلق لضرب احلريات 

 أصبحت املعارضة السياسية ممكنة وقانونية، كما وتبعا لذلك..." األساسية والوحدة الوطنية 
 لتؤكد ٣٩-٣٦-٣١أعطى الدستور جماال واسعا حلقوق وحريات املواطنني حيث جاءت املواد 

على مكانة وأحقية حرية التعبري وإبداء الرأي، وجاء أيضا باستقاللية السلطات الثالث والفصل 
 ..بينها 

راطية على مستوى النص القانوين قد توفرت إىل حد ميكن القول أنَّ مؤشرات ومعامل الدميق
بعيد، مما جعل البعض يلقب الرئيس الشاذيل بأيب الدميقراطية احلقيقي أما على مستوى املمارسة 
السياسية فإن املرحلة أثبتت أنَّ االنتقال من نظام مشويل وأحادي إىل التعددية السياسية ليس أمرا 

لقد . وع من الفوضى واالنفالت غري املدروس والغري الواعي سهال، حيث جاء التغيري وكأنه ن
تفاقم االنفالت السياسي والثقايف واألمين وغابت هيبة الدولة وصار وضع البالد أشبه بثالثينيات 

إننا نعيش يف وسط سادت الفوضى فيه " القرن املاضي الذي عرب عنه عبد احلميد بن باديس قائال 
ى يف الدين إىل فوضى يف األخالق إىل فوضى يف االقتصاد، وزادتنا من مجيع جهاته، فمن الفوض

األيام على كل ذلك فوضى جديدة رمبا كانت أخطر الفوضات وأشدها تأثريا يف األمة، وهي 
 .)٢٧٠("فوضى التكلم باسم األمة 

                                                 
 .، قسنطينة١، ج١٢، مج ١٩٣٦، أفريل الشهاب جريدة - 270
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     وجاءت النتائج األولية للتجربة الدميقراطية  بفوز جبهة اإلنقاذ يف االنتخابات البلدية
 جانفي ١١والوالئية، مث االنتخابات التشريعية بعد ذلك ليقوم النظام بإلغاء املسار االنتخايب يوم 

 اإلسالمية لإلنقاذ واعتقال قادهتا، واتبعت جبهة اإلنقاد املبدأ الذي اختاره ة وحظر اجلبه١٩٩٢
ر إىل املواجهة فقامت بإظهار معارضتها يف الشارع لينتهي األم" املغالبة " رئيسها وهو مبدأ 
 . املسلحة الشاملة

وقد اعتمدت السلطة آنذاك على حماولة بناء قطب دميقراطي علماين متجاوزة بذلك 
لكن هذا االختيار أثبت ) FIS-FFS-FLN(اجلبهات الثالث اليت فازت باالنتخابات امللغاة 

ة قيام دميقراطية تعادى فشله ألنه يقوم أوال على إقصاء تيار واسع من شرائح اجملتمع، وثانيا صعوب
 ).اإلسالم(أحد املقومات املهمة للشعب اجلزائري 

 االنتقائية والدميقراطية١٩٩٦دستور . ب
 الساري العمل به، هو الوثيقة الدستورية الرابعة يف تاريخ اجلزائر ١٩٩٦ نوفمرب٢٨دستور

حيث  ١٩٨٩، وقد جاء معدال لدستور)١٩٦٣،١٩٧٦،١٩٨٩: حيث سبقه دستور( املستقلة
 .حافظ على اقرار التعددية السياسية، واستقاللية السلطة القضائية، والفصل بني السلطات

لكن خيتلف هذا الدستور عن سابقه يف كونه وضع بعض النصوص املقيدة للمبادئ 
الدميقراطية، حيت أعطى صالحيات واسعة لرئيس اجلمهورية، تتجاوز صالحيات اهليئة التشريعية 

-"جملس األمة"كما أن طريقة تشكيل.بني دورات الربملان" التشريع باألوامر"اللوالتنفيذية من خ
 جعلتها هيئة تابعة لرئاسة اجلمهورية، ويرى بعض احملللني أن السلطة اليت -الغرفة الثانية الربملانية

يتمتع هبا رئيس اجلمهورية على حساب املؤسسات الدستورية األخرى تتسع لتشمل األحزاب 
 .)٢٧١(" بنا إىل النظام األتاتوركيعوهو ما يرجالسياسية 

أما على مستوى املمارسة الفعلية فإننا جند انعكاس االحنصار الدميقراطي على مستوى 
النصوص جمسدا على مستوى الفعل السياسي، فعندما تصبح بعض املبادئ الدميقراطية األساسية 

 عبارة عن أمر مزاجي انتقائي، تصبح كحرية التعبري، وحرية إنشاء األحزاب واجلمعيات اخلريية
للدكتور أمحد طالب "حركة الوفاء والعدل"املمارسة الدميقراطية غري سليمة، ولعل رفض اعتماد

للسيد سيد أمحد غزايل، خري مثال على االنتقائية واملزاجية يف " اجلبهة الدميقراطية"االبراهيمي و
                                                 

271 Maurice Duverger, les partis politique, sciences politique, .Paris ,9eme ed, 
A.Colin,1976.P374. 
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 قإن إعادة التكييف القانوين ال يطب" داخلية بقولهتطبيق املبادئ الدميقراطية وهو ما أكده وزير ال
 .)٢٧٢("بالطريقة نفسها على مجيع األحزاب بل إن تطبيقه سيختلف من تشكيلة إىل أخرى

إن هذه املزاجية واالنتقائية يف تطبيق املبادئ الدميقراطية تعرب عن الوضعية اليت آلت إليها 
". الدميقراطية املقيدة " أو " الدميقراطية االنتقائية " املمارسة الدميقراطية، وهو ما ميكن تسميته بـ 

لقد عاشت اجلزائر بعد إلغاء املسار االنتخايب يف ظل  سلطة أوليغارشية متحالفة مع النخب 
العلمانية وبقايا حزب الطليعة االشتراكية، وبعض رموز اليسار يف اجلزائر، وقد حاولت إسكات 

ونظرا لضغوط خارجية وداخلية . ة أنصار احلزب احملظور واستئصال املخالفني يف الرأي خاص
وبروز مناخ دويل ال يتسامح مع األنظمة الديكتاتورية، وأمام االنسداد الكبري خليار االستئصال، 

 إىل رسم خريطة )٢٧٣(وحتول اخليار الدميقراطي إىل اخليار الوحيد املتاح، جلأت السلطة الفعلية
دميقراطية " ا من إقامة دميقراطية شكلية، أوما ميكن تسميته بـ سياسية للواقع اجلزائري متكنه

حبيث يبقى القرار السياسي بيد خنب حمددة تتحكم يف موازين القوى، وتسيطر على " األسياد
مراكز القوى احلقيقية داخل النظام فال تؤثر التعددية واالنتخابات يف تغيري النظام وتوزيع السلطة 

جملتمع وخنبه املختلفة، وال تؤثر يف توزيع الثروة الوطنية توزيعا عادال وتطبيقاً السياسية بني تيارات ا
هلذه السياسية،فقد الحظنا حماوالت التضييق واحملاصرة، وحماوالت التفجري اليت عاشتها األحزاب 

إىل " حركة النهضة"  انشطار ١٩٩٩، حيث عرفت سنة "دميقراطية األسياد " املعارضة لـ  
ويف كل مرة " حزب البديل"ا عرفت جبهة القوى االشتراكية نفس املصري بظهور شطرين، كم

أخذ املبادرة وتأكيد استقالليتها عن األجهزة جتد نفسها "حتاول قيادة جبهة التحرير الوطين 
 .    حماصرة ومهمشة، بل ومهددة بالتجميد واحلل
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1997, p46.  
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 القوى السياسية والدميقراطية: املبحث الرابع
، سارعت عدة قوى وتيارات سياسية إىل تقدمي ملف ١٩٨٩بعد صدور دستور، فيفري 

طيف يف الساحة اعتمادها، حيث برزت إىل السطح العديد من األحزاب ممثلة ملختلف ألوان ال
 .اجلزائرية 

سنحاول يف هذا القسم معرفة مدى دميقراطية هذه األحزاب وهل حتمل املشروع 
الدميقراطي حقيقة، أم تستعمله كسالح وكغطاء للوصول إىل السلطة، سنحاول معرفة هل 
ر ساعدت هذه األحزاب وهذه القوى يف ترسيخ الدميقراطية يف اجلزائر، وهل ساد التسامح واحلوا

 .بينها 
لكن من الصعب فهم طبيعة ومكونات العملية السياسية يف اجلزائر دون الرجوع إىل 

 . اجلذور التارخيية لتشكلها، وإىل جذور الصراع يف اجلزائر
 االنفصال القيصري عن اجلسد االستعماري.١

ولدت دولة االستقالل يف أعقاب كفاح مرير ضد الكيان االستعماري االستيطاين الذي 
سلط على اجلزائريني بالعنف والقمع والبطش،ولعل جناح دولة االستعمار يف سحق املقاومات ت

العديدة اليت عرفتها خمتلف أرجاء القطر عزز اعتمادها على آلة القمع، وجعل العنف والبطش 
 .الوسيلة الوحيدة للتعامل مع اجلزائريني 

ت املقهورة عن نفسها وكان نتيجة العنف االستعماري عنف مضاد دافعت به الذا
وهكذا كان التاريخ االستعماري يف اجلزائر سلسة حلقات متواصلة من العنف والعنف .ووجودها

وهو ما جعل الفرد اجلزائري يتكيف مع العنف، ويتعايش معه جنبا إىل جنب، بل وميجده .املضاد 
ع شرعي عن الذات يف كثري من األحيان، ألن العنف املضاد للفرد اجلزائري هو عبارة عن دفا

 .املقهورة بآلة الدولة االستعمارية 
لقد مت أول التقاء للفرد اجلزائري مع مؤسسة الدولة احلديثة املعاصرة يف أجواء مشحونة 

الشرطة، اإلدارة، البلدية، الدائرة ( بالريبة والرفض والنفور، وهياكل هذا الكيان احلديث ممثلة يف
  .االستعماريئري، رموز وأدوات للبطش هي يف الضمري اجلمعي اجلزا...) 

وقد أدى فشل املقاومات الشعبية، وبروز خنبة وطنية يف املدن مع هناية احلرب العاملية 
األوىل، إىل ظهور صيغ جديدة للمقاومة متثلت يف العمل السياسي، لكن مع مرور الوقت، استنفذ 
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شعب باإلفالس، ليعود الشعب بعد العمل السياسي السلمي أغراضه، وأظهر عقمه، وحكم عليه ال
وعزز جناح ثورة التحرير متجيد . ذلك إىل األسلوب الذي خربه وهو النهج الثوري اجلهادي

 أجماد املاضي كلها بالعنف املضاد الذي تاجلزائري للعنف، وعّمق يف نظرته احلدية لألشياء، واقترن
 .قابل به اجلزائري اآللة االستعمارية القمعية 

 ة نوفمرب والقطيعة التامة مع النظام االستعماريثور. ١,١
مل يستسلم اجملتمع اجلزائري للواقع االستعماري، ومل يبق رهينة هذا الكيان ولكنه حاول 

 احلياة، خبلق فضاء هامشي بعيدا عن أعني الدولة االستعمارية احلارسة، حافظ طالتكيف مع مناش
له عدة املنازلة احلضارية اليت جتسدت يف ثورة من خالله على وجوده وهويته، واستكمل من خال

 ويف االنفصال اجلراحي عن اجلسد االستعماري، لقد أفضت املقاومات الشعبية واملسار ١٩٥٤
التوعوي الذي باشرته املقاومة السياسية،واجلهود اجلبارة جلمعية العلماء املسلمني إىل الوصول إىل 

، ومع كل ن عن القطيعة التامة واجلذرية مع النظام الكولونيايلاملرحلة التارخيية احلامسة ليتم اإلعال
املتعاملني واملتعاونني معه ومع كل السياسيني واحللفاء واألعوان من اجلزائريني الذين ارتبطت 
مصاحلهم الظرفية مع مصاحل الدولة االستعمارية، لقد أصبح من هذه اللحظة التارخيية كل عنف 

 ضد النظام االستعماري وضد كل من له صلة من قريب أو بعيد هبذا مهما كانت طبيعته مشروعا
 .النظام 

وانتهت صريورة هذا املنطق الذي عرفته تلك املرحلة احلرجة من التاريخ اجلزائري ليطبق 
داخل الثورة ذاهتا، فالشرعية واملكانة تعطى للفرد قياسا على درجة حترشه باملستعمر فدرجة القرب 

كان العسكريون أثناء الثورة وبعدها  وكثريا ما  هي اليت حتدد مضمون الشرعيةمن الفعل املسلح
وهو ما جتسد بعد ذلك يف الصراع حول ثنائية ..ينظرون إىل السياسيني نظرة ازدراء واحتقار

فرغم أنَّ منطق األشياء ... وأيهما أسبق وأوىل بالقيادة ) الداخل،اخلارج(و) السياسي،العسكري (
ليه يف التجارب البشرية أنَّ السياسي هو الذي خيطط ويقرر،والعسكري تناط به مهمة واملتعارف ع

 جعلت منطق األشياء خمتلف، وهو ما التنفيذ، لكن التجربة اجلزائرية أخذت بعض اخلصوصية اليت
 .١٩٦٢أدى إىل صراعات خطرية بني قادة الثورة خاصة أثناء صيف 
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 ١٩٦٢صراع األجنحة وأزمة صيف . ٢,١
 قرب رحيل القوات االستعمارية الفرنسية عن اجلزائر كان يفترض أن يتم تسليم مع

السلطة لصاحل القوى الوطنية اليت قادت عملية التحرر، وهي هنا القيادة التارخيية للثورة التحريرية، 
 مارس ١٩لكن ما حدث يف التجربة اجلزائرية أنه مباشرة وما إن مت توقيع وقف إطالق النار يف 

 حىت انطلق سباق حمموم على السلطة من اجملموعات والزمر املشكلة للثورة التحريرية، ممثلة ١٩٦٢
يف القادة امليدانيني للواليات التارخيية، باإلضافة إىل القادة التارخييني اآلخرين، وكان هدف كل 

 جوهو ما نت.جمموعة هو الوصول والسيطرة على العاصمة، ومن مثَّ بسط النفوذ على اجلزائر كلها 
 .١٩٦٢عنه ما عرف حبرب الواليات التارخيية أو ما عرف تارخييا بأزمة صيف 

لقد جاء ميالد الدولة اجلزائرية عرب عملية قيصرية عن اجلسد االستعماري وكتتويج لثورات 
متالحقة، كما برزت سلطة دولة االستقالل يف حبر من التنافس الشديد، وما اختزنه كل ذلك يف 

وهو ما  أنتج سياسيني وقادة حيسمون ) الفعل اجلهادي (جلمعي من متجيد للعنف الضمري ا
 .خالفاهتم وخصوماهتم بذات الكيفية اليت حسمت هلم األمر مع الكيان االستعماري 

وهكذا ولدت دولة االستقالل وسلطة االستقالل ال كثمرة لإلمجاع الوطين، بل كتعبري عن 
فتقدت للحد األدىن من الشرعية ومل يستطع القادة التارخييني فا.منطق القوة واحلسم العسكري 

للثورة املسلحة الذين حتملوا الكثري من التضحيات أمثال حممد بوضياف، احلسني آيت أمحد، حممد 
خيضر، كرمي بلقاسم، يوسف بن خدة وغريهم كثري من تذوق حالوة االستقالل وكان مصريهم 

 ...إما السجن أو املنفى أو احلصار 
خلّفت هذه األجواء حالة من خيبة األمل، وجعلت شرائح واسعة وكثري من األطراف اليت 

 .وجدت نفسها مهّمشة تفكر يف مسارات تارخيية جديدة إلحداث التغيري 
 إىل املعارضة الفردية واجلماعية ،السلمية واملسلحة، فلجأ لذلك جلأ بعض الزعماء التارخييني

إىل تأسيس احلزب الثوري االشتراكي مثَّ قام آيت أمحد عام  ٢٠/٩/١٩٦٣حممد بوضياف يف 
 بإنشاء جبهة القوى االشتراكية كدعامتني للنشاط املسلح املؤقت، الذي باشره على ١٩٦٤
 " احلركة الدميقراطية الثورية " أسس كرمي بلقاسم ١٨/١٠/١٩٦٧ ويف )٢٧٤("انفراد

                                                 
 .١١٦، مرجع سابق صمستقبل الدميقراطية يف اجلزائر  حممد قرية وآخرون،274
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منعت من النشاط بعد االستقالل فقد قام وأمَّا مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، اليت -
رموزها باملعارضة السلمية من خالل اخلطابة وذلك بنقد التوجهات االشتراكية للسلطة واملعارضة 

 امتدادا لعمل مجعية العلماء املسلمني ٩/٢/١٩٦٣وتعترب مجعية القيم اليت تأسست يف رمضان . معا
. 

 تنظيمه السياسي واحمليط الدويل وموقف أمَّا احلزب الشيوعي اجلزائري وبفعل طبيعة
يتميز "السلطة التكتيكي منه لوجود بعض العناصر النافذة يف السلطة واملتعاطفة معه فإنه كان 

بترخيص غري رمسي ملتابعة نشاطه مما جعله يقرر دعمه النقدي للسلطة مثَّ دعوته ال حقا لدعم 
 )٢٧٥(".هواري بومدين

 ة األحزاب السياسية والتعددي. ٢
 التعددي، وقانون اجلمعيات ذات الطابع السياسي الصادر يف        ١٩٨٩مسح دستور 

 عن اجمللس الشعيب الوطين بربوز العديد من األحزاب وصل إىل أكثر من ستني ١٩٨٩جويلية ٢
حزبا سياسيا، والكثري من األحزاب الفاعلة هي عبارة عن امتداد لألحزاب والتيارات السياسية اليت 

 .  حاضرة قبل وبعد االستقاللكانت
 :وما ميكن مالحظته حول جتربة هذه األحزاب خاصة يف بداية التعددية ما يلي

 اعتماد معظمها إن مل نقل كلها،على النقد والشتم والوعيد والتهديد لنظام احلكم -
د وجبهة التحرير الوطين ولبعضها البعض، هذا ما نلمسه عند تفحص برنامج هذه األحزاب، وعن

 .متابعة مواقفها وتصرحياهتا للصحافة املكتوبة واملسموعة وحىت يف التلفزة الوطنية
 النفور واالختالف حول الثوابت الوطنية، حيث أصبحت هذه األخرية حمل شكوك -
فاألحزاب العلمانية تدعوا إىل فصل الدين عن الدولة حيث يقول الناطق الرمسي سابقا . ومعارضة

بفضل هذا الفصل متنح حرية العبادة "أنه  -RCD–افة والدميقراطية للتجمع من أجل الثق
وممارسة الشعائر الدينية، ومحاية األماكن املقدسة، بينما جعل اإلسالم دين الدولة كمبدأ من 

    .)٢٧٦ ("املبادئ سيحدث تناقض بني الشريعة والدولة اليت تتصرف تصرفات مدنية

                                                 
   .١١٧رجع السابق ،ص امل 275
مطبعة  فرنسا و األطروحة الرببرية يف اجلزائر، ، مقتبس من كتاب أمحد بن نعمان،جلريدة الشعبمقتطفات من حوار مقران آيت العريب  276

 .٦٢،ص١٩٩١زائر، دحلب، اجل
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لالئكية أمرا خطريا للغاية وحبسب عباسي مدين فإن ويف املقابل هناك أحزاب أخرى تعترب ا
الالئكية أخطر من شعار اجلزائر فرنسية، ألهنا سياسة تعمل على متزيق ما توحد يف حق الشعب "

نور –كما ينتقد . )٢٧٧("من حيث أنَّ اجلزائر تراهبا واحد، وشعبها واحد، ورهبا واحد.اجلزائري
ري النظام ويستعمل كلمة مكافحة لتعبريه عن نقد  رئيس حزب التجديد اجلزائ-الدين بوكروح

إنَّ حزب التجديد اجلزائري يهدف إىل مكافحة النظام الذي ال يزال حيكم " النظام حيث يقول 
البالد، والقائم على املفاهيم والرجال واألجهزة اليت أنشأها لتأمني االستمرارية يف احلكم، كما 

 هلا من أهداف إىل تاليت ستؤدي براجمها أو ما صنعيعمل على مكافحة التشكيالت السياسية 
تقسيم األمة بوضع أفكار مبنية على الطبقية والتوازن الثقايف لصاحل بلدان أجنبية هلا فلسفتها اخلاصة 

 املنحل بأنه ال  FISويصرح الرجل الثاين يف. ) ٢٧٨(أو لصاحل فكرة املهدي املنتظر االستبدادية
ضحى من أجل اإلسالم، ألن التعددية هبذا املعىن تعين التفرقة والتبعية تعددية يف بالد شعبها مسلم 

)٢٧٩(. 
ويذهب اهلامشي سحنوين الرقم الثالث يف احلزب املنحل إىل درجة التعهد بإلغاء الدستور 

 وال يزال )٢٨٠(. ومنع األحزاب الالئكية واالشتراكية وتطبيق الشريعة يف حالة وصوله إىل السلطة
بالتلفزة الوطنية اجلزائرية حيث " احلدث"يذكر تصريح سعيد سعدي يف حصة الشعب اجلزائري 

خاطب رئيس جبهة اإلنقاذ أنه سيمنعه من الوصول إىل السلطة حىت وإن صوت الشعب لصاحل 
FIS . وقد خلق هذا العنف اللفظي املتبادل بني األحزاب حالة من الترقب والتوتر فتصرحيات

رب عن رفضها للتعايش فيما بينها، مما عجل باالنفجار الذي عرفته غالبية قادة األحزاب كانت تع
 لقد مهدت التصرحيات النارية لقادة ١٩٩٢ جانفي ١١البالد بعد إلغاء املسار االنتخايب يف 

األحزاب والعنف اللفظي املتبادل، مهد كل ذلك إىل العنف املسلح، حيث دخلت البالد والعباد يف 
شرات اآلالف من القتلى واألرامل واأليتام، ووضعت وحدة البالد أزمة أمنية خطرية خلفت ع

 .واستمراريتها يف خطر 

                                                 
 .١٩٨٩ ديسمرب ٢١،اجلزائر، ليوم جريدة اجلمهوريةحوار عباسي مدين مع  277
 .٦١، ص ١٩٩٠، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،١ ،جاألحزاب السياسية يف اجلزائر خلفيات و حقائق عبد العايل رزاقي،  278
 .٣ ،ص٦٧٢، العدد ٢١، السنة ١٩٩٠  جوان٢٦،،الكويت، جمللة اجملتمع حوار مع علي بلحاج  279

280 Voir El Watan du 14 out 1992.  
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ميكن إرجاع الصراع الذي نشأ بني السلطة واألحزاب، وبني األحزاب فيما بينها، 
،ميكن إرجاع كل تورفضهم للتعايش، واستعمال خطاب عنيف يف التعبري عن املواقف والسلوكيا

لقوى السياسية إىل الروح والقيم الدميقراطية، كما أنَّ هذه األحزاب هي نتاج ذلك إىل افتقاد هذه ا
للمجتمع ونابعة من الشعب، ومتأثرة بالظروف االجتماعية والتارخيية اليت سبقت اإلشارة إليها، 
فالرتوع إىل العنف واإلقصاء واحلسم بالقوة، واحلدة يف التعبري عن املواقف والسلوكيات ظلت هي 

 . العام الذي طبع الطبقة السياسية منذ االستقالل إىل غاية اليوماملزاج
بعد جتربة العنف اليت عاشتها البالد ميكننا أن نسجل بداية نضج بعض األحزاب فالتجمع 
من أجل الثقافة والدميقراطية ورئيسه سعيد سعدي، الذي دعى ودّعم إلغاء املسار االنتخايب وكان 

ة يف الساحة،نالحظ كيف شارك يف حكومة واحدة بعد رئاسيات ضد تواجد األحزاب اإلسالمي
 إىل جانب األحزاب اإلسالمية، كما نسجل التنسيق إن مل نقل التحالف الذي أقامه كل ١٩٩٩

من علي بن فليس وعبد اهللا جاب اهللا وسعيد سعدي ملواجهة التزوير يف االنتخابات الرئاسية 
الف كان قبل سنوات شيء ال ميكن حىت تصوره،  وهو تنسيق وحت٢٠٠٤ أفريل ٠٨األخرية لـ

ال للدولة البوليسية وال " كما أنَّ جبهة القوى االشتراكية اليت رفعت قبل األزمة األمنية شعار 
كتعبري عن رفضها للسلطة وجلبهة اإلنقاذ، صار زعيمها حسني آيت أمحد أكرب " للدولة األصولية

 .يس يف الوجوداملدافعني عن املصاحلة الوطنية وحق الف
كما دخلت األحزاب اإلسالمية يف مراجعات جذرية من التطرف يف اخلطاب واملمارسة 
إىل االعتدال وقد تناولنا ذلك يف فصل اإلسالم والدميقراطية أمَّا احلركة الدميقراطية واالجتماعية 

MDS ى وفيا فهو الوحيد الذي بق" اهلامشي شريف"  حزب الطليعة االشتراكية سابقا ورئيسه
 .لرتعة اإلقصاء واالستئصال 

لكن رغم كل هذه التغريات اإلجيابية إال أنَّ اإلنتخابات الرئاسية األخرية أثبتت أنَّ الطبقة 
السياسية مازالت بعيدة عن تشّرب القيم الدميقراطية، فتصرحيات سعيد سعدي مثال واليت بثت يف 

أثناء احلملة االنتخابية حيث أقسم بأنَّ عبد  ٢٠٠٤أفريل ٠٨التلفزة الوطنية قبل يوم االقتراع 
العزيز بوتفليقة لن يكون رئيسا للجمهورية تعرب بقوة عن نزعة اإلقصاء ورفض اآلخر، كما أنَّ 
رفض املرشحني لنتائج اإلنتخابات رغم نزاهتها بشهادة أنصار املرشحني أنفسهم يعرب عن ضيق 

  .ةاألفق الدميقراطي لدى زعماء األحزاب السياسي
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 خامتة 
تناولنا يف هذا الفصل واقع وتاريخ الدميقراطية يف اجلزائر،والعوائق اليت تقف حائال أمام 
تطور هذه التجربة السياسية، ومن خالل استعراضنا ملختلف املراحل  التارخيية اليت مرت هبا 

وطنية االشتراكية وانتهاء اجلزائر، منذ العهد العثماين مرورا بفترة الثورة املسلحة إىل جتربة الدولة ال
 وميكننا أن حندد النقاط اليت تناوهلا الفصل السادس ١٩٨٩بالتعددية السياسية اليت اعتمدت سنة 

 :فيما يلي
 اجلزائري ومنذ تأسيس الدولة اجلزائرية تتجاذبه قوتان، تستمد األوىل يإن الواقع السياس

 شرعيتها من القوة والسالح، وتعرف هاتان وتستمد الثانية) الشرعية الدينية( شرعيتها من الدين
 .القوتان صراعا يف حاالت السلم وحتالف اضطراري يف حاالت التعرض خلطر خارجي

األمهية الكبرية للعامل الديين يف تشكل الدولة اجلزائرية ويف توحدها، حيث يعترب الدين 
 .الثابت الوحيد الذي جيمع كل اجلزائريني

 املاضي كما يف احلاضر، بنفي الشريك يف احلكم،أي اإلميان متيز وضع الدولة عندنا يف
بالزعامة، وتأليه القيادة، هذا يف حني أن الدميقراطية يف جوهرها، وآليات ممارستها، تدور أساسا 

 .حول فكرة املشاركة يف احلكم
نسجل يف التجربة اجلزائرية الرتوع الدائم إىل احلل العسكري العنيف واللجوء إىل منطق 
القوة حلل اخلالفات السياسية فتاريخ اجلزائر احلديث هو تاريخ االنقالبات واخلروج الدائم على 
الشرعية فقد فرض اجليش اإلنكشاري سلطته الفعلية على سلطة البايات الرمسية، وملا أزداد نفوذ 

ممثلة يف رياس البحر فرضوا سلطتهم على اإلنكشاريني، كما عرفت احلركة الوطنية قبل االستقالل 
حزب الشعب الذي أسسه مصايل احلاج أكرب مسرح للسطو على الشرعية، وتواصل مسلسل 

 .اخلروج على الشرعية بعد االستقالل وإىل يومنا هذا
بعد جتربة العنف اليت عاشتها البالد ميكننا أن نسجل بداية نضج بعض األحزاب من خمتلف 

 .التيارات السياسية
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 جماالت الدراسة: املبحث األول
 اجملال اجلغرايف . ١
عيب الوطين، الواقع بشارع زيغود يوسف باجلزائر مت إجراء الدراسة مبقر اجمللس الش  

، أي غداة ١٩٦٢ سبتمرب ٢٠جرت أول انتخابات تشريعية يف اجلزائر بتاريخ وقد   العاصمة،
وكانت الغاية من إنشاء اجمللس املنتخب لعهدة مدهتا سنة واحدة، . االستقالل الوطين بأشهر قالئل

 ١٩٦٣ سبتمرب ١٠فقد مسح ذلك بإصدار دستور وبالفعل، . هي سّن القانون األساسي للبالد
وتتألف هيكلة اجمللس .س على اخلصوص مبدأ أحادية الغرفة بالنسبة للربملان اجلزائريالذي كّر

 :الشعيب الوطين من األجهزة التالية

 تعدد حالة يف بداية الفترة التشريعية باالقتراع السري وباألغلبية املطلقة يف ينتخبو  :الرئيس
 الرئيس حمددة عهدة. الوحيداملترشح اليد بأغلبية األصوات املعرب عنها يف حالة وبرفعحني، املترش

 .التشريعيةمبدة الفترة 

 الوطين من رئيس اجمللس ونواب الرئيس وأعضاء آخرين الشعيبيتكون مكتب اجمللس :املكتب
 .نواب للرئيس) ٠٩(  الرئيس وتسعةمنيتشكل حاليا املكتب ،  عند االقتضاء

،  عند بداية الفترة التشريعية، ويتم جتديده كل سنةمكتبه اجمللس الشعيب الوطين يشكّل
 قائمة بأمساء األعضاء املقترحني لشغل منصب نيابة الرئيس إعداد رؤساء اجملموعات بغرض جيتمع

 . اجمللس للمصادقةعلىوتعرض هذه القائمة 

 .ترشح هلذه املناصبالغب يف  اجملموعات اليت تربني إعدادها عن طريق التشاور يتم

 انتخاب نواب رئيس اجمللس باالقتراع السري املتعدد األمساء  يتم حالة إخفاق هذا اإلجراء، يف
 . دور واحديف

 : السياسية التاليةالتشكيالت يف الوقت الراهن مناصب نواب الرئيس بني تتوزع
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 .صب املتاحة لكل منها يبني توزيع الكتل احلزبية حسب عدد املنا٠١اجلدول رقم - 

 (05)  مناصب مخس التحرير الوطين جبهة
  (01)  واحد منصب يالتجمع الوطين الدميقراط

 (01)  واحد منصب الوطين اإلصالح حركة
 (01)  واحد منصب جمتمع السلم حركة
 (01)  واحد منصب األحرار

 :اللجان الدائمة •

يبلغ عدد اللجان .  كل سنةاتشكيالهتيتم جتديد  الفترة التشريعية، وبداية اللّجان عند تشكّل
.  تسميتها واختصاصاهتا ٣٩ إىل ٢٧ من الداخلي جلنة وحتدد مواد النظام ١٢ اجمللسالدائمة يف 

 ٣٠ و٢٠ للجنة املالية وامليزانية وبني بالنسبة عضوا على األكثر ٥٠ و٣٠ عدد أعضائها بني حيددو
 .رىاألخعضوا على األكثر بالنسبة للّجان 

بقي أن نشري أن البناية اليت تضم اجمللس الشعب الوطين قد مت بنائها يف العهد االستعماري 
وقد كان مقرا لبلدية .طوابق حتت أرضية)  ٠٣(طوابق باإلضافة إىل ) ٠٥(، وتضم )١٩١٢سنة

 .القصبة يف العهد االستعماري

 :اجملال البشري. ٢
 برملان ذي هيكل ١٩٩٦ دستور ي وهوالربملان اجلزائري حسب آخر دستور جزائر  

 . األمةجملس و الشعيب الوطيناجمللس: منيتشكلمزدوج 
 ماي ٣٠ املنبثق عن االنتخابات التشريعية اليت جرت يف  الوطين اجمللس الشعيب يضم

 مقاعد )٠٨(من بينها مثانية-مقعدا )٣٨٩( تسعة ومثاننيو ثالمثائة  وهو حمور دراستنا٢٠٠٢
 مناطق )٦( انتخابية بالداخل وستدائرة )٤٨( على مثانية وأربعنيموزعة  -خمصصة للجاليةّ

من  نسمة ٨٠,٠٠٠ ألف مثانني لكل ٠١ مقياس التمثيل املعتمد هو مقعد واحد إنّ.باخلارج
 ٤٠,٠٠٠ شرحية متبقية يفوق عددها أربعني ألف لكل )١(يضاف إليه مقعد واحد السكان 



 184

 إىل الواليات اليت مل بالنسبة ٠٤ عدد املقاعد عن أربعة يقل ويف كل األحوال، ال ميكن أن. نسمة
 .نسمة ٣٥٠,٠٠٠ بـها ثالمثائة ومخسني ألف السكانيةتبلغ الكثافة 

 : الربملانية، واألصوات املفرزة هلا كما يليتوزع املقاعدوت

 . مقعدا١٩٩ًأصوات، وحصل على  ٢٦١٨٠٠٣نال :حزب جبهة التحرير الوطين •
 . مقعدا٤٧ًوحصل على   صوتاً،٦١٠٤٦١نال : دميقراطيالتجمع الوطين ال •
 .ًمقعدا ٤٣ صوتاً، وحصلت على ٧٠٥٣١٩نالت : حركة اإلصالح الوطين •
 . مقعدا٣٨ً صوتاً، وحصلت على ٥٢٣٤٦٤نالت : حركة جمتمع السلم •
 . مقعدا٣٠ً صوتاً، وحصلت على ٣٦٥٥٩٤نالت : قوائم األحرار •

 . مقعدا٢١ًل على صوتاً، وحص 246770 نال: حزب العّمال •
 .مقاعد ٨صوتاً، وحصلت على  ١١٣٧٠٠نالت : اجلبهة الوطنية اجلزائرية •
 .واحد  صوتاً، وحصلت على مقعد٤٨١٣٢نالت : حركة النهضة •
 . صوتاً، وحصل على مقعد واحد١٩٨٧٣نال : حزب التجديد اجلزائري •
 .  صوتاً، وحصلت على مقعد واحد١٤٤٦٥نالت : حركة الوفاق الوطين •

 جملال الزمين للبحثا. ٣
أشهر على األقل ) ٠٤( واحدة منهما أربعة كل الربملان يف دورتني عاديتني كل سنة تدوم جيتمع

 تبتدئ ومارس، دورة الربيع يف ثاين يوم عمل من شهر تفتتح.األكثرأشهر على ) ٠٥(ومخسة 
 .سبتمربدورة اخلريف يف ثاين يوم عمل من شهر 

حيث يصادف هذا اليوم افتتاح الدورة الربيعية، - ٠٥/٠٣/٢٠٠٥لذلك اخترنا يوم السبت 
 لتوزيع االستمارات على عينة البحث اليت راعينا يف اختيارها -وبالتايل احلضور املكثف للنواب

 إستمارة على خمتلف الكتل ١٠٠متغري االنتماء احلزيب، واحلجم العددي للكتلة حيث قمنا بتوزيع 
 .املمثلة داخل اجمللس 
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ت بعض الصعوبة يف استرجاع االستمارات بسبب حتفظ بعض رؤساء الكتل على وقد وجد
تسهيل عملية إيصال االستمارات إىل نواب حزبه، من ذلك رد رئيس كتلة حزب العمال، الذي 
مأل االستمارة، مث رفض أن ميأل نواب حزبه االستمارات املخصصة هلم، على اعتبار أن هلم نفس 

 .اإلجابة اليت قدمها

أيام لكل كتلة برملانية لالنتهاء من توزيع وجتميع االستمارات، ماعدا نواب ) ٠٤( خصصت وقد
اجملموعة الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطين اليت تطلّب االنتهاء من توزيع ومجع استماراهتم أكثر 

يع وقد قمنا باسترجاع مج.يوما، وذلك لكرب حجم الكتلة واالستمارات املخصصة هلا) ١٣(من 
 .إستمارة١٠٠االستمارات أي 
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 العينة ومواصفاتها:المبحث الثاني

 عينة البحث . ١

 العينة الطبقية العشوائية. ٢
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 العينة ومواصفاهتا وطريقة اختيارها : املبحث الثاين

 عينة البحث. ١

تناول موضوع إن طبيعة موضوع الدميقراطية يف اجلزائر الذي حنن بصدده، باعتباره ي
سياسي وتقايف، حّدد إىل حد بعيد جمتمع البحت الذي تناولناه بالدراسة، واملتمثل يف نواب اجمللس 
الشعيب الوطين، حيث يشكّل هذا األخري أحد أهم املؤسسات اليت تقوم عليها الدميقراطية، فمن 

 .الصعب وجود دميقراطية دون برملان منتخب

كان لزاما علينا أن نلجأ إىل  ستمارات مع اجملتمع الكليونظرا لصعوبة االتصال ومأل اال
 اجملتمع األم للدراسة، وهو ما يعرف بأسلوب املعاينة، واليت تعين حتديد لأخذ عينة متكننا من متثي

اليت يتطلب " اجملتمع األصلي، مت حتديد حجم العينة، واعتمدنا أسلوب املعاينة العشوائية املنتظمة
وائي، أي على أساس إعطاء فرص متكافئة جلميع مفردات اجملتمع عند أخذها على أساس عش

  .                                          ٢٨١"األخذ، مث أخذ النسبة املطلوبة بعد ذلك

 نائب موزعون ٣٨٩ بـ٢٠٠٢ ماي ٣٠ انتخاباتم النواب الذين أفرزهتد    ويقدر عد
 . نائبا ٣٧٨ املعتمدة داخل اجمللس وعددهم يةالربملانمجموعات نواب ينتمون لل:كالتايل

 .مقعدا١٩٩ًاجملموعة الربملانية جلبهة التحرير الوطين  )١
 . مقعدا٤٧ًلتجمع الوطين الدميقراطي ل  الربملانيةموعات اجمل )٢
 .مقعداً ٤٣ الربملانية للحركة اإلصالح الوطيناجملموعة  )٣
 . مقعدا٣٨ًالسلم الربملانية للحركة جمتمع اجملموعة )٤
 . مقعدا٣٠ًاألحرار الربملانية للنواب اجملموعة  )٥
 . مقعدا٢١ًالعمال الربملانية حلزب اجملموعة  )٦

                                                 
 . ٢٠،ص١٩٩٤، ١ ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طمدخل لإلحصاء عبد القادر حليمي،  281
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 . نائبا١١نواب وأحزاب غري ممثلة يف كتل برملانية وعددهم 

 مقاعد )٠٨(:  لوطنية اجلزائريةجلبهة اا -
 )٠١(واحد مقعد: حركة النهضة -
 )٠١(مقعد واحد: حزب التجديد اجلزائري  -
 ).٠١(مقعد واحد: حركة الوفاق الوطين -
 

العربة يف اختيار العينة هو احلصول على عينة تعطي نتائج ذات دقة معينة بأقل تكلفة  " نومبا أ
، فإننا حددنا اجملتمع األصلي الذي تسحب منه ٢٨٢"ة ممكنة، أو تعطي أعلى دقة بتكاليف حمدود

نائبا، حبيث استغنينا ) ٣٧٨(العينة، مبجموع النواب الذين ينتمون إىل كتل برملانية، وعددهم
 .نائبا الذين ينتمون إىل أحزاب ليست هلا كتلة برملانية) ١١(عن

ة مجيع اخلصائص يف العينة كان وعلى اعتبار أن معظم النواب ممثلني يف جمموعات برملانية ، وملراعا
 .لزاما سحب العينة بطريقة عشوائية طبقية

 
 العينة الطبقية العشوائية. ٢

بعدما حددنا اجملتمع األصلي وهو جمموع النواب املنتمني إىل كتل برملانية واملقدر عددهم 
  مبحوث، لكن داخل هذه العينة١٠٠ لـ%٢٦،٤٥ نائبا، بالتايل حصلنا على نسبة ٣٧٨بـ

توجد طبقات حمددة وفق اخلصائص اليت أشرنا إليها سابقا، ومن مث جلأنا إىل اعتماد العينة الطبقية 
وتستخدم هذه العينة عندما يكون اهتمام الباحث منصبا على دراسة مسات معينة، أو ." العشوائية

 ٢٨٣"قطاع معني أو شرحية معينة من اجملتمع
ها املعاينة على أساس تقسيم اجملتمع األصلي إىل تتم في" والعينة الطبقية هي العينة اليت

طبقات أو أقسام هلا خصائص خاصة متباينة مع بعضها البعض، حبيث متثل كل طبقة أو صنف 
 .٢٨٤"منها جمتمعا متجانسا قائم بذاته يف كيان اجملتمع األصلي

                                                 
 .١١٨، ص١٩٩٩رة، ، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، القاهمقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات اإلعالمية راسم  حممد مجال،  282
 .١٢٣ نفس املرجع، ص 283
  .٩٦، ص١٩٩٩، ١، دار الغرب، وهران، اجلزائر،طمبادئ يف البحث التربوي والنفسي حممد مزيان،  284
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 من كل طبقة  املشكلة للمجتمع األصلي، قمنا بسحب أفراد العينةتوللحفاظ على تناسبية الطبقا
بنفس النسبة املوجودة يف اجملتمع األصلي، وذلك بالنسبة ملتغري اجلنس ومتغري االنتماء احلزيب أو 

 خيتصر العملية اليت بدأناها بترميز كل أفراد اجملتمع األصلي ٠٣و٠٢الكتلة الربملانية، واجلدول رقم 
 . ومن مث اختيار عدد أفراد العينة من كل طبقة دون حتيز

 
 يربزان طريقة سحب العينة من اجملتمع األصلي حسب ٠٣ واجلدول رقم٠٢دول رقم اجل-

 .اجلنس، واإلنتماء احلزيب
اجملتمع جمتمع العينة اجملتمع األصلي
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 المبحث الثالث

المناهج والتقنيات المتبعة في 

 الدراسة
 املناهج املتبعة . ١

 التقنيات املستعملة يف مجع البيانات. ٢

 التقنيات املستعملة يف حتليل البيانات. ٣
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 املناهج والتقنيات املتبعة يف الدراسة: ملبحث الثالثا

 املناهج املتبعة. ١

 نهج أو مناهج حمددة، يتم بواسطتها ومن خالهلا الوصوليتطلب البحث العلمي اعتماد م
جمموع " املنهج بأنه Madeleine Grawitz إىل النتائج املرجوة، وتعرف مدلني غراويتز

العمليات العلمية اليت تنطبق عليها أخالقيات البحث من أجل الوصول إىل احلقائق مهما كانت 
منهج يف املعىن العام مسار منطقي مطابق لكل تبعاهتا، فنظهرها ونتفحصها ، هذا املفهوم لل

اخلطوات العلمية اليت تسمح مبالحظة هذه احلقائق مثل جمموع القواعد املستقلة ألي حبث أو 
 .وقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج التارخيي وكذا املنهج الوصفي املقارن .٢٨٥"حمتوى خاص

 املنهج التارخيي.١,١

بة سؤال عن املاضي بواسطة جمهود علمي كبري يبذله الباحث  به إجانما ميك" ويعرف بأنه
 من أدلة همتمثال يف حماولته الستنتاج العالقة بني األحداث، والربط بينها، مستندا إىل ما يستقي

 ٢٨٦"علمية صحيحة تربهن استنتاجه

األصلي، وقد مكّننا استخدام املنهج التارخيي من تتبع مراحل تطور ظاهرة الدميقراطية يف منبتها 
وكذا متابعة تعامل الفكر العريب واإلسالمي مع هذه الظاهرة، وحماولة إسقاط كل ذلك على 
التجربة اجلزائرية، ملعرفة العالقة بني هذه التجارب البشرية، واستلهام أهم األفكار والقوانني اليت 

 : األهداف التاليةحتكم هذه الظاهرة، وبواسطة املنهج التارخيي ميكننا حتقيق واحدا أو أكثر من

 مىت بدأ ظهور ظاهرة تارخيية ما؟ •
 كيف بدأ ظهور ظاهرة تارخيية ما؟ •
  ظهور ظاهرة تارخيية ما؟رما مراحل تطو •
  ذات التأثري يف بدأ ظهور ظاهرة تارخيية ما؟لما العوام •

                                                 
 . 348, p1981ED, em 5, Dalloz, Paris, thodes des sciences socialeséM,   Madeleine Grawitz285 

 . ٢٨١، ص١٩٩٥، ١، مكتبة العبيكان،الرياض،  ط يف العلوم السلوكيةاملدخل إىل البحث صاحل بن محد العساف،  286
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   ٢٨٧ما مدى العالقة واالرتباط بني حدثني تارخييني؟ •

 املنهج الوصفي التحليلي. ٢,١

ة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول إىل أغراض طريق" وهو 
، واعتمادنا هلذا املنهج ميكننا من تشخيص الظاهرة اليت حنن بصدد دراستها، وذلك ٢٨٨"حمددة

بوصف وحتليل العالقة بني املتغريات، لقد مكننا هذا املنهج من مجع معلومات حقيقية ومفصلة 
ارسة الدميقراطية، مث باالعتماد على وصف الظاهرة ووصف الواقع كما للدميقراطية ووضعية املم

هو، ميكننا الوصول إىل استنتاجات ونتائج تساهم يف فهم العالقة بني املتغريات وفهم الواقع 
 .عموما

                                                 
 .٢٨٣  نفس املرجع، ص 287
 .١٠٦،ص١٩٨٥ املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ،البحث العلمي اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتماعية حممد شفيق،  288
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  مجع البياناتالتقنيات املستعملة يف. ٢

من تدعيم صدقية ميكننا االختيار السليم للطرق واألدوات املتضمنة للشروط العلمية 
وعليه وجب اختيار .البحوث وتعزيز قيمتها العلمية، بغية الوصول إىل األهداف املسطرة للدراسة

األدوات اليت تساعدنا يف مجع البيانات واملعلومات، ومن بني التقنيات اليت اعتمدت يف هذه 
 :الدراسة
 املالحظة. ١,٢

الشعيب الوطين،من االتصال املباشر مسحت وظيفيت كمساعد تشريعي اليت أشغلها باجمللس 
والدائم مبجتمع الدراسة، فطبيعة عملي تتطلب االحتكاك بالنواب، وهو ما مكنين من اطالعي 
ومعرفيت باجملال املكاين والبشري للدراسة والظروف اليت متيز عملية صنع وإصدار التشريعات 

تساعد الباحث يف " واملالحظة.، وسري أحد أهم مؤسسات النظام الدميقراطي عموماوالقوانني
التعرف على املعلومات اخللفية األساسية والضرورية لوضع إطار الفروض، وحتديد املتغريات 

 .٢٨٩"املستقلة والتابعة، وبنار على ذلك تفيد املالحظة امليدانية يف الدراسات األولية واالستكشافية
كنتين من معرفة موقفهم احلقيقي من كما أن عالقات الزمالة اليت تربطين بالعديد من النواب م

الدميقراطية اليت تعرفها بالدنا، حيث أسجل عدم رضا الكثريين عن األوضاع الداخلية ألحزاهبم، 
املتسمة بانفراد القيادات احلزبية يف اختاذ القرارات، وكذا الضعف الذي مييز اهليئة التشريعية أمام 

 .عارضة مشاريع احلكومةاهليئة التنفيدية، وعدم قدرة النواب على م
 اإلستمارة . ٢,٢

وهي جمموعة من البيانات احملررة من طرف الباحث واملقدمة للمبحوثني للحصول على 
 Rodolphe Ghiglione etويرى . إجاباهتم ومواقفهم من الظاهرة موضوع الدراسة

Benjamin Matalon أداة دقيقة ومعيارية يف نفس الوقت، يف نص "  أن االستمارة
ومن أجل أن يكون هذا ممكنا البد أن تكون األسئلة واضحة بدون أي ..األسئلة ويف تنظيمها

جمموعة من األسئلة املرتبة حول موضوع معني، يتم "وتعرف االستمارة أيضا بأهنا . ٢٩٠"غموض
وضعها يف استمارة ترسل إىل األشخاص املعنيني بالربيد، أو جيري تسليمها باليد متهيدا للحصول 
                                                 

 .١٩٩ راسم حممد اجلمال، ص 289
290 ories et étes sociologiques thêles enqumin Matalon , Rodolphe Ghiglione et Benja

.98ED, pem 5, Armand colin, collection, paris, pratique 
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 سؤاال، منها ٤١وقد اشتملت االستمارة يف دراستنا على.٢٩١"أجوبة األسئلة الواردة فيهاعلى 
أسئلة مفتوحة والباقي أسئلة مغلقة، وقد عممنا هذا الرتع من األسئلة، ألن طبيعة اجملتمع ) ٠٣(

 املبحوث تقتضي ذلك فالكثري من النواب جيد حرجا يف اإلجابة على األسئلة املفتوحة، اليت تتطلب
 .الكثري من الوقت، والتفكري

 :وقد توزعت أسئلة االستمارة على احملاور التالية
 .وتضّمن البيانات الشخصية اخلاصة بالنائب: احملور األول-
وتضّمن بعض البيانات اخلاصة بالثقافة والتقاليد الدميقراطية، وذلك مبعرفة موقف : احملور الثاين-

، ورأيهم يف املواقف املتباينة عشية إلغاء املسار ١٩٨٨األحزاب من التحول الدميقراطي يف 
 .االنتخايب، وكذا دور األسرة واملدرسة يف تعزيز وترسيخ الشعور الدميقراطي

وتناول دور العامل اخلارجي يف تعزيز أو إعاقة املشروع الدميقراطي، وكذا يف : احملور الثالث-
 .حتديد اجتاهات ومواقف الرأي العام الداخلي 

وتناول دور املؤسسة العسكرية يف التغيري الدميقراطي احلاصل يف البالد منذ بداية : ور الرابعاحمل-
 .التعددية السياسية، باعتبار الثقل الكبري الذي متثله هذه املؤسسة يف الساحة الوطنية

 وتناول مدى مطابقة التشريعات والنصوص القانونية املنظمة للحرية السياسية: احملور اخلامس-
 .  باملمارسة العملية للدميقراطية من طرف األحزاب السياسية

 التقنيات املستعملة يف حتليل البيانات. ٣  
بعد االنتهاء من مجع استمارات املبحوثني، نقوم بتحويل املادة اخلام ممثلة يف البيانات 

ات اليت حبوزتنا، املتضمنة يف االستمارة إىل معطيات وبيانات كمية، متكننا من التحكم يف املعطي
ويتطلب كل ذلك القيام مبا يسمى الفرز املسطح، أي تصنيف وترميز املتغريات وتفريغ البيانات 

وحيتوي هذا اجلدول يف صفه العمودي " ومجعها يف جدول خاص يسع كل أفراد العينة واملتغريات 
يغ البيانات للفرد األول حاالت العينة أي األفراد، وصفه األفقي املتغريات املدروسة ونشرع يف تفر

مع املتغري األول مث املتغري الثاين مث املتغري الثالث وهكذا إىل أن نصل إىل آخر متغري، مث ننتقل إىل 
احلالة الثانية فننقل بيانات متغرياهتا كلها يف الصف األفقي الثاين، مث نقوم بنفس الشيء مع الفرد 

  ٢٩٢"فرد يف العينةالثالث والرابع وهكذا إىل أن نصل إىل آخر 
                                                 

 ٥٦، ص١٩٩٥، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث عمار بوحوش وحممود الذنيبات،  291
 . ١٢٢، مرجع سابق، صن حممد مزيا 292
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 .وبعد االنتهاء من الفرز املسطح تأيت مرحلة التحليل الكمي والتحليل الكيفي
 التحليل الكمي. ١,٣

وهنا قمنا بتفريغ املعطيات املوجودة يف اجلدول اخلاص للفرز املسطح، يف جداول وحتويلها إىل 
 املعطيات وقياسها معطيات كمية، تتمظهر يف شكل أرقام إحصائية، وذلك حىت يسهل حتليل
 :ومتثيلها بطريقة واضحة وخمتصرة، وذلك باستخدام األدوات اإلحصائية التالية

 .النسب املئوية •
 .اجلداول اإلحصائية •
 .التمثيل البياين •
 :التحليل الكيفي. ٢,٣

بعد االنتهاء من التحليل الكمي وتصميم اجلداول، نصل إىل التحليل الكيفي حيث نقوم 
ي على املعطيات املوجودة يف اجلداول اإلحصائية، أو املعرب عنها بالتمثيل البياين بالتعليق اإلحصائ

 :والنسب املئوية، ومتر عملية التحليل الكيفي يف دراستنا باملراحل التالية
 .التعليق على املعطيات الكمية •
 .التحليل السوسيولوجي •
 .اإلستنتاج •
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 الشخصية
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 بناء وحتليل جداول البيانات الشخصية:  املبحث األول-
 وصف جمتمع العينة.١

 دراستها دبعد أن مت التطرق إىل كيفية اختيار العينة وانطالقا من أهم املتغريات املرا
 هذا البحث إىل وصف جمتمع العينة من خالل إبراز نالبحث نأتى يف هذا اجلزء مووصفها يف هذا 

 وهذا من اجل معرفة حجم ونسبة حضور بعض السمات هاخلصائص اليت يتميز هبا أفراد
واخلصائص اليت ميكن أن تكون ذات أثر على بعض العالقات والصالت فيما بني بعض املؤشرات 

 .ظاهرة قيد البحثأو تكون على عالقة مباشرة بال
حيث ميكن أن يكون مثال لعامل اجلهة اجلغرافية اليت ينتمي إليها النائب تأثري يف اجتاهه وموقفه 

 إىل مستواه التعليمي أو إىل خربته املهنية، أو جنسه، هاجتاه موضوع ما، كما ميكن أن يعود موقف
 .ى املوضوع املراد دراسته ضمن جمال التأثري عللإىل غري ذلك من اإلمكانيات اليت قد تدخ

 .حسب اجلهة اجلغرافية اليت ينتمون إليها) املبحوثني(يبني توزيع أفراد العينة) ٠٤(جدول رقم-
 اجلهة اإلقليمية التكرار  %النسبة املئوية
 الوسط ٣٤ ٣٤
 الشرق ٢٦ ٢٦
 الغرب ٢٦ ٢٦
 اجلنوب ١٤ ١٤
 اجملموع ١٠٠ ١٠٠

 
 ينتمون إىل الوسط أي املنطقة اليت تضم واليات حوثني من املب%٣٤يربز هذا اجلدول أن 

الوسط،مث بدرجة ثانية كال من النواب الذين ينتمون إىل جهة الشرق، وجهة الغرب بنفس 
وهذا يدل . فقط%١٤ مث بنسبة دنيا تأتى فئة النواب املنتمني إىل جهة اجلنوب بنسبة%٢٦النسبة

 غريهم من النواب مث يأيت نواب الشرق نلوسط اكثر م لنواب اةعلى أن هناك أغلبية نيابية بالنسب
والغرب بنسبة مماثلة يف املرتبة الثانية وأخريا نواب اجلهة اجلنوبية وهذا ما يرسم لنا صورة واضحة 
عن اخلريطة النيابية للجزائر من جهة ومن جهة أخرى فان هذا يعكس لنا التوزيع السكاين يف 

ة مبا أن التمثيل إمنا يعود يف هناية اآلمر إىل عدد السكان يف أي الوطن أو خريطة الكثافة السكاني
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منطقة، كما يعكس أن العينة من هذه الزاوية حتقق لنا شرط التمثيلية للمجتمع األصلي الذي هو 
 .هنا يف دراستنا هذه يتمثل يف النواب

 :يبني توزيع أفراد العينة حسب السن)٠٥(جدول رقم-
 % التكرار الفئات العمرية

 ١٩ ١٩  سنة٤٠-٣١بني 
 ٤٤ ٤٤  سنة٥٠-٤١بني 
 ٣٥ ٣٥  سنة٦٠-٥١بني 

 ٠٢ ٠٢  سنة٦٠أكثر من 
 ١٠٠ ١٠٠ اجملموع

 
يربز هذا اجلدول أن اكرب نسبة ميكن تسجيلها حول عامل السن هي تلك املتعلقة بالفئة 

ليت تضم أولئك  ، مث تأيت الفئة العمرية الثانية وهي ا%٤٤ سنة مبا نسبته٥٠-٤١العمرية من 
 سنة مث تأتى الفئة العمرية األقل عمرا وهي الفئة اليت متتد ٦٠و٥١الذين تتراوح أعمارهم بني

وأخريا الفئة العمرية من النواب الذين تتجاوز أعمارهم %١٩ سنة مبا نسبته٤٠ سنة اىل ٣١مابني
 . فقط%٠٢ سنة مبانسبته٦٠

ب، حيث جند أن اغلبهم ينتمون إىل فئة األمر الذي يعطي لنا بناءا واضحا ألعمار النوا
 األربعني مما نستطيع ترمجته بالنضوج دعمرية معينة وهي تتوافق مع مرحلة الكهولة أي فترة ما بع

السياسي ،وهو ما يعين يف هناية األمر أن النواب مؤهلون من حيث السن إىل ممارسة العمل 
 .رد إىل مثل هذه املمارساتالسياسي غري إن السن ليست معيارا كافيا لتأهيل الف

 
 
 
 
 
 



 200

 :يربز توزيع أفراد العينة حسب اجلنس) ٠٦(جدول رقم-
 

 % التكرار اجلنس

 ٩٣ ٩٣ ذكـــــر
 ٠٧ ٠٧ أنـــــثى
 100 100 الـــمجموع

 منهم فهم إناث وهذا %٠٧ من أفراد العينة هم ذكور أما %٩٣يربز هذا اجلدول أن 
،ذلك أهنا تتعلق بنواب اجمللس الشعيب الوطين، هذا األخري الذي راجع إىل طبيعة العينة يف حد ذاهتا 

 بنسبة الرجال، األمر الذي يربز طبيعة الطبقة ةتعترب فيه نسبة متثيل اإلناث ككل ضئيلة مقارن
السياسية يف اجملتمع اجلزائري ويدل من جهة أخرى على املكانة اليت حتتلها املرأة يف النظام السياسي 

يبني السيطرة الذكورية على بعض اجملاالت احلياتية للمجتمع وال سيما اجملال اجلزائري كما 
 .السياسي

من خالل اجلدول اآليت نود معرفة الصورة الواقعية ملا هو عليه حال املستوى التعليمي 
للنواب ومن مث مستواهم الثقايف أيضا إذ أن املستوى التعليمي يشكل عامال أساسيا يف عملية التأثري 

 . اجتاه قضايا معينة كمسألة الدميقراطية اليت حنن بصدد دراسة إشكاليتهارلتكاثوا
 :ميثل توزيع املبحوثني حسب مستوياهتم التعليمية) ٠٧(جدول رقم -

 املستوى التعليمي التكرار %

 إبتدائي ٠٢ ٠٢
 متوسط ٠٤ ٠٤
 ثانوي ١٧ ١٧
 جامعي ٧٧ ٧٧
 اجملموع ١٠٠ ١٠٠

 
 وهي أكرب %٧٧غلب أفراد العينة هم من فئة اجلامعيني مبا نسبتهيربز هذا اجلدول أن أ

نسبة مقارنة بباقي الفئات اليت تنتمي إىل مستويات تعليمية أقل إذ متثل نسبة ذوي املستوى الثانوي 
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 وأخريا تأتى نسبة املستوى االبتدائي بأقل %٠٤ مث تأتى نسبة املستوى املتوسط مبعدل%١٧منهم
 . فقط%٠٢نسبة حيث ميثلون

وهذا إمنا يعكس طبيعة التركيبة البشرية من حيث املستوى التعليمي اليت متثل فئة النواب، 
ومن دون شك إن هناك مالحظة هامة ميكن أن نسجلها حول عالقة هذه الفئة باملستوى 

 نسبة التمثيل والعكس تالتعليمي، حيث نالحظ انه كلما ارتفع املستوى التعليمي ارتفع
 من ي بني النسب املسجلة واملستوى التعليمةأمكن القول بأن هناك عالقة طر ديصحيح،ومن مث 

حيث تراتيبه، فكلما اجتهنا حنو املستويات التعليمية األضعف كلما انفضت نسبة النواب وكلما 
اجتهنا حنو املستويات التعليمية العالية كلما ارتفع مستوى التمثيل ، وهذا يعين أن هناك أغلبية نيابية 

 .ذات مستوى عال
ال ميكن أن يكون للعامل اجلهوي أو املستوي التعليمي انعكاس على أراء النائب فقط وإمنا 
هناك أيضا بعض العوامل األخرى اليت ميكن أن تضاف إىل ذلك كاخلربة املهنية اليت تنعكس على 

 .لدميقراطيةرأي النائب أو اعتقاده اجتاه قضية معينة و ال سيما إذا تعلق األمر مبسألة ا
يبني توزيع املبحوثني حسب اخلربة املهنية يف ممارسة العمل السياسي قبل )٠٨(جدول رقم-

 .التحاقهم باجمللس الشعيب الوطين
ممارسة العمل السياسي  التكرار %النسبة املئوية 

و.ش.قبل االلتحاق ب م  
 نعم ٨٦ ٨٦
 ال ١٤ ١٤
 اجملموع ١٠٠ ١٠٠

 
أغلب النواب مارسوا العمل السياسي قبل التحاقهم باجمللس أن ) ٠٨(يبني اجلدول رقم 

 يف حني أن النواب الذين مل ميارسوا العمل السياسي قبل التحاقهم %٨٦ا نسبته الشعيب الوطين مب
 . فقط%١٤باجمللس الشعيب الوطين ميثلون

 عناصر فاعلة أو مناضلني يف صفوف أحد األحزاب اوهذا يعكس أن أغلب النواب كانو
 العمل ةسياسية الناشطة يف الساحة السياسية اليوم باجلزائر، األمر الذي يؤهلهم اكثر ملمارسال
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 بالضرورة على رأي النائب رالسياسي عن سابق معرفة وعن رصيد تراكمي بني اخلربات واليت تؤث
هي اصغر فئة  واعتقاده باملسائل اليت تعرض عليه، أما الفئة القليلة واحلديثة  العهد بالعمل السياسي ف

وهذا إمنا يعود يف اغلب األحيان إىل فئة النواب األحرار وإىل جانب أن هؤالء قد مارسوا العمل 
السياسي قبل االلتحاق بالربملان فان هناك فئة منهم من يعتربون ذو خربة اكثر لكوهنم أعيد 

 وهذا ما سنراه يف اجلدول انتخاهبم مرة ثانية وهذا ما يسمح هلم بعهدة ثانية يف جمال العمل النيايب
 .التايل

 .يربز توزيع املبحوثني حسب فترة نيابتهم يف الربملان) ٠٩(جدول رقم-
 

 العهدة النيابية التكرار %
 العهدة األوىل ٩٦ ٩٦
 العهدة الثانية  ٠٤ ٠٤
 العهدة الثالثة // //
 اجملمــــوع ١٠٠ ١٠٠

 
ن هذه هي العهدة األوىل لعملهم كنواب  منهم يعتربون أ%٩٦يبني هذا اجلدول أن هناك 

 . فقط منهم ممن يعتربون اهنم بصدد عهدة ثانية لعملهم كنواب%٠٤يف حني أن هناك 
وهذا إمنا يعكس حداثة اجمللس الشعيب من حيث النواب، كما يعكس جتربة العمل السياسي 

 نواب ممن سبق هلم ٠٤واليت نالحظ أهنا غري مستقرة حيث ال تسجل من بني أفراد العينة سوى 
العمل النيايب وهذا أيضا ما من شأنه أن ينعكس على مواقف هؤالء لكنه ميكننا أيضا التمييز بني 
هذه املمارسات على الصعيد الزمين ، باعتبار أن كل نائب ميكن أن يكون حديث عهد باملمارسة 

 .السياسة وميكن أن يكون قدمي عهد هبا
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 .فراد العينة  حسب سنة بداية العمل السياسي يبني توزيع أ) ١٠(جدول رقم-
سنة االلتحاق بالعمل السياسي التكرار %
 ١٩٧٠قبل  ٠٧ ٠٧
 ١٩٨٠-١٩٧٠ مابني  ٣٣ ٣٣
 ١٩٩٠-١٩٨١ما بني  ٤٠ ٤٠
 ١٩٩٠بعد  ٢٠ ٢٠
 الـــــمجموع ١٠٠ ١٠٠

 
ث اهنم  من النواب حديثو العهد باملمارسة السياسية  حي%٤٠ أن ٠٩يربز اجلدول رقم 

 ويأيت باملرتبة الثانية أولئك اللذين سبقوا ١٩٩٠-١٩٨١اخنرطوا يف هذا العمل  يف الفترة ما بني 
 مث %٣٣ مبا نسبته ١٩٨٠-١٩٧٠هؤالء أي بدئوا يف ممارسة العمل السياسي يف الفترة ما بني 

  مبا نسبته١٩٩٠ سنةيأيت يف املرتبة الثالثة أولئك الذين التحقوا مؤخرا مبمارسة العمل السياسي بعد
 مبا نسبته ١٩٧٠ وأخريا أولئك الذين سبق هلم أن التحقوا بالعمل السياسي وما رسوه قبل %٢٠
 . فقط%٠٧

وانطالقا من هذه التراتبية اليت خلصنا إليها على ضوء النتائج السابقة ميكننا القول بأنه ميكن 
 سنة إقرار التعددية ١٩٨٩قت سنة استخالص مرحلتني للعمل السياسي وهم تلك املرحلة اليت سب

احلزبية بعد حكم احلزب الواحد وتلك املرحلة اليت أتت بعد إقرار التعددية وهذا ما يفسر حداثة 
اغلب النواب باملمارسة النيابية أو باملمارسة السياسية الن اغلب املستجوبني التحقوا بالعمل 

لفئة الثانية منهم من كانوا ميارسون العمل السياسي بعد سنة إقرار التعددية احلزبية ، وهناك ا
أما الفئة الثالثة وهي أقل فئة هي تلك اليت ) و-ت-ج(السياسي يف ظل وجود احلزب الواحد 

جتمع بني هذه الفئات وهي اليت كانت متارس العمل السياسي يف اخلفاء، أما بعد إقرار التعددية فلم 
علن ويتوزع هؤالء على مجيع األطياف السياسي اليت تعد جتد بدا من ممارسة العمل السياسي يف ال

 . مع اجلدول التايلهتعمل على الساحة السياسية أو يف احلقل النيايب وهذا ما سنسجل
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 .يربز توزيع أفراد العينة حسب احلزب السياسي الذي ينتمون إليه) ١١(جدول رقم -
 

 االنتماء احلزيب التكرار %
 جبهة التحرير الوطين ٥٣ ٥٣
 التجمع الوطين الدميقراطي ١٢ ١٢
 حركة اإلصالح الوطين ١١ ١١
 حركة جمتمع السلم ١٠ ١٠
 حزب العمال ٠٦ ٠٦
 األحرار ٠٨ ٠٨
 اجملموع ١٠٠ ١٠٠

53

2

12

22

32

42

52

62
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 . ميثل أعمدة تكرارية تربز توزيع املبحوثني حسب انتمائهم احلزيب٠١: الشكل رقم
 من %٥٣ االنتماء السياسي للنواب حسب األحزاب السياسية، حيث جند أن   يربز هذا اجلدول

مث يأيت نواب حزب التجمع الوطين ) و-ت-ج(النواب هم نواب حزب جبهة التحرير الوطين 
-إ-ح( يتم يف املرتبة الثالثة نواب حركة اإلصالح الوطين %١٢مبا نسبته ) د-و-ت(الدميقراطي

 %٠٨ فاألحرار مبا نسبته % ١٠كة جمتمع السلم مبا نسبته  مث نواب حر% ١١مبا نسبته ) و
 . فقط%٠٦وأخريا نواب حزب العمال مبا نسبته 

 ويعود هذا الترتيب أساسا إىل اجملتمع األصلي أو باألحرى إىل عدد املقاعد النيابية اليت
 احملصل حصل عليها كل حزب يف الربملان ومن مث جاء متثيل األحزاب يف الربملان حسب املقاعد

لكنه ملا ) اجمللس الشعيب الوطين ( حسب متثيلها يف الربملان ) العينة( عليها وجاء متثيلها يف الدراسة 
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كان من األمهية معرفة النواب ال حسب انتمائهم احلزيب فقط بل أيضا حسب التيارات الفكرية 
 . اليت يدعموهنا وهذا ما سيستوضحه اجلدول اآليتةاأليديولوجي

 .يبني توزيع أفراد العينة حسب التيار األيديولوجي املتبع ) ١٢(م جدول رق-
 

 التيار اإليديولوجي التكرار %
 الدميقراطي ١٤ ١٤
 الوطين ٥٢ ٥٢
 اإلسالمي ٢٨ ٢٨
 آخر ٠٦ ٠٦
 اجملموع ١٠٠ ١٠٠

 
 من النواب ينتمون إىل التيار الوطين وهي اكرب نسبة %٥٢يربز هذا اجلدول أن هناك 

 من النواب %٢٨ األخرى إذ جند مثال هناك ما نسبته ةع باقي االنتماءات األيديولوجيمقارنة م
 يف حني أن %١٤ أصحاب التيار الدميقراطي مبا نسبتهينتمون إىل التيار اإلسالمي ويف األخري يأيت

وهم فئة النواب الذين تشكل )  اإلسالمي- الوطين-الدميقراطي( هناك من جيمع بني هذه التيارات
 .فقط%٠٦سبتهم ن

األمر الذي جيعلنا نستنتج أن االنتماءات احلزبية ال ترسم لنا الصورة احلقيقية للتيارات 
 السائدة يف اجملتمع ذلك انه ميكننا أن جند أن حزبني ما مثال ميثالن نفس االنتماء ةاأليديولوجي
ن األخر ظاهريا أو على  غري اهنما سياسيا كال له حزبه ورؤيته السياسية املستقلة عياأليديولوج

األقل من حيث العمل السياسي املنتهج واملتصلة به من حيث احملتوى أو املبادئ األساسية  اليت 
 . املشتركةةتعود إىل األيديولوجي
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 المبحث الثاني 

 بناء وتحليل جداول الفرضيات

 بناء وحتليل جداول الفرضية األوىل. ١

 يةبناء وحتليل جداول الفرضية الثان. ٢

 بناء وحتليل جداول الفرضية الثالثة. ٣
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 بناء وحتليل جداول الفرضيات: املبحث الثاين-
 بناء وحتليل جداول الفرضية األوىل.١

 نص الفرضية
غياب الثقافة والتقاليد الدميقراطية لدى الطبقة السياسية ساهم يف تدين املمارسة 

 .الدميقراطية
 جوهرية حتدد أسباب تدين جمال املمارسة الدميقراطية انطلقنا يف هذه الدراسة من فرضية

وحتدد أسباب اإلخفاق واألزمة األمنية اليت عرفتها اجلزائر، وهي أن الطبقة السياسية واجملتمع 
اجلزائري عموما مل يكن مهيئا لالخنراط يف العملية الدميقراطية، وكانت خماطرة كربى أن يفتح باب 

د ودون ضوابط حتمي املمارسة الدميقراطية، سنحاول من خالل احلرية على مصراعيه دون حدو
أسئلة االستمارة معرفة موقف املبحوثني ممثلني يف العينة املنتقاة بطريقة عشوائية من  نواب اجمللس 
الشعيب الوطين، معرفة موقفهم من الدميقراطية يف اجلزائر، ومن الفرضيات املعتمدة يف الدراسة، 

 . الشعور والوعي الدميقراطي لدى فئة املبحوثنيوكذا معرفة مدى نضج
 بدايتها مع التحول الدميقراطي الذي جاء بعد توانطالقا من أن التعددية السياسية يف اجلزائر كان

فإننا حناول معرفة هل هذا التغري جاء عن قناعة بضرورة ترك التفرد بالسلطة ١٩٨٨أحداث أكتوبر 
 أم هو ةملؤسسايت، أي هل جاء نتيجة إلميان حقيقي بالدميقراطيوالتوجه حنو الدميقراطية واحلكم ا

وسيلة فقط لضمان االستمرار يف السلطة، ومواجهة التحديات اليت تواجه النظام، وذلك من خالل 
 :اجلدول التايل
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 .يربز توزيع أفراد العينة حسب أسباب تبين السلطة للتعددية السياسية) ١٣(جدول رقم  -
 

ضغط 
 الشارع

التغريات 
 الدولية

بالسب اجملموع أخرى القناعة هبا
 
 

 احلزب
% تك % تك %تك %تك %تك

100 1324.52649.10611.30815.153و.ت.ج

 100 12 // // 0650 0650 //// د.و.ت

 100 0218.211 0218.20654.5019.1اإلصالح

 100 10 0220 0110 0220 0550 محس

 100 08 0225 //// 0225 0450 األحرار

 100 06 // // ////0233.30466.7 العمال 

 100100 1414 1414 4646 2626 اجملموع
 

 من أفراد العينة يرون أن أهم سبب لتحول النظام حنو التعددية %٤٦يربز اجلدول أن 
 %٢٦على الساحة الدولية، بينما يرى  هو التغريات احلاصلة ١٩٨٨السياسية بعد أحداث أكتوبر 

 أن الضغط الكبري للشارع الراغب يف التغيري وراء جلوء السلطة إىل تبين التعددية السياسية، ويرى
 . بضرورة الدميقراطية، وراء التحّول حنو التعددية  من املبحوثني أن القناعة %١٤

طة حنو التعددية السياسية ال   من املبحوثني يعتقدون بأن توجه السل%٨٦ أن وهو ما يعين
 حنو هذا ت عن أسباب أخرى داخلية وخارجية دفع عن إميان هذه السلطة هبا بقدر ما يعربيعرب
كما تربز هذه النتيجة أيضا دور العامل اخلارجي احلاسم، فقرابة نصف العينة تعتقد بأن هذا .اخليار

ضغط الشارع يف تلك الفترة، خاصة العامل هو السبب األساسي حلصول التغيري، وهذا رغم قوة 
 ١٩٨٨وأن التعددية احلزبية والدعوة إىل القيام  بإصالحات سياسية، قد جاء بعد انتفاضة أكتوبر 
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 من مجلة األسباب الدافعة للتحول، وهو ما %٢٦رغم ذلك إال أن ضغط الشارع مل ينل سوى 
 . يربز أمهية العامل اخلارجي بالنسبة للنواب 

 املبحوثني، أما عن موقف النواب حسب الكتل الربملانية فإننا جند أن هذا عن جمموع
 مبحوثا ترى أن التغريات يف ٥٣من عينة كتلة جبهة التحرير الوطين املتكونة من   % 49.1

 ٢٤,٥الساحة الدولية هي الدافع األول العتماد السلطة للخيار الدميقراطي التعددي، يف حني يرى
 أن %١١,٣سبب الرئيس للتحّول الدميقراطي يف اجلزائر، بينما يرى أن ضغط الشارع هو ال%

اإلميان بالدميقراطية والقناعة بضرورهتا هي اليت أملت على السلطة السياسية بولوج التعددية 
 .احلزبية

 من مبحوثي كتلة جبهة التحرير الوطين ترى أن توجه السلطة %٨٨,٧وهو ما يعين أن 
 عن  غري مرتبط حبصول قناعة ذاتية بأمهيتها وأفضليتها بقدر ما يعرب١٩٨٩حنو التعددية احلزبية سنة

ضغوط خارجية وداخلية تعرضت هلا السلطة السياسية، أرغمتها على حماولة التكيف مع 
املستجدات وذلك بتغيري البناء السياسي وولوج التعددية السياسية ، يف حماولة إلطالة عمر النظام 

 .القائم
 مبحوثا فإن ١٢تلة الربملانية للتجمع الوطين الدميقراطي واملتكونة من أما مبحوثي الك

 من مبحوثي الكتلة يرون حصول قناعة ذاتية لدى السلطة أملت عليها االنتقال %٥٠نصفها أي 
 أن التغريات يف الساحة الدولية هي السبب %٥٠حنو التعددية السياسية، ويرى النصف اآلخر أي

ية احلزبية من طرف النظام القائم آنذاك، بينما مل يشر أي مبحوث للعامل الرئيس يف ولوج التعدد
وتعكس هذه النتائج وضعية الكتلة الربملانية املنتمية حلزب . الداخلي املتمثل يف ضغط الشارع

التجمع الوطين الدميقراطي، والذي يشغل رئيسه رئاسة احلكومة اجلزائرية، وهو ما يعين انطالق 
وهنم ينتمون حلزب حاكم، حياول الدفاع عن خيارات السلطة، ويرفضون احلديث املبحوثني من ك

 .عن ضغوط شعبية، اليت قد تفسر بعزلة النظام واحنصار شرعيته
أما اجملموعة الربملانية حلركة اإلصالح الوطين فقد أشار أكثر من نصف مبحوثيها 

الشارع، بينما أشار مبحوث  إىل ضغط %١٨,٢ إىل التغريات يف الساحة الدولية، و%٥٤,٥أي
 من %٩٠,٩ إىل اقتناع السلطة باخليار الدميقراطي، وهو ما يعين أن %٠٩,١واحد فقط أي 

عينة نواب كتلة اإلصالح ال يعتقدون بوجود قناعة ذاتية لدى السلطة عند إعالهنا التحول 
ة السياسية اليت تقف الدميقراطي يف اجلزائر، وهذا املوقف منسجم مع اخلطاب السياسي هلذه احلرك
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يف صف املعارضة للسلطة السياسية، كما تؤكد االهتمام الكبري الذي يوليه هذا الفصيل السياسي 
للضغوط اخلارجية، حيث يعترب البعض هذا التيار ضعيف من حيث العالقات والتحالفات 

 .اخلارجية، وهو ما ساهم يف إلغاء املسار االنتخايب بعد ذلك
 مبحوثي اجملموعة الربملانية حلركة جمتمع السلم أن ضغط الشارع  من%٥٠كما اعترب 

 أن التغريات على %٢٠يعترب العامل احلاسم يف توجه النظام حنو التعددية السياسية، بينما يعترب 
 الساحة الدولية قد شكّلت السبب الرئيس يف هذا التحّول

وهو ما . ل الدميقراطي يف اجلزائر حصول قناعة ذاتية لدى السلطة جعلتها تعلن التحو%١٠ويرى 
 من مبحوثي كتلة حركة جمتمع السلم قد أشاروا إىل أن التغري الدميقراطي يف %٩٠يعين أن 

 بقناعة ذاتية لدى السلطة السياسية بقدر ما يّعرب عن تضافر عوامل خمتلفة داخلية طاجلزائر ال يرتب
 .وخارجية سامهت يف هذا التحول

وثي كتلة األحرار أن ضغط الشارع وراء التحول الدميقراطي  من مبح%٥٠كما اعترب 
 إىل التغريات يف الساحة الدولية، بينما مل يشر أي %٢٥الذي بادرت به السلطة السياسية، وأشار 

مبحوث إىل قناعة السلطة السياسية باخليار الدميقراطي، وهو ما يعين أن مبحوثي هذه الكتلة 
 .سية يف خيار التحول الدميقراطييشككون يف إميان السلطة السيا

من مبحوثي كتلة حزب العمال أن التغريات يف الساحة الدولية وراء % ٦٦,٧كما اعترب
 إىل ضغط الشارع، بينما مل يشر أي %٣٣,٣التوجه الدميقراطي لدى السلطة يف اجلزائر، وأشار 

السياسية، وتأيت هذه املواقف مبحوث إىل اقتناع السلطة باخليار الدميقراطي أثناء إعالن التعددية 
 .     منسجمة مع اخلطاب املعارض والراديكايل حلزب العمال
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يبني توزيع املبحوثني حسب انتمائهم السياسي وما تعنيه الدميقراطية بالنسبة ) ١٤(جدول رقم-
 .هلم
 

انتخابات  حرية التعبري
 نزيهة

التداول 
 على
 السلطة

القـــيم اجملموع أخرى
 الدميقراطية

 
 

 األحزاب
 % تك%تك %تك %تك % تك

 100 41.51324.51630.2023.853 22 و.ت.ج

 100 12 ////0433.3 // //66.7 08 د.و.ت

 100 11 ////9.10654.50436.4 01 اإلصالح

 100 10 //// 0440 0220 40 04 محس

 100 08 //// 0225 0450 25 02 األحرار

 100 06 //// ////33.30466.7 02 العمال 

 0202100100 3030 2929 39 39 اجملموع
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 أن حرية ي من املبحوثني أن حرية التعبري تشكل القيمة األوىل للدميقراطية أ%٣٩أجاب 
  أن التداول على السلطة هي القيمة األوىل%٣٠التعبري رديف للدميقراطية، بينما أجاب

 أن االنتخابات الرتيهة هي أهم مؤشر على وجود الدميقراطية، بينما %٢٩للدميقراطية، وأجاب 
 إجابات أخرى متثلت يف اعتبار البعض أن هذه املبادئ متالزمة ومتكاملة ويصعب %٠٢قّدم 

وتعرب هذه . ترتيبها، كما رأى البعض أن الدميقراطية تعين سيادة القانون على اجلميع دون متييز
أما بالنسبة . النتائج على أن القّيم الثالثة املذكورة تشكل بؤرة اهتمام املبحوثني، بدرجة متقاربة

من املبحوثني املنتمني جلبهة التحرير الوطين قد أكدوا أن % ٤١,٥للكتل الربملانية فإننا جند أن 
 على السلطة،  إىل التداول%٣٠,٢حرية التعبري هي املؤشر األول على الدميقراطية، بني أشار

 %٣,٢ اختار ا إىل أن االنتخابات الرتيهة هي املعرب األكرب على الدميقراطية بينم%٢٤,٥و
إجابات أخرى خمتلفة متحورت حول اعتبار كل هذه املبادئ جمتمعة هي الدميقراطية دون متييز 

ا التجمع أم.إحداها على األخرى، وكذا احترام خصوصيات اجملموعات املختلفة املشكلة للمجتمع
 من هذه العينة ٣٣,٣ من مبحوثيه إىل حرية التعبري، واختار %٦٦,٧الوطين الدميقراطي فقد أشار

التداول على السلطة كتعبري عن الدميقراطية، وهو ما يعين أنه ال يوجد أي مبحوث من هذه العينة 
تعكس هذه النتيجة من يعترب أن االنتخابات الرتيهة هي املؤشر األول الدال على الدميقراطية، و

وضعية اجملموعة الربملانية اليت متثل احلزب احلاكم هذا األخري كانت العديد من األحزاب قد اهتمته 
، وهو ما يفسر املوقف اجلماعي يف عدم اإلشارة إىل ١٩٩٧بالتزوير خاصة خالل انتخابات

 من مبحوثيها %٥٤,٥أشارأما الكتلة الربملانية حلركة اإلصالح الوطين فقد . االنتخابات الرتيهة
 إىل التداول على السلطة، بينما %٣٦,٤ الدميقراطية هي االنتخابات الرتيهة، وأشار نإىل أ
وهو ما يعين أن أكثر من نصف املبحوثني للكتلة . أن الدميقراطية هي حرية التعبري%٠٩,١اعترب

قراطية، وقد أكد هذا احلزب يف الربملانية حلركة اإلصالح  يعتربون أن االنتخابات الرتيهة هي الدمي
  .٢٠٠٢أكثر من مناسبة أنه ضحية للتزوير، خاصة خالل االنتخابات التشريعية لسنة

 من مبحوثيها عن اعتقادهم أن %٤٠أما الكتلة الربملانية حلركة جمتمع السلم فقد عّبر
 التداول على  أن الدميقراطية تعين%٤٠الدميقراطية هي حرية التعبري، واعتربت نفس النسبة أي 

وهو ما .  إىل االنتخابات الرتيهة باعتبارها تعّبر عن مفهوم الدميقراطية%٢٠السلطة ، بينما أشار
يعين أن نواب الكتلة الربملانية حلركة جمتمع السلم ينظرون إىل القيم الدميقراطية الثالث نظرة 

 أما كتلة األحرار فقد اعترب نصفها متقاربة، ويعتربون بالتايل أن الدميقراطية هي هذه القيم جمتمعة،
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 إىل حرية التعبري، %٢٥ أن الدميقراطية تعين االنتخابات الرتيهة، بينما أشار الربع أي%٥٠أي 
من املبحوثني املنتمني إىل ٦٦,٧كما أكد. إىل التداول على السلطة%٢٥وأشار الربع املتبقي أي 

 إىل حرية %٣٣,٣ي االنتخابات الرتيهة، وأشار الكتلة الربملانية حلزب العمال، أن الدميقراطية ه
 الكبري الذي مالتعبري باعتبارها القيمة األكثر متثيال ملفهوم الدميقراطية، وتّعرب هذه النتيجة عن االهتما

 نفسه أحد ضحاياها، بينما مل بيوليه نواب حزب العمال ملسالة نزاهة االنتخابات واليت يعترب احلز
داول على السلطة، رغم أمهية هذا البند يف البناء الدميقراطي، وهو ما قد يشر أي مبحوث إىل الت

يفسر حبجم احلزب الذي ال يؤهله للتنافس على السلطة، وبالتايل سقوط هذا املتغري من قائمة 
 .نواب احلزب
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 ١٩٩٢يب سنةيبني توزيع أفراد العينة حسب دالالت توقيف املسار االنتخا) ١٥(جدول رقم-
 .وانتمائهم احلزيب

وجود 
وعي 
 سياسي

غياب وعي
 سياسي

شدة التنافر 
بني 
 األحزاب

دالالت توقيف اجملموع أخرى
٩٢انتخابات

 
 

 األحزاب
%تك %تك %تك %تك %تك

 53100 / /1426.41018.92954.7 و.ت.ج

 12100 / / 0433.30216.70650 د.و.ت

 11100 / /٠٥٤٥,٥0654.5 / / اإلصالح

 10100 02٢٠ 0440 0440 / / محس

 0112.50112.50562.501١٢,٥08100 األحرار

 06100 ////0583.3 // //0116.7 العمال 

 100100 ٠٣٠٣ 5555 ٢٢٢٢ ٢٠٢٠ اجملموع
  

 املسار االنتخايب  رؤية املبحوثني للمواقف املتباينة غداة توقيف١٥يتناول اجلدول رقم
 من أفراد العينة أن سبب املواقف %٥٥، حيث يرى أكثر من نصف املبحوثني أي١٩٩٢سنة

 من املبحوثني أن هذه املواقف املتباينة هي %٢٠املتباينة هو شدة التنافر بني األحزاب، بينما يرى 
 على  من املبحوثني عكس ذلك أي هي دليل%٢٢دليل على وجود الوعي السياسي، ويرى 

وتوضح هذه النتائج أنه باستثناء . تفسريات وإجابات أخرى%٠٣غياب الوعي السياسي، واختار 
 من املبحوثني اليت ترى أن تباين مواقف األحزاب غداة توقيف املسار االنتخايب تعرب عن %٢٠

تخايب، وجود الوعي السياسي، فإن باقي املبحوثني يرون أن الوضع السياسي غداة إلغاء املسار االن
 من مواقف متباينة يعّبر عن شدة التنافر بني األحزاب السياسية ،وغياب احلوار والوعي زوما أفر

 .السياسي، ونقص التجربة السياسية، أي غياب الثقافة السياسية والشعور الدميقراطي
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 من مبحوثي  كتلة جبهة التحرير الوطين يرون أن %٥٤,٧أما بالنسبة للكتل الربملانية فإن 
املواقف املتباينة لألحزاب غداة إلغاء املسار االنتخايب هو تعبري عن التنافر بني األحزاب السياسية، 

  . أن هذه املواقف هي تعبري عن وجود الوعي السياسي%٢٦,٤بينما يرى 
 أن هذه املواقف املتباينة هي تعبري عن غياب الوعي السياسي، أما كتلة %١٨,٩ويرى 

 من املبحوثني يرون أن سبب املواقف املتباينة هو شدة %٥٠قراطي فإن التجمع الوطين الدمي
 من املبحوثني هذا التباين إىل وجود الوعي السياسي، %٣٣,٣التنافر بني األحزاب، بينما أرجع

أما بالنسبة لكتلة .  من املبحوثني إىل عكس ذلك أي إىل غياب الوعي السياسي%١٦,٧وأشار 
 إىل شدة التنافر بني  من املبحوثني املواقف املتباينة للمبحوثني%٥٤,٥حركة اإلصالح فقد أرجع 

 أن غياب الوعي السياسي هو الذي أدى إىل املواقف املتباينة، كما %٤٥,٥األحزاب، بينما رأي 
 من مبحوثي كتلة حزب العمال أن التنافر الشديد بني األحزاب السياسية هو الذي %٨٣,٣اعترب 

باينة لألحزاب السياسية، وهذا املوقف ينسجم مع توجه حزب العمال الذي أدى إىل املواقف املت
انتقد القطبية احلزبية اليت ميزت الساحة السياسية خالل البدايات األوىل للتعددية السياسية،كما أن 
هذا احلزب ورغم توجهه اليساري التروتسكي إال أنه وقف ضد إلغاء املسار االنتخايب، فهو مل 

حزاب اإلسالمية باملطلق، بل كان اختالف برامج، وهو ما جعله يدافع عن قادة يكن يرفض األ
 .هذا التيار وعن حقهم يف املمارسة السياسية
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 يربز توزيع املبحوثني حسب مواقفهم من العملية االنتخابية اليت جرت ١٦جدول رقم -
 . السياسيةمخالل العشرية األخرية وانتماءاهت

 
 من االنتخاباتاملوقف اجملموع أخرى تتسم بالرتاهةتتسم بالتزوير

 % تك % تك % تك % تك األحزاب

100 24.50815.153 60.413 32 و.ت.ج

100 66.70433.312 08 // // د.و.ت

100 0327.311 // //72.7 08 اإلصالح

100 10 0330 // // 70 07 محس

100 0112.508 // //87.5 07 األحرار

100 0116.706 // //83.3 05 العمال

100100 2020 21 21 59 59 اجملموع
 
 

 من أفراد العينة يعتربون االنتخابات اليت جرت %٥٩يتضح من خالل هذا اجلدول أن 
 أن االنتخابات إتسمت بالرتاهة %٢١خالل العشرية األخرية أهنا تتصف بالتزوير، بينما يرى 

 . املبحوثني عن إجابات أخرى متحورت حول وجود تزوير نسيب  من%٢٠وعّبر 
 ٢٠٠٢ كان فاضحا، أما تزوير سنة١٩٩٧-١٩٩٥وهناك من يرى أن التزوير من سنة 

 . فكان تزويرا نسبيا، وأكد آخرون على أن الرئاسيات األخرية اتسمت بالرتاهة٢٠٠٤و
ومن خالل . تخابات قد اتسمت بالتزوير أن النسبة الغالبة من املبحوثني ترى أن االنوهو ما يعين

تفحص إجابات النواب حسب اجملموعات الربملانية جند أن عينة املبحوثني لكل من اإلصالح، 
محس، العمال وكتلة األحرار مل تتضمن وال إجابة واحدة تتضمن نزاهة االنتخابات، وتشترك هذه 

مر لالنتخابات، كما وصفت نسبة الكتل يف كوهنا تعترب نفسها ضحية لعمليات التزوير املست
 من عينة جبهة التحرير االنتخابات خالل العشرية األخرية بأهنا اتسمت بالتزوير،  %٦٠,٤معتربة
 عن إجابات أخرى خمتلفة لكنها جتمع على التزوير النسيب يف االنتخابات، مع %١٥,١وعرب 
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ة كتلة التجمع الوطين واختلفت إجابات عين.استثناء بعض اإلجابات لالنتخابات األخرية
 من املبحوثني أن %٦٦,٧الدميقراطي اليت مل يشر أي مبحوث من هذه العينة إىل التزوير واعترب

االنتخابات خالل العشرية األخرية قد اتسمت بالرتاهة، وهي إجابة متميزة عن باقي إجابات 
 الدميقراطي إىل كون املبحوثني، ويعود هذا االختالف والتميز يف إجابات كتلة التجمع الوطين

 قد اهتمت هذا احلزب بالتزوير، وشكلت جلنة برملانية ١٩٩٧معظم األحزاب خالل انتخابات 
  التشريعية والبلدية ، لكن قادة هذا احلزب رفضوا هذه االهتامات ١٩٩٧للبحث يف صدقية نتائج 

 . على وجه اخلصوص، وبالتايل فإن أي حديث عن التزوير يعتربه نواب هذا احلزب أنه موجه هلم
 يربز توزيع املبحوثني حسب انتمائهم السياسي ومواقفهم من إلغاء األحزاب ١٧جدول رقم-

 .الالئكية وعالقته بنجاح الدميقراطية
درجة املوقف اجملموع أتفق بشدة أتفق ال أتفق

 % تك % تك % تك % تك األحزاب
 100 03.853 24.502 71.713 38 و.ت.ج
 100 12 // //16.7 83.302 10 د.و.ت

 100 11 // //18.2 81.802 09 اإلصالح
 100 10 // // // //100 10 محس

 100 08 // //12.5 87.501 07 األحرار
 100 06 // // // //١٠٠ ٠٦ العمال
 100100 02 02 ١٨ ١٨ ٨٠ ٨٠ اجملموع
 

دميقراطية مرتبط بإلغاء يوضح اجلدول موقف املبحوثني من الرأي القائل بأن جناح ال
 من املبحوثني عن رفضهم إللغاء األحزاب الالئكية ، وأكدوا %٨٠األحزاب الالئكية، حيث عّبر 

 عن تأييدهم للرأي القائل %١٨أن جناح الدميقراطية غري مرتبط بإلغاء هذه األحزاب، بينما عرب 
 عن اتفاقهم الشديد مع %٠٢عّبر بوجود عالقة بني إلغاء األحزاب الالئكية وجناح الدميقراطية، و

الرأي القائل بوجود عالقة بني جناح الدميقراطية وإلغاء األحزاب الالئكية، وتبني هذه النتيجة نسبة 
كبرية من املبحوثني ترفض إلغاء األحزاب الالئكية وهو ما يعّبر عن النضج السياسي الذي بدأت 
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 من أفراد العينة يرون أن %٢٠رغم ذلك فإن تعرفه الساحة السياسية يف السنوات األخرية لكن 
إلغاء األحزاب الالئكية يساهم يف جناح الدميقراطية، وهوما يشري إىل أن ثقافة املنع واإلقصاء 

 .الزالت موجودة داخل الطبقة السياسية 
 عن %١٠٠وجند أن كل من مبحوثي عينة حزب العمال وأفراد عينة كتلة محس قد عربوا بنسبة 

ه الفكرة واعتربوا أن جناح الدميقراطية غري مرتبط بإلغاء األحزاب الالئكية، كما عّبر رفضهم هلذ
 %٢٤,٥ من أفراد عينة كتلة جبهة التحرير الوطين عن رفضهم هلذا الرأي، بينما عرب %٧١,٧

 أهنم يؤيدون بشدة هذا املوقف، ويف نفس االجتاه %٠٣,٨عن تأييدهم هلذا املوقف، وأضاف 
ن أفراد العينة املنتمني إىل الكتلة الربملانية للتجمع الوطين الدميقراطي عن رفضهم  م%٨٣,٣عّبر

 . أيدوا هذا املوقف%١٦,٧هلذا الرأي، مقابل 
وتعكس هذه النتائج اليت عّبر عنها أفراد عينة املبحوثني، عن التغريات اليت تعرفها الساحة السياسية 

ر، خاصة عند مقارنتها مبرحلة بداية التعددية السياسية، اجلزائرية فيما يتعلق باالنفتاح على اآلخ
كما تعكس النسب املرتفعة ملبحوثي اإلصالح ومحس الرافضني إللغاء األحزاب الالئكية وهو ما 

 . درجة االنفتاح والتسامح اليت متيز مبحوثي هذه العينةحيوض
اقفهم من  يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم احلزبية ومو١٨:جدول رقم -

 .عالقة املناهج التربوية بترسيخ الثقافة الدميقراطية
املوقف اجملموع ال نعم

 % تك % تك % تك االنتماء احلزيب
 100 71.753 28.338 15 و.ت.ج

 100 33.312 66.704 08 د.و.ت

 100 45.511 54.505 06 اإلصالح

 100 10 90 09 10 01 محس

 100 08 75 06 25 02 األحرار

 100 06 50 03 50 03 العمال

 100100 65 65 35 35 اجملموع
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 من أفراد العينة يرون أن مناهج وبرامج التدريس داخل املدرسة % ٣٥يوضح اجلدول أن 
% ٦٥وتعزيز الثقافة والشعور الدميقراطي لدى الفرد، بينما يرى  اجلزائرية ال تساعد على ترسيخ

لى ترسيخ وتعزيز الثقافة عمناهج وبرامج التدريس تساعد من أفراد العينة عكس ذلك أي أن 
 .والشعور الدميقراطي

 جند أن أعلى نسبة للذين أجابوا بـ ال، أي ةالربملانيومن خالل البحث يف مواقف الكتل 
 الدميقراطية الثقافةاإلقرار بأن برامج ومناهج التدريس داخل املدرسة اجلزائرية ال تساعد على نشر 

% ١٠من أفراد هذه العينة بـ ال مقابل % ٩٠لة حركة جمتمع السلم، حيث أجاب هي عينة كت
 .أجابوا بـ نعم، أي تساعد

من أفراد عينة الكتلة بـ ال، أي اإلقرار أن هذه % ٧١أما كتلة جبهة التحرير الوطين، فقد أجاب 
من أفراد عينة % ٧٥كما أكد . الربامج ومناهج التدريس ال تساعد على تعزيز الثقافة الدميقراطيية

كتلة األحرار أن برامج ومناهج التدريس ال تساعد على ترسيخ وتعزيز الثقافة الدميقراطية، مقابل 
أجابوا بـ نعم، أكدوا أهنا تساعد على ذلك، ومتثل هذه الكتل أحزاب تعرف بأحزاب % ٢٥

ب تتحسس اإلعتدال والوسطية خاصة حركة محس وحزب جبهة التحرير الوطين، وهذه األحزا
من أي تعصب أو تطرف يف املواقف والسلوكات، وبالتايل فإقرارها بأن برامج ومناهج التدريس 

بغياب املتميز ال تساعد على نشر الثقافة والشعور الدميقراطي، هو تعبري عن موقفها من هذا الواقع 
من % ٦٦,٧  وأكد، وهو طبيعة برامج ومناهج التدريس،يف سبب ذلكصالثقافة الدميقراطية وتو

أفراد عينة التجمع الوطين الدميقراطي أن مناهج وبرامج التدريس تساعد على تعزيز الثقافة 
 بـ ال، ترى أهنا ال تساعد، وميكن تفسري وامن أفراد هذه العينة أجاب% ٣٣,٣الدميقراطية، مقابل 

املشرف على هذه املواقف بكون أفراد هذه العينة ينتمون حلزب يقود رئيسه رئاسة احلكومة و
ويتعرض يف نفس الوقت ، حزبـــقطاع التربية واملدرسة اجلزائرية هو وزير ينتمي هلذا ال

لضغوط وانتقادات من طرف القوى السياسية واالجتماعية املختلفة، وبالتايل فأي نقد للمدرسة 
من % ٣٣,٣ القطاع، ورغم ذلك فقد وجدنا أن اة انتقاد للوزير املعين هبذناجلزائرية قد يفسر بأ

أفراد هذه العينة قد أجابوا بـ ال، وهو ما يعين أن عمق املشكلة ووضوحها جعل هؤالء النواب 
 .يفضلون التعبري عن قناعاهتم رغم كل املغريات اليت أشرنا هلا سابقا

منهم أن برامج ومناهج % ٥٤,٤أما النواب املبحوثني املنتمني حلركة اإلصالح، فقد أكد 
عكس % ٤٥,٥ى ترسيخ الشعور والثقافة الدميقراطية وترى النسبة املتبقية أي التدريس تساعد عل
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حوثي كتلة اإلصالح متمايزة مع بذلك حيث أجابوا بـ ال، وهو ما يعين أن هذه النتائج مل
اجتاهات مبحوثي كتلة محس وجبهة التحرير الوطين، ومتقاربة إىل حد كبري مع مواقف التجمع 

 .الوطين الدميقراطي
 منتدى برملاين ٢٠٠٤رف حركة اإلصالح، بأهنا حزب معارض وحمافظ وقد نظم يف سنة وتع

حول اإلصالحات اخلاصة باملنظومة التربوية، حيث أبدى رفضه هلذه اإلصالحات واليت يرى أهنا 
 اليت توجه للمدرسة اجلزائرية من قبل االنتقاداتتتعارض مع القيم اإلسالمية، وحاول الرد على 

يف إحداث إصالحات على املدرسة اجلزائرية وبالتايل فإن مواقف النواب الداعمة للمدرسة الراغبني 
 .ت الكتلة الربملانية واحلزب عموماااجلزائرية من أفراد العينة، هي مواقف منسجمة مع توجه

كما أن وضعية الكتلة الربملانية حلركة اإلصالح واملنشطرة إىل نصفني نصف مدعم لتوجهات 
زب وملتزمة باخلط السياسي القدمي للحزب، ونصف معارض لرئيس احلزب وحياول رئيس احل

التأسيس خلط سياسي جديد يعقلن املعارضة ويتقارب مع األحزاب الفاعلة، كل هذه املتغريات 
الداخلية للحزب املذكور تكون قد سامهت يف وجود مواقف متباينة داخل أفراد عينة هذه الكتلة 

 .يةالربملان
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 يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية وآرائهم حول ١٩: جدول رقم-
 .عالقة تقبل اآلخر بنجاح الدميقراطية يف اجلزائر

املوقف اجملموع ال نعم
 % تك % تك % تك االنتماء السياسي

 100 18.953 81.110 43 و.ت.ج

 100 12 // // 100 12 د.و.ت

 100 11 // // 100 11 اإلصالح

 100 10 // // 100 10 محس

 100 08 // // 100 08 األحرار

 100 06 // // 100 06 العمال

 100100 10 10 90 90 اجملموع
 

 ن  أن غياب التسامح وتقبل اآلخر يشكاليرونمن املبحوثني % ٩٠ اجلدول أن  هذايوضح
من أفراد العينة أن غياب التسامح % ١٠ عائقا أمام التجربة الدميقراطية يف اجلزائر، بينما يرى

 عائقا أمام التجربة الدميقراطية يف اجلزائر، وهو ما يعين أن أغلبية النواب نوتقبل اآلخر ال يشكال
املبحوثني يرون مبا هو قريب إىل اإلمجاع أن جناح الدميقراطية مرتبط بتجاوز عائق غياب التسامح 

لتسامح وتقبل اآلخر يطبع اجملتمع اجلزائري، والطبقة وتقبل اآلخر، وهو ما مفاده أن غياب ا
السياسية إىل درجة أنه يشكل عائق كبري حيول دون جناح الدميقراطية يف اجلزائر، ويأيت هذا املوقف 
يف الوقت الذي تتعاىل فيه األصوات الرمسية والشعبية املنادية باملصاحلة الوطنية وباحلوار والتسامح 

ا مقارنة الواقع احلايل الذي ترفع فيه السلطة خيار وشعار املصاحلة الوطنية، ر، وميكنناآلخوتقبل 
باملرحلة  املنصرمة غداة إعالن التعددية احلزبية اليت متيزت باالستقطاب احلزيب الشديد، وكذا غداة 

 . والكل أميناالستئصال، ورفع شعار االنتخايبإلغاء املسار 
مة اليت عرفتها اجلزائر، وحجم التأثري الكبري لغياب التسامح لنعرف طبيعة وخطورة املرحلة املنصر

يف إخفاق التجربة الدميقراطية اجلزائرية، كما يبني اجلدول أن الكتل الربملانية للتجمع الوطين 
 وحزب العمال قد عرب مبحوثوها من أفراد العينة رالدميقراطي، وحركة اإلصالح ومحس واألحرا
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 عائقا أمام جناح التجربة نب التسامح وتقبل اآلخر يشكالعلى تأكيد أن غيا% ١٠٠بـ 
من أفراد العينة املنتمني إىل جبهة التحرير الوطين أن غياب التسامح % ٨١,١الدميقراطية، كما أكد 
  يرى  بينما يف اجلزائر،    التجربة الدميقراطية  جناح أمام  عائقا ن وتقبل اآلخر يشكال

 حلزب جبهة التحرير الوطين أن غياب التسامح وتقبل اآلخر ال من املبحوثني املنتمني% ١٨,٩
يشكل عائقا أمام جناح التجربة الدميقراطية يف اجلزائر، وتعكس هذه النتائج واملواقف ألفراد العينة 
أن هناك ازديادا يف الوعي السياسي لدى الطبقة السياسية ممثلة يف الكتل الربملانية املعتمدة باجمللس 

 .لوطين، والذين يشكلون امتدادا ومؤسسات لألحزاب السياسية يف اجلزائرالشعيب ا
 
 يربز توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم احلزبية وعالقتها مبواقفهم ٢٠ : جدول رقم-

 . يف اجلزائرة مستوى الدميقراطياجتاه
 

مرحلة مرحلة جنينية
 متوسطة

مرحلة 
 متقدمة

ال توجد 
 قراطيةدمي

مستوى اجملموع
الدميقراطية
 األحزاب

% تك % تك%تك %تك %تك
 15.153100 2547.2023.808 1834 و.ت.ج

 12100 // //0650 0650 // // د.و.ت

 11100 // // ////0327.30872.7 اإلصالح

 10100 20 02 //// 0220 0660 محس

 08100 // // ////0562.50337.5 األحرار

 06100 // // ////0583.30116.7 العمال

 100100 10 080810 4545 3737 اجملموع
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من أفراد العينة يرون أن الدميقراطية يف اجلزائر يف مرحلة % ٤٥اجلدول أن  هذا يوضح
من املبحوثني أنه ال توجد % ١٠أن الدميقراطية يف مرحلة جنينية، ويرى % ٣٧متوسطة ويرى 

من أفراد العينة أن الدميقراطية يف اجلزائر يف مرحلة % ٨طالق، بينما يرى دميقراطية على اإل
ز يف تقييم وضعية الدميقراطية يف اجلزائر، وهو ما يعين أن يمتقدمة، وهو ما يعين أن هناك تباين ومتا

، كما الطريق الصحيحأكثر من نصف أفراد العينة ينظرون إىل الدميقراطية يف اجلزائر على أهنا يف 
ينظرون إىل الدميقراطية، يف اجلزائر على أهنا يف  )%٤٥ +%٣٧ ( من أفراد العينة أي % ٨٢أن 

هو ظروف ونتائج االنتخابات الرئاسية باينة بداية ومنتصف الطريق، ورمبا ما يفسر هذه النتائج املت
ة، وعربت بصدق  دميقراطياءاألخرية، واليت اعتربها كثري من املتتبعني واملبحوثني أهنا جرت يف أجو

 .عن رأي الشعب
من مبحوثي كتلة حزب العمال وهي أعلى نسبة يف هذا اجلدول أن % ٨٣,٣وقد اعترب 

من مبحوثي حزب التجمع الوطين الدميقراطي يرون أن % ٥٠الدميقراطية يف مرحلة جنينية، بينما 
بحوثني لنفس احلزب األخرى من امل% ٥٠الدميقراطية يف مرحلة متقدمة، وترى النسبة املتبقية أي 

أن الدميقراطية يف مرحلة متوسطة، وهو ما يعين أن متغري موقع احلزب يف السلطة أو يف املعارضة 
هو احملدد الكبري للموقف من وضعية الدميقراطية يف اجلزائر، فاحلزب املوجود يف السلطة وهو هنا 

 مرحلة متقدمة ومتوسطةواحلزب يرى أن الدميقراطية يف اجلزائر يف ،التجمع الوطين الدميقراطي
أما كتلة حركة اإلصالح، ، يرى أن الدميقراطية يف مرحلة جنينية)حزب العمال(املعارض وهو هنا 

من أفراد عينة املبحوثني املنضوين يف إطارها على أن الدميقراطية يف مرحلة % ٧٢,٧فقد عرب 
زب عموما، حيث يدير الكتلة الربملانية  هبا الكتلة، واحلرمتوسطة، وهو ما يعرب عن الوضعية اليت مت

اجلناح التقوميي املعارض لرئيس احلركة وخياراته السياسية، واملتهم من طرف خصومه أنصار 
رئيس احلركة بتلقيهم الدعم السياسي من طرف حزب التجمع الوطين الدميقراطي، وهو ما جعلهم 

املعروضة على   مواقفهم من القواننييلينون من حدة اخلطاب السياسي املعارض، وقد جتلى ذلك يف
 ٢٠٠٥/٠٥/٢٢الربملان، وكذا موقفهم من بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرض بتاريخ 

 .، حيث غابت نربة املعارضة يف مواقف الكتلة الربملانية حلركة اإلصالحباجمللس الشعيب الوطين
من املبحوثني أن الدميقراطية يف اجلزائر % ٤٧,٢أما بالنسبة لكتلة جبهة التحرير الوطين، فقد اعترب 

من أفراد عينة كتلة جبهة التحرير أن الدميقراطية يف اجلزائر يف % ٣,٨يف مرحلة متوسطة، واعترب 
من أفراد هذه العينة أن الدميقراطية يف مرحلة جنينية بينما اعترب % ٣٤مرحلة متقدمة، ويرى 
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 أنه ال توجد دميقراطية، وهذه املواقف ألفراد من مبحوثي كتلة جبهة التحرير الوطين% ١٥,١
 الذي االنقسام الربملانية بعد  اجملموعةالكتلة الربملانية حلزب جبهة التحري الوطين، تعكس وضعية

، حيث أشرف على الكتلة الربملانية طيلة املرحلة اليت ٢٠٠٤عرفته خالل االنتخابات الرئاسية لسنة 
األمني العام السابق جلبهة التحرير الوطين، أما بعد نتائج  راالرئاسية أنصسبقت االنتخابات 

االنتخابات الرئاسية فقد استلم رئاسة الكتلة أنصار احلركة التصحيحية اليت دعمت رئيس 
اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأبعد قادة اجلناح اآلخر إىل الصفوف اخللفية للحزب مما 

وب، وجعل مواقفها متباينة من خمتلف القضايا، وأوجد نوعا من التذمر أفقد الكتلة االنسجام املطل
 .علناملغري 
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 بناء وحتليل جداول الفرضية الثانية. ٢
 نص الفرضية

توافق مصالح الدول الكبرى مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل حدوث 
 . الديمقراطية تغيرات سياسية واجتماعية ضرورية لنجاح التجربة

 ،وهو دور ينتطرق يف هذه الفرضية إىل البعد الثاين من أسباب  إخفاق التحول الدميقراط
 الساحة الدولية اليت يدفعها تناقض املصاحل بني ىالعامل اخلارجي أي الدول الكربى املهيمنة عل

 يتعدى األمر إىل احلرية والدميقراطية وبني مصاحلها الشخصية حباالت انتهاك حقوق اإلنسان ،بل
دعم الديكتاتوريات واألنظمة االستبدادية نظري التنازالت اخلاصة اليت تقدمها هذه األنظمة 

 .االستبدادية 
 يربز توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم احلزبية وآرائهم حول عالقة ٢١:جدول رقم-

 .وصول التيار اإلسالمي إىل السلطة مبصاحل الدول الكربى
درجة املوقف اجملموع أتفق بشدة أتفق ال أتفق

االنتماء 
 احلزيب

 % تك % تك % تك %تك

 100 53 13.2 45.307 2241.524 و.ت.ج
 100 12 33.3 04 50 0216.706 د.و.ت

 100 11 // //36.4 0763.604 اإلصالح
 100 10 10 01 30 03 0660 محس
 100 08 12.5 01 50 0337.504 األحرار
 100 06 // //33.3 0466.702 لالعما
 100100 13 13 43 43 4444 اجملموع

 
 من املبحوثني يتفقون عموما بأن )اتفق% ١٣+ اتفق % ٤٣(% ٥٦يربز هذا اجلدول أن 

منهم % ١٣وصول التيارات الدينية إىل السلطة يهدد مصاحل بعض الدول الكربى يف اجلزائر، 
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من املبحوثني بصرف النظر عن انتماءهم % ٤٤رض هذا الرأي يؤيدون بشدة هذا الرأي، فيما يعا
السياسي، أما إذا أتينا إىل عالقة هذا املوقف باالنتماءات السياسية للمبحوثني فإننا جند أنه بالنسبة 

 األحزاب هذا املوقف أي أهنم يعتربون أن وصول عمنهم م% ٤٥، فإن )ج ت و(لنواب 
منهم ال يتفقون مع % ٤١,٥بعض الدول الكربى يف اجلزائر، و إىل السلطة يهدد مصاحل اإلسالمية

 فإن )ت و د(منهم فإهنم يتفقون بشدة مع هذا املوقف، وعن نواب % ١٣,٢هذا الرأي، أما 
منهم يتفقون بشدة مع ذات املوقف، فيما يعارض % ٣٣,٣منهم يتفقون مع هذا املوقف و% ٥٠

 جلهم ال اإلصالح فإننا جند أن نواب اإلسالميمنهم، أما عن نواب التيار % ١٦,٧هذا املوقف 
وتتفق نسبة قليلة مع هذا املوقف، حيث متثل هذه الفئة % ٦٣,٦يتفقون مع هذا املوقف مبا نسبته 

ال يتفقون % ٦٠، كما جند أن نواب حركة محس جلهم أيضا أي ما نسبته % ٣٦,٤ما نسبته 
شدة مع هذا املوقف، ويف نفس السياق يتفقون ب% ١٠منهم يتفقون معه و% ٣٠مع هذا الرأي و

فيما يعارض منهم هذا % ٥٠جند أن النواب األحرار أغلبهم يتفقون حول هذا الرأي مبا نسبته 
منهم، أما نواب حزب العمال فإننا جند % ١٢,٥ويتفق بشدة ما نسبته % ٣٧,٥املوقف ما نسبته 

فقط مع % ٣٣,٣منهم ما نسبته  يتفقفيما % ٦٦,٧أن أغلبهم ال يتفقون مع هذا الرأي مبا نسبته 
 .هذا الرأي

 تشكل اإلسالمية االختالف مع كون أن األحزاب ومن خالل ما سبق نستنتج أن درجة االتفاق أ
 اليت تنتمي اإليديولوجيةخطرا على مصاحل الدول الكربى يف اجلزائر ختتلف باختالف التيارات 

ت ( و)ج ت و(ئج السابقة جند أن هناك تقاربا بني  األحزاب حبيث أنه وانطالقا من النتاهإليها هذ
 أي أن كليهما يتفق مع هذا الرأي بأغلبية واضحة، كما جند أن هناك تقاربا بني حركة )و د

منهما ال يتفقان مع هذا الرأي % ٦٠ حيث أن أكثر من ؛ ومحس يف معارضة هذا الرأياإلصالح
ال فيما يقترب األحرار من حيث اتفاقهم ويقترب إىل هذين الطرفني طرف ثالث وهو حزب العم

، وهذا ما يؤكد عالقة اختالف )ت و د( و)ج ت و(حول املوقف املشار إليه من التيار الوطين 
 الذي ينتمي إليها هذا اإليديولوجيموقف األحزاب السياسية من أي مسألة حبسب اختالف التيار 

 أو احلزب كلما اختلف اإليديولوجي التيار احلزب أو ذاك، وبالتايل ميكن القول بأنه كلما اختلف
 .موقفه اجتاه املوضوع املطروح
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 يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية وآرائهم حول تأثري ٢٢: جدول رقم
 .الرأي العام اخلارجي والدول الكربى على الرأي العام الداخلي

 
يوضح اجلدول دور اجتاهات الرأي العام اخلارجي والقوى الكربى يف حتديد سلوك 

عن من أفراد العينة % ٧٤، حيث عرب  يف نظر املبحوثنيواجتاهات الرأي العام الداخلي الرمسي
الكربى تؤثر من املبحوثني أن اجتاهات الرأي العام اخلارجي والقوى % ٢٠وجود تأثري كما أكد 

من املبحوثني مع وجود تأثري بينما يرى % ٩٤بقوة يف الرأي العام الداخلي الرمسي، أي أن نسبة 
من املبحوثيني عكس ذلك وأكدوا عدم وجود أي تأثري خارجي على الرأي العام الداخلي % ٦

 .والرمسي
املبحوثني املنتمني إىل من % ٧٣,٦أما بالنسبة للمبحوثني حسب االنتماءات احلزبية فإننا جند أن 

الكتلة الربملانية حلزب جبهة التحرير قد عربوا بوجود تأثري الجتاهات الرأي العام اخلارجي والقوى 
من مبحوثي الكتلة بوجود % ٢٢,٦الكربى يف اجتاهات الرأي العام الداخلي الرمسي، كما أجاب 

 .من املبحوثني ال ترى وجود أي تأثري% ٣,٨تأثري قوي، بينما 
من % ٦٦,٧وقريبا من ذلك ما أشار إليها أفراد عينة كتلة التجمع الوطين الدميقراطي حيث أكد 

  النسبة أي من املبحوثني وجود تأثري قوي، بينما نفس% ١٦,٧املبحوثني وجود تأثري، وأكد 

املوقف وعاجملم تؤثر بقوة تؤثر ال تؤثر
االنتماء 
 احلزيب

 % تك % تك % تك % تك

 100 53 22.6 73.612 03.839 02و.ت.ج
 100 12 16.7 66.702 16.708 02 د.و.ت

 100 11 18.2 81.802 09 // //اإلصالح
 100 10 10 01 70 07 20 02 محس
 100 08 12.5 87.501 07 // // األحرار
 100 06 33.3 66.702 04 // // العمال
 100100 20 20 74 74 06 06 اجملموع
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 . وجود أي تأثري ترى عدممن املبحوثني% ١٦,٧
ث منهم وجود التأثري، بل بالعكس فقد أكد  فلم ينفي أي مبحواإلصالحأما أفراد عينة كتلة 

منهم، وجود تأثري قوي، ومل يبتعد % ١٨,٢من أفراد هذه الفئة إىل وجود تأثري، وأكد % ٨١,٨
من أفراد % ٧٠ كثريا، حيث أشار اإلصالحأفراد العينة من كتلة حركة جمتمع السلم عن كتلة 
رجي والقوى الكربى يف حتديد اجتاه الرأي العام هذه العينة إىل وجود تأثري اجتاهات الرأي العام اخلا

من % ٢٠من املبحوثني إىل وجود تأثري قوي، يف املقابل نفى % ١٠الداخلي الرمسي، وأشار 
 .املبحوثني وجود أي تأثري

من املبحوثني  %٣٣,٣من أفراد عينة حزب العمال وجود تأثري فيما ذهب % ٦٦,٧كما أكد 
 .إىل وجود تأثري قوي

بوجود تأثري الجتاهات الرأي % ٩٤ذه النتائج عن وجود إمجاع لدى أفراد العينة وصل إىل  هربوتع
العام اخلارجي والقوى الكربى يف حتديد سلوك واجتاهات الرأي العام الداخلي الرمسي، وتفسر هذه 

منة الغربية يالنتائج بالتطورات اجلارية على الساحة الدولية، وبروز النظام الدويل اجلديد، املتميز باهل
واألمريكية خاصة، وازدياد نفوذ املنظمات واهليئات الدولية، كما ألقت األحداث اجلارية بالعراق 
والضغوط على سوريا ولبنان والسودان بظالهلا على املراقب للشأن الدويل، وطبيعة العالقات 

 يف قطاع األسرة، حاتاإلصالالدولية كما أن الكثري من مشاريع القوانني والقوانني اجلديدة، مثل 
، ومعاكسة لتوجهات الشرائح الشعبية الواسعة، كل هذه الشعبية إصالحات بنتوالتربية، واليت ت
 تعرض مبنطق الضغوط اخلارجية وضرورة مسايرهتا، وقد تشكل إمجاع بني النواب اإلصالحات

، العمال إلصالحااملبحوثني حول وجود التأثري اخلارجي خاصة لدى الكتل الربملانية لكل من 
 إىل كتلة محس، حيث تتحفظ هذه األحزاب باإلضافةواألحرار والذين ميثلون املعارضة يف الربملان، 

من التأثريات اخلارجية اليت قد تضعف منظومة القيم الثقافية واللغوية للمجتمع اجلزائري، كما 
 امليدان االقتصادي، خاصة يف حتاول كتلة حزب العمال مواجهة االنفتاح على العامل اخلارجي

 .الذي يؤدي إىل إضعاف القطاع العام، وبالتايل التأثري على الطبقة الشغيلة
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 حول  م يربز توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية وآرائه٢٣:جدول رقم-
 .إمكانية وصول قوى سياسية تفتقر إىل ثقة الدول الكربى إىل السلطة

 
يوضح هذا اجلدول إمكانية وصول واستالم قوى وأحزاب سياسية للسلطة مع افتقارها 

 من أفراد العينة، بــ ال، أي %   ٦٥لدعم وثقة العامل اخلارجي للدول الكربى، حيث أجاب 
ا أجاب بــ نعم ال ميكن وصول أي قوة سياسية للسلطة يف ظل معارضة القوى الكربى، بينم

 من املبحوثني أما بالنسبة ألفراد العينة حسب االنتماء احلزيب % ٣٥أي إمكانية حدوث ذلك 
 من أفراد العينة املنتمني إىل الكتلة الربملانية جلبهة التحرير الوطين قد أجابوا 77,4%فنجد أن 

 . حدوث ذلك من مبحوثي هذه الفئة بإمكانية% 22,6  بــ ال أي ال ميكن بينما أجاب
وقريبا من هذه النتيجة موقف أفراد العينة املنتمني إىل كتلة التجمع الوطين الدميقراطي الذين 

 منهم بــ ال أي بعدم إمكانية وصول هذه القوى اليت ال تتوفر على ثقة %  66,7أجاب 
 . من املبحوثني بـــ إمكانية حدوث ذلك%  33,3الدول الكربى، بينما أجاب 

 من %  54,5ذلك كتلة محس وكتلة اإلصالح، هذه األخرية عرب وعلى عكس 
 . من املبحوثني% 45,5مبحوثيها بإمكانية حتقيق ذلك أي أجابوا بــ نعم وأجاب بــ ال 

املوقف اجملموع أخرى ال نعم
االنتماء 
 السياسي

 % تك % تك % تك % تك

 100 53 // //77.4 22.641 12 و.ت.ج

 100 12 // //66.7 33.308 04 د.و.ت

 100 11 // //45.5 54.505 06 اإلصالح

 100 10 // // 20 02 80 08 محس

 100 08 // // 50 04 50 04 األحرار

 100 06 // //83.3 16.705 01 العمال

 100100 // // 65 65 35 35 موعاجمل
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 من % ٨٠وأشار إىل إمكانية وصول قوى سياسية تفتقر إىل ثقة ودعم الدول الكربى 
  ٢٠ وعارض هذا املوقف النسبة املتبقية ممثـلة يف أفراد العينة املنتمني إىل كتلة حركة جمتمع السلم

 .من املبحوثني%
وقريبا من موقف مبحوثى كتلة جبهة التحرير والتجمع الدميقراطي ما ذهب إليه أفراد 

 من أفراد هذه الفئة بــ % 83,3العينة املنتمني إىل كتلة حزب العمال حيث أجاب بـــ 
 بينما كانت اإلجابة متكافئة لدى أفراد العينة  من املبحوثني% 16,7ال وأجاب بعكس ذلك 
 .املنتمني إىل كتلة األحرار

وتوضح هذه النتائج أن أغلبية كبرية من أفراد العينة تعتقد بعدم إمكانية وصول قوى 
سياسية ال حتظى بقبول أو دعم من طرف القوى الكربى يف العامل، وهذا املوقف ميكن اعتباره 

حصنا التطورات على الساحة الدولية، والتضييق الذي ميارس على الدول موضوعي ومنطقي، إذا تف
اليت ال حتظى برضا الدول الكربى وخاصة الواليات املتحدة األمريكية، بصفتها القوة األوىل يف 

 .العامل
وحماوالت عزهلا وتصنيفها يف حمور الشر، كما أن التجربة السابقة اليت عرفتها اجلزائر ، 

األوىل للتعددية السياسية، والردود اخلارجية  املتحفظة إزاء فوز جبهة اإلنفاذ، وما خالل السنوات 
انتهت إليه التجربة من توقيف للمسار االنتخايب، والتأييد الضمين للدول الكربى لذلك جيعل املتابع 

ياسي لألوضاع اليوم، يف ظل ازدياد اهليمنة اخلارجية جيزم بعدم إمكانية وصول أي قوة أو حزب س
إىل السلطة ما مل يزل التحفظات أو سوء الفهم أو املوقف السليب عموما الذي قد يتشكل، أو 

 .تتبناه القوى الكربى
إن هذا التفسري الذي قد طرحناه، الذي قد يكون حاضرا يف دهن أفراد عينة كل من كتلة 

م بإجاباهتم بــ ال جبهة التحرير الوطين والتجمع الوطين الدميقراطي وحزب العمال ال يوافقه
وبتلك النسبة املرتفعة ال يوافقهم الرأي عليه أفراد العينة املنتمني إىل كتلة اإلصالح ومحس  والذين 
أجابت نسبة مرتفعة منهم بــ نعم ، وبإمكانية وصول قوى سياسية ال حتظى بثقة الدول 

 .الكربى إىل السلطة
تكيف مع الوضع الدويل ، يف حالة وصول حيث يرى أنصار هذا التيار إمكانية التعايش وال
 .تيارهم إىل السلطة، والتجربة التركية تؤكد هذا التوجه
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ورغم وجود املثال التركي والذي حقق الكثري من النجاحات إال أنه هناك النموذج 
السوداين والنموذج األفغاين والعديد من النماذج املشاهبة وهو ما يدفعنا إىل القول أن إجابات هذه 

هي حماولة للدفاع عن النفس، وتأكيدا للحضور وللذات أو ما يكمن ) محس واإلصالح( الفئة 
وصفه بــ التفكري الرغبوي الذي يتوقع حدوث ما يثمناه وما يرغب به ويعجز عن رؤية احلقائق 

 .املوضوعية املناقضة
افئها بني إجابة نعم وقد تدفعنا إجابة أفراد العينة املنتمني إىل كتلة األحرار واملتميزة بتك

  والذي استعمل آلية (PT, RND, FLN)وإجابة ال، إىل البحث يف إجابة الطرف األول 
التوجس من موقف الدول الكربى يف حالة وصول تيارات إسالمية يف املواعيد االنتخابية السابقة، 

طرف األول ورغم إلضعاف رصيد املنافسني إىل السلطة من األصوات وهو ما جيعلنا نعترب إجابة ال
 .تضمنها حلقائق موضوعية إال أهنا عبارة عن متويه إيديولوجي

 
يربز توزيع املبحوثني حسب انتمائهم احلزيب وموقفهم من عالقة ٢٤:  جدول رقم-

 .النظام العاملي اجلديد باستقاللية القرار يف اجلزائر
درجة اجملموع أتفق بشدة أتفق ال أتفق

املوقف
 احلزب

 % تك % تك % تك % تك

 100 53 11.3 81.106 43 7.5 04 و.ت.ج

 100 12 // //66.7 33.308 04 د.و.ت

 100 11 // //100 11 // // اإلصالح

 100 10 60 06 40 04 // // محس

 100 08 12.5 87.501 07 // // األحرار

 100 06 50 03 50 03 // // العمال

 100100 16 16 76 76 08 08 اجملموع
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يربز هذا اجلدول موقف املبحوثني اجتاه عالقة النظام العاملي اجلديد باستقاللية القرار يف 
اجلزائر حسب وجهة نظر النواب، حيث نالحظ أن أغلبهم يتفقون عموما مع هذا الرأي، فيما ال 

 فقط من النواب، وهذا بصرف النظر عن انتمائهم احلزيب، أما % ٠٨يتفق مع هذا الرأي سوى 
ج ( ا أتينا إىل بيان أثر االنتماء احلزيب على مواقفهم اجتاه هذه املسألة، فإننا جند أن اغلب نواب إذ

، % 81,1يتفقون مع كون أن القرار السياسي  يف اجلزائر يتأثر بالنظام الـعاملي مبا نسبته ) ت و
ن مع هذا  منهم فقط ال  يتفقو% 07,5  يتفقون مع هذا الرأي بشدة و% 11,3فيما جند أن 

فهم بدورهم تتفق األغلبية منهم مع هذا الرأي مبا نسبته ) ت و د( املوقف، أما نواب حزب 
حركة (  ،أمـا نواب % 33,33 فيما نرى فئة منهم عكس ذلك متثل نسبة % 66,7
) محس( دون استثناء فيما يتوزع  نواب %١٠٠فكلهم يتفقون مع هذا الرأي مبا نسبته ) اإلصالح
 %٤٠  يتفقون بشدة مع هذا الرأي و%٦٠ يتفقون واللذين يتفقون بشدة حيث أن بني اللذين

منهم يتفقون %٨٧,٥منهم يتفقون مع هذا الرأي، نفس األمر بالنسبة للنواب األحرار إذ جند أن 
 منهم يتفقون بشدة مع هذا الرأي، األمر نفسه أيضا بالنسبة لنواب %١٢,٥مع هذا املوقف و

 بني من يتفقون ويتفقون بشدة حول هذا %٥٠عون بنفس النسبة أي حزب العمال إذ يتوز
 .املوقف

ومن مث أمكن القول أن هناك اتفاق بان النظام العاملي اجلديد هيمن وتقدم على حساب 
يف الواقع بقدر ما تعرب هذه النتيجة عن الوعي . تراجع استقاللية القرار السياسي يف اجلزائر

 يشعب اجلزائري بقدر ما يعرب من جهة أخرى على الضغط اخلارجالسياسي الذي بلغه نواب ال
الذي أصبح يؤثر على صانع القرار يف اجلزائر، واهليئة التشريعية املسؤولة عن اختاذ خمتلف القرارات 
وذلك بطريقة مباشرة وغري مباشرة وهذا إمنا يدل أيضا على إندماج اجملتمع اجلزائري هبياكله وبناه 

 .قافته يف إطار ما يسمى بالعوملة بغض النظر عن ث
حيث أصبحت سيادة الدول مهددة بتأثري الدول السائدة يف جمال اختاذ القرار ليس الدويل 
فقط منه بل حىت الداخلي فداخليا ال ميكن اختاذ قرار معني بشأن سري هيئة دون النظر إيل ما 

 ما يتعلق بقانون استرياد اخلمور سيخلفه هذا القرار خارجيا من آثار وعواقب ولنا من ذلك مثال
 . الكيماويةةأو القوانني املتعلقة حبضر انتشار األسلح

وملا كان جانب التأثري الدويل ظاهرا فيما يتعلق باختاذ القرارات وسنها وتشريعها داخليا، 
 فال أمكن القول أن هلذا دوره اخلاص يف جتلي ممارسة الدميقراطية ويف بناء مفهومها لدى اجملتمع ،
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ميكن إجناح ثقافة معينة وإحالهلا وسط جمتمع ما دومنا أن يكون له تصور مجعي منوذجي يقيس 
عليه الفكرة املراد انتشارها ودجمها كثقافة وكممارسة ، حيث إن مسالة ارتباط ما هو داخلي من 

لية اجتاه مسالة القرارات بالنسبة للمجتمع اجلزائري أو أي جمتمع باملوقف الدويل  أو بالقوانني الدو
معينة قد خيدم أحيانا هذا اجملتمع لكنه قد ال خيدم جمتمعا آخر بل يأخذه مكرها على اختاذ قرار 
معني اجتاه هذه املسالة وتلك مما قد ينعكس سلبيا على الصورة الداخلية لألداء احلكومي السياسي 

راطية على الشكل الذي تروج به ومبا يف ذلك النيايب أيضا ولذا فانه وجب القول بان فكرة الدميق
 خدمة ةوتأخذ جمتمعات ما عنوة على األخذ هبا سواء بقوة األسلحة أو بقوة الضغوط الدولي

ملصاحلها، ال ميكنها النجاح كثقافة لدى اجلماهري وال ميكنها أن تنجح كممارسة باعتبار انه 
 حد ذاته شاهنا يف ذلك شان فكرة لنجاح فكرة ما أو ثقافة ما البد أن متر أو تنبع من اجملتمع يف

الثورة  أو فكرة اإلصالح فاإلصالح الذي ال ينبع من اجملتمع يف حد ذاته ال ميكن  إال أن يكون 
 . تغيريا شكليا وليس جوهريا

 
 يربز توزيع املبحوثني حسب انتمائهم احلزيب وموقفهم من عالقة ٢٥: جدول رقم -

 .يف اجلزائرالضغوط  اخلارجية بنجاح الدميقراطية 
 

املوقف اجملموع ال نعم
االنتماء 
 السياسي

 % تك % تك % تك

 100 53 17 09 83 44 و.ت.ج

 100 66.712 33.308 04 د.و.ت

 100 11 90 09.110 01 اإلصالح

 100 10 10 01 90 09 محس

 100 08 25 02 75 06 األحرار
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يربز هذا اجلدول موقف نواب اجمللس الشعيب الوطين من إمكانية تأثري الضغوط اخلارجية 
 أن ونمنهم يوافق على هذا الرأي وير% ٧٠على جناح الدميقراطية يف اجلزائر، حيث نسجل أن 

، هذا منهم% ٣٠، فيما ال يوافق هذا الرأي األجنبيةهناك عالقة بني جناح الدميقراطية والضغوط 
عن موقف النواب إمجاال، أما لدى عرض هذه املواقف على متغري االنتماء احلزيب فإننا جند أن 

 يرون أن الضغوط اخلارجية تؤثر على جناح الدميقراطية يف اجلزائر، )ج ت و(من نواب % ٨٣
 فإن أغلبهم يرى بعدم تأثري )ت و د(منهم، أما نواب % ١٧فيما يرى بعدم ذلك ما نسبته 

منهم ال يرون ذلك، % ٣٣,٣مقابل % ٦٦,٧ضغوط اخلارجية على جناح الدميقراطية مبا نسبته ال
 عالقة بنجاح الدميقراطية هلامنهم ال يرون بأن الضغوط اخلارجية % ٩٠صالح فإن أما نواب اإل

منهم يرون % ٩٠ فإن )محس(منهم من يرى عكس ذلك، أما نواب % ٩,١يف اجلزائر، مقابل 
فقط منهم من يعتقد عدم % ١٠جنبية تؤثر على جناح الدميقراطية يف اجلزائر مقابل ألبأن الضغوط ا

منهم يرون بأن الضغوط اخلارجية تؤثر % ٧٥ذلك، ويتجه نفس االجتاه نواب األحرار، حيث أن 
منهم ترى عكس ذلك، أما نواب العمال فكلهم أي % ٢٥على جناح الدميقراطية يف اجلزائر مقابل 

 .جنبية عالقة بنجاح الدميقراطية يف اجلزائرأن للضغوط األيرون ب% ١٠٠
وما ميكن استنتاجه من خالل ما سبق هو كون أن هناك تباينا واضح يف رؤية النواب إىل هذه 
املسألة حبسب اختالف انتماءاهتم احلزبية دومنا أن يعين ذلك اختالف آرائهم حبسب اختالف 

ا كأحزاب وكنواب، األمر الذي ميكن تفسريه باستراتيجية هلي اليت ينتمون إاأليديولوجيةالتيارات 
 مع أحزاب أخرى ، األيديولوجيةكل حزب على الرغم من اشتراكه يف بعض املبادئ واملرجعيات 

 )ت و د( وحزب )ج ت و(ولنا مثال واضح عن ذلك يف اجلدول السابق، فإذا كنا جند أن حزب 
 ومحس، فإننا يف اإلصالحا نفس األمر بالنسبة حلزب يتجهان يف نفس االجتاه حنو قضية ما وكذ

ة اليت سبق وان القاملثال السابق نسجل عكس ذلك متاما، وبالتايل أمكن القول بتحفظ حول الع
استنتجناها يف اجلداول اليت سبقت اجلدول األخري، وهذا يعين أنه ميكننا التمييز بني عالقتني 

 .أساسيتني ومها كاآليت
 :٠١العالقة -

 أو األيديولوجية اجتاه قضايا معينة باختالف انتماءاهتم )م ش و(خيتلف املوقف السياسي لنواب 
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 املشتركة أن تكون اإليديولوجيةتياراهتم الفكرية، مما يعين أنه ميكن لبعض األحزاب ذات املشارب 
 .مواقفها واحدة أو هي نفسها

 :٠٢العالقة -
اه قضايا معينة باختالف انتماءاهتم احلزبية مما يعين أنه اجت؟ م ش و؟خيتلف املوقف السياسي لنواب 

 مواقفها متباينة اجتاه قضايا وتكون األيديولوجية نفس املشارب األحزابميكن أن تكون لبعض 
 .معينة

وانطالقا مما سبق أمكن االستنتاج بأن اختالف مواقف النواب أو األحزاب ال يعزى فقط إىل 
إمنا خيتلف أيضا باختالف هذه األحزاب يف حد ذاهتا، األمر الذي يؤدي  واأليديولوجيةانتماءاهتا 

بنا إىل القول بأن هناك تباين يف األهداف واملصاحل املراد بلوغها واالستراتيجيات املنتهجة من قبل 
هذه األحزاب، ومن هنا جاء هذا التباين الواضح حول مسألة عالقة الضغوط اخلارجية بنجاح 

 املشتركة األيديولوجية حىت األحزاب ذات املشارب ،اجلزائر فيما بني األحزابالدميقراطية يف 
 .فهي ال تتفق على نفس اآلراء دائما  أن هلا استراتيجيات خمتلفة، ومن مثعيناألمر الذي ي
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 بناء وحتليل جداول الفرضية الثالثة. ٣
  نص الفرضية

ة ملراكز املبادرة والتأثري يف احلياة السياسية يساهم يف إجناح استرداد النخبة السياسية املدني
 .التجربة الدميقراطية

بعدما تطرقنا إىل دور العامل اخلارجي يف عرقلة التحول الدميقراطي من خالل نسجه 
لعالقات مع النخب احلاكمة احمللية،نتناول اآلن اجلانب الثالث من أسباب إخفاق التحول 

ور املؤسسة العسكرية اليت قد يتعاظم نفوذها السياسي واملايل لتتحول إىل الدميقراطي ،وهو د
دكتاتورية استبدادية، واحلكم العسكري بغض النظر عن أداءه السياسي هو ضد الدميقراطية ابتداء، 
ألن تويل النخب السياسية املدنية ملقاليد السلطة، هو أحد املبادئ األساسية للدميقراطية ،وقد 

ورات على الساحة الدولية احنصارا للحكم العسكري ،والذي أصبح ال يتالءم مع شهدت التط
 .نسق النظام السياسي الدويل الراهن

 يربز توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية ومواقفهم اجتاه ٢٦:جدول رقم-
 .مطالبة بعض األحزاب السياسية بانسحاب اجليش من احلياة السياسية

املوقف اجملموع أخرى أتفق بشدةأتفق بعض الشيء ال أتفق

 احلزيباالنتماء
% تك% تك % تك % تك % تك

 100 53 // //٢٦,٤ ٤١,٥١٤ ٣٢,١٢٢ ١٧ و.ت.ج

 100 12 // //١٦,٧ ٠٢ ٥٠ ٣٣,٣٠٦ ٠٤ د.و.ت

 100 11 // //٣٦,٤ ٦٣,٦٠٤ ٠٧ // // اإلصالح

 100 10 // // ٦٠ ٠٦ ٤٠ ٠٤ // // محس

 100 08 // //٣٧,٥ ٦٢,٥٠٣ ٠٥ // // األحرار

 100 06 // //٣٣,٣ ٦٦,٧٠٢ ٠٤ // // العمال

 100100 // // ٣١ ٣١ ٤٨ ٤٨ ٢١ ٢١ اجملموع
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 من املبحوثني قد أبدى موافقته بعض الشيء من دعوة بعض % ٤٨يربز هذا اجلدول أن 

اد العينة عن تأييدهم  من أفر%٣١األحزاب بانسحاب اجليش من احلياة السياسية، كما عرب 
 من أفراد %٢١الشديد ملطالبة بعض األحزاب بانسحاب اجليش من احلياة السياسية، بينما أشار 

 .العينة أهنم ال يتفقون مع هذا املوقف، أي ال يؤيدون الدعوة النسحاب اجليش من احلياة السياسية
ون بشدة مع الدعوة وعليه فإن جمموع نسبة املبحوثني الذين يتفقون بعض الشيء ويتفق

 من أفراد العينة، وهو ما يعين أن أغلبية %٧٩النسحاب اجليش من احلياة السياسية تصل إىل 
النواب املبحوثني مع الدعوة النسحاب اجليش من احلياة السياسية، وهو ما يعرب عن تطور الوعي 

من الباب األول للجانب السياسي للنواب والطبقة السياسية، وهو ما أشرنا إليه يف الفصل اخلامس 
النظري للدراسة حيث أوضحنا وجود تطورات يف مواقف وسلوكات الطبقة السياسية فيما خيص 

 .للممارسة الدميقراطية، حيث اختفى االستقطاب احلزيب الشديد، ورفض احلوار وغياب التسامح 
 من أفراد العينة %٤١,٥أما بالنسبة ملواقف أفراد العينة حسب االنتماء احلزيب فإننا جند أن 

املنتمني للكتل الربملانية حلزب جبهة التحرير الوطين يتفقون بعض الشيء مع مطالب بعض 
 من املبحوثني التابعني لنفس الكتلة  %٢٦,٤األحزاب بانسحاب اجليش من احلياة السياسية وعرب 

 ينما  عربعن  اتفاقهم  الشديد  مع  الدعوة  النسحاب  اجليش من الساحة  السياسية، ب
 من املبحوثني عن عدم اتفاقهم مع هذه الدعوة وهو ما يعين أن أغلبية مبحوثي كتلة %٣٢,١ 

 .حزب جبهة التحرير الوطين مع الدعوة النسحاب اجليش من الساحة السياسية
كما متيزت إجابات أفراد هذه العينة باختالف اإلجابات وتوزعها على كل اخليارات 

ية ملبحوثي كتلة حزب جبهة التحرير الوطين اليت تضم مناضلني من واملتغريات، وهذه خاص
مشارب خمتلفة، حبيث متثل خمتلف فئات وشرائح اجملتمع، كما يعرب عدم االلتزام بروز موقف واحد 
داخل فئة هذه العينة، إىل نقص وضعف االلتزام احلزيب وضعف روح االنتماء واالستقطاب احلزيب 

 .هى مع مواقف حزبهالذي جيعل املناضل يتما
 من املبحوثني لفئات كل من كتلة حركة اإلصالح، واألحرار %٦٠كما عرب أكثر من 

 :وحزب العمال، وذلك حسب النسب التالية
 للعمال، عن اتفاقهم مع الدعوة النسحاب % ٦٦,٧ لألحرار، %٦٢,٥ لإلصالح،%٦٣,٦

الكتل الربملانية عن االتفاق الشديد مع اجليش من احلياة السياسية، كما عربت النسب املتبقية هلذه 
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 % ٣٧,٥ لإلصـالح % ٣٦,٤انسحاب اجليش من احلياة السياسية، وذلك وفق هذه النسب 
  للعمال، وتعرب هذه النتائج عن الوعي السياسي هلؤالء النواب وعن حتررهم % ٣٣,٣لألحرار،

 .من  الضغوط
 % ٦٠ عينة كتلة حركة جمتمع السلم أما أكرب نسبة لفئة أتفق بشدة فقد عرب عنها أفراد

 % ١٠٠ املتبقية اليت عربت عن اتفاقها بعض الشيء لتصبح % ٤٠من املبحوثني باإلضافة إىل 
من أفراد كتلة محس مع انسحاب اجليش من احلياة السياسية ويأيت هذا املوقف للمبحوثني من كتلة 

 .رفع حالة الطوارئ : بة بـمحس انسجاما مع مواقف احلزب والكتلة الربملانية املطال
 

 يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية وعالقتها بآرائهم حول ٢٧: جدول رقم-
 .دور تدخل املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية

يعرقل 
 الدميقراطية

يساهم يف 
 إجناحها

حيميها من 
 االنزالقات

املوقف اجملموع أخرى

االنتماء 
 السياسي

% تك % تك %تك %تك % تك

 100 ٠٧,٥53 ٦٩,٨٠٤ ٠٣,٨٣٧ ١٨,٩٠٢ ١٠ و.ت.ج

 100 12 // //٦٦,٧ ٣٣,٣٠٨ ٠٤ // // د.و.ت

 100 11 // // // //٠٩,١ ٠١ ٩٠ ١٠ اإلصالح

 100 10 ١٠ ٠١ // // ١٠ ٠١ ٨٠ ٠٨ محس

 100 08 ١٢ ٣٧,٥٠١ ١٢,٥٠٣ ٣٧,٥٠١ ٠٣ األحرار

 100 06 // // ٥٠ ٠٣ // // ٥٠ ٠٣ العمال

 100100 ٠٦ ٠٦ ٥١ ٥١ ٠٩ ٠٩ ٣٤ ٣٤ اجملموع
 

 من أفراد عينة املبحوثني أن تدخل املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية حيمي %٥١اعترب 
من أفراد العينة أن تدخل املؤسسة العسكرية يف % ٣٤الدميقراطية من االنزالقات، بينما يرى 

من أفراد العينة أن تدخل املؤسسة % ٠٩ة يف اجلزائر، واعترب احلياة السياسية يعرقل الدميقراطي
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من املبحوثني بإجابات أخرى خمتلفة % ٠٦العسكرية يف احلياة السياسية يساهم يف إجناحها وّعرب 
تضمنت إمكانية أن حيمي تدخل اجليش النظام الدميقراطي، يف حالة تعرضه إىل بعض األخطار من 

ية أو تستعملها كوسيلة للوصول إىل السلطة، مث تنقلب على  بالدميقراطنطرف قوى ال تؤم
ولكن اشترط هؤالء املبحوثون أن يتوفر . الصندوق وعلى الدميقراطية إذا وصلت إىل السلطة

 .االميان بالدميقراطية لدى قادة اجليش، وأعطوا مثاال لذلك باملؤسسة العسكرية التركية
ني إىل كتلة جبهة التحرير الوطين أن تدخل اجليش يف من أفراد العينة املنتم% ٦٩,٨وقد اعترب 

من مبحوثي كتلة جبهة التحرير % ٠٣,٨احلياة السياسية حيمي الدميقراطية من االنزالقات، ورأى 
 من مبحوثي % ١٩,٩أن تدخل املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية يساهم يف إجناحها بينما 

ؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية أن يعرقل املسرية كتلة جبهة التحرير أن من شأن تدخل امل
وهو ما يعين أن أغلبية نواب كتلة جبهة التحرير الوطين ال تعارض تدخل املؤسسة . الدميقراطية 

 من املبحوثني يرى أن تدخل اجليش من شأنه إجناح % ٠٣,٨العسكرية يف احلياة السياسية، و 
 أغلبية نواب جبهة التحرير من املبحوثني مع يف تدخل املؤسسة العملية الدميقراطية، وهو ما يعين أن

القادرة على فرض النظام، ومحاية الدميقراطية من األخطار اليت قد تتهددها وبالتايل فال جيدون أي 
 .حرج أو مانع من تدخل املؤسسة العسكرية إلعانة الدميقراطية، يف حالة تعرضها لألخطار 

ينة الكتلة الربملانية للتجمع الوطين الدميقراطي أن تدخل  من أفراد ع%٦٦,٧كما يرى 
املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية من شأنه أن حيمي الدميقراطية من األخطار اليت قد تتهددها، 

 من مبحوثي نفس الكتلة أن تدخل املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية %٣٣,٣بينما رأي 
أن األغلبية الساحقة ألفراد العينة املنتمني لكتلة التجمع الوطين يساهم يف إجناحها وهو ما بني 

الدميقراطي ال  ميانعون من تدخل اجليش يف احلياة السياسية بل يرون يف هذا التدخل من شأنه 
محاية الدميقراطية من األخطار و اإلنزالقات ويقدم مسامهة يف إجناح العملية الدميقراطية، ورمبا 

وظروف نشأته هي اليت تفسر هذه املواقف، حيث تأسس التجمع الوطين طبيعة هذا احلزب 
 أشهر من االستحواذ و السيطرة على اهليئة ٠٣ و استطاع يف ظرف ١٩٩٧الدميقراطي سنة 

التشريعية ومعظم بلديات الوطن على مستوى اجملالس احمللية والوالئية، مما جعل البعض يلقبه حبزب 
زب يف السنوات األخرية مع مواقف السلطة اليت انتهجت سياسة اإلدارة، حيث متاهى هذا احل

 .الكل أمين 
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 من أفراد العينة املنتمني إىل الكتلة الربملانية حلركة اإلصالح الوطين %٩٠كما عرب 
اعتقادهم بأن تدخل املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية يعرقل الدميقراطية يف اجلزائر، كما يعتقد 

لعينة املنتمني لكتلة حركة جمتمع السلم أن تدخل املؤسسة العسكرية يف احلياة  من أفراد ا%٨٠
السياسية من شأن عرقلة املسرية الدميقراطية، وهو ما يعرب عن تقارب موقفي الكتلتني اإلصالح 
ومحس اللذين يريان يف تدخل املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية من شأنه أن يعيق أحزاب ما 

 . يار اإلسالمي من الوصول إىل السلطة يعرف بالت
 

 يبني توزيع أفراد العينة حسب انتماءاهتم السياسية وموافقتهم  على ٢٨ول رقمدج-
 .انسحاب اجليش من الساحة السياسية

 
 
 
 
 
 

املوقف اجملموع ال نعم
االنتماء 
 % تك % تك % تك السياسي
 100 35.853 64.219 34و.ت.ج
 100 12 50 06 50 06د.و.ت

 100 27.311 72.703 08اإلصالح
 100 10 10 01 90 09 محس
 100 12.508 87.501 07األحرار
 100 16.706 83.301 05 العمال
 100100 31 31 69 69اجملموع
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 السياسية حيث يربز هذا اجلدول موقف أفراد العينة من انسحاب اجليش من الساحة
 من املبحوثني عن %٣١من املبحوثني عن تأييدهم النسحاب اجليش بينما عرب  %٦٩عــرب 

 .رفضهم هلذا االنسحاب
 من أفراد العينة %٦٤,٢أما موقف أفراد العينة حسب االنتماء احلزيب ،فإننا نسجل أن  

اسية، بينما عــرب قد أيدوا موقف االنسحاب من الساحة السي) و.ت.ج(املنتمني إىل كتلة 
 . من مبحوثي هذه الفئة عن رفضهم هلذا املوقف%٣٥,٨

 من %٥٠ إجابات املبحوثني متكافئة ؛حبيث عرب ت، فقد كان)د.و.ت(أما بالنسبة لـ  
من أفراد % ٧٢,٧ الباقون ،كما عرب %٥٠أفراد العينة عن موافقتهم النسحاب اجليش، ورفض 

ح عن تأييدهم النسحاب اجليش من احلياة السياسية، وعرب العينة املنتمني لكتلة حركة اإلصال
 إليه أفراد عينة كتلة محاس، حيث بعن رفضهم لذلك ،وقريبا من هذا املوقف ما ذه% ٢٧,٣

 أجابوا بالرفض، كما جاءت %١٠ مقابلشمن املبحوثني عن تأييدهم النسحاب اجلي% ٩٠عرب 
 من %٨٣,٣العمال متقاربة ، حيث عـرب إجابات أفراد عينة كل من كتلة و األحرار وكتلة 

 %١٦,٧أفراد عينة حزب العمال عن تأييدهم النسحاب اجليش من الساحة السياسية، مقابل  
 .عربوا عن رفضهم هلذا املوقف
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ويتضح من خالل هذه النتائج أن أغلبية أفراد العينة مع انسحاب اجليش من الساحة 
سارعة اليت تعرفها البالد، وكذا التغريات على الساحة السياسية، وهو ما يعرب عن التطورات املت

الدولية اليت أجربت املؤسسات العسكرية ملختلف دول العامل على االنسحاب من احلياة السياسية 
وترك املبادرة للقيادات املدنية، كما نسجل أن أكرب فئة رافضة هلذا التوجه أي رافضة النسحاب 

لة التجمع الوطين الدميقراطي، ويفسر املوقف طبيعة النشأة اجليش من احلياة السياسية هي كت
واملراحل اليت مر هبا احلزب املقرب من السلطات العسكرية، ومراكز النفوذ داخل النظام اجلزائري، 
كما جند أن أعلى نسبة للمنادين بانسحاب اجليش من الساحة السياسية هي اليت تضمنتها إجابات 

سلم، وهو ما يعين أن هذه الفئة من أكرب املتحمسني النسحاب اجليش من أفراد عينة كتلة جمتمع ال
احلياة السياسية، وذلك لتجارب هذه احلركة السياسية مع املؤسسة العسكرية واليت مل تكن دائما 
يف مصلحة هذا احلزب، وقد يعرب أيضا عن الوعي والنضج السياسي الذي بلغه هذا احلزب من 

 .الشعيب الوطينخالل ممثليه يف اجمللس 
 

 
 الستنتاج الـعــاما
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 االستنتاج العام
تناولت هذه الدراسة إشكالية الدميقراطية يف اجلزائر ،يف حماولة لإلجابة على الفرضية العامة 

 نتائج  اإلحاطة باملوضوع من جوانب متعددة، للوصول إىلت،والفرضيات اجلزئية اليت حاول
موضوعية ،وقد انطلقنا من تساؤل رئيسي هو سبب اإلخفاق الذي عرفه التحول الدميقراطي يف 
اجلزائر بعد أحداث اكتوبر،والذي انتهى باألزمة األمنية اخلطرية اليت عايش اجملتمع خمتلف 
فصوهلا،ويف نفس الوقت طرح نفس السؤال حول سبب و سر جناح التجربة األوروبية، اليت 

 . ت بوصول الشعوب األوروبية إىل النظام الدميقراطي ،الذي يغري معظم شعوب ودول العاملمسح
 :وعموما ما ميكن استخالصه من التجربة األوروبية هو

 صناعة التغيري الذي عرفه اجملتمع األورويب ، حيث جسدت هذه األفكار دور األفكار يف-
 .ه أوروبا بعد ذلكوالفلسفات مشروع فكري مهد للثورات اليت غريت وج

إن الدميقراطية اليت عرفتها أوربا هي إفراز ذايت لتفاعالت اجتماعية وسياسية عاشها -
اجملتمع والفرد األورويب ،كان من نتائجها تغيري وحتريك البناء الفوقي والتركيبة النفسية لإلنسان 

 .ر الوسطىاألورويب اجلديد،بعد اهنيار اجملتمع القدمي الذي كان سائدا يف العصو
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إن معظم الصراعات اليت عرفتها أوروبا ،هي صراعات داخلية بني الشعوب اليت عملت -
من أجل االنعتاق وتقرير مصريها وبني حكام مستبدين ،أما عندنا ،فإن معظم الصراعات ،عبارة 

 .عن حتديات خارجية للكيان الوطين مما جعل من الدميقراطية موضوعا ثانويا
متتعت ببعض )النبالء، الربجوازية ( جمتمعا مدنيا وطبقات اجتماعية كما عرفت أوروبا-

وهو .االستقاللية عن السلطة املركزية واليت استطاعت بعد ذلك تقويض احلكم االستبدادي
 .التحدي الغائب يف التجربة اجلزائرية

اث  ومقارنتها بأحد١٧٨٩وبالعودة إىل التجربة األوروبية، وإىل أحداث الثورة الفرنسية
 نلمس الكثري من التشابه يف طبيعة صريورة األحداث ويف جذريتها أو من ١٩٨٩ أكتوبر ٠٥

حيث النتائج املترتبة عنها، مع الفارق بالنسبة للبعد العاملي للثورة الفرنسية،واجلدول التايل يوضح 
 :نقاط التشابه

 
 
 

 ١٩٨٨ر انتفاضة أكتوب ١٧٨٩الثورة الفرنسية

تني
جرب
يف الت

ابه 
لتش
ر  ا
اص
عن

 

 رغبة امللك يف التغيري اجلذري-
 املعارضة الكبرية من قبل حاشية امللك-

واألرستقراطية، الذين دفعوا باألحداث حنو
 حل الربملان 

 الطبقة الربجوازية الصاعدة املدعمة-
 .لإلصالحات

 التذمر الشعيب نتيجة األزمة املالية والغذائية-
 .اليت عرفتها فرنسا يف تلك احلقبة

 رغبة الرئيس بن جديد يف السري قدما حنو-
 .اإلصالحات

 املعارضة الكبرية لإلصالحات من قبل-
حمافظي جبهة التحرير الرافضني للتعددية

 .احلزبية واملتمسكني باخليار االشتراكي
 إصالحيي األفالن الذين دعموا خطط-

 .الشاذيل بن جديد
 عرفت البالد يف هذه املرحلة ظاهرة ندرة-
 .ملواد الغذائية يف األسواقا
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وتكمن أمهية األحداث احلزينة اليت عرفتها اجلزائر، منذ أحداث أكتوبر، يف كوهنا جعلت 
لكن يف املقابل جند . من الرجوع عن املكاسب احملققة ممثلة خاصة يف التحول الدميقراطي أمرا صعبا

ار، وبروز قوى حاملة للمشروع أن الثورة الفرنسية كانت املآل والنتيجة ألفكار عصر األنو
أما التحول الدميقراطي يف اجلزائر الذي . الدميقراطي، عملت على نشر قيم احلرية واإلخاء واملساواة

 عن ، وارتفاع األصوات املطالبة بالتغيري يف اجلزائر، فإنه ال يعرب١٩٨٨جاء على إثر انتفاضة أكتوبر
نضوج الشروط الفكرية والسياسية واالجتماعية، اليت ازدياد وانتشار للقيم الدميقراطية، وال عن 

 عن رغبة اجلماهري الشعبية يف التخلص من النظام تسمح بتحقيق دميقراطية حقيقية، بقدر ما يعرب
 .وعن التشبث بالبديل القادر على حتقيق مطالب العدالة االجتماعية واملساواة

 عرفتها اجلزائر،أما عن واقع التجربة هذا عن التجربة األوروبية ومقارنتها بالتجربة اليت
 اجلزائرية ،وعن صدقية نتائج الفرضيات اجلزئية والعامة، فقد قمنا بتحليله من خالل اجلداول 

 
 
 

 :التحليلة لنتائج االستبيان ،والذي ميكن حتديد أهم نتائجه فيما يلي
 :الفرضية األوىل

طبقة السياسية ،ساهم يف تدين وتنص على أن غياب الثقافة والتقاليد الدميقراطية لدى ال
 .ةاملمارسة الدميقراطي

حاولنا معرفة موقف املبحوثني املمثلني يف عينة نواب اجمللس الشعيب الوطين من فحوى 
الفرضية املعتمدة وذلك بالتطرق إىل املؤشرات والدالالت الرئيسية املرتبطة مبتغريات الفرضية من 

،ترتيب قيم ١٩٨٨ار الدميقراطي بعد أحداث أكتوبر مثل؛ دالالت وخلفيات تبين السلطة للخي
 ، صدقية االنتخابات اليت جرت الدميقراطية ،دالالت الردود املتباينة إزاء توقيف املسار االنتخايب

خالل العشرية األخرية، املوقف من اآلخر وحماوالت إقصائه، عالقة املناهج التربوية والتنشئة 
إخل، وبعد حتليل نتائج اجلداول والبيانات ،وجدنا أن ..فة الدميقراطية وتعزيز الثقاخاالجتماعية بترسي

يرون أن أهم سبب لتحول النظام حنو الدميقراطية هو التغريات على ) %٧٢(أغلب أفراد العينة 
 الشارع ،أي أن السلطة مل تكن مقتنعة باخليار الدميقراطي ، طالساحة الدولية، باإلضافة إىل ضغ

يف فقط مع املتغريات الدولية والداخلية إلطالة عمر النظام عرب صيغ وهياكل وإمنا حاولت التك
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  من أفراد العينة إىل أن مواقف األحزاب غداة توقيف املسار االنتخايب%٧٧جديدة ،كما ذهب 
،قد عربت عن شدة التنافر و الالتسامح وغياب الوعي السياسي،أي غياب الثقافة السياسية 

وهو ما جعل الطبقة السياسية تفشل يف إيقاف عمليات التزوير املستمر والشعور الدميقراطي ،
لالنتخابات اليت أكد أغلب املبحوثني أهنا اتسمت بالتزوير، مما أضفى ظالال من الغموض والشك  
على العملية السياسية برمتها،كما عكست النتائج  املتعلقة بإلغاء األحزاب الالئكية ،مبعارضة 

تطورا مهما يف الوعي السياسي،خاصة إذا قورنت بالبدايات األوىل للتعددية  هلذا املوقف %٨٠
السياسية، اليت اتسمت باالستقطاب الشديد والعنف اللفظي ،وحماوالت اإلقصاء املتبادلة الذي 

 كبرية من املبحوثني تصل إىل ة أغلبيلانتهى باألزمة األمنية اخلطرية اليت عرفتها البالد ،وهذا ما جع
مجاع ترى أن أهم عائق يواجه التعددية السياسية هو غياب الثقافة الدميقراطية  داخل حد اإل

مؤسسات اجملتمع املختلفة مبا فيها األحزاب السياسية ،ومؤسسات التنشئة االجتماعية،مثل املدرسة 
 ة على تعزيز الثقافد من أفراد العينة أن براجمها ومناهج التدريس هبا ال تساع%٦٦اليت أكد 
 يف اجلزائر مازالت يف ة لدى الفرد كما اعتربت نسبة كبرية من املبحوثني الدميقراطيةالدميقراطي

 .البدايات األوىل هلا 
وعليه ميكننا أن نؤكد أنه رغم تبين اجلزائر لدستور تعددي دميقراطي وتأسيس  

، الذي تتوفر فيه العديد من األحزاب السياسية إال أننا مل نصل إىل النظام الدميقراطي احلقيقي
املبادئ األساسية للدميقراطية، فالدميقراطية ثقافة قبل أن تكون قوانني وهي شعور قبل أن تكون 
ممارسة وال ميكن أن حنيا الدميقراطية يف واقعنا السياسي وهي مغيبة داخل أنساق اجملتمع ملختلفة 

دميقراطية ساهم يف تدين املمارسة ،وهو ما أدى بنا إىل االنتهاء إىل أن غياب ثقافة والتقاليد ال
 .الدميقراطية يف اجلزائر
 :الفرضية الثانية

 مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل حدوث ىوتنص على أن توافق مصاحل الدول الكرب
 .تغريات سياسية واجتماعية ضرورية لنجاح التجربة الدميقراطية
قراطية يف تدين املمارسة الدميقراطية ، بعد تناولنا عالقة وأثر غياب الثقافة والتقاليد الدمي

ننتقل إىل اجلانب الثاين  من جوانب إشكالية الدميقراطية يف اجلزائر وهو أثر العامل اخلارجي على 
تعزيز الدميقراطية ،ذلك أننا ننظر إىل أسباب إخفاق التحول الدميقراطي يف اجلزائر أنه ال ميكن 

انعكاس لتضافر بىن ثقافية  واجتماعية سامهت يف تدين حصرها يف اجلانب الثقايف بقدر ما هي 
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املمارسة الدميقراطية، وللوصول إىل  دالالت املوقف لدى املبحوثني يف هذه الفرضية ، اعتمدنا 
جمموعة من املؤشرات واملتغريات واليت منها ؛ نسبية استقاللية أخذ القرار السياسي، عالقة وصول 

سالمية إىل السلطة  بتهديد مصاحل بعض الدول الكربى بتحديد سلوك القوى والتيارات الدينية  اإل
 . الرمسي، إمكانية وصول قوى سياسية تفتقر إىل ثقة الدول الكربىالداخليواجتاهات الرأي العام 

من املبحوثني على احنسار استقاللية القرار السياسي للدول ومنها اجلزائر % ٩٢وقد أكد 
 بالواليات املتحدة األمريكية،وإعالن احلرب ضد اإلرهاب ،هذه  سبتمرب١١،وخاصة بعد أحداث 

التطورات على الساحة الدولية ساعدت على تعاظم تأثري اجتاهات الرأي العام اخلارجي من خالل 
املنظمات الدولية غري احلكومية ، وكذا الدول املهيمنة على الساحة الدولية على سلوك واجتاهات 

 ٩٤رمسي والشعيب؛ حيث أشار إىل ذلك أغلب أفراد العينة بنسب تصل إىل الرأي العام الداخلي ال
،وعليه ويف ظل هذه األجواء الدولية املتميزة أصبح من الصعب وصول قوى ال تتوافق مصاحلها %

 .مع مصاحل الدول الكربى املهيمنة
 ٧٠ من أفراد العـينة، وكما اعترب% ٦٥وهو ما أشار إليه أغلب املبحوثني بنسبة بلغت 

منهم أن الضغوط اخلارجية تشكل أكرب عائق أمام جناح التجربة الدميقراطية يف اجلزائر ،وكما %
–،فإن املوقف من إسرائيل وتدفق النفط بأسعار مناسبة ٢٠٠٤:ذكر تقرير التنمية العربية لـ

ية ،  الدول العربىيشكلون أهم املعايري لرضا الدول املهيمنة عل-ونضيف حنن صعود قوى مناوئة
وهو ما انتهى بنا إىل القول أن توافق مصاحل الدول الكربى مع بقاء أوضاع سياسية معينة يعرقل 

 .حدوث تغريات ضرورية لنجاح التجربة الدميقراطية
 :الفرضية الثالثة

تنص على أن استرداد النخبة السياسية املدنية ملراكز املبادرة والتأثري يف احلياة السياسية 
 .ح التجربة الدميقراطيةيساهم يف إجنا

وللتمكن من اإلحاطة اجليدة مبوقف املبحوثني من هذه الفرضية ،فقد استخدمنا مجلة من 
 اجليش يف احلياة السياسية، مواقف املؤسسة العسكرية يف حالة لاملؤشرات  من بينها ؛نتائج تدخ

 يف انسحاب اجليش من املبحوثني على رغبتهم% ٦٩إخل، وقد عرب ..تعرض الدميقراطية للتهديد
من احلياة السياسية، خاصة أحزاب املعارضة، وحىت وإن اعتربوا أن تدخل اجليش يف حالة هتديد 
الدميقراطية من شأنه محايتها من االنزالقات واألخطار ،وقد اشترط املبحوثني إميان قادة املؤسسة 

ية، تعرب هذه املواقف  عن  مثاال باملؤسسة العسكرية التركاالعسكرية بالدميقراطية ،حيث أعطو
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التطورات والتغريات الكبرية اليت شهدهتا اجلزائر على الساحة السياسية خالل العشرية األخرية، 
 .٢٠٠٤ أفريل ٠٨وكذا بعد االنتخابات الرئاسية يف 

 :وميكننا أن نعدد عوائق التحول الدميقراطي يف اجلزائر فيما يلي
الدميقراطية يف اجلزائر هو غياب الثقافة الدميقراطية لدى  إن أهم إشكال يواجه تعزيز وترسيخ 

السلطة، ولدى الطبقة السياسية، ولدى الشعب عموما، أو كما عرب عنها مالك بن نيب بغياب 
الشعور الدميقراطي، فال ميكن أن تكون ممارسة دميقراطية حقيقية إن مل تسبق بشعور دميقراطي 

، وال ميكن أن حنيا الدميقراطية كواقع سياسي، وشروطها غري يتحرك يف كيان الفرد وميازج أفكاره
متوفرة يف بناء الشخصية، ويف العادات والتقاليد، فالثقافة الشعبية املتجذرة، واملؤثرة حىت يف 

 هذه الثقافة -باعتبار أن معظم هذه النخب ذوي أصول ريفية-النخب اليت تتزعم العمل السياسي 
قراطية، كما أن نسبة األمية املرتفعة تعترب عائق كبري أمام نشر القيم  مع القيم الدميمال تتناغ

 .الدميقراطية، والسلوك الدميقراطي املرتبط بالعقالنية واحلس االجتماعي
 ب تفشي روح الزعامة والقداسات الشخصية الدينية والثقافية والتارخيية، وهو ما غي

حزاب ورغم مرور عدة عقود على تأسيسها إال الدميقراطية داخل األحزاب حيث جند أن بعض األ
كما أن جتّدر فكرة املهدي املنتظر، .أن قياداهتا مل تتغري، ومل حيدث تداول على القيادة داخل احلزب

واملتمثلة يف فكرة املستبد العادل، والزعيم امللهم، جتعل الطبقات الشعبية غري متحمسة للممارسة 
عية امللغاة اليت فازت هبا جبهة اإلنقاد خري مثال على ذلك حيث الدميقراطية، واالنتخابات التشري
 كما أن مجيع االنتخابات اليت - كان يرفع شعار الدميقراطية كفر-أعطت األغلبية صوهتا حلزب

 أفريل ٠٨أتت بعد ذلك فازت هبا قوى غري متحمسة لالنفتاح الدميقراطي، كما يف إنتخابات
فاضل يف اإلختيار لدى الناخب هو جتسيد القيم واملبادئ  الرئاسية مل يكن معيار الت٢٠٠٤

 . الدميقراطية
 عدم االتفاق على طبيعة النظام ومقوماته، فنجد األحزاب ختتلف وهتاجم الثوابت اليت تقوم 

 ما يعطيعليها الدولة، كاالختالف حول اللغة العربية، واالختالف حول مكانة ودور الدين، وهو 
لوجيا وعقائديا عند البعض، وحيوله من التنافس السلمي إىل الصراع الدموي، للتنافس بعدا أيديو

 . اجلنوح إىل العنف واإلقصاءوهو ما يعين
 سيطرة النخبة العسكرية على الساحة السياسية واالقتصادية، فكل رؤساء اجلزائر أتى هبم 

اعتباره من املبادئ األساسية  ب-السيطرة املدنية على القوات املسلحة–وقد تطرقنا إىل مبدأ .اجليش
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للدميقراطية، هذا املبدأ الذي استطاعت الواليات املتحدة األمريكية ترسيخه منذ البدايات األوىل 
) ١٧٨١-١٧٧٥(لتأسيسها، وذلك على يد اجلنرال جورج واشنطن يف أعقاب حرب االستقالل
 املوقف سابقة تارخيية حني رفض تأييد العصيان العسكري ضد احلكومة املدنية، حيث شكل هذا

 .مل يستطع أحد أن حييد عنها
 اآلن فإن الظروف اخلارجية مل تعمل يف اجتاه فتح اجملال السياسي يف اجلزائر، فبعد د إىل ح

 اجتاه توقيف املسار االنتخايب، وبعد التطورات اليت عرفتها الساحة -اإلجيايب والسليب-التأييد
ترسيخ الدميقراطية يف الوطن العريب إال أننا مل نلحظ أن هناك دفع الدولية، واملشروع األمريكي حنو 

 املنتهجة -للدميقراطية املقيدة- عن دعم غري مباشر باألمور حنو فتح اجملال السياسي، وهو ما يعرب
 .من طرف السلطة
 صالحيات واسعة لرئيس اجلمهورية، تتجاوز ١٩٨٩، وقبل ذلك دستور١٩٩٦ أعطى دستور

 جتعله أداة يف يد - جملس األمة-ات مؤسسات الدولة األخرى، كما أن بنية تشكيلبكثري صالحي
مؤسسة الرئاسة، وهو ما يعين أننا أمام سلطة الفرد الواحد، والزعيم األوحد، وهو ما يتعارض مع 

 .مبدأ استقاللية السلطات
مساندة أثناء  غياب اجملتمع املدين، أو تغييبه وتدجينه واحتوائه، واختصاره يف مجعيات 

االنتخابات، لتتحول هذه اجلمعيات، إىل سجل جتاري، وخدمة ذات منفعة عامة، وهو ما عزز 
 نفسها يف املزاد - وحىت األحزاب- حيث تضع اجلمعيات واملنظمات-الزبونية السياسية–ظاهرة 

لسياسي، هذا الوضع هو انعكاس للغلق ا. العلين لتنظر اجتاه الريح أوال ومن يدفع أكثر ثانيا
 -الشعور الدميقراطي- وعلى غياب-الدميقراطية املقيدة-ونتيجة، ومؤشرا يف نفس الوقت، على

وكسبب موضوعي جند أن طبيعة االقتصاد .لدى مجعيات اجملتمع املدين، والسلطة السياسية
حّول اجلزائري الريعية، واحتكار الثروة الوطنية من طرف النخبة احلاكمة، وغياب آليات احملاسبة، 
 .املال العام إىل أداة لرشوة وشراء اجملتمع املدين، واألسرة اإلعالمية، والطبقة السياسية عموما

 متيز الوضع اإلعالمي باالستقطاب الشديد، بني مؤيد للسلطة حىت التسبيح والتمجيد، وبني 
، مما أفقد ٢٠٠٤ أفريل٠٨ يف االنتخابات الرئاسية لـ هاملعارضة إىل درجة الثورة، وهو ما ملسنا

احلقل اإلعالمي إتزانه، وأبعده عن املهنية، واملوضوعية املطلوبة، حيث حتولت العديد من الصحف 
إىل أبواق ألحزاب ومجاعات املصاحل، وأصبحت جزء من خمطط تأزمي الوضع وتعفينه، وهو األمر 
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لدميقراطية واالرتقاء  على االستقرار السياسي واالجتماعي الضروري لترسيخ القيم ادالذي ال يساع
 .  باملمارسة الدميقراطية

ومن كل ما سبق ميكننا أن نستنتج عدم توفر مقتضيات الدميقراطية الذاتية واملوضوعية ممثلة  
 النفسية والفكرية اليت جتسدها الثقافة والشعور الدميقراطي ،وكذا اآلليات اليت تيف كل االستعدادا

وعليه انتهينا إىل أن غياب الثقافة والتقاليد الدميقراطية لدى كال يستند عليها النظام الدميقراطي ،
من الطبقة السياسية  والسلطة ساهم يف تدين املمارسة الدميقراطية يف اجلزائر، فإمكانية قيام نظام 
دميقراطي حقيقي مرتبط بوجود جمتمع مشبع بالوعي والشعور الدميقراطي ،وتوفر آليات النظام 

 . الدميقراطية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتــــــة
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 خلامتةا

 
تناولنا يف هذه الدراسة إشكالية الدميقراطية يف اجلزائر، والبحث يف البىن الثقافية 
واالجتماعية والسياسية،  اليت أدى عدم توفرها إىل إخفاق الدميقراطية يف اجلزائر،وقد اقترحنا 

 .ملشكلة من خمتلف جوانبهاثالث فرضيات، لإلحاطة با
 وقد بينت لنا دراسة  التجربة األوروبية أمهية وجود طبقات حتتفظ ببعض االستقاللية عن 

 ..) النبالء، الربجوازية( السلطة املركزية
غري أن األمر خيتلف يف اجلزائر، فال وجود جملتمع مدين يتمتع ببعض االستقاللية عن السلطة 

 الدميقراطية، ومل يغري يف واقع احلال وجود شيوخ القبائل وأصحاب املركزية، ويساهم يف منو
 واليت ميكن - اجلزائريخاحلرف وطبقة رجال الدين وشيوخ الزوايا والطرق الصوفية يف التاري

 ألهنا مل تتمتع بالقوة والنفوذ الضروري لتحقيق توازن -اعتبارها كمجتمع مدين بالتعبري احلديث
ذلك أننا على مستوى الفكر وعلى مستوى التركيبة الذهنية مازلنا . قرارحقيقي يف مراكز صنع ال
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فثقافتنا "غري قابلني للممارسة الدميقراطية فالوالء للقائد والزعيم امللهم قبل الوالء للفكرة والربنامج 
 للحاكم، وهو ما يتطلب انقالبا تارخييا على صعيد الفكر واملعتقد، -الشريك-مل تؤمن بعد بوجود

 يف جمال الدين والتعددية يف جمال -الوحدانية–نقالبا يف الوعي قوامه الفصل التام والنهائي بني وا
 . )٢٩٣("احلكم والسياسة

لقد وقع بعض االلتباس يف فهم عالقة اإلسالم بالدميقراطية، حيث اعتربت لدى البعض 
يت اتسمت  هذه املرحلة ال١٩٨٩منافية للدين خاصة يف مرحلة التحول الدميقراطي سنة

يف املقابل فإن سوء تكييف املعركة مع اإلرهاب، . باالستقطاب الشديد، وباحلدية ورفض اآلخر
 الوطين الشعيب، كانت له نتائج مدمرة وزادت يف شوحماوالت البعض لفصل البعد الديين عن اجلي

، فكل للجزائريني الثابت الوحيد يف حياهتم-اإلسالم-لقد شكل الدين. أمد مواجهة اإلرهاب
التطورات التارخيية اليت عرفها اجلزائريون مرتبطة باإلسالم، كما أن تأسيس القوة العسكرية 

 يف ناجلزائرية كان من ورائه العامل الديين لذلك قلنا أن اإلسالم يف اجلزائر، هو دين وهوية ووط
ذ منه موقفا سلبيا، وعليه فإنه ال ميكن إقامة دميقراطية يف اجلزائر تعادي الدين وتتخ. نفس الوقت

كذلك فإن إيصال الثقافة الدميقراطية إىل الطبقات الشعبية تتطلب فك االشتباك املزعوم بينها وبني 
الدين فأهم ما يف التركيبة النفسية والفكرية للفرد اجلزائري هو الدين، لذلك فإن أهم مدخل 

 .   ع اإلسالمإلقناع الفرد اجلزائري بالدميقراطية هو إقناعه بعدم تعارضها م
وتأيت حساسية اجلزائري اجتاه التدخل األجنيب كظالل للعالقة املتميزة بني اجلزائري 

 .واإلسالم، وكانعكاس للتاريخ املليء باملخاطر والتحديات اخلارجية
لقد كان للعامل اخلارجي الدور الكبري والفاعل يف نشوء الدولة، ويف استقرارها ويف تشكل 

 فالتحديات واملخاطر اخلارجية كانت دوما عامل توحيد للداخل،لكنها جعلت التوازنات بداخلها
يف املقابل مطالب احلرية واملشاركة يف السلطة السياسية تقع يف أسفل اهتمامات الشرائح الشعبية، 

 اجملتمعات األوروبية، حيث كان الصراع الداخلي بني الطبقات الشعبية هوهذا عكس ما عاشت
 من أجل التحرر والعدالة والدميقراطية هو -ممثلة يف امللك واإلقطاع والكنيسة-ةوالسلطة السياسي

كما أكدت جتربة إلغاء املسار االنتخايب أنه بدون اكتساب ثقة . حمور التاريخ األورويب احلديث
الرأي العام اخلارجي والقوى املؤثرة فيه، إضافة للرأي العام الداخلي، ال ميكن أن يتحقق التغيري 

                                                 
 ١٢٤ حممد عابد اجلابري، حنو إعادة بناء الفكر العريب، مرجع سابق، ص 293
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لدميقراطي املنشود وهو ما يعرب عن التداخل الكبري يف عملية التحول الدميقراطي بني العوامل ا
 . الداخلية والعوامل اخلارجية

وقد متيزت التجربة اجلزائرية باخلروج الدائم على الشرعية وقد كان آخر خروج على 
لتجربة الدميقراطية ونتائج  فقد جاءت نتائج ا١٩٩٢الشرعية إلغاء املسار االنتخايب مع مطلع سنة 

 التشريعية خمالفة لرغبات السلطة احلاكمة، حيث أعطت نتائج الدور ١٩٩١ ديسمرب٢٦انتخابات 
األول فوزا ساحقا جلبهة اإلنقاد ليتدخل اجليش بدعم من بعض القوى داخل الطبقة السياسية، 

 بعد ذلك إعادة تشكيل الساحة واجملتمع املدين، ويعلن عن وقف املسار االنتخايب وقد حاول النظام
من خالل حماولة بناء قطب علماين يقود قاطرة الطبقة السياسية والفعل السياسي، لكن هذه احملاولة 
باءت بالفشل، فأمام تصاعد وانتشار أعمال العنف، والركود واالنسداد التام الذي عرفته البالد يف 

 وأمام العزلة الدولية اخلانقة، واالحنصار الكبري مجيع اجملاالت األمنية واالقتصادية واالجتماعية،
لقاعدة احلكم، أمام هذا الوضع املأزوم، حاولت السلطة التراجع عن خياراهتا اإلستراتيجية القاضية 
باستئصال املعارضة اإلسالمية، وترسيخ القطب العلماين، فكانت العودة إىل املسار االنتخايب لكن 

ضع بعض القيود على العملية االنتخابية والدميقراطية عموما، لنشهد هذه املرة حتت دستور جديد و
 حبيث يبقى احلل والعقد بأيدي -الدميقراطية املقيدة– تسميته بدميقراطية األسياد أو نميالد ما ميك

خنب حمددة، تتحكم يف مفاصل النظام، وتسيطر على أجهزة الدولة، فال تؤثر التعددية واالقتراع 
 بعد رفضه التقدم -شمولود محرو- عنه رئيس احلكومة السابقع السلطة، وهو ما عربالعام يف توزي
 قاألمر ال يتعل" وأن  -اللعب مغلق– الرئاسية، حيث صرح أن ٢٠٠٤ أفريل٠٨النتخابات 

 .)294("خبيارات الشعب ولكن خبيارات النظام
ا، وكذا انتفاضة غري أن املعضلة األمنية اليت عاشتها اجلزائر، والزالت تعرف بعض فصوهل

 الدامية، هذه األحداث وإن شكلت حلقات حزينة يف التاريخ اجلزائري إال أهنا ١٩٨٨أكتوبر 
أفرزت بعض التحوالت واملظاهر اإلجيابية اليت ال ميكن إغفاهلا،فبالنسبة للسلطة جند تراجع خيار 

ى السياسية حنو االستئصال لصاحل خيار املصاحلة الوطنية كما نلمس ميل ونزوع معظم القو
 .)٢٩٥ (االعتدال، وظهور الكثري من املراجعات النقدية داخل صفوفها

                                                 
 .         اجلزائر. ٠٤  ، ص٢٠٠٤ أبريل ٠١اخلميس .  جريدة الشروق 294
ونة واالعتدال  الحظنا يف الفصل الرابع املراجعات الكبرية للتيار اإلسالمي بأحزابه املختلفة يف املوقف من الدميقراطية، وبروز قدر كبري من املر 295

 .سواء على مستوى املواقف الفكرية، أو على مستوى املوقف من السلطة واملوقف من اآلخر املختلف عموما
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وعلى مستوى الشرائح الشعبية نلمس ظهور نوع من النضج السياسي متثل يف الترفع عن 
وهو ما يعطي لنا بعض األمل يف أن تعرف الدميقراطية بعض . االنسياق وراء اخلطابات الشعبوية

شعب اجلزائري قدم عرب تارخيه الكثري من التضحيات خاصة أثناء ثورة نوفمرب التقدم لألمام، فال
 بأن ينعم باحلرية والدميقراطية والعدالة، ومن حقه أن ميثل روأثناء أحداث أكتوبر األليمة وهو جدي

منوذجا يقتدى يف جتسيد الدميقراطية احلقيقية وأن خيتار حكامه بكل حرية و مرءوسيه بكل سيادة 
 . راطيةودميق

 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املراجع
 :مراجع باللغة العربية)أ

   املصادر-١
  القرآن الكريم- 

 .١٥٩سورة آل عمران، اآلية 
 .٩٧سورة النساء، اآلية 
 .١١سورة الرعد، اآلية 

 .٨٣سورة القصص، اآلية 
  .٣٨سورة الشورى، اآلية 

 .٠٨سورة املنافقون، اآلية 
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  الكتب-٢
 هجيةمراجع خاصة باملن.١,٢

 
، مركز جامعة مقدمة يف مناهج البحث يف الدراسات اإلعالميةراسم  حممد مجال،  .١

 .١٩٩٩القاهرة للتعليم املفتوح، القاهرة، 
، مكتبة العبيكان،الرياض،  املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،  .٢

 .١٩٩٥، ١ط
 .١٩٩٤، ١ت اجلامعية، اجلزائر، ط ، ديوان املطبوعامدخل لإلحصاءعبد القادر حليمي،  .٣
، ديوان مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش وحممود الذنيبات،  .٤

 ١٩٩٥املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 املكتب ،البحث العلمي اخلطوات املنهجية إلعداد البحوث االجتماعيةحممد شفيق،  .٥

 .١٩٨٥اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 
، ١، دار الغرب، وهران، اجلزائر،طمبادئ يف البحث التربوي والنفسي حممد مزيان، .٦

١٩٩٩. 
 مراجع خاصة بعلم االجتماع.٢,٢

 
، مركز دراسات الوحدة  يف اجلزائرةمستقبل الدميقراطيإمساعيل قرية وآخرون،  .٧

 .٢٠٠٢، ١العربية،بريوت،ط
جورج جحا ، املؤسسة :، تراجلذور االجتماعية للدميقراطية والدكتاتوريةبارنتغتون مور،  .٨

 .ت .، ب١العربية للدراسات والنشر، بريوت،ط
دار بوشان للنشر، املؤسسة الوطنية للفنون ، بيان من أجل الدميقراطيةبرهان غليون،  .٩

 .١٩٩٠، ٤املطبعية،اجلزائر، ط
، أصول الفكر السياسي والنظريات واملذاهب السياسية الكربىثروت بدوي ،  .١٠

  .١٩٦٥قاهرة دار النهضة العربية ، ال
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،مركز دراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريبحسن حنفي،  .١١
 .١٩٨٦،  ٢الوحدة العربية بريوت، ط

دار الرباق ، إشكالية الدميقراطية والبديل اإلسالمي يف الوطن العريبخالد احلسن،  .١٢
 .١٩٩٠، ٢للنشر، تونس،ط

سة املعارف العامة، مصر ،ترمجة حممد بدران ، سلالدميقراطيةديليسل برينز،  .١٣
١٩٨٣. 

،مركز دراسات أزمة الدميقراطية يف الوطن العريبسعد الدين إبراهيم وآخرون،  .١٤
 .١٩٨٧  ،٢الوحدة العربية،بريوت،ط

، املؤسسة الوطنية للفنون  ةلتمركز األورويب، حنو نظرية للثقافامسري أمني،  .١٥
 .١٩٩٢املطبعية، اجلزائر 

، ترمجة حممد شريف بن دايل تماعي عند بن خلدونالفكر االجعبد الغاين مغريب،  .١٦
 .١٩٨٦حسني، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

 .١٩٨٤، ٣، دار التنوير، بريوت، طمفهوم الدولةالعروي ،  عبد اهللا .١٧
 ، دار اجلامعات املصرية، الفكر السياسي الغريبعلي عبد املعطي حممد،   .١٨

 .١٩٧٠اإلسكندرية 
، ترمجة حممد حقي، منشورات عويدات، لسوسيولوجياتاريخ اغاستون بوتول،  .١٩

 .١٩٧٧بريوت
  .١٩٨١، دار الطليعة، بريوت فلسفة األنوارفولغني، . ف .٢٠
، سلسلة موفم للنشر، سيد قطب اخلطاب واأليديولوجياحممد حافظ دياب،  .٢١

 .١٩٩١املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، 
، مطبعة جلنة البيان العريب، ياسيةالنظريات و املذاهب السمصطفى اخلشاب،  .٢٢

 .١٩٥٨،  ٢القاهرة، ط
 

 مراجع خاصة بالعلوم السياسية والقانونية.٣,٢
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دراسات يف نظم احلكم الدميقراطية الليربالية، و مناذجها ، أكرم بدر الدين  .٢٣
 . ، ب ت١، دار اجلوهرة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط التطبيقية

 .١٩٤٩، ٤ ،املطبعة العاملية، القاهرة، طدستوريمبادئ القانون الالسيد صربي،  .٢٤
، املركز العاملي للدراسات و أزمة الدميقراطية املعاصرةالصديق حممد الشيباين،  .٢٥

  .١٩٨٥أحباث الكتاب األخضر، طرابلس، 
،مركز دراسات آليات التغيري الدميقراطي يف الوطن العريبثناء فؤاد عبد اهللا،  .٢٦

 .١٩٩٧الوحدة العربية، بريوت، 
، دار املعرفة،  اجلزائر يف دوامة الصراع بني العسكريني والسياسينيرابح لونيسي،  .٢٧

  .٢٠٠٠، ١اجلزائر، ط
، دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع، النظام السياسي اجلزائريسعيد بوشعري،  .٢٨

 .١٩٩٠اجلزائر،
 .١٩٩٠، مطابع التعليم العايل، بغداد، األحزاب السياسية طارق علي اهلامشي، .٢٩
، دار النهضة العربية، يف النظريات و النظم السياسية حممد عبد املعز نصر،  .٣٠

 1991بريوت، 
، اإلسكندرية، ١،جالقانون الدستوري و األنظمة السياسيةعبد احلميد متويل،  .٣١

 ١٩٦١، ١ط
الوجيز يف النظريات و األنظمة السياسية و مبادئها عبد احلميد متويل،  .٣٢

 .١٩٥٨ ، ١صر،ط، دار املعارف، مالدستورية
، ١ ،جاألحزاب السياسية يف اجلزائر خلفيات و حقائقعبد العايل رزاقي،  .٣٣

 .١٩٩٠املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،
 ،  دارا ملوقف العريب ،  النظام النيايب ومشكلة الدميقراطية عصمت سيف الدولة، .٣٤

 .ت .اإلسكندرية، ب
، منشأة املعارف، اإلسكندرية، لرئيسيةاألنظمة النيابية اعفيفي كامل عفيفي،  .٣٥

٢٠٠٢. 
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 ، نشر عيوناإلسالميون يف اجلزائر بني السلطة والرصاصعياشي امحيدة،  .٣٦
 .١٩٩٣ ،٢ملقاالت ، الدار البيضاء ،ط

، دار النهضة العربية للطباعة النظم السياسية الدولة و اجملتمعحممد كامل ليلة،  .٣٧
 .١٩٦٩والنشر، بريوت،

 
 لتاريخمراجع خاصة با.٤,٢

 
تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل القرن الرابع أبو القاسم سعد اهللا،  .٣٨

 .١٩٨٥، املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،) م٢٠-١٦ (عشر اهلجري
فرنسا واألطروحة الرببرية يف اجلزائر اخللفيات األهداف  أمحد بن نعمان، .٣٩

 .١٩٩١منشورات دحلب، اجلزائر،، الوسائل البدائل
،  العهد العثماين١دراسات و أحباث يف تاريخ اجلزائر، جناصر الدين سعيدوين،  .٤٠

 .١٩٨٨املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 
 

 مراجع عامة.٥,٢
 

 الشركة العاملية خلدمات  ،نظرات يف الفقه السياسيحسن عبد اهللا الترايب،  .٤١
 .١٩٨٨ ،اخلرطوم، اإلعالم

،  ٢، بريوت، طمية وقضية الدميقراطيةالتيارات اإلسال  علي،حيدر إبراهيم .٤٢
١٩٩٩. 

، منشورات مؤسسة املؤسسة العسكرية اجلزائرية والشرعيةخالد عمر بن ققة،  .٤٣
 .٢٠٠٠الشروق، القبة، اجلزائر، 

 . ٢٠٠٣، دار املعرفة، اجلزائر، شرعية العمل السياسي ،عبد اهللا جاب اهللا .٤٤
سة العربية للدراسات و ، املؤسأسس التقدم عند مفكري اإلسالمفهمي جدعان،   .٤٥

 .١٩٧٩النشر، القاهرة، 
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، ١ دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط،يف معركة احلضارةقسطنطني رزيق،  .٤٦
١٩٦٤. 

 .١٩٧٩ ، بريوت،، الدار اإلسالمية ،أساس احلكومة اإلسالمية ،كاظم احلائري .٤٧
 .١٩٦٣دار اهلالل، القاهرة، ، تاريخ الفكر املصري احلديث، لويس عوض .٤٨
 .١٩٨٤، ٣ دار الفكر، دمشق، ط،تأمالتلك بن نيب، ما .٤٩
، دار الفكر، الفكر اإلسالمي احلديث يف مواجهة األفكار الغربيةحممد املبارك،  .٥٠

 .٢،١٩٧٠بريوت،ط
 القاهرة ، ،، دار الشروقالسنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ،حممد الغزايل .٥١
 .١٩٩٠ ،٠٨ ط
، املؤسسة الوطنية للفنون اإليديولوجياسيد قطب اخلطاب وحممد حافظ دياب،  .٥٢

 .١٩٩١املطبعية،اجلزائر
، ، وجهة نظر حنو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصرحممد عابد اجلابري،  .٥٣

  .١٩٩٤ ،٢مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،ط
دار الكتاب العريب، ، مجال الدين األفغاين: الكاملة لـلاألعما حممد عمارة، .٥٤

  ١٩٦٨ القاهرة،
، اهليئة املصرية العامة األعمال الكاملة لعبد الرمحان الكواكيبحممد عمارة،  .٥٥

  .١٩٧٠للتأليف والنشر، القاهرة، 
، املؤسسة العربية علي عبد الرازق اإلسالم وأصول احلكمحممد عمارة،  .٥٦

 .١٩٨٨، ٢للدراسات، بريوت، ط 
ركز دراسات الوحدة ، ماحلركات اإلسالمية والدميقراطيةجمدي محاد وآخرون ،  .٥٧

 .١٩٩٩العربية،   بريوت، 
 
 املوسوعات والقواميس.٣

 .٢٠٠٠، ١، دار املشرق،بريوت،طاملنجد يف اللغة العربية املعاصرة .٥٨
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منصور .، تراملعجم الدستوري ، Olivier Duhamelأوليفيه دوهاميل .٥٩
 .١٩٩٦ سنة١القاضي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط

، املكتب اجلامعي احلديث، قاموس علم االجتماعبد اهلادي اجلوهري، ع .٦٠
 .١٩٩٨ سنة ٣اإلسكندرية،ط

 
 الدوريات واجلرائد .٤

 .١٩٨٢ ، يوليو ٣٩٠جملة مصر املعاصرة، العدد  .١
  .١٩٩٢ مايو ٤٣٠، العدد ٠٩ السنة -لندن-جملة العامل .٢
 .١٩٩١ مايو ٣٨٠، العدد ٠٨  السنة -لندن-جملة العامل .٣
 .١٩٩٢ فرباير ٤١٧ العدد ٩  السنة-لندن-العاملجملة  .٤
 .١٩٩٢ ديسمرب ١٦٦، العدد ١٥ السنة -بريوت-املستقبل العريبجملة  .٥
 ١٩٩٠أفريل  ،٠١، العدد ٠١ السنة - فرنسا-جملة اإلنسان .٦
 .١٩٣٦ أفريل ١، ج١٢جملة الشهاب قسنطينة، مج  .٧
 .١٩٩١ نوفمرب ٢٠ العدد األول، - اجلزائر-عامل السياسةجملة  .٨
 .١٩٩٠ جوان ٢٦ ، ٦٧٢، العدد ٢١ السنة - الكويت-جملة اجملتمع .٩
  .       ٢٠٠٤ أبريل ٠١ العدد، السنة، اخلميس - اجلزائر-جريدة الشروق .١٠
 .١٩٩٢ جوان ٠١، السبت ٥٥ اجلزائر، العدد  الصحوة،جريدة .١١
 .١٩٩٢ فيفري ٢٣، ٧٩،اجلزائر، العدد اجلزائر اليومجريدة  .١٢
 .١٩٨٩ ديسمرب ٢١، يوم جريدة اجلمهورية .١٣
 .١٩٩١ يناير ،٢٣، العدد ١السنة  -لبنان –جريدة البالد  .١٤
 
  التقارير والنشريات الرمسية.٥

 .١٩٦٤امليثاق الوطين  جبهة التحرير الوطين، .١
 .١٩٨٦جبهة التحرير الوطين، امليثاق الوطن  .٢
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، مرباحبرنامج حكومة قاصدي اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة احلكومة،  .٣
 .١٩٨٩سبتمرب 

 
 مراجع خاصة باألنترنات.٦
 

  من املوقع اإللكترويناملبادئ األساسية للدميقراطيةيوروفسكي، -ملفني أي
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy1 

، املوقع اإللكتروين الدستورية أمريكا و ما يتعداهاغريغ راسل، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy2.htm 

، من املوقع  مبادئ االنتخابات الدميقراطيةدي غراير ستيفنسون جونيور،
 http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy3.htmاإللكتروين

من املوقع اإللكتروين ،الفدرالية و الدميقراطيةديفد بودهنامير ، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy4.htm. 

، من املوقع اإللكتروين سن القوانني يف جمتمع دميقراطي غوردون موريس باكي،
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy5.htm 

 من املوقع اإللكتروين ،دور القضاء املستقلفيليب  ستروم، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy6.htm 

، من املوقع اإللكتروين  دور وسائل اإلعالم احلرةجونسون ، .وجون دبلي
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy8.htm 

 ،من املوقع اإللكتروين مجعية جمموعات أصحاب املصاحلجيفري بريي، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy9.htm 

 من املوقع اإللكتروين ،ملؤسسات احلكوميةالشفافية يف ارودين أي مسوال،
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy10.htm 

، من املوقع اإللكتروين محاية حقوق األقلياتتينسلي ياربرو، 
http://usinfo.state.gov/arabic/democracy/dmocrcy11.htm 

 ، املوقع االلكتروين جتماعيروس حول املفاهيم السياسية، العقد االدمنصور اجلمري، 
http: // www.vob.org /Arabic/ lessons / lesson 26. htm 
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 من املوقع االلكتروين عصوموناملاجمللة اإللكترونية، 
http://www.14masom.com/hkaek-mn.tareek./45.htm 

 ، املوقع االلكتروين املاوردي منظرا سياسياحممد املشطاوي، 
www.islamonline.net/arabic/histry/1422/06/article2a.shtml. 

 ، املوقع االلكتروينحنو تنوير عريب جديد، الطهطاوي وأطروحة الوطن للجميعحسن حنفي، 
http //www.azzman.com/azzaman/articles 799.htm     

 ، من املوقع االلكتروين، الطهطاوي  رائد التغريب يف العصر احلديث
http://www.links:islammemo.cc/historydb/one-

news.asppidnews 
،املوقع اإللكتروين وأقوم املسالك..خري الدين التونسيأمحد متام، 

http://www.islamonline.net/arabic/history/1422/08/article27.sh
tml 

 من املوقع اإللكتروين .دراسة يف مرتكزاته االصالحية.. جعفر عبد الرازق، مجال الدين األفغاين 
http:/www.altayyeb.net/jamalafgani larb.html 

، من املوقع اإللكتروين الدميقراطية و اإلسالم من منظور خمتلفحممد عابد اجلابري ، 
http://www.geocities.com/athens/fortum/3778/demoislaM2.ht

m 
 

لة اإللكترونية أفكار،  من اجمل؟عالقة للثقافة والترفيه مبؤسسات الوقت احلر أّية ،احلبيب الدرويش
 http://www.afkaronline.org/arabic/articles/derwich.html :املوقع

 
، من املوقع اإللكتروين نسبية الدميقراطية واالستبداد الدميقراطيباسم السعدي، 

http://www.alkader.net/apri/basam_050414.htm 
 

، من املوقع اإللكتروين طينمفهوم املعارضة وأثره على العمل الوفايز العقوري، 
www.libya4ever.com 
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من الوقع االلكتروين ، الطبقة الوسطى واملستقبلعبد الغفار شكر، 
www.rezgar.com/debat/show.art.asp 

 
، من أجل احلرية يف الوطن ٢٠٠٤ اإلنسانية العربية ةتقرير التنمي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

: لكتروين من املوقع اإلالعريب، 
http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2004/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األجنبيةمراجع باللغة -)ب

1-Dictionnaires : 
1-Pierre. A. akoun et des autres, Encyclopédie de la sociologie , 
Le présent en question , E.D Librairie Larousse , Paris 1975. 
2-Ouvrages de sociologie : 
1-Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, 
tome 2, Alger.ED. ENAG , Alger, 1991. 
2- Francis Fukuyama , The end of History and the last Man,  
3-jean Baechler ,les origines du capitalisme, ED. Gallimard , 
Paris 1971. 
4-K.Marx,et F.Engels,oeuvres choisis en trois volumes. 
tome3.ED du progrès , Moscou 1978. 
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5-Raymond Aron , les étapes de la pensée Sociologique, 
ED .GALLIMARD, Paris 1967. 
6-M.Weber ,le Savant et la politique, Suivi de Essai sur le 
neutraliste axiologique.ED:ENAG, Alger, 1991. 
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 حـــــقاملال
 
 
 

 
دول يبني توزيع املبحوثني حسب انتمائهم السياسي ومواقفهم اجتاه التنشئة 

 .االجتماعية وعالقتها بثقافة الدميقراطية
 

املوقف اجملموع ال نعم
 % التكرار %التكرار %التكرار االنتماء احلزيب

 100 53 35.8 19 ٦٤,١ ٣٤ و.ت.ج

 100 12 33.3 04 66.7 08 د.و.ت

 100 11 36.4 04 63.6 07 اإلصالح

 100 10 ٤٠ ٠٤ ٦٠ ٠٦ محس

 100 08 87.5 07 12.5 01 األحرار
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 100 06 ٦٦,٧ ٠٤ ٣٣,٣ ٠٢ العمال

 100 100 42 42 52 52 اجملموع
 

جدول يبني رأي النائب يف عدم اعتماد بعض األحزاب اليت تترأسها شخصيات 
 وطنية

 

 جدول يبني تقييم التشريعات القانونية املنظمة بتعددية السياسية يف اجلزائر
 

 

 

فق بعض أت ال أتفق
 الشيء

 املوقف اجملموع أتفق بشدة
االنتماء 
 % تك % تك % تك % تكالسياسي

 100 53 00 00 11.3 06 88.7 47 و.ت.ج
 100 12 00 00 50 06 50 06 د.و.ت

 100 11 00 00 18 02 81.8 09 اإلصالح
 100 10 00 00 00 00 100 10 محس
 100 08 00 00 12.5 01 87.5 07 األحرار
 100 06 00 00 16.7 01 83.3 05 العمال
 100 100 00 00 16 16 84 84 اجملموع

مناسبة للممارسة
 الدميقراطية

مناسبة بعض 
 الشيء

اجملم أخرى غري مناسبة          املوقف
 االنتماء

تك %تك %تك %تك % تك      السياسي
 53 00 00 15.1 08 64 32 24.5 13 و.ت.ج

 12 00 00 00 00 00 00 100 12 د.و.ت

 11 00 00 00 00 100 11 00 00 اإلصالح

 10 00 00 20 02 80 08 00 00 محس

 08 00 00 00 00 87.5 07 12.5 01 األحرار

 06 00 00 00 00 83.3 05 16.7 01 العمال

100 00 00 10 10 63 63 27 27 اجملموع
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 جدول يبني تقييم املمارسة الدميقراطية يف اجلزائر من طرف األحزاب السياسية
 

 املمارسة الدميقراطية اجملموع أخرى متوسطةدون املستوى راقية
% تك % تك % تك % تك % تك االنتماء السياسي
 100 53 00 00 69.8 37 26.4 14 03.8 02 و.ت.ج

 100 12 00 00 83.3 10 16.7 02 00 00 د.و.ت

 100 11 00 00 90.9 10 09.1 01 00 00 اإلصالح

 100 10 00 00 40 04 60 06 00 00 محس

 100 08 00 00 37.5 03 62.5 05 00 00 األحرار

 100 06 00 00 83.3 05 16.7 01 00 00 العمال

 100 100 00 00 69 69 29 29 02 02 اجملموع

 
 
 

 
 ربز موقف  النائب من الزعامتية داخل األحزاب السياسيةجدول ي

 

 

 املوقف اجملموع أخرى معارض مؤيد
  ءاالنتما

 السياسي
 %التكرار %التكرار % تك % تك

 100 15.753 08 66.7 17.634 09 و.ت.ج

 100 16.712 02 66.7 16.708 02 د.و.ت

 100 36.411 04 45.5 18.205 02 اإلصالح

 100 10 00 00 90 09 10 01 محس

 100 08 00 00 87.5 12.507 01 األحرار

 100 33.306 02 66.7 04 00 00 العمال

 100 100 16 16 67 67 15 15 اجملموع
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 جدول يبني مدى احترام األحزاب للتداول على املسؤولية داخليا
 
 

 

 جدول يبني تقييم املمارسة الدميقراطية داخل األحزاب اجلزائرية
 
 

املوقف اجملموع أخرى متوسطة دون املستوى راقية
% تك % تك % تك % تك %تكاالنتماءالسياسي

 100 53 ٠٠ ٠٠ ٦٢,٣ ٣٣ ٣٤ ١٨ ٠٣,٨ ٠٢ و.ت.ج

 100 12 ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١٢ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ د.و.ت

 100 11 ٠٠ ٠٠ ٥٤,٥ ٠٦ ٤٥,٥ ٠٥ ٠٠ ٠٠ اإلصالح

 100 10 ٠٠ ٠٠ ٤٠ ٠٤ ٦٠ ٠٦ ٠٠ ٠٠ محس

 100 08 ٠٠ ٠٠ ٣٧,٥ ٠٣ ٦٢,٥ ٠٥ ٠٠ ٠٠ األحرار

 100 06 ٠٠ ٠٠ ٨٣,٣ ٠٥ ١٦,٧ ٠١ ٠٠ ٠٠ العمال

 100 100 ٠٠ ٠٠ ٦٣ ٦٣ ٣٥ ٣٥ ٠٢ ٠٢ اجملموع
 

املوقف اجملموع أخرى ال نعم
% كت% تك % تك% تك االنتماء السياسي

,١٨ ١٠ و.ت.ج
٩ 

٠٠ ٧٣,٦٠٤ ٣٩ 53 100 

 100 12 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠٠٠٠ ١٢ د.و.ت

,٢٧ ٠٣ اإلصالح
٣ 

٠٠ ٧٢,٧٠٠ ٠٨ 11 100 

 100 10 ٠٠ ٠٠ ٥٠ ٠٥ ٥٠ ٠٥ محس

,١٢ ٠١ األحرار
٥ 

٠٠ ٨٧,٥٠٠ ٠٧ 08 100 

,١٦ ٠١ العمال
٧ 

٠٠ ٨٣,٣٠٠ ٠٥ 06 100 

 100100 ٠٤ ٠٤ ٦٤ ٦٤ ٣٢ ٣٢ اجملموع
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 .ول يبني رأي النائب يف مقولة وجود تعارض بني تعاليم اإلسالمجد

 
 

جدول  يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم احلزبية وآرائهم حول دور املؤسسة العسكرية -
 .يف حالة هتديد الدميقراطية

 

 
 

املوقف اجملموع أخرى ال أوافق موافق
 االنتماء

 السياسي

 %تك % تك % تك % تك

 100 53 ٠٩,٤ ٠٥ ٧١,٧ ٣٨ ١٨,٩ ١٠ و.ت.ج

 100 12 ٠٠ ٠٠ ٦٦,٧ ٠٨ ٣٣,٣ ٠٤ د.و.ت

 100 11 ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١١ ٠٠ ٠٠ اإلصالح

 100 10 ٠٠ ٠٠ ١٠٠ ١٠ ٠٠ ٠٠ محس

 100 08 ٠٠ ٠٠ ٨٧,٥ ٠٧ ١٢,٥ ٠١ األحرار

 100 06 ٣٣,٣ ٠٢ ٥٠ ٠٣ ١٦,٧ ٠١ العمال

 100 100 ٠٧ ٠٧ ٧٧ ٧٧ ١٦ ١٦ اجملموع

التدخل حلماية 
 الدميقراطية

اختاذ موقف 
 حمايد

 املوقف وعاجملم أخرى
 االنتماء

      
 السياسي

% تك % تك % تك % تك

 100 53 03.8 02 07.5 04 88.7 ٤٧ و.ت.ج

 100 12 00 00 00 00 100 ١٢ د.و.ت

 100 11 36.4 04 45.5 05 18.2 ٠٢ اإلصالح

 100 10 00 00 70 07 30 ٠٣ محس

 100 08 00 00 62.5 05 37.5 ٠٣ األحرار

 100 06 00 00 33.3 02 66.7 ٠٤ العمال

 100 100 06 06 23 23 71 ٧١ اجملموع
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 جـامـعـــة اجلـزائـــر
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم االجتماع
 إستمارة استبيان

 

 حـول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حبت ملذكرة ماجستري، فالرجاء منكم مأل هذه االستمارة بكل موضوعية، ونتعهد زحنن بصدد إجنا
 م إال لغرض البحت العلمي مع االحتفاظ بالسرية التامة ونرجو عدل ال تستغبأن هذه املعلومات

 .كتابة االسم
 

     إشراف         إعداد
 مجال معتوق/ د       عبد الغاين بودبوز  

 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤السنة اجلامعية

 
 
 

  إشكالية الدميقراطية يف اجلزائر وموقف النخبة منها

 دراسة حالة باجمللس الشعيب الوطين
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 البيانات الشخصية: احملور األول
 ¬أنثى   ¬ذكر   :     اجلنس- .١
 .......السن  .٢

 ¬ أرمل   ¬  مطلق  ¬  متزوج ¬أعزب : نيةاحلالة املد .٣
 ............نائب عن والية  .٤
 ...........عدد أفراد األسرة .٥
 .....................الشهادة احملصل عليها  .٦
 ............................ اليت تتقنهاةاللغ .٧
 ....................سنة االلتحاق بالعمل السياسي .٨
 ................................... احلزيبءاالنتما .٩

 ¬ ثالثة    ¬ ثانية   ¬أوىل  : ةالعهدة االنتخابي .١٠
 ¬ال           ¬نعم  :  قبل التحاقك باجمللساهل مارست نشاطا سياسي .١١
 أي تيار جتده أقرب إىل أفكارك ؟ .١٢

 ¬التيار الوطين     ¬) العلماين ( التيار الدميقراطي 
  ¬أخرى  ¬التيار اإلسالمي 

 …………………:أذكرها
 الثقافة والتقاليد الدميقراطية : احملور الثاين

 :، هل كان نتيجة لـ١٩٨٨جلوء السلطة إىل تبين التعددية السياسية بعد أحداث أكتوبر  .١٣

  ¬               التغريات يف الساحة الدولية   ¬ضغط الشارع  

 .……………………………       أذكرها ¬          أخرى  ¬قناعة بضرورهتا  
 )رتب حسب األمهية(ذا تعين الدميقراطية بالنسبة لك ما  .١٤

 ¬              انتخابات نزيهة  ¬حرية التعبري والصحافة  
                 ¬التداول على السلطة 

 ..........................................................          أذكرها¬أخرى 
 اختذت األحزاب مواقف متباينة، أحدها مؤيد واآلخر معارض، ١٩٩٢بعد توقيف املسار االنتخايب سنة .١٥

 :كيف ترى هذا التباين،هل هو دليل على
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 ¬                غياب الوعي السياسي  ¬وجود الوعي السياسي   
                    ¬                                 أخرى  ¬شدة التنافر بني األحزاب  

 ...................................................................................أذكرها
 ......................................................................ملاذا يف كل احلاالت 

 كيف تنظر لالنتخابات اليت جرت خالل العشرية األخرية، من حيت نزاهة العملية ومصداقية نتائجها؟ .١٦

 ¬                نزيهة وشفافة  ¬م بالتزوير تتس
 ...............................................................                 أذكرها¬ أخرى   

 ........................................ة أسباب الظاهرما ترجعيف حالة اجلواب األول، إىل 
......................................................................................... 

  مجيع األحزاب اإلسالمية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ءهناك رأي يقول بأن جناح الدميقراطية مرتبط بإلغا .١٧

 ¬                    أتفق بشدة  ¬  ء                 أتفق بعض الشي¬ قال أتف
 ....................................................................ملاذا يف كل احلاالت؟ 

........................................................................................ . 
 هناك رأي يقول بأن جناح الدميقراطية مرتبط بإلغاء مجيع األحزاب الالئكية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ .١٨

 ¬               أتفق بشدة  ¬  ء                 أتفق بعض الشي¬ قال أتف
هل تساعد طبيعة التنشئة االجتماعية داخل األسرة اجلزائرية، على ترسيخ وتعزيز الثقافة الدميقراطية  .١٩

 ¬               ال  ¬نعم  لدى الفرد ؟                
درسة اجلزائرية يف ترسيخ وتعزيز الثقافة والشعور هل تساعد مناهج وطرق وبرامج التدريس داخل امل .٢٠

 ¬             ال  ¬نعم  الدميقراطي لدى الفرد؟       
هناك رأي يقول بأن غياب التسامح وتقبل اآلخر يشكل عائقا أمام جناح التجربة الدميقراطية يف اجلزائر،  .٢١

 ¬              ال  ¬هل تتفق مع هذا الرأي؟   نعم   
 .....................................................................حلالتني ملاذا ؟يف كلتا ا

  الدميقراطية يف اجلزائر؟كيف تقيم مستوى .٢٢

 ¬                           يف مرحلة متوسطة  ¬يف مرحلة جنينية   
   ¬ دميقراطية    د                          ال توج¬يف مرحلة متقدمة  

 العامل اخلارجي والدميقراطية: احملور الثالث
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مع بروز النظام العاملي اجلديد وهيمنة األحادية القطبية، يرى البعض أن هامش استقاللية القرار  .٢٣
 هل تتفقون مع هذا الرأي؟.السياسي لدى الكثري من دول العامل ومن بينها اجلزائر قد تقلص

 ¬            أتفق بشدة  ¬  ء            أتفق بعض الشي¬  قال أتف
هناك من يرى أن وصول بعض القوى والتيارات الدينية اإلسالمية إىل السلطة يهدد مصاحل بعض الدول  .٢٤

 الكربى يف اجلزائر، هل تتفقون مع هذا الرأي؟

 ¬               أتفق بشدة  ¬  ء                أتفق بعض الشي¬  قال أتف
 ................................................... هذه الدوليف حالة اإلجابة بنعم، أذكر

كيف ترى دور اجتاهات الرأي العام اخلارجي والقوى الكربى يف حتديد سلوك واجتاهات الرأي العام  .٢٥
 الداخلي الرمسي والشعيب ؟

 ¬                      تؤثر بقوة ¬  ء                       تؤثر بعض الشي¬ رال تؤث
 هل ميكن وصول قوى سياسية تفتقر إىل ثقة الدول الكربى إىل السلطة؟ .٢٦

 ¬                               أخرى  ¬                                ال  ¬نعم  
 كيف تتصورون موقف بعض الدول الكربى يف حالة صعود قوى ترى أهنا هتدد مصاحلها؟ .٢٧

......................................................................................... 
هناك رأي يقول بأن الضغوط اخلارجية اليت قد متارسها بعض الدول يشكل عائقا أمام جناح التجربة  .٢٨

 ¬                     ال ¬الدميقراطية يف اجلزائر، هل تتفقون مع هذا الرأي؟    نعم  
 املؤسسة العسكريةالدميقراطية و: احملور الرابع

 يف نظرك هل تدخل املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية؟ .٢٩

 ¬            يساهم يف إجناحها  ¬يعرقل املسرية الدميقراطية  
                         ¬               أخرى  ¬حيميها من االنزالقات  

 …………………………………………………………… أذكرها
  ؟  ةحزاب بانسحاب اجليش من احلياة السياسي يف مطالبة بعض األكما رأي .٣٠

 ¬                أتفق بشدة  ¬ ء                 أتفق بعض الشي¬ قال أتف
 ……………………………………………               أذكرها¬أخرى  
يف نظرك ماذا على املؤسسة العسكرية فعله، يف حالة هتديد الدميقراطية من طرف إحدى القوى  .٣١

 السياسية؟
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 ¬           أخرى  ¬          اختاذ موقف حمايد  ¬دخل حلماية الدميقراطية الت
 ..................................................................................أذكرها
 هل توافقون على انسحاب اجليش من الساحة السياسية ؟ .٣٢

   ¬                    ال¬                    نعم  
  يف رفض اعتماد بعض األحزاب السياسية اليت ترأسها شخصيات وطنية؟كما رأي .٣٣

 ¬                أتفق بشدة  ¬ ء                أتفق بعض الشي¬  قال أتف
 كيف تقّيم التشريعات القانونية املنظمة للتعددية السياسية يف اجلزائر؟ .٣٤

 ¬           غري مناسبة  ¬ ء      مناسبة بعض الشي            ¬مناسبة للممارسة الدميقراطية  
 ………………………………………………             أذكرها¬أخرى  
 كيف تقيم ممارسة الدميقراطية يف اجلزائر، من طرف األحزاب السياسية ؟ .٣٥

 ¬) فوضى سياسية(             دون املستوى¬تتميز مبستوى راق  
       ¬                  أخرى                     ¬         متوسطة    

 …………..............…………………………………………أذكرها
 كيف تنظر لظاهرة الزعامتية داخل بعض األحزاب السياسية؟ .٣٦

 ..........................        أذكرها¬            أخرى  ¬               معارض ¬مؤيد  
ية مواثيقها الداخلية، فيما يتعلق بالتداول على املسؤولية يف رأيكم هل حتترم قيادات األحزاب السياس .٣٧

    ¬  م                                ال حتتر¬    نعم حتترم   املخالف؟يوتقبل الرأ
 كيف تقّيم املمارسة الدميقراطية داخل األحزاب اجلزائرية؟ .٣٨

 ¬)  فوضى سياسية(             دون املستوى¬تتميز مبستوى راق  
               ¬                                    أخرى    ¬      متوسطة       

 ..................................................................................  أذكرها 
  ما رأيك يف الرأي القائل بوجود تعارض بني تعاليم اإلسالم والدميقراطية؟ .٣٩

            ¬           أخرى  ¬  ق ال أواف        ¬موافق  
...............................................................................................أذكرها

 ...................................................................................................... 
 ئق الدميقراطية يف اجلزائر؟ما هي عوا .٤٠
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......................................................................................................

...................................................................................................... 
 ية يف اجلزائر؟كيف ترى مستقبل الدميقراط .٤١

...................................................................................................... 
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  احملتويات
ج.ب.أ : املقدمة 

  الـجانـب النــظـري:  البـاب األول
  البنـاء املفهـمي للـدراســة: الفـصـل األول

.٠٧ اإلشكالية
.١١ الفرضيات

.١٢ حتديد املفاهيم
.١٢ مفهوم الثقافة الدميقراطية. ١
.١٢ مفهوم الشعور الدميقراطي. ٢
.١٣ مفهوم النخبة. ٣
.١٤ مفهوم املعارضة السياسية. ٤
.١٤ مفهوم الطبقة السياسية. ٥
.١٦ مفهوم الوعي السياسي. ٦
.١٦ مفهوم اخلطاب اإلسالمي. ٧

.١٧  املوضوعأمهية وأسباب وأهداف اختيار
.١٧ أمهية املوضوع. ١
.١٧ أسباب اختيار املوضوع. ٢
.١٨ أهداف الدراسة. ٣

.١٩ الدراسات السابقة
.١٩ الدراسات األكادميية. ١

.١٩ دراسة خدجية فاروق املطري. ١,١
.٢٠ دراسة حسني بورادة. ٢,١
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.٢١ دراسة عمر فرحايت. ٣,١
.٢٢ الدراسات احلرة.  ٢

.٢٢ دراسات عاملية ١,٢
.٢٢ ٢٠٠٤ اإلنسانية العربية ةتقرير التنمي.١,١,٢
.٢٤  مشروع الشرق األوسط الكبري٢,١,٢

.٢٥ الدراسات العربية. ٢,٢
.٢٥ دراسة برهان غليون.١,٢,٢
.٢٧ دراسة حممد عابد اجلابري.٢,٢,٢

.٢٨ دراسات جزائرية.٣,٢
.٢٨ دراسة إمساعيل قرية وآخرون.١,٣,٢

  مدخل عام للدميقراطية: الفصل الثاين
.٣٢ مقدمة 

.٣٣ الدميقراطية والتطورات التارخيية:  املبحث األول
.٣٣ تعريف الدميقراطية. ١
.٣٥ الدميقراطية واجملتمعات الشرقية. ٢
.٣٥ الدميقراطية واملدن اإلغريقية . ٣
.٣٨ أنواع الدميقراطية: املبحث الثاين
.٣٨ )اليونانية( املباشرةالدميقراطية. ١
.٣٨ الدميقراطية الليربالية. ٢
.٤٠ الدميقراطية االشتراكية. ٣

.٤٣  املبادئ األساسية للدميوقراطية:املبحث الثالث
.٤٣   الدستورية. ١
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.٤٤ االنتخابات الدميقراطية. ٢
.٤٥  القضاء املستقل.٣
.٤٦  وسائل اإلعالم حرية .٤
.٤٦ ين الفاعل اجملتمع املد. ٥
.٤٧ الشفافية يف املؤسسات احلكومية. ٦
.٤٨ محاية حقوق األقليات . ٧ 
.٤٩ السيطرة املدنية على اجلهاز العسكري . ٨

 ٥٠ خامتة
  اجلذور االجتماعية للدميقراطية الغربية:  الفصل الثالث

.٥٣ مقدمة
.٥٤  القدميبنية اجملتمع األورويب: املبحث األول
.٥٤  يف ظل النظام اإلقطاعيجملتمع األورويبا. ١
.٥٥ الصراع التارخيي بني امللك والكنيسة. ٢
.٥٦ صعود الربجوازية ومعامل جمتمع جديد .  ٣
.٥٩ العوامل الفكرية واالجتماعية لربوز الدميقراطية: املبحث الثاين
.٥٩ العوامل التارخيية الفكرية  . ١

.٦٠  اإلصالح الربوتستانيت. ١,١
.٦١ النهضة األوروبية.  ٢,١
.٦٣ نظرية العقد االجتماعي .  ٣,١
.٦٥ ظهور فلسفة األنوار . ٤,١

.٦٧ العوامل التارخيية االجتماعية .  ٢
.٦٧ الثورة الصناعية. ١,٢
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.٦٩ االنتفاضات اإلجنليزية، وبروز الربملان. ٢,٢
.٧٣ الثورة األمريكية .  ٣,٢

.٧٣ ملستعمرات األمريكية نشأة ا. ١,٣,٢
.٧٤ الثورة وإعالن االستقالل . ٢,٣,٢
.٧٤ جيفرسون ينتصر ملبادئ لوك . ٣,٣,٢
.٧٦ احلرب األهلية األمريكية .  ٤,٣,٢

.٧٨ الثورة الفرنسية.٤,٢
.٧٨ التناقضات مع التجربة اإلجنليزية .١,٤,٢
.٧٨ تراجع األرستقراطية وصعود الربجوازية .٢,٤,٢
.٨٠ انطالق شرارة الثورة . ٣,٤,٢

.٨٢ خامتة
  التجربة الدميقراطية يف الوطن العريب : الفصل الرابع

.٨٧ مقدمة 
.٨٨ الدميقراطية يف العهد اإلسالمي األول: املبحث األول
.٨٨ طبيعة الدولة الناشئة . ١
.٨٩ انقالب اخلالفة إىل ملك. ٢
.٩٠ معاوية والواقعية السياسية. ٣
.٩١ املاوردي وإمامة املتغلب . ٤
.٩٤ تطور مفاهيم الدميقراطية يف الفكر العريب احلديث: املبحث الثاين
.٩٥ مرحلة ما قبل احلرب العاملية األوىل. ١

.٩٥ تلخيص باريز وبذور الفكرة الدميقراطية األوىل . ١,١
.٩٦ أقوم املسالك واجلمع بني األصالة واملعاصرة . ٢,١
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.١٠٠ مرحلة ما بني احلربني العامليتني . ٢
.١٠١ مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية .٣

.١٠٥ يف أسباب غياب الدميقراطية يف الوطن العريب : املبحث الثالث 
.١٠٥ املستبد العادل بديال للدميقراطية . ١

.١٠٥ املستوى األول .١,١
.١٠٦ املستوى الثاين .٢,١
.١٠٨  الثالثاملستوى.٣,١

.١٠٨ جذور أزمة احلرية والدميقراطية . ٢
.١٠٩ حرفية التفسري١,٢
.١١٠ تكفري املعارضة . ٢,٢
.١١٠ سلطوية التصور.٣,٢
.١١١ تربير املعطيات . ٤,٢
.١١١ هدم العقل . ٥,٢

.١١٣ خامتة
  الدميقراطية يف اخلطاب اإلسالميموقع : خلامسالفصل ا
.١١٦ مقدمة
.١١٧ الدميقراطية يف اخلطاب اإلسالمي: بحث األولامل

.١١٧ يف املوقف من الدميقراطية. ١
.١١٧  الدميقراطية كمصطلح .١,١
.١٢١  الدميقراطية كفلسفة وكنظام اجتماعي.٢,١

.١٢٢ من اإلطالقية إىل النسبية . ٢
.١٢٥ بني الشورى والدميقراطية. ٣
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.١٢٦ راطيةعوائق فكرية يف طريق الدميق. ٤
.١٢٦ اإلشكال الشرعي .١,٤
.١٢٧ مربر احلفاظ على األصالة اإلسالمية. ٢,٤
.١٢٩  عدم وضوح ماهية الدميقراطية آلية أو نظام للحكم.٣,٤

.١٢٩ حتمية التعايش واملصاحلة. ٥
.١٣٢  مالك بن نيب  فكرالدميقراطية يف: املبحث الثاين
.١٣٢  إشكالية املصطلح. ١
.١٣٥ وهر الدميقراطية والشعور الدميقراطيج. ٢
.١٣٧  البناء الدميقراطي بني املضمون واآلليات.٣
.١٣٩ عالقة الدميقراطية باإلسالم. ٤
.١٤٠ اإلنسان بني النموذج اإلسالمي والنموذج الغريب. ٥

.١٤٣ احلامتة
   يف اجلزائرةالتجربة الدميقراطي: الفصل السادس

.١٤٧ مقدمة
حملة تارخيية عن الواقع السياسي و االجتماعي اجلزائري يف العهد: حث األولاملب

 العثماين 
١٤٨.

.١٤٨ اخلارطة السكانية. ١
.١٤٩ بنية السلطة السياسية . ٢
.١٥٣ السياق السوسيوتارخيي لقيام الدولة اجلزائرية احلديثة: املبحث الثاين
.١٥٣ ين الدولة دور العامل اخلارجي يف انبثاق حركة تكو.١
.١٥٣ البعد الديين و معامل تشكل الشخصية اجلزائرية. ٢
.١٥٤ اإلسالم والقوة العسكرية اجلزائرية . ٣

.١٥٨ الدميقراطية يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق:  املبحث الثالث
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.١٥٨ مرحلة الثورة املسلحة. ١
.١٥٨ على مستوى النصوص . ١,١

.١٥٨ نوفمرب بيان أول . ١,١,١
.١٥٨ وثيقة مؤمتر الصومام .٢,١,١
.١٥٩ ميثاق طرابلس . ٣,١,١

.١٥٩ على مستوى املمارسة امليدانية .٢,١
.١٦٠ الدميقراطية يف عهد حكم أمحد بن بلة .   ٢

.١٦٠ على مستوى النصوص. ١,٢
.١٦٠  ١٩٦٣دستور . ١,١,٢
.١٦١ ١٩٦٤ميثاق اجلزائر . ٢,١,٢
.١٦١ رسة السياسية خالل فترة حكم بن بلةاملما. ٢,٢

.١٦٢ الدميقراطية يف عهد هواري بومدين.  ٣
.١٦٣ الدميقراطية يف عهد الشاذيل بن جديد . ٤

.١٦٣  التحول الدميقراطيل مرحلة ما قب١,٤
.١٦٣ اجليش يعني بن جديد رئيسا للدولة. ١,١,٤
.١٦٤ ١٩٨٦ميثاق . ٢,١,٤
.١٦٤ ياسية قبل التعددية املمارسة الس. ٣,١,٤

.١٦٥ التحول الدميقراطي يف اجلزائر . ٢,٤
.١٦٥ الظروف االقتصادية و االجتماعية .١,٢,٤
.١٦٦ والتحول الدميقراطي١٩٨٨أحداث أكتوبر . ٢,٢,٤

.١٦٩ مرحلة التعددية السياسية .  ٥
.١٦٩ ودميقراطية الفوضى١٩٨٩دستور . أ
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.١٧٠ االنتقائية يةوالدميقراط١٩٩٦دستور . ب
.١٧٣ القوى السياسية والدميقراطية: املبحث الرابع
.١٧٣ االنفصال القيصري عن اجلسد االستعماري.١

.١٧٤ ثورة نوفمرب و القطيعة التامة مع النظام االستعماري. ١,١
.١٧٥ ١٩٦٢صراع األجنحة و أزمة صيف . ٢,١

.١٧٦ األحزاب السياسية و التعددية . ٢
.١٧٩ ة خامت

  الباب الثاين 
  اإلطار املنهجي للدراسة: الفصل السابع 

.١٨٣ جماالت الدراسة : املبحث األول 
.١٨٣ جماالت الدراسة . ١
.١٨٤ اجملال البشري. ٢
.١٨٥ اجملال الزمين للبحث. ٣
.١٨٨ العينة ومواصفاهتا وطريقة اختارها: املبحث الثاين
.١٨٨ عينة البحث. ١
.١٨٩  العينة الطبقية العشوائية.٢

.١٩٢ املناهج والتقنيات املتبعة يف الدراسة: املبحث الثالث
.١٩٢ املناهج املتبعة. ١

.١٩٢ املنهج التارخيي. ١,١
.١٩٣ املنهج الوصفي التحليلي. ٢,١

.١٩٤ التقنيات املستعملة يف مجع البيانات. ٢
.١٩٤ املالحظة. ١,٢
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.١٩٤ قابلة استمارة امل. ٢,٢
.١٩٥ التقنيات املستعملة يف حتليل البيانات. ٣

.١٩٦ التحليل الكمي. ١,٣
.١٩٦ التحليل الكيفي. ٢,٣
  حتليل بيانات اجلداول : الفصل الثامن 
.١٩٩ بناء وحتليل جداول البيانات الشخصية : املبحث األول
.١٩٩ وصف العينة. ١

.٢٠٨ داول الفرضياتبناء وحتليل ج:  املبحث الثاين 
.٢٠٨ بناء وحتليل جداول الفرضية األوىل. ١
.٢٢٦ بناء وحتليل جداول الفرضية الثانية. ٢
.٢٣٧ بناء وحتليل جداول الفرضية الثالثة. ٣
.٢٤٥ االستنتاج
.٢٥٣ اخلامتة

٢٥٦ قائمة املراجع
.٢٦٤ املالحق
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 فهرس اجلداول
 

الصفحة عنوان اجلدول الرقم
 ١٨٤ .اجلدول يبني توزيع الكتل احلزبية حسب عدد املناصب املتاحة لكل منها- ٠١ 
 ١٩٠ .اجلدول يربز طريقة توزيع املبحوثني يف  اجملتمع األصلي حسب اجلنس- ٠٢ 
 ١٩٩ .اجلدول يربز طريقة سحب العينة من اجملتمع األصلي حسب اجلنس- ٠٣ 

 ١٩٩ .حسب اجلهة اجلغرافية اليت ينتمون إليها) ثنياملبحو(جدول يبني توزيع أفراد العينة- ٠٤

 ٢٠٠ :يبني توزيع أفراد العينة حسب السن)جدول- ٠٥

 ٢٠١ :جدول يربز توزيع أفراد العينة حسب اجلنس- ٠٦
 ٢٠١ :جدول  ميثل توزيع املبحوثني حسب مستوياهتم التعليمية- ٠٧
يف ممارسة العمل السياسي قبل جدول يبني توزيع املبحوثني حسب اخلربة املهنية - ٠٨

.التحاقهم باجمللس الشعيب الوطين
٢٠٢ 

 ٢٠٣ .يربز توزيع املبحوثني حسب فترة نيابتهم يف الربملان) جدول- ٠٩
 ٢٠٤.جدول يبني توزيع أفراد العينة  حسب سنة بداية العمل السياسي - ١٠
 ٢٠٥.ينتمون إليهجدول يربز توزيع أفراد العينة حسب احلزب السياسي الذي - ١١

 ٢٠٦.جدول يبني توزيع أفراد العينة حسب التيار األيديولوجي املتبع - ١٢ 
 ٢٠٩ .جدول يربز توزيع أفراد العينة حسب أسباب تبين السلطة للتعددية السياسية - ١٣ 

جدول يبني توزيع املبحوثني حسب انتمائهم السياسي وما تعنيه الدميقراطية بالنسبة - ١٤
 .هلم

٢١٢ 

 ١٩٩٢جدول يبني توزيع أفراد العينة حسب دالالت توقيف املسار االنتخايب سنة- ١٥
 .وانتمائهم احلزيب

٢١٤ 

جدول يربز توزيع املبحوثني حسب مواقفهم من العملية االنتخابية اليت جرت - ١٦ 
 . السياسيةمخالل العشرية األخرية وانتماءاهت

٢١٦ 

سب انتمائهم السياسي ومواقفهم من إلغاء األحزاب جدول يربز توزيع املبحوثني ح- ١٧
 .الالئكية وعالقته بنجاح الدميقراطية

٢١٨ 

جدول يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم احلزبية ومواقفهم من عالقة املناهج - ١٨ 
 .التربوية بترسيخ الثقافة الدميقراطية

٢١٩ 
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لسياسية وآرائهم حول عالقة تقبل جدول يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم ا- ١٩ 
 .اآلخر بنجاح الدميقراطية يف اجلزائر

٢٢٢ 

 يربز توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم احلزبية وعالقتها مبواقفهم اجتاه جدول - ٢٠ 
 . يف اجلزائرةمستوى الدميقراطي

٢٢٣ 

 وصول جدول يربز توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم احلزبية وآرائهم حول عالقة- ٢١
 .التيار اإلسالمي إىل السلطة مبصاحل الدول الكربى

٢٢٦ 

جدول يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية وآرائهم حول تأثري الرأي  ٢٢ 
 .العام اخلارجي والدول الكربى على الرأي العام الداخلي

٢٢٨ 

 حول  إمكانية مجدول يربز توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية وآرائه- ٢٣
 .وصول قوى سياسية تفتقر إىل ثقة الدول الكربى إىل السلطة

٢٣٠ 

 جدول يربز توزيع املبحوثني حسب انتمائهم احلزيب و موقفهم من عالقة النظام - ٢٤
 .العاملي اجلديد باستقاللية القرار يف اجلزائر

٢٣٣ 

 بنجاح الدميقراطية يف جدول يربز توزيع املبحوثني هل للضغوط اخلارجية عالقة- ٢٥  
 .اجلزائر

٢٣٥ 

جدول يربز توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية ومواقفهم اجتاه مطالبة - ٢٦
 .بعض األحزاب السياسية بانسحاب اجليش من احلياة السياسية

٢٣٨ 

جدول يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم السياسية وعالقتها بآرائهم حول -٢٧ 
 . املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسيةدور تدخل

٢٤٠ 

جدول يبني توزيع املبحوثني حسب انتماءاهتم احلزبية وآرائهم حول دور املؤسسة - ٢٨
 .العسكرية يف حالة هتديد الدميقراطية

٢٤٢ 
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 ٢٠٥ . أعمدة تكرارية تربز توزيع املبحوثني حسب انتمائهم احلزيب ٠١

 أعمدة تكرارية تبني توزيع رأي املبحوثني حسب ما تعنيه الدميقراطية  02
 .بالنسبة هلم

٢١٣ 

أعمدة  تكرارية تبني توزيع رأي املبحوثني على مدى تأثري تدخل  ٠٣
 .املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية

٢٢٤ 

 أعمدة تكرارية تبني توزيع رأي املبحوثني على مدى تأثري تدخل ٠٤
 املؤسسة العسكرية يف احلياة السياسية

٢٤١ 

 
 

 

 


